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إقرار المشرف 

(سعد اهللا الجابري و دوره السیاسي ف3ي س3وریة   أشھد أن أعداد الرسالة الموسومة       
لحس3ناوي )ج3رت تح3ت إش3رافي     اسیم عبد األمیر وھی3ب  للطالب (و)  ١٩٤٧حتى عام 

الماجس33تیر ف33ي   وھ33ي م33ن متطلب33ات نی33ل ش33ھادة   جامع33ة القادس33یة ،  ف33ي كلی33ة التربی33ة ، 
  التاریخ الحدیث والمعاصر . 

                                 

  : االمضاء                                             

  محمد صالح الزیاديالستاذ الدكتور االمشرف:                                              

                                                          

  ٢٠١٧       -       -التاریخ :                                                     

  

  

  

  

  

  

  اقرار رئیس القسم

  

  .ةللمناقش رشح ھذه الرسالةالتوجیھات المتوافرة أعلى  بناًء

  : االمضاء                          

عباس خمیس عبود                                                             الدكتور المساعد االستاذرئیس القسم :

   

  ٢٠١٧        -         - التاریخ :                                                   

  -ب  -    



  اقرار المقوم اللغوي                                    

 الجKابري و دوره السیاسKي فKي سKوریة     سعد اهللا ( الموسومة الرسالة شھد ان أ   
) المقدمة من الطالب (وسKیم عبKد األمیKر وھیKب الحسKناوي )فKي        ١٩٤٧حتى عام 

  .   ا لغویا فوجدتھا سلیمة من الناحیة اللغویةقسم التاریخ قد قومتھ

                                                      

  

  االمضاء  :     

  االسم:

   ٢٠١٧ -      -التاریخ                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      -ت   -
  



  

 

  

  

  الزيادي ..... عرفناً باجلميل .الدكتور حممد صاحل   ستاذاألإىل 

  ..... والدي الكرمي . الصرب و الثبات ينإىل من علم

  ...... والديت الرائعة ين حبناا تحاطإىل من أ

  من شدت أزري .....زوجيت .إىل 

  أوالدي .....((علي ، فاطمة ، رقية )) .لب بض القنىل إ

  

   الباحث

  

  

                                                                

        

 

 



   وعرفانشكر                                

  

لي التمام  تیسیره و حسانھكر و الحمد لھ تعالى على إبالشفي البدء اتقدم          
أستاذي لى لثناء الجمیل إلشكر الجزیل المقرون بالوفاء و اتقدم باكما أالرسالة ، ھذه

 السدیدة  لتوجیھاتھ؛  الزیادي محمد صالح حنیورالمشرف األستاذ الدكتور 
جھد المتواضع وظھوره بھذا ومالحظاتھ القیمة التي لھا األثر الكبیر في إنجاز ھذا ال

كما أسجل شكري ألساتذتي الذین درَست على أیدیھم في المرحلة  المظھر
ستاذ الدكتور عبد عبد اهللا السماك و األعلي ستاذ الدكتور حسن األ: وھم  التحضیریة

ستاذ الدكتور علي و األ طنش حمد محمدستاذ الدكتور أو األ الشیباني  الكریم حسین
ستاذ المساعد الدكتور األ ستاذ الدكتور نائل حنون واألون الصائغ وعبد الواحد حس

ور عاصم حاكم ستاذ المساعد الدكتخمیس عبود رئیس قسم التاریخ و األعباس 
فرقان فیصل جدعان الغانمي  و  ستاذ المساعد الدكتورعباس الجبوري  و األ

عد الدكتور سامي ناظم ستاذ المساالدكتور عمار محمد  الطائي و األ ستاذ المساعداأل
  .ستاذة المساعدة الدكتوره بشرى العسكري األالمنصوري و 

في مكتبة األسد ومكتبة كلية اآلداب جامعة للعاملين تقدم بالشكر كما أ

ودار الكتب  ، في دمشق مركز الوثائق التأريخيةفي دمشق ، والعاملين 

ومكتبة الحضرة العلوية بغداد  زية لجامعةالمرك المكتبةو والوثائق في بغداد

لى كل من فاتني أتوجه بالشكر إكما أفادتنا،  المطهرة وباقي المكتبات التي

  ذكره وهم كثيرون سائلين المولى العلي القدير ان يوفق الجميع لما فيه خير. 

  ومن اهللا التوفيق                               

  

  الباحث                               
  

  -ث-



 تصراتالمخقائمة 
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  و                          وثيقة
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 Report        التقرير                 

               Ibid             المصدر نفسه

    op.cit         المصدر السابق            

 F.oوزارة الخارجية البريطانية    ملفات 

                       

  _ج_                                           



  المحتويات

  الصفحة  الموضوع   ت
    .العنوان  ١
    .اآلية الكريمة   ٢
  أ  .و مصادقة مجلس الكلية  قرار لجنة المناقشةا  ٣
  ب  . قرار المشرف و اقرار رئيس القسما  ٤
  ت  .المقوم اللغوي  اقرار  ٥
  ح  .هداء اال  ٦
  ت  .شكر و عرفان  ٧
  ج  قائمة المختصرات .  ٨
    المحتويات .  ٩
  ٦-١  .ونطاق البحث وعرض المصادرالمقدمة   ١٠
رن أوائل القالداخلية في سورية أوضاع  :الفصل األول  ١١

  .العشرين وإنعكاساتها على بناء شخصية سعد اهللا الجابري

٦٩-٧  

ل القرن العشرين حتى فرض وائفي ا اوضاع سورية :المبحث األول   ١٢
  .لفرنسياالنتداب ا

٢٧-٧  

تة شخصي:  سعد اهللا الجابري النشأة ومراحل تكوين  مبحث الثانيال  ١٣
  . الفكري  هبناءو  اإلجتماعية

٤٠-٢٨  

المعترك السياسي في  ه: سعد اهللا الجابري وبدايات دخول المبحث الثالث  ١٤
  . ١٩٣٦سورية حتى عام 

٦٩-٤١  

مهام السلطة التنفيذية و : سعد اهللا الجابري  الفصل الثاني  ١٥
  . المشاريع الوحدوية

١٤٦-٧٠  

  ١٠٤-٧٠  .سعد اهللا الجابري و مهام العمل الوزاري  : المبحث األول  ١٦
- ١٩٣٦كانون االول ٢١لداخلية و الخارجية (ل وزيراً -  ١٧

  ) .١٩٣٩شباط٢٣
٩٩-٧٠  

-١٩٤٥ايلول  ٣٠لخارجية و الدفاع الوطني وكالة (ل وزيراً -  ١٨
  ) .١٩٤٦نيسان ٢٥

١٠٢-١٠٠  

) ١٩٤٦كانون االول ٢١- ١٩٤٦نيسان ٢٦جية (لخارل وزيراً -  ١٩
.  

١٠٤-١٠٢  

  ١٣٦-١٠٥  . سعد اهللا الجابري و رئاسة الحكومات الثالث :ث الثاني المبح  ٢٠
ول تشرين األ١٤- ١٩٤٣أب ١٩(ولى ري األسعد اهللا الجاب وزارة -   ٢١

١٩٤٤.(  
١٢٠-١٠٥  

  ١٣١- ١٢١٢  ).١٩٤٦نيسان ٢٥- ١٩٤٥أيلول  ٣٠وزارة سعد اهللا الجابري الثانية ( -   ٢٢
٢٣    

  .)١٩٤٦كانون االول ٢١-١٩٤٦نيسان ٢٦(وزارة سعد اهللا الجابري الثالثة - 
١٣٦-١٣١  



٢٤    
    الجابري و المشاريع الوحدوية .المبحث الثالث: سعد اهللا 

                                                 مشروع سورية الكبرى - 
  مشروع الهالل الخصيب - 
  مشروع الجامعة العربية - 

  
  

١٤٦ -١٣٧  
١٤١-١٣٨  
١٤٣-١٤١  
١٤٦-١٤٣  

والسلطة التشريعية في  سعد اهللا الجابري : الفصل الثالث  ٢٥
  . سورية

٢٠٥-١٤٧  

ريعية التش وبواكير عملة في المؤسسة: سعد اهللا الجابري  المبحث األول  ٢٦
  . ١٩٣٦حتى عام 

١٥٩-١٤٧  

    سعد اهللا الجابري و رئاسة مجلس النواب السوري  ث الثاني :المبح  ٢٧
  ).١٩٤٥أيلول  ١٥ - ١٩٤٤ول تشرين األ١٧(      

١٩٧-١٦٠  

  ٢٠٥-١٩٨  . ’وفاته و  الحزب الوطني و  : سعد اهللا الجابريالمبحث الثالث   ٢٨
  ٢٠٧-٢٠٦  .الخاتمة   ٢٩
  ٢٢٤-٢٠٨  .قائمة المصادر والمراجع  ٣٠
    المالحق.  ٣١
    . ملخص باللغة اإلنكليزية  ٣٢

  
  
  
  
  
  
  



١ 
 

  املقدمة
 نطاق البحث وعرض املصادر

ة المهمة، لما لها من أثـر فاعـل   يتعد دراسة الشخصيات من الدراسات التاريخ  
وكبير في كشف العديد من الخفايا والحقائق التاريخية، ووضع الشخصية ومسارها فـي  
 المجال العلمي الصحيح ، و السيما من كان لهم أثر فاعل في المواقف الوطنية الثابتـة 

وأساسي في الحكم والذي تمثل بتوليه المناصـب الحكوميـة مثـل رئاسـة الـوزراء      
هناك حاجة ملحة تستوجب تسليط  لذا فأن و رئاسة مجلس النواب السوري ، زاراتوالو
تقلد مناصـب سياسـة    ضواء على تلك الشخصيات، ومنهم سعد اهللا الجابري الذي األ

  .١٩٤٧-١٩٤٣ خالل المدة سوريةأصبح رئيس وزراء مهمة و 
خاض معترك الحياة وولج ميدان الحياة  ، هامهلجابري شخصية كان سعد اهللا او  
، والسياسي الثوري  تماماته منصرفة إلى العملهاية ، منذ بواكير شبابه، إذ كانت السياس

من أجل إنقاذ بلده الجريح من السيطرة الفرنسية ، وساعده في ذلك معرفته للغات الحية 
يجيدها وهي االنكليزية والفرنسية وااللمانية والتركية ، مما كان له األثر فـي  التي كان 

بنـاء غـد     ، من أجل كافة  الميادين ة بارعة وذو تطلعات طموحة فيأن يكون عقلي
"سعد اهللا  لموضوع  ختياراومن هنا جاء ، مشرق ومستقبل زاهر لوطنه الغالي سورية 

". وقد حدد الباحث مدة الدراسـة  ١٩٤٧ى عام الجابري ودوره السياسي في سورية حت
  . السنة هي سنة وفاته أن هذه ، والسبب١٩٤٧حتى عام 

تضمنت الرسالة مقدمة وثالثة فصول وخاتمة تضمنت أهم اإلسـتنتاجات  و قد   
  التي 

أوائل القرن الداخلية سورية باحث ، كرس الفصل األول لدراسة أوضاع توصل اليها ال
قسم هذا الفصل على إنعكاساتها على بناء شخصية سعد اهللا الجابري ، وقد العشرين و 

أوائل القرن العشرين في  الداخلية  سوريةتوى المبحث األول :أوضاع حإثالثة مباحث، 
حتوى المبحث الثاني : سـعد اهللا الجـابري   أ، في حين  فرض اإلنتداب الفرنسي حتى

وبناءه الفكري وتمثل ذلك في إبراز نشـأته  ومراحل تكوين شخصيته اإلجتماعية النشأة 
األسرية ومراحله التعليمية وثقافته ومنابعه الفكرية ودراسته التخصصية ، إلى جانـب  
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صفاته ومزاياه الشخصية، بينما تضمن المبحث الثالث سعد اهللا الجابري وبدايات دخوله 
  .  ١٩٣٦المعترك السياسي في سورية حتى عام 

مهام السـلطة  و ني الذي كان بعنوان: سعد اهللا الجابري استعرض الفصل الثاو  
التنفيذية والمشاريع الوحدوية وضم هذا الفصل كسلفه السابق ثالثة مباحث أيضاً ، تناول 

ه المسـار الـوظيفي   سعد اهللا الجابري ومهام العمل الوزاري وتناولنا في المبحث األول:
اع الوطني ، في حين كان المبحث الثاني والخارجية ، والدف، الداخلية  ةواستالمه لوزرا

بعنوان : سعد اهللا الجابري ورئاسة الحكومات الثالث ، بينما تعرض المبحث الثالـث :  
لموقف سعد اهللا الجابري من المشاريع الوحدوية والذي استعرض موقفه من مشـروع  

  سورية الكبرى ، ومشروع الجامعة العربية ، والهالل الخصيب.
ثالث فكان بعنوان : سعد اهللا الجابري والسـلطة التشـريعية فـي    أما الفصل ال  

سورية ، والذي تضمن ثالث مباحث ، إذ تابع المبحث األول سعد اهللا الجابري وبواكير 
، بينما تطرق المبحث الثاني إلى سعد اهللا ١٩٣٦عمله في المؤسسة التشريعية حتى عام 

أيلـول   ١٥ -١٩٤٤األول  تشـرين  ١٧الجابري ورئاسة مجلس النـواب السـوري (  
  الحزب الوطني ووفاته. الث : سعد اهللا الجابري و)، في حين تناول المبحث الث١٩٤٥
عتمدت الرسالة على مصادر عديدة ومتنوعة، تراوحت فـي أهميتهـا بـين    و ا  

مصادر وثيقة الصلة بموضوع الدراسة ، بحيث ال يمكن االستغناء عنها في مجمل مـا  
يتها في موضوعات خاصة من الرسالة دون غيرها، كانت في كتب، وأخرى برزت أهم

منشورة، وأهمها وثائق دار الكتب والوثائق في المكتبة مقدمة تلك المصادر الوثائق غير 
وطن العربي،  وهي الوطنية، المنهل الذي ال يستغني عنه من يتصدى لدراسة تاريخ ال

ـ  العراقية في دمشق، إلى جانب  فوضيةتقارير الم وتشمل ملفات  الوثـائق   تذلـك كان
حتـوت  االوثائق التاريخية في دمشق التي السورية الغير منشورة المحفوظة في مديرية 

  بشكل دقيق. التي تناولتها الرسالةمعلومات قيمة غطت األحداث على 
ية المنشورة، فقد ضمت بالدرجة األولـى الجريـدة الرسـم    سوريةأما الوثائق ال      

غنـاء هـذه   إلس النواب السوري التي أسهمت في للجمهورية السورية ، ومحاضر مج
  .الدراسة ، ال سيما في الفصل الثالث من هذهالدراسة بمعلومات قيمة

  أما الوثائق األجنبية الغير منشورة :  
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1- F.o 371 / 1674 Damascus Quarterly Report April Is to June 30th 
1933  .     

 
2- F.o 371 / 1674 mandate Francain in  Syrie , March 30 1933 . 

 
3- Foreign Relations of the Untited State ,Diplomatic Papers 1943 
,Vol,4 ,The Diplomatic Agent and Consnul General at Beirut 
,Wadsworth,to A S.S.,Washington, Telegram,No,951,March 

25,1943 . 
 

4- DocamentFrancais Des AffairiesFtrangeresconcernant Levant 
Syrie –Liban Durant Les Annees 1918-1933 ,101 tomes 89,vol .203.  

                                                                                                            
نصيب في هذه الدراسة على الرغم من غلبة الجانب الذاتي وكان لبعض المذكرات     

حتم على الباحث أن يتوخى الحيادية والحذر في تناولها ، حيث رفدت مما ، األمر الذي 
الدراسة بمعلومات مهمة ، ومن أبرزها مذكرات حسن الحكيم (خبراتـي فـي الحكـم)    

اإلنتداب الفرنسي)  ن الفيصلي وو(الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدي
 التي جمعتها و(مذكراتي صفحات من تاريخ سورية الحديث) ومذكرات فارس الخوري

(حنا خباز)  ومذكرات  التي جمعها ومذكرات عبد الرحمن الشهبندر  ) كوليت الخوري(
روايـة اسـمها   (ومذكرات نبيل صـالح   شاكر (ثوار صنعوا االستقالل ) نشأت جميل
رأيت وسـمعت وفعلـت)    ومذكرات أسعد الكوراني (ذكريات وخواطر مماسورية) ، 

،وغيرها من المذكرات التي سنجدها في ثنايا الدراسة والتي أسهمت في اغناء الكثيـر  
  من جوانبها. 

موسوعة سليم البـواب  وأما الموسوعات فكانت لها بصماتها الواضحة ومنها : 
، وموسوعة خير الدين الزركلي (موسوعة  )موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين(

 األعالم) ، وموسوعة عبد الوهاب الكيالي (الموسوعة السياسية) التي أفادت الرسالة في
   ترجمة الشخصيات الواردة فيها.

الرسالة بالمعلومات  في إغناءيح الجامعية أهمية كبيرة، وكان للرسائل و االطار  
عديدة لها عالقة بموضـوع الرسـالة أهمهـا     إلى رسائل و أطاريح توقد رجع هامهال

(المعاهدة الفرنسية السورية  رحمن عبد الكريم البيطارإطروحة الدكتوراه للباحث عبد ال
(التحوالت السياسـية فـي   وحة مصطفى بالوني والحكم الوطني في سورية) ، و إطر
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)، ١٩٥٨-١٩٣٩سورية)، واطروحة فهد جبرائيل اليان (العالقات السورية العراقيـة  
الكريم ( المجالس النيابية في سورية) ، ورسـالة يوسـف   الماجستير ناهد عبد ورسالة 

) ورسـالة رائـد فاضـل    ١٩٤٩-١٩٤٥جبران غيث (التطورات السياسية في سورية 
وغيرها مـن الرسـائل    )١٩٤٦-١٩٢٠عباس (السياسة الفرنسية تجاه سورية ولبنان 

كاديميـاً  أئل واالطاريح جهـداً  الرسا تلك تكونيح التي أفادت الدراسة ، وقد واالطار
  وضح للباحث الكثير من الحقائق التاريخية .أ

وفي مضمار مصادر الرسالة ، ينبغي االشارة إلى أبرز ما أعتمد عليه الباحـث    
من الكتب العربية واألجنبية، والسيما تلك التي لها صلة بموضوع البحث ، إذ برز من 

نت البحث كثيراً، كتاب  عبد الرحمن الكيالي (المراحل) كونه هذه الكتب العربية التي أغ
معاصر وأحد الوزراء خالل تلك المدة ، وكتاب نصوح بابيل  (صحافة وسياسة) كونه 

، وكتابي يوسف الحكيم (سـورية والحكـم    لالحداث عميد الصحافة السورية ومعاصر
-١٩١٦المعلـم  (سـورية   العثماني  ) و( سورية و اإلنتداب الفرنسي)، وكتابي وليد 

) ، وكتاب غالب العياشي (اإليضاحات السياسـية)،  ١٩٥٨-١٩١٨) و (سوريا ١٩٤٦
وكتاب نجيب األرمنازي (محاضرات عن سورية من اإلحتالل حتى الجـالء) وتـأتي   

  أهمية هذه الكتب في أن شخصياتها كانت معاصرة لألحداث .
المعربة والتي اعتمدت عليها الدراسة كتاب فالديمير لوتسكي المعنون الكتب أما   

:تاريخ األقطار العربية الحديث ، وكتاب جورج انطونيوس المعنون :  يقظة العرب ، 
وكتاب باتريك سيل المعنون : الصراع على سورية ، وكتاب فيليب خوري المعنـون :  

: تطور الحركة الوطنية في المعنونط سورية و اإلنتداب الفرنسي ، وكتاب ذوقان قرقو
،  ياسـة السـورية والعسـكريون    :الس تروي المعنون ه.   نوسورية ، وكتاب جورد

:تاريخ سورية ولبنان تحت اإلنتداب الفرنسي ،  المعنون وكتاب ستيفن همسلي لونكريك
 وقد تركت هذه الكتب بصماتها على الدراسة لما فيها من معلومات ذات أهمية ودقيقـة 

  عن تاريخ سورية .
فـادت  أضوع البحث، من قريب أو بعيد فقد األجنبية التي تتصل بمو أما الكتب

الرسالة، مما هو متواجد منها في المكتبات، وقد رفدت الدراسة بمعلومات مهمـة لـذا   
  ، وكان أهمها : ا في قائمة المصادر لهذه الرسالةاخذت موقعه

Sami M.Monhayed, the politics of Damascus1920-1946 , 
Damascus,1998                                                                                      
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اهتم الباحث بالمعلومات واألخبار الواردة في الصحف السورية والعراقيـة ،  و 
ـ     داث فشكلت رافداً أساسياً ومهماً ، فسلطت من خاللها الضـوء علـى الوقـائع واالح

والندوات والمؤتمرات، فضالً عن ذلك المسار الوظيفي والحياة العملية والمهنية لسـعد  
 ، (بـردى)  اهللا الجابري  فتم استخدامها في كل فصول الرسالة، وكان أهم هذه الصحف

  ،  وغيرها. ، (اليوم) (النهار)،  (األخبار) ، (األيام)
ـ دعـم ال فـي  رافداً مهماً  (Internet)ت شبكة المعلومات الدولية كونو   ة دراس

بمجموعة من المقاالت التي كتبها عدد من الكتاب والصحفيين التي قدمت معلومات قيمة 
عن مواقف وآراء ونشاطات سعد اهللا الجابري. التي أسهمت في أغناء الرسالة بـبعض  
المعلومات واآلراء المهمة عن هذه الشخصية ومعاصريها التي أفادتنا في سـد بعـض   

  غرات التي رافقت كتابة الرسالة.الث
في جمـع   هاة والصعوبات الكثيرة التي واجهتوالبد من اإلشارة هنا إلى المعانا  

الوضع األمني داخل سورية ، والسيما مدينة حلب مسقط رأس سعد  منها ةالمادة العلمي
اهللا الجابري ومحل والدته ومستقر أسرته بهدف الحصول على المعلومـات المتعلقـة   

االمر الذي جعـل  شأته األولى ودراسته األولية، والجو العائلي الذي عاش في كنفه ، بن
الباحث االقتصار على المعلومات التي حصل عليها من مكتبة االسد و مديرية الوثـائق  

، لذلك  في المدينة المذكورة الجابري، لم يكونوا متواجدين ، ألن أقارب سعد التأريخية 
صعوبة ندرة المصادر وقلتها فيما يتعلق بمحيطه العائلي ونشأته  وجد الباحث نفسه امام

او  ياته وأعمالهاألولى، مضافاً لذلك ان سعد اهللا الجابري نفسه لم يكتب مذكرات عن ح
، مثلما فعـل نظـراؤه   الستفادة من المقابالت الشخصية متواجدة في سورية  له عائلة 

  اليومية .،سوى بعض المعلومات التي نشرت في الصحف 
من تجاوز هذه المعوقات بفضل اهللا تعـالى وبفضـل الكـرم     تتمكن يغير أنن  

، فضالً عن ذلك  النفسي والدعم المعنوي الذي غمرني به األستاذ المشرف على الرسالة
البحث الدقيق والمتواصل في المكتبات بما تضمنته من وثائق ومصادر وصحف، فتحت 

  .المهمة علومات األبواب الرحبة للحصول على الم
ومهما بلغ حرصي على تحري الدقة فيها، غير أني ال أسـتطيع ان أجـزم أو     

أدعي بأنها جاءت على أتم صورة، وأكمل وجه ، وأنها خالية من الهفوات واألخطـاء  
التي اكتنفت مسيرتها، وتخللت سيرها، ألن الكمال والجالل المطلـق هللا تعـالى، جـل    
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عمالً متواضعاً أمام ما قدمه أساتذتنا األفاضل مـن   انها يرى الباحثوعظم شأنه، كما 
  بحوث ودراسات هي عصارة جهودهم الفكرية والعلمية في حقل الدراسات التاريخية .

ـ ان كل ما وإ   لء تمناه، هو ان تكون هذه الرسالة اسهاماً متواضعاً يساعد في م
ـ ، والسيما الجزء المتععربية فراغ بسيط في المكتبة ال ا بدراسـة الشخصـيات   لق منه

  وأبنائه وسعادتهم. وطنوائل الذين دأبوا على خدمة المن الرواد األ بيةالعر
لذا فأن رجائي من اهللا سبحانه جلت قدرته، أن تحظى هذه الرسالة لدى اساتذتي   

  لها ان تتبوأ مكانتها الالئقة الكرام بالرضا ، وان تكون عندهم جديرة بالقبول لكي يتسنى
  ة التاريخية العربية .في المكتب
بين أيدي أساتذتي االفاضل رئيس وأعضاء  هذا الجهد المتواضع وختاماً أضع   

بمالحظاتهم العلمية الدقيقة وسيضيفون إليها قوة ورصانة  نة المناقشة الذين سيغنونها لج
 ، أنه سـميع  أنعم عليهم المولى بالعافية ومد في أعمارهم وجعلهم فخراً ألبنائهم الطلبة

  آله الطيبين الطاهرين. ، وصلى اهللا على محمد و مجيب، والحمد هللا رب العالمين
  
  
 



  

  الفصل األول
         نعكاساتھا أ في أوائل القرن العشرین وسوریة الداخلیة  أوضاع

  على بناء شخصیة سعد اهللا الجابري

  

  المبحث االول
نتداب أوائل القرن العشرین حتى فرض اإل في وضاع سوریةأ

  . الفرنسي 
  

  المبحث الثاني
اإلجتماعیة ومراحل تكوین شخصیتھ سعد اهللا الجابري النشأة 

  الفكري.  وبنائھ
  

    المبحث الثالث  
سعد اهللا الجابري وبدایات دخولھ المعترك السیاسي في سوریة 

  . ١٩٣٦حتى عام 
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  ولالمبحث األ                     
فرض االنتداب  في أوائل القرن العشرين حتى أوضاع سورية 

  . الفرنسي 
سورية ولبنان وفلسطين وشرقي األردن وكان يطلق عليها قد شملت جغرافياً سورية  كانت       

لم تكن سورية وحدة  ،)١(١٥١٦وبعد أن خضعت للحكم العثماني عام  طالح بالد الشام ،اص
ثالث واليات (دمشق ، وحلب ،  قسمت إدارياً إلىإدارية منفصلة طيلة العهد العثماني، إذ 

وبيروت) وجعل على كل والية والياً عثمانياً ، ثم ألحقت بها ثالث متصرفيات ربطت إدارياً 
تحكم حكماً الواليات وظلت هي متصرفيات (القدس ، دير الزور ، وجبل لبنان) بوالية دمشق و

  .)٢(١٩١٨حتى عام مباشراً 
د العثماني تطوراً ملحوظاً ، بل استمر الوضع ولم تشهد البالد السورية طيلة العه       
إلى تلك قتصادي والسياسي على حالة من التدهور والفقر والتخلف ، وسنتطرق اال و جتماعياال

  األوضاع من أجل الوقوف على واقعها ومدى تأثيرها على شخصية سعد اهللا الجابري.
  :جتماعيةاال وضاعأوالً : األ

تركت آثارها الواضحة على العهد العثماني خالل قلقة  جتماعيةمراحل اعاشت سورية      
والمالكين الكبار  المجتمع السوري تحت سيطرة التجارةكانت مقدرات  حيث، المجتمع السوري 

" كان في مدينة حماة وحدها اً صرفاً لهم فعلى سبيل المثال: ، إذ أصبح عدد كبير من القرى ملك
، )٣(""يتجاوز عددهم أصابع اليد %) منها إلى مالكين كبار ال٨٠) قرية تعود ملكية (١٢٤هناك (

                                                           
السلطان العثماني سلیم األول بعد انتصاره على الممالیك بقیادة  ، عندما إحتلھا ١٥١٦احتل العثمانیون سوریة عام )١(

ینظر : عمر عبد العزیز  للمزید من المعلومات.١٥١٦كانون الثاني عام  ٢٤غانصو الغوري في معركة مرج دابق في 
؛ ٤٤ص ،١٩٨٠عمر، دراسات في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، 

 ائد؛ ر ٤٦، ص ٢٠٠٣عبد الكریم رافق، المشرق العربي في العھد العثماني ، منشورات جامعة دمشق ، دمشق ، 
،المعھد العالي )غیر منشوره (ماجستیر  ةرسال ، ١٩٤٦- ١٩٢٠و لبنان  ةتجاه سوری ةالفرنسی ةفاضل عباس ،السیاس

  .٦، ص ٢٠٠٦ ، ةالمستنصریعة الجام ، ةوالدولیة لدراسات السیاسی
سیاسة دوره في ال ؛ وائل عدنان محمد الحسیني ، خالد العظم سیرتھ و ٦، ص  المصدر نفسھفاضل عباس ، رائد)٢(

  .٢٤-٢٣ص  -، ص٢٠١٥د ،دمشق ، ، دار أمل الجدی ١٩٦٥ -١٩٠٣السوریة 
  .١٩٥ص ،١ج،  ١٩٧٢د.م، بیروت ، محمد كرد علي ، خطط الشام ، )٣(
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 الد السورية ، بحيث كان شيخعثمانيون على سياسة اإلقطاع في البلا ونتيجة لهذا األمر فقد إعتمد
نفذ والمسؤول على السلطة الشرعية من ناحية إدارتها وجمع القرية وسيدها هو اإلقطاعي المت

  .)١(الضرائب من فالحيها الذين عاشوا حالة من البؤس والفقر بسبب ظلم اإلقطاعيين
كانت األمية منتشرة بين القرى بسبب الظروف المعاشية ،  الناحية الثقافية أما من و      

 ألرض وزراعتها بالدرجة األساس من ناحية ، ومن ناحية أخرى القاسية التي تلزمهم اإلهتمام با
أة منش هيو طلق عليها (الكتاتيب)أمؤسسات تقليدية ظل  في نتيجة بقائهكان التعليم سيئاً جداً ، 

باينون يتحد المساجد يؤمها تالميذ أ زاوية من زوايا عادةً احتلتتعليمية غير مقسمة على مراحل 
  .)٢(في أعمارهم

هدف إلى تعليم مبادئ توفق أساليب قديمة  ىجري تقليدية المؤسسات في هذه ال عليمكان التو     
تعليم :  األولىهي على نوعين :و الكتابة والحساب ئبمباد واإللماموحفظه  الكريم والقرآنين الد

عتمد بصفة شخصية على رجال الدين وبعض الشخصيات وعلى الطريقة البدائية القديمة إ ديني
الخمسية عن كل ولد  يتقاضونأفراد  يقوم على إدارته،  )٣(وبمعزل عن سلطة الحكومة المركزية

وقفية يجري فيها : الثانيةوبعض مبادئ الخط والحساب ، الكريم إلى جانب  القرآنيعلمونه 
  .)٤(ي من الوقف الذي عينه لهذا الغرضدون مقابل ، ألن استاذها يأخذ راتبه الشهرالتعليم 
ينية من تفسير بتدريس العلوم الد ىعنيرتادها الكبار ، وتُفكان  :المدارس الدينية العالية  أما       

 النحو والصرف والمنطق والبالغة  يخدم هذه العلوم مثل ما و وحديث وفقه وأصول  وفرائض 
تلحق هذه  وفقه اللغة والهندسة والفلك وغيرها ، وغالباً ماالطبيعة  ءما وراإلى جانب علوم 

قام لها أبنية خاصة ، وقد بلغ عددها في سورية أكثر من يمدارس بالمساجد فتكون فيها ، أو ال
 : المدرسة العثمانية ، ها إلى محبي العلم ومن هذه المدارسءنشاإ) مدرسة ، ويعود فضل ٤٢(

                                                           
  .٧، ص المصدر السابقعباس ، فاضل رائد)١(          

دراسة تاریخیة ، دار  ١٩٣٩- ١٩٣٣الزیادي ، سوریا في سنوات األزمة اإلقتصادیة العالمیة محمد صالح )٢( 
  .٢٣٥، ص ٢٠١٣تموز ، دمشق ، 

مصر  ،ة دار الجیل لطباع ،١٨٧٦-١٨٤٠ع عشر في القرن التاس ةسوری ، عبد الكریم غرایبة)٣(
  .٢١،ص١٩٨٧،دارطالس، دمشق ،١٩١٨-١٩٠٨،تاریخ سوریة؛علي سلطان ١٦٢،ص١٩٨٥،

-١٣٣ص  -، ص١٩٩١، حلب ، ٢ط، ، دار القلم العربي ٣كامل الغزي ، نھر الذھب في تاریخ حلب ، ج )٤( 
١٣٢.  
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 اإلسماعيلة ، والمنصورية ، والبهائية وغيرها ، وو ، والمدرسة السيافية ،ةوالقرناصي،  هالشعباني
تخلو كل مدرسة من مكتبة تحتوي كتباً قيمة ، ومخطوطات نفيسة نادرة ، وكان يخصص  ال
من مناطق متعددة من  العيش الكريم، وقد كان أكثرهمالب المدارس رواتب تعينهم على لط

  .)١(سورية
مكانتها  تنها فقدأت بلمسبالتعليم عندما  هتماماإلالعثمانية بضرورة  ت الحكومةادرك و قد       
، بعد أن يجانب التعليمالب اًهتمامإنوعاً ما سورية  لذلك شهدت، الهزائم في الحروب  ببسب
سورية وأنشئ (األميرية)في مختلف مناطق بتدائيةاإلعدد من المكاتب  ت الحكومة المذكورةأنشأ

تب ، وأنشئ مكتب لإلناث عام على المكا نفقوت فيه غالت األوقاف صندوق للمعارف تجمع
، ثم مكتب الصنائع ، مكتب دار المعلمين في أرض الميدان األخضر شمالي حلب ، ١٨٩٣

حتى قيام ومكتب دار المعلمات في دار البلدية في محلة الجميلة فاتسع نطاق التعليم واستمر ذلك 
لكن المشكلة عدادية إ راشدية و بتدائية وإمدارس  أصبحت هنالككما ، )٢(لحرب العالمية األولىا

يس كلية تم تأس، ومن جانب آخر  )٣(ب هو ان التدريس باللغة التركيةالتي واجهت الطالب العر
والسيما بالجيش ، وصول السوريون لمراكز متقدمة سهل مما ،  ١٩٠٣عسكرية في دمشق عام 

إيجاباً على ذلك  إنعكس وقد، تعليم والثقافةلتطور ملموس ل األمر الذي أسهم في ،العثماني آنذاك
 ،)٤(ستقاللة الوطنية وساعدت على المطالبة باإلظليقأسهمت في اوللوالية،  جتماعيهاإلاألحوال 
عن مدنهم بوصفهم نوابا صل بعض المتعلمين من المثقفين لمجلس المبعوثان العثماني بعد أن و

عن حقوق  دافع حلب ومدينه  )٥( نافع الجابريفعلى سبيل المثال ال الحصر فقد مثل النائب 
  .)١(العرب المسلوبة

                                                           
لقرن ؛ محمد صبري األشتر ، الحیاة الفكریة في حلب في ا١٣٤ص،  ١المصدر السابق ، ج، كامل الغزي )١(

  .١١٤- ١١٢ص -، ص  ١٩٩٨) ، دمشق ، ٢٠د (ن ، العدالماضي ، مجلة العمرا
  . ١١٦، ص  السابقمحمد صبري األشتر ، المصدر  )٢(
 .٥٩یوسف الحكیم ،سوریة والعھد العثماني ،المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت ، د.ت ،ص )٣(
  .٥٩ص ، نفسھ المصدر)٤(
، اصبح نائبا عن مدینة حلب بمجلس المبعوثان  نافع الجابري: سیاسي سوري ولد في حلب ، درس الحقوق باالستانھ)٥(

، تبوء مناصب اداریھ و سیاسیھ مھمة ابان تولي اخاه سعد اهللا ١٩١٨العثماني ،عمل في الحكومة العربیة بدمشق عام 
سدي ، موقف سوریا كاظم حسن جاسم اال الجابري رئاسة الحكومات السوریة ، للمزید من المعلومات ینظر :
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، االجتماعية  لتدهور وسوء األحوالمن ا تعانيوالية سورية  على الرغم من ذلك بقيتو       
أصبحت واسعة اإلنتشار، إذ وصلت األمور إتصف بالجمود والتخلف واألمية  الذيالتعليم السيما 

  .  )٢(د القراءة و الكتابةين أحد القضاة ممن لم يجيبتعي
عدلت أنظمة التعليم ومناهجه ، وبعد ذلك   ١٩٠٨ تموز١١وبعد وقوع اإلنقالب العثماني        

، وأحدث نوع ثالث من المكاتب اإلعدادي  أبطلت المكاتب الرشدية وأدمجت بالمكاتب األبتدائية
  .)٣( ثني عشر سنة سمي بـ(السلطانية) فكانت مدة الدراسة فيها أ

الطب بجامعة  أسست أول مدرسة طبية في دمشق وأصبحت فيما بعد كلية  ١٩٠٨في عام و     
 النواة االولى فيما بعد  اصبحتلحقوق في دمشق وأاتأسست مدرسة  ١٩١٤وفي عام  دمشق ،

  . )٤(جامعة دمشقل
في رس تبشيرية المؤسسات األوربية من قنصليات وبعثات ومدا ساهمتمن جانب آخر و     

 ةبلورفي  سهمأ، األمر الذي وربية في المجتمع السوري الثقافة األ نشر، في والية سورية 
حزاب األنوادي والجمعيات وال ، ومن هنا بدأ الوطنيون في تأسيس)٥(الحركة الوطنية السورية

، )٦(قامة حكومة وطنيةإمن أجل االستقالل ولعثماني ضد الحكم ا تعملالتي سرية الاسية سيال
عليها الطوائف المسيحية التي كان عددها  تشرفأاألهلية التي  والجدول اآلتي يبين المدارس

وفق الجدول  على وهي موزعة ١٩٠٣الرشدي ثمان وعشرين مدرسة عام  و بنوعيها اإلبتدائي
                                                               : )٧(اآلتي

  نوعها   عدد المدارس  اسم الطائفة 
  واحد للصبيان وأخرى للبنات   ٢  الروم األرثوذكس 

  ا للبناتاحداه  ٥  الروم الكاثوليك 

                                                                                                                                                                      
ھ االداب ،جامعھ ،رسالة ماجستیر (غیر منشورة )،كلی ١٩١٤-١٩٠٨العثمانیھ رة الدستوریةولبنان من الثو

  .  ٩٤،ص ٢٠٠٤الكوفة،
  
  .    ٥٩صالمصدر السابق ،، یوسف الحكیم)١(
  . ٦٠یوسف الحكیم ،المصدر السابق ،ص )١(
  .١١٦السابق ، ص  محمد صبري األشتر ، المصدر)٣(
  .١٧علي سلطان ،المصدر  السابق ،ص )٤(
  ٣٠٩ص،٢٠١١،دمشق )١،عدد(٢٧،مجلة جامعة دمشق ،مجلدالحیاة الثقافیة في دمشق  أحمد، محمد)٥(
  .١٧علي سلطان ،المصدر  السابق ،ص )٦(
  .٨٢، ص ١٩٨٨دار األھالي ، دمشق ، ،فرید جحا ، الحیاة الفكریة في حلب في القرن التاسع عشر )٧(
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  واحدة للبنات  ٢  األرمن 
  للصبيان  ١  السريان الكاثوليك 

  اثنتان منها للبنات   ٤  األرمن القديم 
  إحداهما للبنات واألخرى مختلطة   ٢  البروتستانت 

  واحدة منها للبنات   ١٠  الطائفة الموسوية 

  
عام  على سورية بموجب صك اإلنتداب تهفرض سيطرالذي وبعد اإلحتالل الفرنسي      

خالل  واسار، لذلك  أدرك الفرنسيون ما للتربية والتعليم من تأثير في تكوين النشئ ١٩٢٠
عمدوا إلى سن قوانين وتعليمات كما ، العثماني المرحلة األولى على النمط التعليمي 

محكوماً بقانون  ، وبذلك بدأ التعليم اإلبتدائي)١(على شؤون التربية والتعليمهيمنتهم  تضمن
 الذي تمحور حول و ١٩١٣الصادر في تشرين األول اإلصالح التعليمي العثماني المؤقت 

إجبارية التعليم اإلبتدائي في أرجاء اإلمبراطورية العثمانية ومدة الدراسة فيها خمس سنوات 
سنة على أن يؤخذ برغبة الوالدين بقبول الصبية  ١٢ـــ٦تراوح بين ، إذ يقبل بعمر 

كن هذا القانون لم يطبق في األرجاء العثمانية حتى دخلت هذه الدولة الحرب العالمية ل
  .)٢(األولى
وكان  وناتوخصصوا لها مع، من المدارس الفرنسية الخاصة  الفرنسيون أكثركما        

الثرية التي فضلت ان ال يترعرع أبناؤها في  متاحاً لألقليات الدينية واألسر القبول فيها
إدارة مباشرة ، وفرضوا عامة أداروا شؤون التعليم في المدارس كما  األوساط الشعبية ،

إذ ، قللوا من نفقات المدارس الرسمية بعد أن على جميع المراحل ، تعليم اللغة الفرنسية 
حتلت مكاناً بارزاً في المناهج إكان لكل مدرسة حكومية مدير واحد للدروس الفرنسية التي 

الدراسة اإلبتدائية على مرحلتين األولى أولية  تالتعليم كان باللغة العربية ، قسمأن رغم 
متحان في غير مدارسهم استعداداً إعلى طالب المرحلة األولى إجتياز وابتدائية ، ويترتب 

                                                           
محمد خیر فارس ،  ، تقدیم د. ١٩٢٨- ١٩٢٠حكمت علي اسماعیل ، نظام االنتداب الفرنسي على سوریة  )١(

  .٢٨٢، ص ١٩٩٨دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق ، 
خالد قرقوش ، التعلیم في سوریة نشأتھ وتطوره ، ترجمة وتقدیم د. نزار أباظة ، دار الفكر المعاصر ،  )٢(

  .٦١ص، ٢٠٠٠بیروت ، 
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متحاناً شامالً إطالب المرحلة األخرى أن يجتازوا  في حين يتحتم على، للسنة الخامسة
لم يكتف الفرنسيون بذلك و.)١(إلبتدائية التي تؤهلهم لدخول المدارس الثانويةلينالوا الشهادة ا

رغم من حاجة البالد اليها ، ناعية بنوعيها الفني والزراعي هملوا فتح المدارس الصأبل 
والجدول اآلتي يبين المدارس الحكومية في ،)٢(يولم يتوسعوا في التعليم الثانوي والعال

  .)٣( واإلناثسورية الخاصة بالذكور 
  الحضانة  اإلبتدائية  اإلستعدادية  التجهيزية

  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور
  المركز  الحسينية  العرفان  المركز  الفيوضات  دار المعلمات  المدرسةالسلطانية

  الناصرية  االستقالل    النجاة    
 مدرسة اإلناث في

  الجميلية

التطبيقات في     
  السلطاني

اإلناث في مدرسة   النجاح  
  الحسينية

  الحسينية

  الناصرية  الهاشمية          
    العلمية          
    األنصارية          
    اإلرشادية          

على  و كانت  كل من دمشق وحلبسورية مدارس للمعلمين في  كان في كما          
  :)٤(تيالنحو اال

  عدد الطالبات  عدد الطالب   عدد شعب اإلناث  عدد شعب الذكور    المدينة 
  ٢٧  ٢٤  ١  ١  دمشق 
  ٣٣  ١٣  ١  ١  حلب

كانت المدرسة الثانوية تسمى "تجهيز" ومدة الدراسة فيها أربع فقد أما التعليم الثانوي         
 علىعلى البكلوريا ، وكانت االخيرة  سنوات إكمالية تنتهي بالبروفية وثالث سنوات للحصول

كان في  ويمكن القول انهما فلسفة أو رياضيات ، وثانية وكانت البكلوريا الثانية أقسمين أولى 
خمس مدارس ثانوية في كل من دمشق وحلب وحمص وحماة ودير الزور ومدرستان سورية 

وحلب ، ولم يكن هناك سوى مدرستين لمنح شهادة البكلوريا في دمشق للبنات في دمشق 

                                                           
 . ٢٣٨محمد صالح الزیادي ، المصدر السابق ، ص )١(
  .٤٠، ص٢٠٠٠قوطرش ، مرآة الذكریات ، األھالي للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق ،  خالد )٢(
  . ٤٠،ص  المصدر نفسھ )٣(
  .٢٨٧-٢٨٦ص -حكمت علي اسماعیل ، المصدر السابق ، ص  )٤(           
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ان التعليم باللغة العربية ساب إلى الجامعة ، وكتإلنوتؤهل شهادة البكلوريا الثانية ا وحلب ،
وجعلت الفرنسية لغة أولى إجبارية ، وعمدت سلطات اإلنتداب إلى جعل فروقات في التعليم 
 بين الدول السورية ، فقد كان في دولة سورية وحدها تعليم ثانوي رسمي ، بينما في الدول

  . )١(األخرى كليات خاصة السورية
م قبول الطالب ومواعيد الجامعية متابعة مراحل تنظي دارةالتعليم العالي فقد أخذت اإل أما      

و تهيئة المالكات التدريسية ، وإرساء قواعد التعليم العالي وبخاصة عداد المناهج إالتسجيل و
واستحداث معهد الحقوق  ،)٢(األمير فيصل، وبرعاية ١٩١٩تح المعهد القديم ثانية عام بعد ف

لكتب الذي اإلنتداب الفرنسية بأنظمة الجامعة ، وجاء هذا في اعالم إدارة أفي دمشق أيضاً ، و
 Syrienne de MedcineLwرضا سعيد عميد المعهد الطبي السوري(  الدكتور هاوجه

Directenr de la Facute (  في كانون األول إلى مستشار المعارف الفرنسي)٣(.  
مع رجحان كفة الدراسة  اً وتطبيقياًيالتعليم العالي في سورية كان نظرأن ويمكن القول        

 نحزيرا ١٥) في ١٣٢، إذ أسست الجامعة السورية بقرار رقم (١٩٢٣تى عام النظرية ح

                                                           
  .٢٨٧-٢٨٦ ص-،ص المصدر نفسھ )١ (           

في قريه رحاب قرب الطائف وترعرع في بادية الحجاز اكمل دراسته في  ولد )١٩٣٣-١٨٨٣(:ب3ن الحس3ین   فیص3ل )٢(   
عتـه  ،عـرف فيصـل بنز  ١٩١٣ئبا عن جدة في مجلس المبعوثان العثماني عام اسطنبول عاد الى الحجاز ،انتخب نا

العربية ،اتصل بالجمعيات السياسية السرية و الشخصيات الوطنية في دمشق لدفاع عن  الوطنية و اهتمامه بحقوق امته
عهد اليـة بقيـاده    ١٩١٦بعد ان اعلن والده الثورة العربية في عام  حقوق العرب ولتحقيق تطلعات واماني العرب ،

س لحضور مؤتمر الصـلح  باريسافر الى  ،١٩١٨ن عام يالجيش الشمالي فتوجه بالجيش لتحرير سورية من العثماني
انشـاء   و ،١٩٢٠أذار ٨فـي    تم انتخابه من قبل المؤتمر السوري العام ملكا لسـورية  مندوب عن والده ،باعتباره 

مما انتهـت الحكومـة    من قبل فرنسا لمطامعها في سورية الحكومة العربية في دمشق ، القى هذا االنتخاب معارضة
توفي عام  بأسم فيصل االول ،١٩٢١أب٢٣توج ملكا على العراق في  ،١٩٢٠تموز  ٢٤العربية بمعركة ميسلون في 

 ت،د . م ، د.  ،٢نجدة فتحي صفوة ،الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية ،ج للمزيد من المعلومات ينظر: ،١٩٣٣
 ١٩٨٨كاظم نعمة ،الملك فيصل االول و االنكليز و االسـتقالل ،الـدار العربيـة للموسـوعات ،بيـروت ،      ؛٨٥ص
  ٠  ٥؛ص٢٠٠١؛يعقوب يوسف كوريا ،فيصل بن الحسين ملك سورية ،شركة الديوان للطباعة ،بغداد ،١٦،ص

  . ٣، ص ١٩٢٢ لول  یأ    ٢٢ ، ١٥٧العدد ، دمشق ،  العاصمة  جریدة )٣(
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على  بوزارة المعارف وسيطرت الدولة ، بعد أن ألحق المعهد الطبي ، والمعهد الحقوقي١٩٢٣
  . )١(إدارتهما وتأسيس الجامعة السورية

عمدوا إلى تجريد التعليم من محتواه  كانوا قد ونأن الفرنسي تقدم يتضح خالل ما ومن       
بضرب مراكز اللغة العربية وإيجاد مناهج تساعد على وضع األجيال تحت رحمة الوطني 

، كما  ، وإلزامية ألطفال المدارس اإلبتدائيةك بجعل اللغة الفرنسية لغة رسميةالتأثير الثقافي ذل
  .جعلوا للثقافة الفرنسية مركز الصدارة على حساب بقية الثقافات

 صبحتأسورية بحيث  في ة االجتماعيةفي الحيا الواضح  دورالفكانت لها ما المكتبات أ      
فكار التحررية األالمعارف وثقفة وساعدت بنشر بناء الطبقة المأالمكان الذي يتردد عليه 

  .)٢(قبدمش اتمكتبالقدم أ من المكتبة الظاهرية وتعتبر
  ث الشعب السوري للتخلص من الظلم هام في حوالفكان لها الدور البارز ما الصحافة أ      

وإقامة حكم  ستقاللى وجوب اإلطالبت بحقوق العرب المسلوبة وأكدت عل، إذ حقوق العرب ل
عمار أذات ظهور بطئ وذات  نهاإالسورية  فالبارزة على الصح هكانت السمفوطني مستقل 

الحكومة  قبلالمنع من و ينغلبها تصدر بشكل متقطع بسبب الرقابة والتضييق الشديدأقصيرة و
 وحرياته بحقوقهللمطالبة  وتنبيههلدور الصحف بتحريك الرأي العام لشعب السوري العثمانية 
رساليات التبشيرية والبعثات الدينية تها اإلصدردور الصحف التي أ وال نغفل ،  )٣(المسلوبة

فكار في بلورة األ ابارز ادور ادت التي  ص الفرنسية منها في سوريةخللدول األوربية وباأل
  .)٤(آنذاكالعثماني  واالستبدادمن الظلم  ضرورة التخلصالتحررية و

                                                           
  .٢٣٨محمد صالح الزیادي ، المصدر السابق ، ص )١(
 .٣٣٠المصدر السابق ،ص محمد أحمد ، )٢(
في  ١٨٦٥(سوریة)التي صدرت عام و صحیفة في والیة سوریة  ١٨٦٠نفیر سوریة) التي صدرت عام  ( كانت صحیفة  )٣(

یفة صح ، ١٨٦٧لتي صدرت في حلب عامدمشق من أوائل الصحف التي صدرت في والیة سوریة ، ثم صحیفة (الفرات)ا
المعلومات  للمزید من عن آراء الشعب السوري.ر دور سیاسي مھم و معبفي مدینة حلب   ١٨٧٧(الشھباء)التي صدرت عام 

؛ ھاشم عثمان ،الصحافة ١٤-١٢ص -، ص ١٩٧٢مصر ، إحسان عسكر ،نشأة الصحافة السوریة ،دار النھضة العربیة،ینظر: 
  .١٥- ١٢،ص٤- ٣،ص١٩٩٧،منشورات وزارة الثقافة السوریة ،سوریة ،١٩٧٠-١٨٧٧السوریة ماضیھا وحاضرھا 

 .٣١٨محمد أحمد ،المصدر السابق ،ص )٤(    
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في سورية  اإلجتماعية مظهراً مهماً من مظاهر الحياة فكان:  الجانب الصحيفي أما 
على األمراض المنتشرة في المدن السورية المستوطنة فيها والوافدة من لقي الضوء كونه يل

ومن األمراض التي ،  ائق المتبعة لمكافحة مثل األمراضخارجها إلى جانب األساليب والطر
جانب األمراض ، والكوليرا ، والطاعون إلى  دوالتيفوئيانتشرت في سورية هي الجدري ، 

والجدول اآلتي ، )١(هتكافحم ي لم تستطع دوائر الشرطةتال واحشالف رتكابالزهرية بسبب ا
للمدة  ، والطاعون اوالكوليرداء الكلب ،  و،  دوالتيفوئياض الجدري ، مرأيبين عدد الملقحين 

٢( ١٩٢٠ - ١٩٠٠(.  
  

  اإلصابات   عدد الملقحين   السنة 
١٨  ٨،١٤٥  ١٩٠٠  
٢٣  ٩،٢١٠  ١٩٠٤  
٢٨  ١١،١١١  ١٩٠٨  
٣٢  ١٢،١٣١  ١٩١٠  
١٣،١١٩  ١٩١٤  -  
١٣  ١٥،١٧٥  ١٩١٦  
٢٤  ١٦،٦٥٤  ١٩٢٠  

في فقديم وبعضها حديث ،  كان في دمشق عدد من المشافي بعضهافأما المشافي    
المستشفى مستشفيات مدنية رئيسة أحدهما  أربعةدمشق  في  انكمطلع القرن العشرين 

 والمستشفى اإلسكتلنديشكل نواة المدرسة الطبية الذي و ١٩٠٠الذي بني عام  الحميدي
و ر من قبل راهبات المحبة ، يدأالذي  المستشفى الفرنسي، ثم بريطاني عروف بالمستشفى المال

مستوصف في بوصفه فقد بدأ  فهو األحدث مابين المشافي األجنبية المستشفى اإليطاليهناك 
 باسمفي منطقة الرئيس بدمشق ، وكانت تديره الراهبات ويشار اليهن بالعربية  ١٩١٣عام 

  .)٣(بنات مريم

                                                           
 . ٣٠٠-٢٩٩ص  - ، ص  ٣كامل الغزي ، المصدر السابق ، ج )١(                      
  .٣٠٠، ص  ٣، ج المصدر نفسھ  )٢(                          

 . ١٨، ص٢٠٠٤دمشق ، د.مط ، ،  ١٩٤٦- ١٩٠١عبد الكریم رافق ، تاریخ الجامعة السوریة  البدایة والنمو )٣(                          
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ويمكن القول أن هذه المستشفيات كانت قد أدت دوراً مهماً في تقديم الخدمات الطبية 
  هم . ها لتألهالي سورية من خالل طرق المعالجة التي قدم

يمكن أن يعتمدوا  وجد الفرنسيون بأن العثمانيون لم يتركوا ما اإلحتالل الفرنسي وبعد
عليه من المؤسسات الصحية غير أبنية متداعية لمستشفيات عسكرية في دمشق وحلب وحمص 

على  لإلحتالل العليا للمفوضيةالتابعة عبر مصلحة الصحة العامة  وحماة وغيرها ، لذا قاموا
 المذكورةمصلحة المؤسسات طبية شمل عملها كل الدول السورية المحلية ونظمت نشاء إ

للمؤسسات  اإلعاناتالتراخوما وقدمت  حمالت مكافحة المالريا واألمراض التناسلية و
د الطب هالمستوصفات ودعا مع والمشاريع ، وأنشأت عدد من المستشفيات ومأوى العجزة و

اإلشراف على نظافة المياه واألسواق الى غير الحكومية  ع المؤسساتالتعاون مب جامعة دمشق
    .)١(والمسالخ 

ابان  وكم العثماني سورية في أواخر الح في ن األحوال اإلجتماعيةأيتضح مما سبق و  
 جانببها التهميش واألمية والجهل إلى اشومتردية وغير مستقرة كانت اإلحتالل الفرنسي 

إنعكس سلباً على المجتمع  مماوالفرنسية ، العثمانية  تينالحكوملتضيق من قبل إتباع سياسة ا
  السوري آنذاك.

  األقتصادية: وضاعاأل :ثانياً 
خانقة متردية و  أزمات اقتصادية  و أوضاعاً ي أواخر الحكم العثمانيسورية ف عاشت

 قتصاداإلالقطاع األساس في  يالزراع، ففي الجانب )٢(اللها على المجتمع السوريظلقت بأ
 أي ربع أراضي ،)٣(بلد زراعي بشكل رئيس وفيها أكثر من مليون هكتار ، فهي السوري

%  ٧٠-٦٠بنحو بالزراعة ويعيشون عليها  المشتغلينقدرت نسبة و ،)٤(البالد قابلة للزراعة
                                                           

  .٢٦٨ادي ، المصدر السابق ، ید صالح الزمحم)١(
،كلیة اآلداب ،  )غیر منشورة(،رسالة ماجستیر ١٩٤٩- ١٩٤٥یوسف جبران غیث ،التطورات السیاسیة في سوریة )٢(

 .٤،ص١٩٨٣جامعة بغداد،
، دار الفكر ٢مرآة الشام ، تاریخ دمشق وأھلھا ، ط)متر مربع ینظر: عبد العزیز العظمة ، ١٠٠٠٠٠الھكتار یساوي ()٣(

  .٢٤٠، ص ٢٠٠٢المعاصر ، بیروت ، 
ملیون ھكتار ، منھا ) ١٧ـ(في نطاق سوریة ولبنان المنتدب علیھا ب ىقدرت مساحة سوریة قبل الحرب العالمیة األول)٤(

المزروعة تشمل % من المجموع في حین كانت األراضي  ٢٨) ھكتار قابلة للزراعة أي ٤،٨٠٠،٠٠٠(
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% ملكية كبيرة ، ٦٠أما الملكية فكانت نسبتها كاآلتي: ،)١(من مجموع سكان بالد سورية
تستثمر من قبل  % ملكية صغيرة ، وأكثر الملكيات الكبيرة ال٢٥، و% متوسطة ١٥و

وفي ظل هذه العالقات ، )٢(أصحابها بل تؤجر للفالحين والنوع الشائع هو المحاصصة 
الكبرى والمتوسطة إلى حد ما ، كانت هنالك  يضالسائدة القائمة على ملكية األراإلقطاعية ا

اإلنتشار ، ترافقها أما طريقة استثمار  الملكية الصغيرة ذات الشأن القليل من حيث الحجم و
  .)٣(مباشرة أو طريقة اإلستثمار عن طريق اإلستئجار

ثقلت كاهل من كثرة الضرائب األخرى التي بدورها أ عانيتظلت الزراعة و قد   
%)التي تستوفى من المحاصيل ١٠ضرت باألنتاج الزراعي وتعد ضريبة العشر(وأ الفالحين

الزراعية الضريبة األبرز ونسبة هذه الضريبة وباقي الضرائب قابلة لزيادة في حالة الحروب 
م اإللتزام بالمزاد العلني بحيث عانت الزراعة من شيوع ظاهرة طرح نظا ، كماواألزمات 

  . )٤(الملتزم  بفرض الزيادة لغرض المنفعة الشخصيةصبح الفالح تحت ابتزاز أ
المدن األخرى التي  ومن أبرز العائالت المتنفذة سواء الدمشقية أو الحلبية أو غيرها من

 وعلى سبيل المثال ال الحصر سورية  في السياسي اإلجتماعي وفي الجانب  اًبارز اًلعبت دور
  . )٥(القوتلي وغيرهم ل آ العابد ول آ آل العظم وآل الجابري وعوائل 

أراضي امتلكت  إذمتنفذة والهامة في مدينة حلب عائلة آل الجابري من العائالت ال دوتع
ونافع  )٦(الجابري ولها دور بالنضال الوطني والسياسة السورية مثل إحسانكبيرة، زراعية 

                                                                                                                                                                      
% فقط .نقًال عن : بدر الدین السباعي ، أضواء على الرسمال األجنبي في سوریة ٤،٥) ھكتار أي ٧٧٥،٠٠٠(

اإلنتداب الفرنسي (سیاسة القومیة  فیلیب خوري ، سوریة و؛ ٥،ص ١٩٦٧دمشق ، ،، دار الجماھیر  ١٩٥٨- ١٨٥٠
  .٢٠٧،ص ١٩٩٧، بیروت ، ١ط) ، ترجمة مؤسسة األبحاث العربیة ، ١٩٤٥-١٩٢٠العربیة 

 (1)Said B.Hamdah,Economic Organization of Syria printed at the American press  
(Beirut,1936),p, 73. 

  .٢٢٥، ص المصدر السابق لدین السباعي ، بدر ا)٢(
  .٤، ص المصدر السابق لدین السباعي ، بدر ا )٣(
، دار المعارف ، القاھرة ١٩١٤- ١٨٦٤عبد العزیز محمد عوض ،اإلدارة العثمانیة في والیة سوریة  )٤(

  .٢٣٤،ص٢٢٧-٢٢٦ص-،ص ١٩٦٩،
 .٢٣٧،ص نفسھالمصدر  )٥(
علومھ االولیة بحلب و ) سیاسي ورجل قانون سوري ،ولد بحلب ،درس ١٩٨٢-١٨٧٨احسان الجابري ( )٣(

رسائل من المفكر عبد الرحمن الكواكبي ،تدرج بالمناصب االداریة ، اصبح ناضرآ في وزارة  اشھر بتھمة تلقیھ
الداخلیة بالدولة العثمانیة ، ثم عین سكرتیرا لسلطان عبد الحمید الثاني و بقى في ھذا المنصب فترة طویلة مما 

العربیة ، و في  ان الحكومةمناء فیصل بن الحسین ابأستطاع من االطالع على اسرار الدولة ،اصبح كبیر ا
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، ونتج عن هذا حلب  هفقي سى هنا الحاج لطفي الجابرينن ال الجابري و الجابري وسعد اهللا
الوضع ان اإلقطاعي لم يكن سيد األرض والريف المطلق فحسب ، بل سيد الدولة أيضاً فكبار 

ر موظفي الدولة اآلخرين هم على الغالب أبناء ارجال اإلدارة وقادة الجيش وضباطه ، وكب
  .)١(اإلقطاعي وحاشيته والمقربون منه 

 الهم في الزراعة ، وبخاصة بعد ثورةومن جهة أخرى شرع الفرنسيون في إستثمار أمو
، حينما شرعت الحكومة العثمانية ببيع أمالك السلطان العثماني ، إذ  ١٩٠٨اإلتحاديين عام 

، وهكذا  اتجهت أنظار الفرنسيين إلى إستثمار األراضي الزراعية في منطقة كليكيا في سورية
  . )٢(قرن العشريناألطماع اإلقتصادية الفرنسية في سورية في مطلع ال إزدادت

اللها ظقت بلويتضح مما سبق ان الزراعة قد مرت بظروف قاسية وغير مستقرة  مما ا
 عانى من الحرمان واألهمال ، إذ ان إهمال الزراعة ، مع ما الذيسلباً على المجتمع السوري 

أدى إلى إهمال األرض  يرتبط بها من انشاءات ومؤسسات ، من قبل المالك والمنتج والدولة ،
الفالح السوري يعيش حياة  تجعل، إال إنها نها المورد األساس لثروة المجتمع إومع ، ذاتها 

بعض فيها تخلى  إلى الدرجة التيقاسية بسبب تعسف الملتزمين وسوء اإلوضاع العامة 
، وقد استغلت فرنسا هذا من دفع الضرائب المتراكمة عليهم المزارعين عن أراضيهم تخلصاً

  . التدهور فتعددت مشاريع االستثمار الفرنسية في الجانب الزراعي 
 سورية التاريخي في هذه المرحلة ة الثانية لتطور يوعلى الصعيد الصناعي كانت الخاص

% من ١٥-١٠يتجاوزن  ، وكان ممارسو الصناعة والتجارة ال هازها الوطني في الصناعة ج
ان العاملين في التجارة لنا ضآلة نسبة من يعمل في الصناعة ، إذا عرفنا  وضحت السكان ، و

مع العلم أن هذا اإلنتاج الصناعي الوطني ، من العاملين في الصناعة الوطنيةهم أعظم بكثير 
                                                                                                                                                                      

رئیس لبلدیة حلب و ثم اصبح  العھد الوطني عندما اصبح اخیة سعد اهللا الجابري وزیرآ للداخلیة والخارجیة عین
لنواب السوري  ان نائبا عن مدینة حلب في مجلس اانتخب احس١٩٤٧عام ا لالذقیة ،بعد وفاة سعد اهللا محافظ

و  ، للمزید من المعلومات ینظر :عبد الوھاب الكیالي ة في أواخر حیاتھین ،اعتزل السیاسوتزعم قائمة الوطن
  .  ٨٦،ص  ١،ج١٩٧٤، ١كامل زھیر ،الموسوعة السیاسیة ، المؤسسة العربیة للنشر، بیروت ،ط

لدین السباعي ، المصدر السابق ، ؛ بدر ا٢٢٦،٢٣٤ص -ص، السابقالمصدر  ،عبد العزیز محمد عوض )١(
 .٥ص

 .٢٠اضل ، المصدر السابق ، ص رائد عباس ف )٢(
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، وأدوات انتاج بسيطة ، لى أساس اإلنتاج الحرفي والمنزلي: من رساميل ضئيلةإنما قام ع
، وشعور طبقي في غاية كزنتاجية ضئيلة ، وضعف في التمرإسيم بدائي للعمل، ووتق

  .)١(البساطة
) ١٥٠(عددها  معامل الصابون التي بلغمنها  اتصناععدد من الاشتهرت سورية ب

في صناعات  تدخلمهنة دباغة الجلود التي جانب إلى مدينة دمشق في المنسوجات و ،مصبنة 
ى الحالة إنعكس علإذ ، مختلفة ، إال ان عجز الدولة العثمانية من حماية المنتوجات المحلية 

معامل السجاد والجوارب من  عدد ك، زيادة على ذلك كان هنا)٢(االقتصادية لسكان سورية
في  فكانت منتشرة  أما حرفة النحاس والنقشالتي تمركزت على العموم في دمشق وحلب ، 

أما ، عامالً يدوياً  )١٠،٠٠٠( ١٩١٠عام  هاعدد العاملين فيوبلغ كافة أرجاء سورية ، 
 بلغ عددها بينو بقيت صغيرة ومتأخرة فقدالبالد  معاصر الزيت التي تمركزت في جنوب

كانت على والموبليا والمطاحن  التنباك و الجلود وهناك معامل و معصرة ) ٨٠٠-٦٠٠(
ل من دمشق وحلب وحمص بأس بها ، ثم ظهرت المطاحن الحديثة في ك درجة من التطور ال

  .)٣(وحماة
قليل  رأسمالوبعن مؤسسات ذات طابع عائلي وحرفي ،  هنتاج في معظمه عباركان اإل

جمع خبرة الماضي من نتاجها إ، وأدواتها في منتهى البساطة ، وتقسيم العمل فيها بدائي ، و
عدد    بلغ   ١٩١٣عام   )٢٠٣(المعامل غير إتقان اآللة الحديثة وإنتاجها ، وكان عدد 

  المستخدمين 

                                                           
  .١٥، ص١٩٧٣دمشق،، دار دمشق ، ١٩٤٥-١٩٠٠عبد اهللا حنا ، الحركة العمالیة في سوریة ولبنان )١(
 دمشق  ؛ لیندا شیلشر،١٦،ص  السابق راهللا حنا ،المصد؛عبد ١٤١المصدر السابق ،ص عبد الكریم غرایبة، )٢(

  ١٩٨٩    ،  دمشق ،  الجمھوریة   دار  ، المالح   دنیا  ،  المالح  عمر  ، ترجمة  ١٩و١٨في القرن 
؛ ماري دكران سركو ،دمشق في فترة السلطان عبد الحمید الثاني ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ٣٥،ص    
 .٤٨،ص٢٠١٠،

  .١٤عبد اهللا حنا ، المصدر السابق ، ص)٣(
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 )١٣١،٦٥١) عامل بينهم ( ٩٢٠،٢٠٧( يعمل في الصناعة المنزلية منهم  ) ٥١١،٣٧٤( 
السوق  تساعإوكان على الطلب ،  المعامل تنتج بناءتلك  ت) طفالً ، كان٣٤،٩٤٠و( عاملة 

  .)١(ساعد على اإلنتاج الحرفي على البقاء في وجه مزاحمة السلع الضاربة
 البالد بالبضائع األجنبية التي زاحمت البضائع تقإغربسبب سياسة الباب المفتوح كان و

عدم وجود  ، زيادة على ذلكوفرة اإلنتاج وأسعارها  الوطنية مزاحمة شديدة نتيجة رخص
إلى خراب الصناعة ذلك أدى و ، والحرفة السورية حماية كافية يحمي الصناعة نظام كمركي

الصوف وأنواله ، إذ قدر عدد األنوال اليدوية  حياكةفي حرفة ذلك واضحاً وظهر  .)٢(الوطنية
 أما معامل،  ١٩٢١ام نوالً ع )٤٠٠(تناقصت إلى  ) نوال٦٢٠ًبـ (١٩١٣لحياكة الصوف عام 

 إذ ، ١٩٢١عام  معمالً )٩٠(هبط عددها إلى  معمالً )١٥٠(قبل الحرب فقد كانت الصابون 
ألف طن من الصابون هبط اإلنتاج  )١٣(األولى هذه المعامل تنتج قبل الحرب العالمية تنكا

المرتبة األولى  حتلتإفقد ، القطني النسيج صناعة أما  ،)٣( ١٩٢١آالف طن عام  )٦-٥(إلى 
شكلوا العمود الفقري  عامال)١٠٠،٠٠٠(عمل فيها زهاءسورية ، إذ الصناعات ال من بين

والعمال في المدن  معامل النسيج  في األنوالعدد والجدول اآلتي يبين  فيما بعد،للطبقة العاملة 
  .)٤(العالمية األولى قبل الحربالسورية 
  

  العمال  أنوال النسيج  المدينة
  ٤٠،٠٠٠  ١٥،٠٠٠  حلب

  ٢٠،٠٠٠  ٥٠٠٠-٤٠٠٠  دمشق
  ٤٠،٠٠٠  ٨٠٠٠  حمص

البلدان  فرض على نتيجة دة على خنق الحرفة ، عوامل عدي أثرتفقد  االنتدابيةأما في المرحلة 
اإلردن وفلسطين منها  وجعل سورية ولبنان تحت اإلنتداب الفرنسي ، بعد إقتطاعرقابة مشددة العربية 

ناعة السورية التي كانت قد وسعت قاصمة للصهذا الوضع الجديد وجه ضربة و، سوريةالالبالد  ميقسوت
                                                           

  .٦لدین السباعي ، المصدر السابق  ، صبدر ا)١(
  .٦، ص  نفسھالمصدر )٢(
 .٢٦، ص ١٩٢٩لغرفة تجارة دمشق عام  الجمھوریة السوریة ، النشرة اإلقتصادیة  )٣(
  . ١٥٧، ص١٩٣٦بیروت ،  د.م ، سعید حمادة ، النظام اإلقتصادي في سوریة ،)٤(
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الحواجز الكمركية بين  حيث اع العربي ،، والسيما القط الوضع الجديدمع سعة  تالئم الذينتاجها بالشكل إ
و  اإلجنبية كل الشركات ورية أمامسورية والبالد التي كانت تشكل السوق العثمانية ، كما فتحت أبواب س

والجدول اآلتي يبين عدد )١(تتحمل عبء األزمة الجديدةو السيما النسيجية منها لسورية أخذت الصناعة ا
  :)٢(ىاألول االنتدابيةالمرحلة في  األنوال والعمال في المدن السورية
  ٢٥٠٠٠                          ٣٠٠٠حلب                          

   ٤٠٠٠                          ٧٠٠-٦٠٠دمشق                     
  ٥٠٠٠-٤٥٠٠                            ٢٠٠٠حمص                      

  
لم تصب بالتأخر ، سورية و ال سيما النسيجية منها الصناعات الهنا ان  ويبدو واضحاً

به حرف أخرى فرعية  ترتبطاعرفنا أن النسيج  ت على المدى البعيد ، السيما إذابل حطم
ج يعني تحطيم هذه الحرف الفرعية اعة النسيوالكوى وغيرها ، وأن تحطم صن  مثل الصباغة

ن إزدادت أحوالهم المعاشي لسكان المدن المرتبطين بالصناعة الذيلذلك تردى الوضع ونتيجة 
لعاطلين عن أعمالهم ودخلوا في جيش االكثير من العمال والحرفيين أماكن  فقداذ سوءاً ، 

الوضع اإلجتماعي للقوى العاملة ، وزاد األمر سوءاً محاوالت  العمل وساء بذلك أكثر
ب ضرأى سبيل المثال ال الحصر فعل، فيض إجور العمال إلى الحد األدنى تخالمعامل  أصحاب

فرنك  )٨-٦(من  همنخفضت إجورإالذين عمال الحرير ، و ١٩١٣عمال النسيج في حلب عام 
ل الحرب العالمية يالعمال والصناع في سورية قبدفع ، األمر الذي  )٣(ك إلى فرنكينفرنإلى 

  .)٤(لى النضال من أجل زيادة أجورهماألولى وبعدها إ
تبين وضع البرجوازية الصناعية الوطنية كفئة من طبقة ناشئة ، تريد أن تثبت يومن هنا 

يد وعلى الصع ني واإلقطاع والرأسمال األجنبياإلستعمار العثماكيانها وسط مقاومة عنيفة من 

                                                           
 .٦، صالمصدر السابقالدین السباعي ، بدر )١(
  .٢٤٨المصدر نفسھ ، ص )٢(
السوریة الواحدة تساوي عشرون فرنكا فرنسیآ ، لكن ھذا المعیار غیر ثابت وانما یتغیر من فتره  كانت اللیره)٣(

فالدیمیر بورتیوفیش  لوتسكي  لمزید من المعلومات ینظر:ل الخرى تبعا الوضاع السیاسیة واالقتصادیة ،
،ص ،د.م١٩٨٧، ،ترجمھ محمد دیاب ،مطبعھ الفرابي١٩٢٧- ١٩٢٥،الحرب الوطنیة التحرریة في سوریا 

  .١٧عبد اهللا حنا ، المصدر السابق ، ص؛ ٩٥
  .١٧، ص السابقالمصدر بدر الدین السباعي ،  )٤(
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، لذلك  )١(ستراتيجي على البحر المتوسط الذي يصل بآسيا إالتجاري ، تمتعت سورية بموقع 
، إذ كانت سورية تستورد لعبت الموانئ السورية دوراً كبيراً في تنشيط المبادالت التجارية 

ت الصناعية والمنتجات الغذائية ، وتصدر بعض المنتجابعض المنتجات المعدنية والسلع 
صدر من سورية إلى فرنسا وبريطانيا ،  ماقيمة بلغ ، و )٢(الزراعية والحيوانية والصناعية

) ٨٥،٣٣٦،٠٠٠(  ١٩١١-١٩١٠ ينعام بيندة ، وايطاليا ، ومصر وغيرها والواليات المتح
) ١٦٩،٣٠٠،٠٠٠السورية من فرنسا قد بلغت ( اإلستيراداتقيمة ، فيما كانت  اًفرنسي اًفرنك
  .)٣() فرنك٨٣،٩٦٤،٠٠٠العام المذكور وحدة يساوي (العجز التجاري في  نجد، وبهذا اًفرنك

، والفحم ، كانت الحديد والخيوط  ١٩١٢ عام سورية لمستورده فياالبضائع ومن أهم 
والسكر ، والبن ، والرز ، في حين أن أهم صادراتها كانت الحبوب ، والقطن ، واألثمار، 

موزعة بين فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة ومصر والنبيذ ، والحرير ، وعرق السوس ، 
ودول الشرق ، وكانت فرنسا تحتل المكان األول في استيراد صادرات سورية ، إذ بلغت 

، وبهذا أصيبت السوق الداخلية السورية بعد ئية وكانت بأبخس األثمانمن المواد الغذا %)٢٢(
حدود وال ستوقفها كثيرة والتي لم تع الالبضائ؛ بسبب الحرب العالمية األولى بضربة أليمة 

  .)٤(مكتب كمركي
، ويافا  تحديث بعض الموانئ مثل ميناء اإلسكندرونة عمدت السلطات العثمانية إلىإذ 

لشركات لتلك المانية ، كما بدا واضحاً عن طريق منح التزام هذه المشاريع إلى شركات أ
يدت الخطوط الحاجة لبناء شبكة مواصالت في بالد الشام لتنمية استثماراتها ، وبهذا ش

توالى ، وظل هذا األمر ي)٥(رتبط هذا بمراحل تطور الرأسمالية العالميةإالحديدية ومدت ، وقد 
نقل إلى وألهداف استراتيجية خاللها واأللمان  عثمانيونالعمد إذ  ،إلى الحرب العالمية األولى

                                                           
  .٢٧الزیادي، المصدر السابق ، ص  محمد صالح )١(
 .٧بدر الدین السباعي ، المصدر السابق ، ص )٢(
  .٢٦٩، ص  ر الدین السباعي ، المصدر السابقبد)٣(
  .١٥٥، ص   نفسھالمصدر )٤(
  .٢٧الزیادي ،المصدر السابق ، ص  صالح محمد )٥(
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أجزاء من الخطوط الحديدية ومنها خط طرابلس وحمص وتدمير خطوط أخرى عام 
١(١٩١٨(.  

بمساعدة السلطات المحلية بدأت اد نشاطها يإزدونتيجة تالل فرنسا لسورية حإوعند 
حمص وأكملته خالل عام واحد تقريباً وهكذا أوصل الساحل ــ  الح خط طرابلسإص

الذي تخلت دمشق وحلب عن نشاطها التجاري  وقد،  ١٩٢١ن تشرين األول بالداخل إبتداءاً م
جري التي  هها مخازن اإليداع الكمركيلتقوم مقامتجارة سورية  طوهبنتيجة قبل الحرب كان 

سياسة الباب المفتوح ،  وكان ذلك بسبب المستوردة ، عليها قوانين تجارة الترانزيت والبضائع
عملياً باإلقتصاد الفرنسي ، فمن حيث اإلستيراد بقيت فرنسا اإلقتصاد السوري ط اارتبو

سورية حكراً األسواق ال جعل، مما التصدير  وبريطانيا تمثالن المرتبتين األولى والثانية في
العجز ، ب مصاباً ١٩٢١ميزان سورية التجاري عام . األمر الذي جعل )٢(للصناعات الفرنسية 

التصدير ، فيما بلغ  سورية ه) لير٣٠،٠٨٢،٨٥٠( بلغ اإلستيراد في العام المذكورإذ 
   .)٣(سورية ه) لير٢٦،٦٤٠،٨٥٠رية وكان العجز () ليرة سو٣،٤٤٢،٠٠٠(

 سورية  بوسعه لتوجيه إقتصاد تقدم نجد اإلقتصاد األجنبي قد عمل ما ومن خالل ما
اإلقتصادي بين سورية  الوجهة التي تقتضيها مصلحة الدول اإلستعمارية ، إذ بقي اإلتحاد

بعد أساس العالقات الفرنسية  وسيطرة اإلنتداب الفرنسي فيما جنبيةفي ظل السيطرة االوفرنسا 
  .السورية

  :ثالثاً: األوضاع السياسية 
أوضاعها السياسية ، نتيجة لسياسة  اً فيتدهورفي أواخر الحكم العثماني عاشت سورية 

 ، ١٨٧٨ل الدستور وحل مجلس العموم عام عطالذي  )٤(السلطان العثماني عبد الحميد الثاني
                                                           

  .٤٠،ص  المصدر نفسھ)١(
، ١٩٥٥جامعة الدول العربیة ، معھد الدراسات العربیة ، ،أحمد السمان ، محاضرات في إقتصادیات سوریة )٢(

  . ٣٦٥ص 
  .٢٧٠بدر الدین السباعي ، المصدر السابق ، ص )٣(                  

، أطلق  ١٨٧٦) ھو ابن السلطان عبد المجید األول تولى السلطنة في آب ١٨٦١- ١٨٣٩الحمید الثاني: (عبد )٤(   
السلطان األحمر وذلك لكثرة ما سفك من  بالسفاح و میدي". ثّم ُنعت السلطان المؤرخون على عھدة تسمیة "االستبداد الح
لقد  تمیز باصالحات في مجاالت مختلفة، الحمید الثاني م ، اال أّن عبد١٨٩٧الدماء وال سیما المذبحة ضد األرمن سنة 
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الثورة على السلطان  )١()اإلتحاد والترقي(أعلن أعضاء جمعية ق يونتيجة لسياسة التضي
من النخب المثقفة يهتفون بالناس  ، وبدأ أنصار اإلتحاديين١٩٠٨تموز  ١١المذكور في 

اإلتحاديين ،  وعلى الرغم من سياسة الود بين العرب وإال إنه ويوضحون لهم مبادئ الثورة ، 
وبخاصة عندما إتضحت سياسة اإلتحاديين ، صيب السوريون بخيبة أمل كبيرة سرعان ما اُ

 و سياسة التهميشاجهم تمسكهم باإلدارة المركزية وانته ١٩٠٨الذين أعلنوا في شهر أيلول 
ف وقوخالل ذلك ، على المجتمع السوري سلباًذلك  مما إنعكس، العرب  علىالتضيق 

ن دفاعاً عن قوميتهم العربية التي أصبحت مهددة ، فشكلت نتيجة السوريون بوجه اإلتحاديي
اإلجتماعية في الحياة  اًوبارز اًهام اًلعبت دورالتي الجمعيات والنوادي واألحزاب السرية  ذلك

األفكار التقدمية  ثوب باالستقاللروح الوطنية والمطالبة الساعدت على تكوين وفي سورية ، 
ستبداد العثماني اإل من الظلم ولعثمانية والتخلص اباالنفصال عن الدولة والمطالبة التحررية 

  ٠)٢(الوطنية  التحررية نماء المشاعر إو
الجمعية في حياة السوريون هي  اًوبارز اًهام اًلعبت دورالتي  ومن هذه الجمعيات 

التي مثلت أول محاولة لضم الضباط العرب ويقف على  ١٩٠٩تأسست عام التي القحطانية 
،  ١٩١١والجمعية العربية الفتاة التي تأسست في باريس عام  .)٣(رأسهم عزيز علي المصري

                                                                                                                                                                      
وھناك من یحاول التمرد  فالخزینة خاویة بة التي شھدتھا الدولة العثمانیة،تولى السلطان العرش في احدى الفترات العصی

، ١٩٠٩ني عام خلع أثر اإلنقالب العثما، آمن السلطان ببناء سلطة مركزیة تتمیز بنظام أوتوقراطّي بولیسي  والعصیان،
في تاریخ الدولة العلیة) ، القاھرة ،  دولة العثمانیىة (التحفة الحلمیة. للمزید ینظر: ابراھیم بك حلیم ، تاریخ ال١٩١٨توفي 
؛  وائل عبدااللھ محامید ،أسمــــــــــاء ومصطلحات فـــــــــــــــي تاریخ الشرق األوسط ٣٧٢- ٣٧١ص  - ، ص ٢٠٠٤

  .  ٢٣١)، ص ٢٠٠٦، (یافا، ٢في العصر الحدیث، ط

، على ید جماعة من طلبة المدرسة الطبیة العسكریة في اسطنبول ١٨٨٩جمعیة (االتحاد و الترقي ) : تأسست عام   )١( 
س محمد رشید وعبداهللا جودت ، وھدف الجمعیة عزل السلطات اھیم تیمور ، واسحق سكوتي ، وشركوفي مقدمتھم ابر

ینظر: اسماعیل أحمد یاغي ، الدولة العثمانیة في التاریخ اإلسالمي الحدیث ، من المعلومات عبد الحمید الثاني .للمزید 
  .٢٢٧-٢٢٤ص  - ، ص ١٩٩٦مكتبة العبیكان ، الریاض ، 

النصر ؛عمرابو٨٨،ص المصدر السابق؛عبد العزیز محمد عوض ،١٥،ص  المصدر السابق یوسف الحكیم ، )٢(
  ٠ ٧٩،ص ١٩٢٧وزنكو غراف طباره ،بیروت ، ،سوریھ و لبنان حتى اول القرن التاسع عشر  ،مطبعھ 

) عس33كري وسیاس33ي مص33ري ، درس الثانوی33ة ف33ي الق33اھرة ، انظ33م لجمعی33ة   ١٩٦٥  -١٨٨٠عل33ي المص33ري:( عزی33ز )٣(
ینظر: زینب خالد حسین  من المعلومات  .للمزیداالتحاد والترقي ، لكنھ تركھا نتیجة معاداتھا للعرب ، توفي في القاھرة 

الساعدي ، عزیز علي المصري والحركة القومیة العربیة ، رس3الة ماجس3تیر ، (غی3ر منش3ورة )، كلی3ة التربی3ة للبن3ات ،        
 .٣٠-٤ص  -، ص ٢٠٠٤جامعة بغداد ، 
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وجميل ، )١(عبد الهاديعوني من لدن بعض الشباب العربي الدارسين في باريس ومنهم 
عزيز علي  وكان أبرز أعضائها ١٩١٣وغيرهم ، وجمعية العهد التي تأسست في عام )٢(مردم

  .)٤(   إلى جانب عدد من التنظيمات السرية،   )٣(، ومولود مخلص المصري
المجال للوطنيين  فتحم وعدالتضييق والتهميش  ةسياس العثمانية الدولةتباع إوبسب 

عدام إعتقال وإمطارده وو المسلوبةلمطالبتهم بحقوقهم  السياسية بالحياة بالمشاركةالعرب 
ول بعقد المؤتمر العربي األ وننيخرى فكر الوطسباب األلغيرها من األو الوطنيةالشخصيات 

ختيار باريس إتم و، يام أ ةست ةاستمر لمدو ١٩١٣حزيران  ١٨فيعقد الذي في  باريس و
رص يين لغرض لتباحث في شؤون العرب ولتوحيد الجهود والعثمانتسلط لبعدها عن بطش و

 ،واالستقالل  الحريةلتحقيق  صوآلولتقرير مصيرهم و المسلوبةبحقوقهم  المطالبةوالصفوف 
نعطاف هام في نضال الوطنيين العرب إ ولى وأول خطوه نعقاد المؤتمر العربي األإ وعد

برنامج سياسي وطني لوطنيين صبحت مقررات المؤتمر أو المشروعةلتحقيق مطالبهم 
  .)٥(العرب

                                                           
بی3ة  ت3اة وبع3د تش3كیل الحكوم3ة العر    ، انتمى إلى الجمعیة العربیة الف ): ولد في نابلس١٩٧٠-١٨٨٢عوني عبد الھادي:()١(

، ٥،ط، دار المالیین  ٥الدین الزركلي، األعالم ، ج ینظر: خیرمن المعلومات للمزید في سوریة تولى مناصب إداریة ، 
  . ٩٨،ص ١٩٨٠بیروت ،

درس العل3وم االولی3ة ف3ي دمش3ق ث3م انتق3ل        )سیاس3ي س3وري ول3د بدمش3ق،    ١٩٦٠- ١٨٩٤:(  جمیل بن عبد القادر مردم)٢(
الفتاه وغیرھا ،شارك في المؤتمر  تطالب بحقوق العرب كجمعیة العربیةالكمال دراستھ في باریس ،انظم لجمعیات التي 

فیص33ل ب33ن الحس33ین   ،ش33ارك ف33ي الحكوم33ة العربی33ة ف33ي دمش33ق برئاس33ة     ١٩١٣ام العرب33ي االول المنعق33د ف33ي ب33اریس ع33   
 ١٩٣٦استمرت من ع3ام   ان یصبح رئیس حكومةحتى استطاع من  درج في المناصب الحكومیة في سوریةت ١٩١٨عام

،للمزی3د م3ن المعلوم3ات ینظ3ر :عب3د الس3الم متع3ب         ومیة اخرى وش3كل حكوم3ات عدی3دة    واستلم مناصب حك ١٩٣٩حتى 
،رسالھ ماجستیر (غی3ر منش3ورة) ،معھ3د الت3اریخ      ١٩٤٨جمیل مردم و دوره السیاسي و الدبلوماسي حتى عام  العیداني،

  ٠   ١٠-٢ص ،٢٠٠٢،  ؤرخین العرب ،جامعھ الدول العربیة ، بغدادعلمي ،اتحاد المالعربي و التراث الب
فیھا ، وبعد أن أكمل الدراسة اإلعدادی3ة ،   ) ولد في الموصل ، وأكمل تعلیمھ  األبتدائي١٩٥١-١٨٨٥مولود مخلص:()٣(

التح33ق بالمدرس33ة العس33كریة ف33ي اس33طنبول ، وبع33د تخرج33ھ ع33ین ض33ابطًا ف33ي الج33یش العثم33اني ، اش33ترك ب33الثورة العربی33ة  
توفي في لبنان . للمزید من المعلومات ینظر: محم3د حس3ین الزبی3دي    ،  ١٩٤١الكبرى ، كما ساھم في معركة مایس عام 

، ١٩٨٩، بغ3داد ،  ١٩٥١-١٨٨٥ص باشا ودوره في الثورة العربیة الكب3رى وف3ي ت3اریخ الع3راق المعاص3ر      ود مخل، مول
  .١٤-٣ص  -ص 

سامي عبد الح3افظ القیس3ي ، جمعیت3ا العربی3ة الفت3اة والعھ3د ودورھم3ا ف3ي النھض3ة العربی3ة القومی3ة ، المجل3ة التاریخی3ة              )٤(
محمد أحمد ،المصدر الس3ابق  ١٨١؛، ص١٩٩١كانون األول ، تونس ، ) ٣،٤العربیة للدراسات العثمانیة (مجلة) العدد (

 .٣١٨،ص
   ؛ساطع الحصري ٤١١،ص١٩٧١الحدیث ،دار التقدم ،موسكو ، ةلوتسكي ،تاریخ االقطار العربی بوربوفیتش فالدمیر)٥(             

الطریق  ١٩٤٦- ١٩١٦ ة،ولید المعلم ،سوری ٣٤صت،د.،بیروت ، ةالعربیة ،دار الطلیع ةالعربی البالدفي  ةالقومی ة،نشوء الفكر
المستقبل ،دار الكبرى  ةالعربی ةتجاه الثور ةالفرنسیة ؛حكمت فریحات ،السیاس ١٩ص ،١٩٨٨،دار طالس ،دمشق ، ةلى الحریإ
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 ١٩١٤ب آندلعت في إولى التي األ العالميةالحرب  العثمانية الدولةن دخلت أوبعد 
قتسام إلغرض  ١٩١٦أيار  ٩سايكس بيكو في  تفاقيهإعقدت و العامة ةحوال سوريأتعقدت 

  .)١(من حصه فرنسا ةسوريصبحت أ تفاقيةاإلتلك بلدان المشرق العربي وبموجب 
 الثورةواستطاعت  ١٩١٦حزيران  ١٠في ى في الحجاز الكبر العربية الثوره ندلعتإو 

 مير فيصلاأل ةبقياد العربيةواصلت القوات العثمانيين و سيطرةمن تحرير مناطق واسعه من 
و  ١٩١٨أيلول  ٣٠من تحريرها في  تمكنت زحفها نحو دمشق لتحريرها و بن الشريف حسين

تسم إالذي  نالعثمانيينهاء عهد إبقوات فيصل حيث تم  سورية  رحب سكان خالل ذلك 
 بزعامةفي دمشق  العربية الحكومةعن تأسيس  آالحق علنأو اإلستبداد  والتخلف بالتسلط و

  .)٢(مير فيصل بن الشريف حسيناأل
توتر وولى تدهور وتفكك وخراب وضعف األ العالميةنتهاء الحرب إبعد  ةيعانت سور

 ،السابقةافرزتها الظروف  يسرعه التوصل لتسويه المشاكل الت عليهاو السياسيةحوالها أفي 
  ٠ )٣(واالستقالل  بالحرية الوطنيةماني كبرى لتحقيق األ ةهميه سياسيأكان لتحرير دمشق و

 ٢٥ - ١٨خالل المدة ( جتماعإيطاليا إسان ريمو في  ةد الحلفاء في مدينعقو
البريطاني  نتدابلبنان واإلو ةداب الفرنسي على سورينتقرار فرض اإلإوتم  )١٩٢٠نيسان

  ٠)٤(فلسطينردن واإلراق وعلى الع
وجه المفوض السامي الفرنسي مما  ةرعت فرنسا بفرض سيطرتها على سوريساو

 ثالثةخالل  يتوعده بتنفيذهنذارا لفيصل إ ١٩٢٠تموز  ١٤في  )١()gouraud(غوروالجنرال 

                                                                                                                                                                      
 ة،القاھر ةالسلفیة ،المطبع ةالعلیا لحزب الالمركزی ةالمؤتمر العربي االول ،صادر عن  اللجن ؛١٠١،ص١٩٨٧،بیروت ،٢،ط
  ٠ ٣٠،ص١٩١٣،
؛جورج ١٨،ص ١٩٦٦،مطبعھ اسعد ،بغداد ، ةالحدیثة السیاسی ھمركزه لتطورات ةحسن العطار ،الوطن العربي دراس )١(            

 ؛فالدمیر٣٥٠،ص١٩٦٨،بیروت ، ٥، ط،دار العلم للمالیین سحسان عباإانطونیوس ،یقظة العرب ،ترجمھ ناصر الدین االسد و
 ٠  ٤٧؛ولید المعلم ،المصدر السابق ،ص٤١٦،ص تاریخ االقطار العربیة الحدیث لوتسكي ،  بورتیوفیش

   السابق  المصدر غیث، یوسف جبران؛١١ت ،صد. ،مصر ،مطبعھ عیسى الحلبي ،١الكبرى ،ج ةالعربیة مین سعید ،الثورأ)٢(      
 . ٧،ص
 . ٢٥ص د.ت، بیروت ، ، ةدار الطلیع ، ١٩٣٩-  ١٩٢٠ ةفي سوری ة الوطنی  ةذوقان قرقوط ،تطور الحرك )٣(     

  .٢١؛حسن العطار ،المصدر السابق ،ص   ٢٠٦،ص ٣٦ص، المصدر السابق فاضل عباس ، رائد )٤(



٢٧ 
 

سياسه لل المعادية الوطنيةالعربي و تسليم الشخصيات  تسريح الجيش و الذي نص على يامأ
ذا لم ينفذ االنذار فأن القوات إو  ةلسوري الفرنسيةحديد حلب لنقل القوات  ةسكوتسليم  الفرنسية
  .)٢(آالتصرف فيما تراه الزم ةو حر ييداأل ةستكون مطلق الفرنسية
  ةحداث  معركأحينما وقعت  ١٩٢٠تموز  ٢٤لون في مر في قريه ميسحسم األو 
تموز  ٢٥دمشق في ثرها أعلى  الفرنسيةدخلت القوات  و السوريون هاخسرالتي  ميسلون 
ي ما يزيد على ربع قرن حيث ، أ ةنتداب الفرنسي على سوريهد اإلع أوبد         ١٩٢٠

وضاع فيما يخص األيات وتم حضر التداول قيدت الحرالمباشر وطبق الحكم العسكري 
عتقال إ م مطارده وتلى دويالت وإ ةسوري ةوتم تجزئ العامةوضاع وساءت األ السياسية

  .)٣(الوطنيين السوريون
 الفرنسية والثقافةالعادات والتقاليد  ةسوري نتداب الفرنسي علىفرضت سلطات اإلو

الفرنسين في  الموظفينمن  ةعداد كبيرأوتم زج  ةلسوري الرسمية اللغة الفرنسيةصبحت أو
 السورية الليرةصبحت أربط االقتصاد السوري باالقتصاد الفرنسي وو السورية تالمؤسسا

 فرنسيونال ونفوضصبح المأو ةسوري قتصادإعلى  ثر سلباًأالفرنك الفرنسي مما  ةتحت رحم
 سلباًثر ذلك أمما ، ةتجاه سوريإ ةلم يتبعوا سياسه موحدو، )٤(ةبصالحيات واسع ونيتمتع

  ٠)٥(ةفي سوري السياسية وضاعاأل تدهورو
                                                                                                                                                                      

كاثولیكیًا ورعًا متعصبًا خدم في موریتانیا ، ثم خدم في المغرب تحت  سیاسي وعسكري فرنسي ،)، ١٩٤٦ - ١٨٦٧( :غورو )١(
رقي ھناك إلى رتبة جنرال لیكون بذلك أصغر فرنسي یحصل على ھذه الرتبة ، وحین عین  ، ١٩١٧إلى  ١٩١١إمرة لیوتي من 

لیوتي وزیرًا للحرب حل محلھ الجنرال غورو كمقیم عام ، وفي المغرب لمع نجم الجنرال غورو واكتسب سمعة رجل اإلدارة 
ك في الحرب العالمیة األولى في الجبھة الغربیة اإلستعماري الشھیر والشخصیة التي تھدئ الطربوش (كنایة عن المغاربة) ، شار

ولمع فیھا حتى إنھ أصبح المرشح لمنصب المفوض السامي في الشرق في وقت كانت فرنسا بحاجة لشخصیة قویة تتوفر فیھا خبرة 
 . ١١٩ابق ، ص ینظر: حكمت علي اسماعیل ، المصدر السفي آن واحد،للمزید من المعلومات   في المسائل العسكریة واإلستعماریھ

مشق واالرشاد القومي ،د ةوالسیاح ةالثقاف ةوزار ةعركھ میسلون ،مطبع؛احسان ھندي ،م٣٥٦،ص المصدر السابقعلي سلطان ، )٢(
 ةتیالوي ،كیف استقلت سوری؛سعید ٢٢،ص١٩٨٣النھار ،بیروت ، واالنتداب الفرنسي ،دار ة؛یوسف الحكیم ،سوری٥٢،ص١٩٦٧،

 ٠  ٤٢،ص١٩٥٠، ،مطابع مجلھ الدنیا ،دمشق
 ؛ ١٠٤،ص ؛ولید المعلم ،المصدر السابق ٢٠-١٨ص -،ص١٩٧٣دمشق ، م، -د ، ةي سوریعلي رضا ،قصھ الكفاح الوطني ف )٣(

 .٢٠یوسف الحكیم ،المصدر السابق ،ص؛ ١٩٧،ص١،جمین سعید ،المصدر السابق أ
في  ةدراس ،محمد عبد النبي السراج ، ٣٩- ٣٧ص -ص  ،١٩٧١ت،، د. مد. حسین فوزي النجار ،الشرق العربي بین حربین ، )٤(

 . ٣١٨ص  ، ت ، د. م د. تاریخ العربي الحدیث و المعاصر ،
    . ٤٠-٣٨ص  -ص ،١٩٢٨،مطبعھ علم الدین ،مصر ، ١فرنسا ،ج ةو لماذا حاربت سوریأ،اذا ظھر السبب زال العجب  زحنا خبا )٥(
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 توجتثورات النتفاضات ومن اإل دبعدالشعب السوري  قام المقيتة الفرنسية هذه السياسةزاء وإ
لط ن التسإ ونييقن الفرنسأ، بعدها السوريةشملت معظم المدن  )التي١٩٢٧- ١٩٢٥(الكبرى السورية الثورةب

 ةعتقال الوطنيين سياسإ و ةطاردمفواه والخناق وتكميم األتضيق  و وفرض الحكم العسكري المباشر
ين تعب وقاموابدل الفرنسيون من سياستهم أ ذلك ثرأعلى و ،التذمرال العنف وإتنفع وال تولد  صبحت الأ

شعب السوري لل قليالً المجالفسح و والمرونةبداء نوع من اللين إمفوضين مدنين بدل العسكريين وتم 
 ةفرنسي ةبدال االنتداب بمعاهدإتعدادها عن نيتها إس فرنسا الحقاًعلنت أو الوطنيةلتعبير عن تطلعاتهم ل

  .)١(لتحقيق نوع من االستقرار ةسوري
على  نعكس سلباًإستقرار مما قد شابها نوع من عدم اإل  العامةوضاع سوريه أيتضح مما سبق ان و

ثرت أقد  العصيبة ةالمدهذه و الحقاًاالنتداب الفرنسي  نهايةالعهد العثماني حتى  بدايةالشعب السوري من 
واالستقرار  الحريةلتحقيق  ةًوسعت جاهد ينالمعتدنواع أتخلص من كافه النهوض ولوحفزت الوطنين ل

جل أالجابري من الظروف قد أثرت و حفزت سعد اهللا  و يبدو أن هذه ،ماني الشعب السوريأوتطلعات و
جل الخالص من أباقي الوطنيين من  عهالظلم ونهض م ضدنتفض إ قد   نجده و بهذه بلده ، ةتحقيق قضي

 ين  .الفرنس

 

 

 

 

 

                                                           
  .١٤-١٣ص  -ص ولید المعلم ،المصدر السابق ، )١(
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 المبحث الثاني

 ئهبناو االجتماعية تهشخصيمراحل تكوين  النشأة وسعد اهللا الجابري 
  الفكري.

  .آل الجابري في سورية رةاســ أ
 العريقة السورية الحلبية سراألالجابري من آل  سرةن أأإلى  التاريخيةشارت المصادر أ 

لقادر لطفي الحاج عبد ا عد و والثراء والوطنية في حلب ، والوجاهةتدين بال المشهورةو 
في  المرموقة و الرفيعة منزلةال تامن الشخصيات ذالجابري   الجابري والد سعد اهللا

كان  التي جتماعيةاإلة تمكاننظراً لوجهائها  أشرافها ومفتي حلب ومن  كونهلحلبي المجتمع ال
 األوضاعاً هاماً في دور أن هذه األسرة قد لعبت  جانبلى إفي مدينة حلب  هاب متعتي

دار الشيخ عبد الحميد الجابري  تكان ، إذبسبب مواقفها الوطنية  السياسية الداخلية السورية 
ور في مختلف للتباحث والتشابرز الشخصيات السورية ل أمن قب جتماعاتاإل لعقد مقراً

والدفاع عن حقوق سورية لظلم واالستبداد فض لوعرفت أسرة الجابري الر،  شؤون سورية
  ٠)١(الفرنسي فيما بعد وأسواء كان ذلك في العهد العثماني 

براهيم إ لمحاوالترافض المعارض والل الجابري موقف آأسرة  توقف ١٧٩٣ففي عام 
المطامع السياسية  ذو و نيالموالية للعثمانيالمتنفذة والشخصيات  من هوو  آغاسيقطر 

هالي حلب أمقبولية لدى البالكفاءة وال حتى جدارة والنزاهة والتمتع  بي الذي القطاعية اإلو
ل الجابري عارضة من قبل آالم ةحد إزدادت ، ودما حاول الوصول لمنصب والي حلب عن

أشراف حلب ، حد النقباء وأمن  إنه ادعا حيث زيفاًغاسي نفسة آ براهيم قطرإحينما زج  
من وجاهة  هصاحبة الكلمة العليا وما تتمتع بكونها المعارضة  آل الجابري هذهتزعمت و

                                                           
حمد ،مدینھ ؛عبد المنعم محمد األ ١٤١،ص٢٠٠٨االستقالل ،دار الشرق ،دمشق ،  اجمیل شاكر ،ثوار صنعونشأت  )١(

االداب ة ،كلی) ةغیر منشور(ماجستیر  ة،رسالة اجتماعی ةاقتصادی ةاداری ةدراس ١٩٠٩- ١٨٧٦ ةالحمیدیة حلب في الفتر
 ٠ ٢١١،ص ٢٠٠١،جامعھ دمشق،ة والعلوم االنسانی
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 على ذلك زيادةًتماعي في المدينة منذ القدم جاإل موقة في حلب ولدورها السياسي وومكانة مر
 هعم في دارالجابري و والد سعد اهللا دار كانت تعقد فيالتي  جتماعاتلإل اًمكان ها كانتإن

  ٠)١(ث في شؤون البالدباحعبد الحميد الجابري لت
عندما أصبح نافع باشا الجابري وهو موظف  السياسي ل الجابري النشاطآمارس كما 

مجلس المبعوثان العثماني والية حلب في  الذين مثلواعشرة نواب ال أحد ونزيه وداري قدير إ
منزلة العائلة من مكانة و هذه بهنظراً لما تتمتع  ١٩١٢-١٩٠٨ولى التشريعية األ في دورته

ضمن الوفد العربي إلى حسان الجابري إوال ننسى مشاركة ، )٢(جتماعية رصينة في حلب إ
بحقوق العرب وتحقيق  ومطالبته ١٩١٣ول الذي عقد في باريس عام مؤتمر العربي األال

  ٠)٣(الحرية واالستقالل
عضاء في أرضا الجابري  أصبح كل من الحاج مراد الجابري وفي العهد الفيصلي و

ول أوهو  ١٩٢٠واستمر حتى تموز ١٩١٩سس في حزيران تأالمؤتمر السوري العام الذي 
د الحكم تاريخها السياسي الحديث بعفي سورية  مجلس نيابي تشريعي سوري عرفته

  .)٤(العثماني
حسان الجابري تسلم منصب رئيس بلدية حلب في الحكومة بأن إحسن الحكيم  ذكرو

تمتع ي ولما آنذاك الوطنيةالهامة ومن ذوي االستقامة ومن الشخصيات  لكونه ؛الفيصلية 
  ٠)٥(مشرف وناصعسرة من تأريخ األ خالص لما لهذهإونزاهة دارية وبكفاءة إ

                                                           
 ٠ ٢٢٠حمد ،المصدر السابق ،ص المنعم محمد األعبد )١(
    ٠ ٩٥،ص المصدر السابق  كاظم حسن جاسم االسدي،)٢(
ي السوریین روایة اسمھا سوریة (مائة شخصیة اسھمت في تشكیل وع نبیل صالح ومجموعة من الباحثین ،)٣(

   ٠ ٥٦١،ص٢٠٠٧م ،دمشق،د.،٢في القرن العشرین )،ج
غیر (ماجستیر  ة،رسال ١٩٢٠-١٩١٨ین فیھا یفي دمشق ودور العراق ةالعربیة الحكوم،  عامر رحیم حسن )٤(

المصدر السابق، ، مین سعیدأ ؛ ٦١-٥٩ص -، ص  ٢٠١٣، ةالمستنصری ة،الجامعة التربی ة،كلی ة)منشور
،دار امواج ،بیروت ١٩٢٠- ١٩١٩ستان ،المؤتمر السوري العام شھرظ ؛ماري الما٤٦ص،١ج
 . ٣٨،ص٢٠٠٠،

-١٩١٥حسن الحكیم ،الوثائق التأریخیة المتعلقة بالقضیة السوریة في العھدیین الفیصلي واالنتداب الفرنسي ()٥(
  . ١٠٨، ص١٩٧٤بیروت ، )،دار صادر،١٩٦٤
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في سورية ولعب  كما تقلد إحسان الجابري منصب كبير أمناء في حكومة الملك فيصل
الملك وأعضاء  نسحبإميسلون عندما  ةمعرك سقوط دمشق بيد الفرنسين بعدبعد  اًهام اًدور

ة الفيصلية أحد موظفي الحكوموة حيث بقى إحسان الجابري بوصفه الكسبلده إلى  حكومته
التطورات األحداث وسير  معايشةوريين ، ولم يغادر دمشق وقام بعن الس امفاوض

المفاوضات ونقل رسالة من الفرنسيين للملك كان مضمونها وجوب استقالة وزارة هاشم 
ومصادقة الملك على وزارة جديدة حدد أعضائها الفرنسين أي وزارة موالية  )١(األتاسي 

مصادقة على الوزارة الجديدة مما إضطر الملك ال، للفرنسين كشرط لعودة فيصل إلى دمشق 
بدور سياسي هام  خالل ذلكإحسان الجابري  قامقد و، وكانت برئاسة عالء الدروبي آمكره

  ٠)٢(نيمن قبل الفرنسي إجتياحها ي ظل ظروف حرجة صعبة أبان سقوط دمشق وف
السورية العربية ك فيصل وبعض الشخصيات الملب حسان الجابري إ التحق فيما بعد و  

 همهى دورنتإ أوربا ولى إ جهوحيث تو،  ١٩٢٠ بآ ١في الذين طردوا من قبل الفرنسين 
جل الدفاع عن أل ةمن خارج سوري العمل السياسي الخارجي بدأ سورية ول يداخلالسياسي ال

دارة إسوء  نشر مظلومية الشعب السوري و و اإلستقالل بالحرية و حقوق سورية مطالباً
  ٠ )٣(على الصعيد الخارجي هالسلطات الفرنسية لبلد

                                                           
في حمص كان والده خالد األتاسي مفتي المدینة ، تلقى علومھ اإلبتدائیة فیھا ، ثم ) ولد ١٩٦٠-١٨٧٥اشم األتاسي () ھ١(

، ثم عین  ١٨٩٤بالمكتب الملكي ، بدأ حیاتھ مأمورًا بمعیة والي بیروت سنة  الثانویة والعالیة في اإلستانھ تھتابع دراس
، انتخب نائبًا عن حمص في الجمعیة التأسیسیة ، ثم رئیسًا لھا ، ترأس الوفد  ١٩١٣ومتصرفًا عام  ١٨٩٧قائمقام سنة 

ام ائبًا عن حمص ، ورئیسًا للجمھوریة وبقي في المنصب حتى ع، انتخب في العام نفسھ ن ١٩٣٦السوري في باریس عام 
طلب منھ تشكیل الحكومة االنتقالیة التي كانت مھمتھا  ١٩٤٩االنقالب الذي حصل عام  ، ثم اعتزل السیاسة ،وفي ١٩٣٩

  ١٩٥٤ار وفي آذ ١٩٤٩كانون األول  ١٤أعادة األوضاع الدستوریة واإلستقرار، عندھا انتخب رئیسًا للجمھوریة في 
د جمعة ، حسن ظاظا ، ع،للمزید من المعلومات ینظر :سعاد أس١٩٦٠اعید انتخابھ رئیسًا للجمھوریة ، توفي عام 

 ؛اسامة رفعت البیاتي، ھاشم ١٤، ص ٢٠٠٠، د.مط ، دمشق ، ٢٠٠٠-١٩١٨في القرن العشرین من الحكومات السوریة 
ابن رشد ،جامعة بغداد - ماجستیر (غیر منشوره)،كلیھ التربیة  ،رسالة ١٩٦٠- ١٨٨٧ االتاسي و دوره السیاسي في سوریة

 .  ١٣،ص٢٠٠٦،

 . ٨١، صالمصدر السابقیعقوب یوسف كوریا ، )٢(

 ٠ ١٠٧،ص المصدر السابقولید المعلم ،)٣(
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نعقاد جلسات إتزامن مع ي ذال ١٩٢١آب ٢٧في نعقد المؤتمر السوري العام إ و    
شخصيات سورية عديدة سواء من داخل   همم وشارك في جلساتالجمعية العامة لعصبة األ

أجل نيل الصفوف من  الخطاب السياسي ورصو من خارجها لغرض توحيد العمل وأسورية 
  هكان من نتائجو، حسان الجابري إمن المشاركين في المؤتمر و  ستقالل اإل والحرية 

اللجنة لجنة مؤلفة من أربع شخصيات ، كان إحسان الجابري أحدهم، وقد عرفت تلك  ابانتخ
مظلومية سورية على الصعيد  كان الهدف منها هو إيصال صوت وباللجنة التنفيذية 

  .)١(الدولي
إلى  )٢(رسالنأمير شكيب األإحسان الجابري وكل من  توجه  ١٩٢٢تشرين الثاني  في و
 ملتباحث وحل قضايا بلدان المشرق العربي وكانت مهمتهلبول حينما عقد مؤتمر لوزان اسطن

  )٣(والمطالبة بحقوقها المسلوبة ةالدفاع عن سوري

.الجابري نشأته ومراحل تكوينه  سعد اهللا- ب  
في حي  ولد  بن عبد القادر بن لطفي الجابري اهللا سعد هوالوالدة والنسب : -١
حسنى (صل تسمى شركسية األ ، من أم)٤(م  ١٨٩٤مدينة حلب السورية عام ب ، السويقة

 هول ،وهي ثالث زوجات عبد القادرضنته حباً وأكسبته رهفاً في المشاعر ، تحاالتي  )ملك
من زوجة أبيه األولى  عائشة ، رابعة ، ضياء ، نافع ، حمدأهم تسع شقيقات أشقاء و يةثمان

 ، بهية ، صديقة ، لطف اهللا ، مراد ، المجيد عبدما ، أسعيد الجابري  كان أسمها نفيسةالتي 
                                                           

؛ ٤٨، ص١٩٨٧نشر،بیروت،ل،ریاض الریس ل نصوح بابیل ،صحافة وسیاسة سوریة في القرن العشرین)١(
محاضرات عن سوریا من االحتالل حتى الجالء ،مطبعة معھد الدراسات العربیة العالمیة  نجیب االرمنازي،

؛خطار بو سعید ،عصبة العمل القومي و دورھا في لبنان ٥٢،ص١٩٥٣(جامعة الدول العربیة)،مصر،
؛ولید المعلم ،المصدر ٢٢،ص٢٠٠٤،مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت، ١٩٣٩-١٩٣٣وسوریا 
 .١٥٠السابق،ص

بنان ،و اكمل االولیة في ل و كاتب و مؤرخ لبناني ،درس علومھ ) سیاسي١٩٤٦-١٨٦٩شكیب ارسالن :(  )٢(
القوى االستعماریة و التصدي لھا ،من دعاة الوحدة العربیة ، نفي وشرد  مل في محاربة،ع الدراسة في االستانھ

كانون  ٩،توفي في  ،ھاجم الصھیونیةناھضة للمستعمرین الم مما عانى من الغربة وذلك الفكاره خارج وطنة
  .٤٦٤،للمزید من المعلومات ینظر الى :نشأت جمیل شاكر ،المصدر السابق ،ص  ١٩٤٦االول 

  ٠    ١٥٠؛ولید المعلم ،المصدر السابق ،ص ٢٢خطار بو سعید  ،المصدر السابق ،ص )٣(
لومات ینظر: عبد الوھاب الكیالي، ، للمزید من المع١٨٩٢اشارت بعض المصادر الى ان تاریخ الوالدة عام )٤(
 ١٥ط  ،دار العلم للمالین ،بیروت، ،٣االعالم ،ج ةخیر الدین الزركلي ،موسوع؛  ١٦٣،المصدر السابق، ص٣ج
   .  ٨٨،ص٢٠٠٢،
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 ، حسانإ فاخر،ما أ، سمها فاطمة بنت علي الجابري أة ومن زوجة عبد القادر الثانيديعة ب
والدة  )حسنى ملك(ناجحة من زوجة عبد القادر الثالثة التي هي  ، مطيعة ، نيسةأ فاخرة ،

لى إ ننسبهالثانية يرجع ان كل من الزوجتين األولى و نالحظهوالذي  الجابري ، اهللاسعد 
  .)١(عائلة الجابري الحلبية

 قد نشأ وترعرع في أجواء ذات صبغة دينية والجابري  اهللاسعد  نجد :نشأته  -٢
و صاحب الثقل شرافها أمدينة حلب ومن مفتي  كان والد سعد اهللا إذ، جتماعية وسياسية إ

رجل دين  لكونهجتماعية بالمجتمع الحلبي بوجاهة ومكانة إ هتمتع الديني في مدينة حلب و
الجابري بشكل عام بالثراء عائلة  شتهرتإكما ، مما انعكس على نشأة سعد اهللا الجابري ،
  .)٢(التجارة في حلب متهانهمإ لكونهم من كبار مالكي األراضي الزراعية و ةالمادي مكانتهاو

واتصاالت تقوم سياسية  إجتماعاتقد كبر وصحا على ما يحيطه من  اهللا سعد كانو   
بها عائلته ، والسيما أخوه األكبر فاخر الجابري ، إذ كان يجتمع مع رجاالت البلد في داره 

و في دار والده مرات عديدة  التي تعقد تلك اإلجتماعات أواألنصاري منطقة في الواقعة 
كان (الليوان) يضم  منطقة  السويقة ، إذ فيالشيخ عبد الحميد الجابري  هعم مسكن

الجابري في  ن) يضم العديد من الا(الليوذلك كيف كان  الجابري  شهد سعد اهللا و، الوطنيين
 وكان أكثر أفرادها رجاالً و )  ٣("إذ أنها كانت تضم أكبر عائلة حلبية وأوسعها سلطة"  :حلب

نساءاً يحملون في قلوبهم الشعور الوطني الصادق ، وفي اإلجتماعات اليومية التي كانت تعقد 
الذين دار كل من أخية األكبر فاخر الجابري ودار نافع الجابري ودار إحسان الجابري في 
كانوا و وظفين قدماء وأصحاب تجربة في الشؤون السياسية منذ العهد العثماني ،م كانوا

ليه الحال من استبداد السالطين ومالحقة الوطنيين يتداولون في أمور البالد وما آل إ

                                                           
،بیروت  اعالم سوریھ في القرن العشرین ،دار العلم للمالین ةسلیمان سلیم البواب ،موسوع)١(

؛ محمود صافي ،سوریا من  ٨٨ص  ، ٣،ج المصدر السابقالزركلي ،؛ خیر الدین  ٣٤١ص،١ج،٢٠٠٠،
المصدر ،؛نبیل صالح  ٢٢٠،ص٢٠١٠لبنان، ،،الدار التقدمیة٢٠٠٠- ١٩١٨االسد  االول الى حافظ فیصل

 ٠ ١٣٦،ص  المصدر السابقعبد الوھاب الكیالي ، ٥٦٠،  ص٢السابق،ج
 . ٥٦١، ص نبیل صالح ،المصدر السابق )٢(
 . ٥٦٢،ص  المصدر نفسھ )٢(
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وكان سعد اهللا الجابري يحضر معظم هذه اإلجتماعات ، ويصغي بإنتباه شديد والمفكرين ، 
م جائر ، في يد من حكمتلئ بذلك إحساسه بالقهر الشدإ كل خبر ، وا ويلتقط يدور فيه إلى ما

، كما كان للتنقالت وسفر أخيه الكبير إحسان  )١(في سبيل وطنه  قوة   فيه زدادالوقت الذي ا
  .)٢( ن قد أغنت مشاعره الوطنية ري مع بعض رجاالت السياسة من أجل قضية الوطبالجا

يطبقها كان  لسياسة التي ج أشد اإلنزعاج من ا الجابري ينزعومن هنا أخذ سعد اهللا
 قلبه الكبير بالتصميم السالطين في حق العرب بشكل عام والسوريين بشكل خاص ، مما مأل

عل بينه تصاالته الجماهيرية بمواقف التفاإ ، وتعددتة الظلم بأية وسيلة كانت على محارب
الوطنية ، وبين عدد كبير من األشخاص ، وفي كل  شهد اإلجتماعاتوبين أفراد عائلته التي ت

  .)٣(هذه اإلتصاالت كانت قضية تحرير سورية حاضرة 
أسرة  فرادأعدد من  إشتغال و الثراء و جتماعيةاإل والوجاهةنجد ان المكانة الدينية  لذا  

وساهم في  الجابري اهللاسعد  تربية وة على نشأ هساوانعك هثرأ ل الجابري بالمجال السياسي آ
  ٠)٤(إغناء شغفه بوطنه وإحساساً بقومه 

في يدرس راح سعد الجابري اسة االبتدائية بعد أن أكمل الدرف :العلمي  تحصيله -٣ 
قائمة التي ذكرت ؛ وقد الحظ في هذه األجواء المحيطة وال في حلب الرشدية الثانويةمدرسة ال

الروح الوطنية في صدور بعض المدرسين الوطنيين الذين لم يستطيعوا أن  نحبستكيف إ
، وقد كرس  يعلنوا عن نواياهم في سبيل الجهاد ضد موجة التتريك المنتشرة في جهاز التعليم

 خاهأ ستقدمهأ ، وحينذاك)٥(ستطاع أن يبرز ويتفوق ويتخرج مبكراً جهوده في دراسته حتى إ
درس ليملكية السلطانية في الكلية ال إحسان الجابري إلى العاصمة اإلستانة إلكمال دراسته

،  يدور في أجواء السياسة العثمانية وهناك أخذ يراقب بعين بصيرة وعن كثب ، ماالحقوق ، 

                                                           
 .١٣، ص ١٩٩٨ ،ریاض الجابري ، سعد اهللا وحوار مع التاریخ ، دار المعارف ، حمص )١(
 .١٣المصدر نفسھ ، ص  )٢(
 .١٣ریاض الجابري ،المصدر السابق ، ص   )٣(
دراسة نقدیة ٢٠٠٠-١٩١٩؛بشیر زین العابدین ،الجیش والسیاسة في سوریة ٢٢١المصدر السابق ،ص محمود صافي،)٤(

 .٥٧،ص١٩٩٥؛عبد الغني العطیري ،عبقریات من بالدي ،دار البشائر ،دمشق، ٧٤،ص٢٠٠٨،دار الجابیة ،لندن ،
 .١٤ریاض الجابري ، المصدر السابق ، ص  )٥(
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، المادية وحنكتها السياسية  من قوتها  والتي كانت وراءها جماعات يهودية غنية متمكنة
نت تحلم بشراء األراضي العربية ، وراح سعد اهللا يتابع هذا الموضوع ، وهو والتي كا

سفامبيري) كان صديقاً حميماً  ان المستشرق الهنغاري (أرمينوكيف مقهور الشعور ، وعلم 
 اءه مع السلطان المذكورللسلطان عبد الحميد الثاني وهو الذي رتب لـ(تيودور هرتزل) لق

، إذ عرض عليه فكرة شراء فلسطين وهجرة اليهود اليها ، كما نصح القوميين    ١٩٠١سنة 
  . )١(األتراك بضروة التخلي عن اإلسالم ، ألنه ينزع عنهم شخصيتهم القومية 

ية اإلتحاد والترقي لمس سعد اهللا الجابري األجواء السيما تلك التي خلقتها جمع وهكذا
، والتي كان وراءها اليهود الذين عبثوا في أمن البالد وتدخلوا في شؤونها  ١٩٠٨منذ عام 

بشكل سري وشكلوا جمعيات كثيرة حتى أن اليهوديين(نسيم روسو ، ونسيم مازلياج) اللذان 
التي عرفت بأنها (حصان )٢(كانا من العناصر المؤسسة والفعالة في حركة (تركيا الفتاة)

هر من السياسة (التركية اليهودية) والتي استهدفت البالد ورغم الق، طروادة الماسوني)
  .)٣(قد مضى في دراسته بجد ومثابرة العربية وفي مقدمتها سورية ، ف

في  دراستهيواصل الثامنة عشر من عمره وهو سن وعندما بلغ  ١٩١٢في عام و
إلى الجمعية العربية الفتاة   إتصل بالشباب العربي من أجل اإلنضمام ستانةالعاصمة اإل

أحس بمظلومية  اذلبالد العربية ونيل إستقاللها وأقسموا اليمين على العمل من أجل استقالل ا
 فيها  العرب أبان العهد العثماني ، بعدها توجه سعد اهللا إلى المانيا لمواصلة دراسته وبقى

اعي على الرغم من توتر سنتين فيها اطلع خاللها على التقدم والتطور السياسي والصن
تنور بناءه الفكري لما شاهده من  األوضاع على الصعيد العالمي حيث إتسعت  مداركة و

                                                           
 .١٥ریاض الجابري ،المصدر السابق، ص   )١(
م وتغیر اسمھا الحقا الى جمعیة االتحاد والترقي وكانت ١٨٨٩عام  تأسست في االستانھتركیا الفتاة : جمعیة سیاسیة  )٢(   

، شعارھا حریھ ، مساواة ، عدالة جمعیة سریة في بدایتھا ولقیت تشجیعا لھا في أوربا السیما في فرنسا وبریطانیا 
؛ أحمد ١، ص ١٩٤٣ینظر : علي الشرقي ، االحالم ، شركة الطبع و النشر االھلیة ،بغداد ، ،للمزید من المعلومات

 .٥٨ – ٥٧ص -، ص   ١٩٩٠بغداد  ،  م، -دنوري النعیمي، الحیاة السیاسیة في الدولة العثمانیة ، 
 .١٥ریاض الجابري ،المصدر السابق  ، ص   )٣(
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تقدم للنظم السياسية والرفاهية في المجتمعات األوربية المتنورة ، ثم عاد مع بدء الحرب 
  .)١( ١٩١٤العالمية األولى في عام

شعبه  بمظلومية شعورهالجابري منها  اهللاد سعلقد ساهمت عوامل عديدة في ثقافة 
لدول االوربية وانتسابه الذي حدث ل زدهاراإلتقدم و على ال ةطالعإ العثمانيين و واستبداد

الحقوق المسلوبة ونيل جل الدفاع عن أسياسية من  احزابلجمعيات كانت أشبه ما تكون  أ
بالظلم الذي لحق  اًروشع اعطته القانون  أن دراسةذلك وزيادة على  الحرية واإلستقالل

 و تنوير  مؤلفاتهم بإيقاظ ب  ساهموا  مصلحين الذين وال المفكرينظهور ال ننسى العرب و
  تنشيط  ساهمت في   قد  التحررية   فكارهمأ   كانت   إذ ،ة العربية من نوم طويل ماأل

(ني  البستا بطرس المفكرينهؤالء  برزأ ومن ، العربي   الوطني   السياسي   الوعي 
٢(   ،

وغيرها  عواملال لقد ساهمت هذه ، وغيرهم )٤(وعبد الرحمن الكواكبي )٣(براهيم اليازجيإ
الجابري فأخذ على عاتقة الدفاع عن  اهللاسعد عر وأفكار ومدارك الهاب مشا على تحفيز و
  .)٥(حقوق سورية 

صية خالص في شخمانة واإلمالمح النباهة والذكاء واأل تضحتإ : هالشخصي صفاته -٤
عن حقوق  دفاعه و لوطنه هحب على ذلك نعكسإ والجابري منذ نعومة أظافره ،  سعد اهللا
، إذ فضل العزوبية ولم سري األ استقرارهعلى  هفضل هموم شعبة وبلد إنهحتى  شعبه

                                                           
 ٠  ١٣٦،ص٣،جالمصدر السابق عبد الوھاب الكیالي،)١(
مدارس  يتلقى علومھ ف ،مفكر و ادیب و لغوي و صحفي ولد في لبنان  )١٨٧١-١٨١٩( بطرس البستاني: )٢(

فكار ،اھتم بنشر األ ةو المساوا وقضایا التحرر ةمن اللغات ،اھتم بالوحدة العربی قن الكثیرتبیروت وا
 داننان ،تطرق وعالج مشاكل البلالج ةنفیر سوریا و صحیف ة،اصدر صحیف ةدئ التي تدعو للحریاوالمب
  . ١١٢،ص المصدر السابق ،مزید من المعلومات ینظر :جورج انطونیوس ،ل،ل١٨٧١،توفي عام  ةالعربی

تب الكثیر من ،ك ةمفكر وكاتب وادیب ولد في بیروت ،عمل بالصحاف )١٩٠٦- ١٨٤٧( ابراھیم الیازجي : )٣(
في بیروت عام  ةالسریة العربي من مشاكل ،اسس الجمعیلت ما یعاني منھ المجتمع المقاالت التي تناو

مزید من المعلومات ینظر  ل،ل١٩٠٦،توفي عام ة والمساوا ةو الحری ةالى الوحدة العربی ةتدعو الجمعی١٨٧٥
  ٠ ٢٠،ص ١،جالمصدر السابق  :عبد الوھاب الكیالي ،

،نشط في  ةومارس التجار ةباالدار عمل ،ولد ونشا وتعلم في حلب  )١٩٠٢-١٨٥٤(عبد الرحمن الكواكبي : )٤(
في مجال  ة ظلم العثمانیین ،اصبح شخصیھ رائد ةو سعى لمحارب ةوالمساواة والعدالة لى الحریإ ةمجال الدعو

م ألھ مؤلفات منھا طبائع االستبداد و مصارع االستعباد و  التي تدعو لتحرر ، ةالجریئة الطروحات الفكری
  ٠  ٨٢٩ص ، ٣،جالمصدر نفسھمزید من المعلومات ینظر : ل،ل  أة ، المر ةلحریا  دع القرى ،

؛یعقوب یوسف  ٥٦١-٥٦٠؛نبیل صالح ،المصدر السابق،ص  ٢٢٠المصدر السابق،ص محمود صافي ،)٥(
 ٠  ١٤٨،ص١٢٣-١٢٢ص -ص ، ١١٢-١١١ص - السابق، ص كوریا ،المصدر
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شخصية حسنة جميل الهيئة أنيق  هنإيصفونه بع يتزوج قط وعاش عيشة ترفة مما جعل الجمي
يصفه بعض أخوانه إنه محدث من  ، و)١(الكالمالمالبس المترفة حسن  بارتداءالمظهر أهتم 

أصدقائه وهو  أحد الفؤاد وحاد الذهن ، بينما وصفه الطراز األول ، وسريع اإلنتقال وذكي
كان يجمع إلى علو كعبه في ثقافة نصه :"   بما في كلمته التأبينية) ٢( أحمد رضاشيخ ال

فكان بذلك حجة قارعة  عصره . تمسكه بثقافة دينية مؤدياً للفروض والنفل في طاعة ربه ،
أما الخلق فكان مثال الرجولة في الوطنية على من أسرهم التقليد األعمى بزخارف المدينة ، 

، بل  هدوء الكسل  ع ، الوالتواضع وعزة النفس وعفة اليد واللسان ، كان هادئاً لين الطب
  .)٣(الكريم " لين  هدوء الشفيق الرحيم و

لمسه الشعب عند سعد اهللا  مع الناس ، ولعل أول ما عندما يتعامل وتتجلى صفاته عادة 
الجابري هو تواضعه الحقيقي الذي أصبغ أعماقه النفسية وارتبط بسلوكه األخالقي الذي ينقي 

الذي وصفه البعض من خالله بالتعجرف (الجاف) أحياناً ،  مظهره  ورغم الحياة كلها ،
أنه يتصف بالفوقية والتعالي ، إال أن الواقع يميل إلى حد الجد في أكثر  البعضوالكبر، فظن 

وقد  ، فإذا تكلم تكلمت الحياة فيه ، نت الحيوية الفياضة تشع في تصرفاتةفقد كاتصرفاته 
كان يتودد للمحتاجين إذ  مالته اإلجتماعية ،في معا متواضعاله سلوك إنعكس ذلك في

فهو ذو كانت شخصيته تتجلى بالسمو والصدق من هنا  و تمكنه مادياً  لتواضعه و ويساعدهم
  .)٤(نفس مليئة بالصفاء والود 

تسم بالرأي الواضح والصريح كونه كان قوي الحجة ونظيف السمعة ، لذلك وصف إ و 
في رجاالت الكتلة الوطنية ، زيادةً على ذلك كان سعد اهللا الجابري  أشجع وأكثر إستقامة بأنه

                                                           
بعد ة العربیة للسیاسة سوریھ دراس ؛باتریك سیل ،الصراع على ٥٦٣-٥٦٠نبیل صالح ،المصدر السابق ،ص)١(

 . ٤٨،ص ١٩٦٨دار االنوار ،بیروت، ،ة،ترجمھ محمود فالح ١٩٥٨-١٩٤٥حرب ال
) شاعر وعالم لغة و أدیب و رجل دین ،ولد في جبل عامل في لبنان ١٩٥٣-١٨٧٢حمد رضا :(الشیخ أ )٦(

علیة رع العثمانیون والفرنسیون القضاء ،یعتبر من المھتمین بالقضایا الوطنیة ،احد اعضاء المجمع العلمي ،سا
 جوب التخلص منھم ،ھاجمھم بمؤلفاتھ و اشعاره و مقاالتھبالمستعمرین و و تشھیره و النتقاده لمواقفة الوطنیة و

 .  ١٢٥،ص ١،ج،لمزید من المعلومات ینظر :خیر الدین الزركلي ،المصدر السابق
 . ١٧،صًال عن : ریاض الجابري ، المصدر السابق محمد علي علویة  باشا في كلمتھ التأبینیة نق)٣(
 .٤٨،ص المصدر السابق؛باتریك سیل ، ٥٦٣-٥٦٠ص -صنبیل صالح ،المصدر السابق ،)٤(
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صلب جعله جسوراً في تنفيذ خططه ، إذ كان  لم يسكت عن حق وهذا ماجريئاً شجاعاً 
زج  وطنية ثابتة ةكونه صاحب عقيد نية لم يتردد أو يخشى في أي موقفبالمواقف الوط

على الصعيد الخارجي في  هتذلك على شخصي ، وقد إنعكس هبسببها في السجن ألكثر من مر
القوي في حجته ،  و المحافل األجنبية التي ظهر فيها مثال الرجل الجريء في صراحته ،

مكانته الدينية اإلجتماعية الصلب في حق وطنه وأمته ، وعلى الصعيد الداخلي حيث تجلت 
  .)١(في نفوس أبناء بلده والوطنية

ياسية ، إذ تحركه الجابري يعيش بصدق في مركز الحوادث السوالواقع كان سعد اهللا 
، وترفعه من مستوى الحياة اليومية إلى مستوى من المعاناة الجماهيرية الصعبة  مشاعره 

  .)٢(لتنسكب في سلوك مقدام جريء اليهاب أي شئ

إنه صريح إلى أبعد حدود الصراحة ، صراحة مقترنه بصالبة من أبرز صفاته  وكان
ية ألول ساعات وأشد األزمات تجذب إليه رأتفارقه في أحلك ال ة ببسمة خالبة الوممتزج

صدق وشفافة ال هبع من نفسان، والحقيقة كان ذلك نظرة وتحبب فيه من يحدثه أول مرة 
وإخالص جهاده ، إذ لم يكن يخشى شيئاً ولم يحس بالخوف في أي موقف في حياته  وطنيتة

ألن الخوف شعور بالموت المعنوي ، ولذا لم يجد الخوف منفذاً إلى أعماله أو سبيالً لتعامله ، 
يرى  اإلجتماعية و تواءاتلجعلته يرى األخطاء حوله ويحس باالوكان ذا حساسية مرهفة 

يرى وما يشعر  ن المواقف ويتجلى تذبذب األشياء بين القيم لتضارب مااإلعوجاج في كثير م
ومن هنا كان القلق يتجسد في نفسه تجاه وطنه ومعاناة شعبه من ظلم المستعمرين وبطش 

  .)٣(اتج عن وعيه بمصير بالده العربيةالسالطين منهم ، وهذا ن
 هذا الشخص صديقه ولعل أقرب األشخاص إليه هو الذي يستطيع أن يصفه بتجرد وكان

"عرفته عام  نصه: وصفه بموضوعية بعيداً عن كل غاية بما )٤((توفيق السويدي) و زميلة
                                                           

 .٤٨،ص، المصدر نفسھ   باتریك سیل )١(
 ٠ ١٧ریاض الجابري ، المصدر السابق ، ص  )٢(
 . ١٧-  ١٦، ص   المصدر نفسھ)٣(
اد ، دخل كلیة الحقوق في توفیق بن یوسف بن نعمان السویدي ، ولد وتعلم في بغد )١٩٦٨-١٨٩١:( توفیق السویدي)٤(

باریس ، دخل الجیش العثماني ضابط إحتیاط ، وبعد الحرب العالمیة األولى زاول المحاماة اكمل دراستھ في و  االستانھ
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لنكته ، وكان شاباً يلتهب حماسة ويتدفق فطنة ، كان يميل إلى الدعابة ويستلطف ا  ١٩١٠
، وكان  والشعر خاصةً إلى الدرس والمطالعة . وشغوفاً باألدب عامةً ولكنه كان منصرفاً 

اإلقتصاد وعلى قدر عظيم من الكياسة رغم صغر  مياالً إلى التجدد في اإلجتماع والسياسة و
سنه كما كان طموحاً إلى العال ، فكأنه أدرك منذ صغره أنه مدعو لتحمل عبء عظيم بعد 

  .)١(ذلك في سبيل وطنه"
يدة ، ثابت عقأنه صاحب " نصه: أيضاً بما ) ٢(خير الدين الزركلي تهوأشار إلى صفا

ووصفه باألبيات  هأخائ و هاألخالص في وطنه وقومه وفي والئ الرأي ، واثق الخطوة و
  : )٣(اآلتية

  يوم تغلبت الشكوك   عرفت فيه القوي اإليمان   
  يوم زلت األقدام     والثابت على العهد                              

  .يوم عقدت األلسنة          بالحق   والصريح الصادع                    
ومن الصفات التي دلت على نزاهة سعد اهللا الجابري األمانة فبعد أن ترأس الوفد 
  السوري المرسل إلى االسكندرية حيث عقد فيها اجتماع مجلس  للجامعة العربية في

سورية  هف ليراآل إلى خزينة الدولة السورية مبلغ ستة أعاد االجتماعنتهاء إ وبعد ١٩٤٧عام
زادت من مصروف الوفد السوري على الرغم من أنه أصيب بأزمة صحية دخل على أثرها 

                                                                                                                                                                      
ة الحقوق ، ثم مدیرًا للعدلیة ، ، أصبح عمیدًا لكلی ١٩٢١في دمشق ، ودرس في كلیة الحقوق ، عاد إلى العراق عام 

، ثم تقلب في عدة مناصب عدیدة منھا رئیسًا لمجلس  ١٩٢٩، ثم رئیسًا للوزراء عام  ١٩٢٧ووزیرًا للمعارف عام 
لمدة ثالث سنوات ، ثم انزوى لمدة عام ، وأنتقل بعدھا إلى بیروت ، وھناك  ١٩٥٨النواب ، أعتقل عند قیام ثورة عام 

د من المؤلفات منھا مذكراتي نصف قرن من تاریخ العراق والقضیة العربیة . للمزید من المعلومات كتب مذكراتھ لھ عد
 .   ٨١١، ص ١جینظر : عبد الوھاب الكیالي ،المصدر السابق،

 .١٥ریاض الجابري ، المصدر السابق ، ص  )١(
الصحافة و  س في مدارس دمشق ،اھتم باالدب و ولد في بیروت و در )١٩٧٦- ١٨٩٣: ( خیر الدین الزركلي )٢(

 التألیف ،اصدر جریدة االصمعي لنشر افكاره لمحاریة المستعمرین ولتنویر المجتمع ولمطالبة بحقوق العرب ،
الجامعیة   في مدارس دمشق بعد ان نال شھادتھ عمل استاذا لتاریخ قن اللغة الفرنسیة وبعض اللغات االخرى ،ات

التقدمیة ،تم سجنھ ونفیھ الكثر من مرة و اصبح یتنقل بین عواصم البلدان العربیة مما شعر  ه، اخذ یبث افكار
  . ٥٣٣نبیل صالح ،المصدر السابق ،ص بمرارة الغربة ،للمزید من المعلومات ینظر الى :

 ٠  ١٨،ص  ریاض الجابري ،المصدر السابق  )٣(
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لف ليرة سورية ، أمستشفى باثنا عشر لمستشفى المواساة في االسكندرية وخرج منها مديون ل
  .)١(لم تمتد يده إلى ذلك المبلغ الزائد لعفته ونزاهته و

صريح إلى  ه" أن :هيأن أبرز ما في صفات الجابري  )٢(مصطفى النحاس وصفه كما 
في  تفارقهأبعد حدود الصراحة تلك الصراحة المقترنة بالصالبة وممتزجة بسمة خالبة ال 

  .)٣(من أول نظرة " هأحلك الساعات وأشد األزمات تنجذب إلي
 ...كبر رجاالت العرب الجابري رجل من أ سعد اهللا:" هما نص عبد الرزاق السنهوري كما قال عنه

  .)٤(عاني النبل والكرامة و الوطنية "الكلمة من م تحملهرجل بكل ما 
نتقال ذكي محدث من الطراز االول وسريع اال ه:" ان ما نصه )٥( يعبد الرحمن الكيال هوقال عن

ارتجالية  أوامرهاغلب  ،نيق في الكالم و لكنة يريد االستئثار والعمل دون مشورةأالفؤاد وحاد الذهن  و
و   آهاءو د آ"االكثر نشاط:آيضأ بحقه وقال "الحفالت  و الوالئم  لكثرة  مر والنهي ،مسرفويحب األ

قليل المجاملة قوي االرادة ثاقب  في تنفيذ خططه آاسة وصاحب عقيده ثابت الرأي جسورمعرفة بالسي
  .)٦(الفكر كريم اليد"

جنبي وال شخصية سياسية كبيرة ال يهادن األ الجابري اهللا:" سعد  )٧( معروف الدواليبي هوقال عن 
الجابري  ذا حنكة  : "ان)١(catroux)( الجنرال كاترو هوقال عن)٨(على العمل الوطني" ثروتهنفق أ يجامله

                                                           
 ٠  ٥٦١نبیل صالح ،المصدر السابق ،ص )١(
زعیم حزب الوفد المصري ولد في سمنول في دلتا سیاسي مصري و )١٩٦٠-١٨٧٦النحاس : (مصطفى   )٢(

وتخرج من كلیھ الحقوق من جامعھ  بمصر، اصبح من ابرز مناضلي الحركة الوطنیة ،درس بالقاھرةالنیل 
،تدرج بالمناصب الھامة بالحكومة ١٩٠٤القاھرة ،عمل  و مارس المحاماة بالمنصورة ،عین قاضي عام 

،للمزید من   ١٩٣٠ء مصر  في كانون الثاني عام را،اصبح رئیس وز١٩٢٤مواصالت عام لفاصبح وزیرآ ل
 .٢٢٢،ص ٦،ج،المصدر السابق علومات ینظر: عبد الوھاب الكیالي الم

 ٥١،ص ریاض الجابري ، المصدر السابق  )٣(
 ٥١،صریاض الجابري ،المصدر السابق  نقًال عن :   )٤(
) طبیب وسیاسي ولد بحلب ،درس علومھ االولیة في دمشق ثم درس ١٩٦٩-١٨٨٧الكیالي :(عبد الرحمن ) ٢(

و اراءه و  لمستعمرین ،انتقدھم  بمقاالتھل یة في بیروت ، تمیز ببغضة وعداوتھالطب  بالجامعة االمریك
وجود لوسجن في جزیرة ارواد مع المعارضین ل طروحاتھ،،عمل ضمن الحكومة العربیة في دمشق  ،تم اعتقالھ

وطنیة واصبح من ابرز ،انتمى لكتلة ال١٩٣٦تدرج بالمناصب وعین وزیرا لعدلیة والمعارف عام  الفرنسي،
علومات ینظر :عبد العدید من المؤلفات منھا كتاب (المراحل في تاریخ سوریة)،للمزید من الم زعمائھا ، لھ

 .   ٨٣٠،ص٣،جلسابق، المصدر ا الوھاب الكیالي
 ٠ ٥٦٧؛ نبیل صالح ،المصدر السابق ،ص٤٥٥،ص٥٣٢،ص٤المصدر السابق،ج عبد الرحمن الكیالي، )٦(
و درس فیھا ،اكمل دراستھ الجامعیة في الجامعة السوریة ) ولد في حلب ٢٠٠٤-١٩٠٩(: معروف الدوالیبي )٤(

ي ابان االنتداب الفرنسي ،انظم الى صفوف في دمشق ،حصل على شھادة الحقوق و االداب ،زاول العمل السیاس
الكتلة الوطنیة ،استطاع من اكمال الدراسات العلیا في جامعة السوربون في فرنسا ،للمزید من المعلومات ینظر 

 .  ٨٢٥الى :نبیل صالح ،المصدر السابق ،ص 
     . ٥٢،ص٢٠٠٨،دمشق،سعد اهللا الجابري(السوري ،العروبي ،النبیل ،الزاھد)،دار مي  یوسف صباغ، مازن)٨(



٤١ 
 

نصه  بما في مذكراته )٣( يوروقال عنة فارس الخ)٢(".قوة ارادته و شخصيتهبعظيم  احتى أرهقنو دراية 
 صالحياتهللتسلط كثير التدخل فيما هو خارج عن  االجابري عصبي المزاج محب اهللا:" كان سعد 

 بذاراً مسرفا٠٠٠ًق في لباسة ينأنيقا في كالمة كما هو أحاد الذهن  ذكي ٠٠٠ آرائهسريع التقلب في ٠٠٠
الشهر يجد آخر و العشاء والسهر فيأتي أصحابه وزمالئه لتناول طعام الغذاء أيكثر من دعوة ٠٠٠ متالفاً

عندما توفى لم ٠٠٠موال الدولة عفيف ال يمد يده إلى أ٠٠٠ان راتبه ال يكفي لتسديد ما في ذمته من ديون 
مظهر الذي بال جنازته بإخراجحيث تكفل وجهاء حلب  ل وال عقار وال نفقات لرفع جنازتهيكن لدية ما
وزارتي  تسلمه"ان سعد قد استأثر بالحكم خالل :سعد الكوراني حيث قال أبينما انتقده  .)٤("يليق بمكانته

    ٠   )٦(  متهور"  انه" بحقة  فليب خوري وقال  هقدتنا و،  )٥(ستقل بهما"إالداخلية والخارجية و 
  
يتضح مما سبق ان األجواء العائلية التي نشأ و ترعرع بها الجابري قد اثرت وانعكست على و

ضر االجتماعات التي تعقد عند واطلع على همومهم حيث كان يح فهو شارك هموم ابناء بلده  شخصيته ،
نه للغات عديده و اتقا ألمانيا الكمال دراسته االستانة و باالضافة الى ذلك تعليمة وسفرة الى ال الجابري ،

لية بعد ان دخل المعترك السياسي و ال ننسى دوره في معارضة السياسة وو يتدرج بالمسؤ  أن يتبوء اهلته
  ي وشرد .نسية المقيتة و على اثرها سجن ونفالفر

  
  

                                                                                                                                                                      
، تقلد مناصب  ى)عسكري وسیاسي فرنسي ، شارك في الحرب العالمیة األول١٩٦٩- ١٨٧٩الجنرال جورج كاترو : ( )١(

إداریة وعسكریة عدیدة في المستعمرات الفرنسیة ، انظم إلى قوات فرنسا الحرة ضد حكومة فیشي ، أصبح وزیرًا مقیمًا 
  .٩٥٠لمزید من المعلومات ینظر : أحمد عطیة ، المصدر السابق ، ص ،ل ١٩٥٦لفرنسا في الجزائر عام 

 – ١٩٢٠في تاریخ سوریھ السیاسي المعاصر  ؛نزار الكیالي ، دراسة ٥٢سابق ،ص مازن یوسف صباغ ،المصدر ال)٢(

   .١١١، ص ١٩٩٧،دار طالس ،دمشق، ١٩٥٠

ولد في قریة الكفیر في قضاء حاصیبا ،درس  سوري ،و رجل قانون سیاسي و ادیب  )١٩٦٢- ١٨٧٣(فارس الخوري:)٨(
في  ، بتخصص القانون الدولي بالجامعة االمریكیة في بیروت فیما بعد  الجامعیةمھ االولیة في سوریة ، اكمل دراستھ علو

 قن اللغة الفرنسیة واالنكلیزیة ،زاول مھنة المحاماةني ،اتاصبح نائبا عن دمشق في مجلس المبعوثان العثما ١٩١٢عام 
لفترة طویلة ،عین استاذا في معھد الحقوق في دمشق ،نفاه الفرنسیون الى جزیرة ارواد مع مجموعة من الوطنیین 

،مثل  ١٩٤٥و١٩٣٦وري عام نسیة ،انتخب رئیس لمجلس النواب السالفر لمعارضتھم السیاسة١٩٢٥السورین في عام 
 . ٤٤٥،ص  ٣،ج:عبد الوھاب الكیالي ،المصدر السابقللمزید من المعلومات ینظر  سوریة لدى منظمة االمم المتحدة ،

 .٣٩٧،ص١٩٦٤محمد الفرحاني ،فارس الخوري وأیام ال تنسى ،مطابع دار الغد ،بیروت،)٤(
 ٠ ١٢٤ت،صد. م،د.  سعد الكوراني ،ذكریات  و خواطر مما رأیت و سمعت و فعلت ،ریاض الریس ،أ)٥(
 ٠ ٦٦٢،ص المصدر السابقفلیب خوري ، )٦(



٤٢ 
 

  المبحث الثالث   
المعترك السياسي في سورية حتى  هالجابري وبدايات دخول اهللاسعد  

  .م ١٩٣٦عام 
 و نعطافإ ١٩١٢عام نضمام سعد اهللا الجابري لصفوف الجمعية العربية الفتاة إمثل  

في  لدخولهفي حياته الفكرية ومجرى عمله السياسي وأعتبر الخطوة األولى  هام نعكاسإ
  .)١(ده المسلوبةبشدة عن حقوق بال المعترك السياسي ، إذ بدأ  يدافع 

  ١٩١٣ول في باريس عام مر العربي األعمال الجمعية هو عقد المؤتأ زبرمن أكان و
، متهم وض بواقع أالوطنيين العرب للتشاور في توحيد الجهود وللنه نالسياسيي برزأ وحضر
إحسان  األكبرالطريق ، وزاد في حماسه موقف أخيه  ى سعد اهللا الجابري مع اصدقاءومض

هذا الحضور في نفس سعد اهللا الجابري  رتكازإ، وكان المذكورالجابري الذي حضر المؤتمر 
  .)٢(بحيث عزز موقفه وشد عزائمه في المضي في جهاده

ندلعت الحرب العالمية األولى وجند سعد اهللا الجابري في الجيش إ ١٩١٤وفي عام 
العثماني (كوجك ضابط) وعين مراقباً على األرزاق وقوافلها في بلدة أرض روم وقضى مدة 

رب ، وكان مخلصاً في خدمته للجيش ، أميناً على ماله وأرزاقه وتلك الحرب بعيداً عن الح
أن األتراك كانوا يظلمون قومه  فياً للعهود العسكرية ، رغم شعورهعهود وذمم ، كما كان و

ل األخالص في العمل مبدأ ، وأبت كرامته أن يخون األمة التي يخدم في جيشها ، ولع
  .)٣(دل على عمق التوازن النفسي والروحي لدى سعد اهللا الجابري أخالقي 
لى دمشق إ ، ثم١٩١٤بيروت عام العربية إلى اإلستانة ومن ثم إلى  مركز الجمعية نتقلإ

عدد  إزديادبسبب ؛ لها فروع في مختلف المدن السوريةفتحت حين ذاك و في العام نفسه ،
                                                           

عبد الرحمن ؛ ١٤ ، ص١٩٩٧،.م ، د.ت دتاریخ االحزاب السیاسیة في سوریة في القرن العشرین ، اسامة زكي عواد،)١(
 ،م د.، ١٩٥٨- ١٩١٤؛ فاضل حسین ،الفكر السیاسي في العراق المعاصر  ٣٨،ص ٣الكیالي ،المصدر السابق،ج

  .٤٠- ٣٨ص - ص ، ١٩٨٤بغداد ،
  .١٥ریاض الجابري ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  .١٥المصدر نفسھ ، ص  )٣(



٤٣ 
 

اشترك المذكورة في الثورة العربية الكبرى وساهمت الجمعية ، كما اليها  عضاء المنتميناأل
الجابري  ، وكان سعد اهللافي الحكومة العربية في دمشق بزعامة الملك فيصلأيضاً عضائها أ
تمكن  الذي،  )١(بن الحسين ن في حكومة فيصلالفتاة العربية المشاركي جمعيةالعضاء أحد أ

 ٢٤ -١٩١٨تشرين األول  ٥في(و ذلك  سورية ،ول حكومة منتخبة في تاريخ أ ليفمن تأ
كان سعد اهللا الجابري من اهم ،  ) سميت بالحكومة العربية في دمشق١٩٢٠تموز 

نه ، اال إ من قصر عمرهاركت في هذه الحكومة و على الرغم الشخصيات السورية التي اشت
عن حلب وبعض أفراد  اًنائبأنتخب ذ إ ، ت المشهود لهم بالنزاهة و الوطنيةكان من الشخصيا

كبير أمناء الملك فيصل ونافع الذي أصبح من عائلة الجابري الوطنية مثل إحسان الجابري 
  .)٢(الجابري وغيرهم 

كومة الفرنسية التي سارعت على الح العربية في دمشق حفيظةتشكيل الحكومة أثار وقد 
  .)٣(ية اللبنانيةإحتالل المدن الساحلالفور بإنزال قواتها في بيروت ، ثم قامت ب

وبعد ان تلقى العرب خبر إفتتاح مؤتمر الصلح ، و في أواخر تشرين الثاني عام     
األمير فيصل للسفر إلى باريس كرئيس للوفد  ) ٤(بن علي  أنتدب الشريف حسين ١٩١٨

(الساعة) بوزارة في قاعة ١٩١٩كانون الثاني  ١٨في الحجازي ، وقد أفتتح هذا المؤتمر 
 الفرنسية ، وحضر األمير فيصل ليطالب الحلفاء بتنفيذ وعودهم التي كانت قدالخارجية 

ستقباالً غير رسمي ، ولم يسمح له بحضور المؤتمر ، أعطيت للعرب ، وقد استقبل فيصل إ
وفي إال بعد أن أضعفوا دوره في المؤتمر ، ، ألنه ليس له صفة شرعية ، ولم يسمحوا له 

                                                           
-١٩٠٨لنشوء االحزاب السیاسیة و تطورھا بین  ھة الحزبیة في سوریة دراسة تأریخیمحمد حرب فرزات ،الحیا)١( 

 ؛ عبد الجبار حسن الجبوري ،االحزاب والجمعیات السیاسیة في ٦٢،ص١٩٥٥،منشورات دار الرواد ، د.ت ،١٩٥٥
؛فالدیمیر ٦٨-٦٥ص-ص، ،د.ت  م٠د د.مط ، ، ١٩٥٨القطر السوري من أواخر القرن التاسع عشر الى سنة 

؛یوسف ٩١؛ولید المعلم ،المصدر السابق ،ص٤٠٤، ص ، الحرب الوطنیة التحرریة في سوریة لوتسكي بوریوفیتش
  .٤٩؛عامر رحیم حسن ،المصدر السابق،ص٢٢٠المصدر السابق،ص كوریا،

 ٠  ٢٤٨،ص١٢٣- ١٢٢،  ص ١١٢-١١١ص - ص، وسف كوریا ،المصدر السابقیعقوب ی)٢(
 .٣٥- ٣٤ص  -، ص ١٩٩٠، ترجمة عبد الرحیم الكلبي ، بغداد ، ١باكنسن ، موسوعة الحرب الحدیثة ، ج روجز)٣(
،درس فیھا ،أستطاع من التدرج بالمناصب االداریة  ) ولد باالستانھ١٩٣١-١٨٥٤ن علي :(الشریف حسین ب )٤(

لمكة ،بذل جھد و سعى من  في الدولة العثمانیة ،عین في مجلس شورى الدولة العثمانیة ،عین أمیرآ والسیاسیة 
یم فریحات حكمت  عبد الكر اجل وحدة العرب و تخلصھم من المستعمرین ،للمزید من المعلومات ینظر:

  . ٦٦،ص١٩٨٧الثورة العربیة الكبرى ،دار المستقبل ،عمان، ،السیاسة الفرنسیة تجاه 



٤٤ 
 

 th0mas  (ويلسن ودرووتوماس  سهايمتحدة األمريكية ممثلةً برئالات أرادت الوالي أثناء ذلك

Woodrow wilson ()ستطالع رغبة سورية التي وضع نظام اإلنتداب من أجلها ، ولذلك قامت ا)١
) وقد أرسلت تحت قيادة ١٩١٩تموز  ٢١حزيران ـــ ١٠أمريكية خالل المدة ( لجنة

  .)٣(سوريةمن أجل استطالع األهالي في )٢((كراين وكينج)
 )٤(على تكليف علي رضا الركابي أصدر مرسوماً ملكياً نص ١٩١٩آذار ٩في و  

جل إدارة شؤون سورية في تلك الظروف الصعبة أمن  )٥(لرئاسة الحكومة السورية األولى
هؤالء األشخاص كموظفين إلدارة البالط  بدو أن إختياري.                     و)٦(والحرجة 

  .دارتهم و لوطنيتهملخبرتهم  وحسن إو لكفاءتهمالملكي كان 
لقد كان سعد اهللا الجابري من أعضاء المؤتمر السوري العام المعارضين لوزارة 
الركابي لعدم دعم الوزارة المذكورة الفصائل السورية المعارضة والمتصدية للوجود األجنبي 

                                                           
، ترشح عن الحزب  ١٩٠٢أصبح رئیسًا لجامعة برتستون عام سیاسي امریكي ،) ١٩٢٤-١٨٥٦(: وودرو ویلسن)١(

  دة األمریكةأنتخب رئیسًا للوالیات المتح ١٩١٢جیرسي  ، وفي عام لیكون حاكمًا  لمدینة نیو ١٩١٠مقراطي عام الدی
أربع عشرة نقطة التي أعتمدت  ١٩١٨، أصدر عام  ١٩١٦لیكون الرئیس الثامن والعشرون ، ثم أعید انتخابھ عام 

 . ٥٨٣، ص  ٦ینظر: عبد الوھاب الكیالي ، المصدر السابق ، جمن المعلومات كأساس للتسویة . للمزید 
) رئیسًا (Charles  craneكراین القاضي تشارلز  تألفت من،ایعاز من الرئیس االمریكي ولسنشكلت ب ةامریكیلجنة )٢(

) ، والمستر البرت ساد ، والمستر جورج مونتجمري مستشارین فنیین ، (Henry kingوالمستر ھنري كینج مندوب 
 ١٩١٩حزیران  ٢٥وصلت الى دمشق في باي ملحق عسكري ، والمستر لورانس مور مدیر األعمال ، والكابتن ولیام 

بعد انتھاء الحرب لسوري االشعب  جل تقریر مصیرأقابلت مختلف طبقات المجتمع السوري من  وآ یوم ٤٢ت یوبق
 ةمطالبتھم بالحریو الذي كان سعد اهللا الجابري احد اعضائھا  ةالذي زار اللجناالولى و اكد الوفد السوري  ةالعالمی

ینظر: رأفت غنیمي الشیخ ، تاریخ  من المعلومات للمزید ،ةفرنسی ةو وصایأ ةواالستقالل التام و رفض اي حمای
منیر المالكي ،من میسلون الى الجالء  ؛٣٨٣، ص ١٩٧٥والنشر ، القاھرة ،  العرب الحدیث ، دار الثقافة للطبعة
  .   ١٤ص ،١٩٦١،دمشق، ةالسوریة سیرة سیاسة ،منشورات وزاره الثقاف

، (غیر  ، رسالة ماجستیر١٩٤٦- ١٩٢١الفرنسیة في المشرق العربي  ماجد عبد اهللا جابر التمیمي ، العراق والسیاسة)٣(
؛ ریاض الجابري ، المصدر السابق ، ٢٧- ٢٦ص  -، ص١٩٩٤ابن رشد ، جامعة بغداد ،  منشورة )، كلیة التربیة 

 ٠  ٣١ص 
برتبة ضابط تخرج المدرسة الحربیة في اإلستانھ ، ) ولد في دمشق  ، درس في ١٩٤٢-١٨٧٧رضا باشا الركابي : ()٤(

ینظر:  من المعلومات . للمزید ١٩٤٢، كلف من قبل األمیر فیصل بتشكیل الحكومة العربیة ، توفي في دمشق عام 
 .١٤، ص ٢٠١١ؤالء حكموا سوریة ، دار األنوار ، دمشق ، وعدنان منافیخي ، ھالمدني سلیمان 

بي رئیسا للوزراء ، السید عالء الدین الدروبي )وتكونت حكومة الركابي على النحو اآلتي : السید علي رضا الركا٥(
رئیسا لمجلس الشورى ، والسید رضا  الصلح وزیرًا للداخلیة ، والفریق عبد الحمید قلطقجي وزیرًا للحربیة ، السید 
ع جالل  زھدي  وزیرًا العدلیة ، والسید سعید الحسني وزیرًا للخارجیة ، والسید فارس الخوري وزیرًا للمالیة ، وساط

األشغال العامة) كما تم  تعین كل -الزراعة-الحصري وزیرًا للمعارف ، ویوسف الحكیم وزیرًا ألمور النافعة  (التجارة
من :السید احسان الجابري لمنصب كبیر أمناء الملك فیصل ، والسید نسیب البكري األمین الثاني ، والسید فؤاد 

.  ًا للخزنة الخاصة ، والسید نوري السعید مستشارًا عسكریًا وسیاسیًاالخطیب  الكاتب األقدم ، والسید صفوة باشا أمین
 .٣٠ینظر :ریاض الجابري ، المصدر السابق ، ص للمزید من المعلومات 

 .٤٢المصدر السابق ،ص )یعقوب یوسف كوریا،٦(



٤٥ 
 

عم تلك الفصائل والثوار سوف على األراضي السورية بالمال والسالح ، العتقاد األخير ان د
يؤدي بالنهاية إلى فشل العمل السياسي وتوتر وتأزم العالقة بين الحكومة العربية الفتية 

بين  والسلطات الفرنسية، األمر الذي يزيد من صعوبة حل المشاكل العالقة والمتوترة ما
السياسية الطرفين هذا من جهة ومن جهة أخرى كانت وزارة الركابي تؤمن بالوسائل 

  .)١(من العمل المسلح والدبلوماسية أكثر
األمر دفع وهذا ، قدم الركابي استقالته للملك فيصلادت حدة المعارضة دزوعندما إ  
بالعدول  إقناعهإحسان الجابري محاوالً  وفداً برئاسة كبير أمنائه إليه رسل ان يإلى  الملك 
 ٣، لكن تلك المحاولة باءت بالفشل ، مما إضطر الملك إلى قبولها في ستقالةاإلعن 

  .)٢(١٩١٩يار آ ٨وزارة جديدة  برئاسة هاشم األتاسي  كونتو، ١٩١٩يارآ
على ،١٩١٩حزيران  ٨ فيأول جلسةً له  ي العام المؤتمر السور عقدوخالل ذلك   

) ٨٥) نائباً (١٢٠(عضاء البالغ عددهم األع ميج اوحضرهقاعة النادي العربي في دمشق ، 
 و ) نائباً من رؤساء العشائر والطوائف الدينية ،٣٥المدن السورية كافة ، و( مثلومنهم نائباً 

قد قد ع المذكورالمؤتمر  وذكر أنبوصفه نائباً عن مدينة حلب ،  ئهعضاأكان سعد اهللا أحد 
التي جاءت إلى  كراينـــ وصول لجنة كنج بمناسبة اهاإحد توكان، جلساتال من عدد

وكان من نتائجها .)٣(الدولة العثمانية  نهيارإد لتقرير مصيرها بع ١٩١٩سورية في عام 
طالب إذ ،  )٤(ئهأعضاكان سعد اهللا الجابري أحد واللجنة المذكورة  ةقابلتشكيل وفد سوري لم

لغاء التجزئة المصطنعة لسورية إ مع أعضاء الوفد باستقالل ووحدة األراضي السورية و
طموحات وأماني الشعب  تمثلهي مطالب ووإنهاء التواجد األجنبي على األراضي السورية 

  .)٥(انذاك  السوري
                                                           

  .٤٤صالسابق، المصدر یعقوب یوسف كوریا،  )١(
 ٠ ٧٤-٧٣ص -ص، نفسھالمصدر )٢(
ظ ؛ماري الما٤٦ص،١ج المصدر السابق  ،، مین سعیدأ ؛ ٦١-٥٩ص - ص،المصدر السابق ، عامر رحیم حسن )٣(

 ٠ ٣٨،ص المصدر السابقشھرستان ،
عضاء الوفد ھم كل من  الشیخ عبد الحمید  والحاج مراد ونافع من ال الجابري إلى جانب سعد اهللا الجابري . أكان  )٤(

  .١٣- ١٢ص -ص  ،المصدر السابق ،ینظر :یعقوب یوسف كوریا 
 . ٦٠،ص المصدر السابقماري الماظ شھرستان ،)٥(



٤٦ 
 

قصد فيصل أوربا مرةً ثانية ، وقد  ١٩١٩حزيران  ٢٨بعد توقيع معاهدة فرساي في و
تفاق فرنسي كليمنصو) الذي هيأ له إالفرنسية (ستقباالً حسناً من قبل رئيس الحكومة إ إستقبل 

  .)١(تمت مراجعته على أساس من السيادةـــ سوري وهو أول مشروع 
المماطلة ونزول القوات الفرنسية في بيروت ، و المؤتمراتفشل  ىضأفوقد   

، ر عن غضبهيعبكت الثوراتلجأ إلى الذي ، مضاجع الشعب العربي السوريوالتسويف 
جيش ل اًقائدبوصفه الفرنسيين الذي قاتل  )٢(الزعيم ابراهيم هنانو فقامت ثورة مسلحة بقيادة
وقد عجز الفرنسيون في القبض  ،في شمال حلب (جبل الزوية) ،مسلح تابع للدولة العربية 

ثم توارى عن األنظار  ، )٣(صالح العلي ميتاً ، سيما بعد أن شكل ثنائياً مع ياً أوعليه ح
المفوض عام ، و أصدر  دبع الفرنسيون للعفو عنه ضطر إ ووصدر الحكم عليه باإلعدام ، 
التي اندلعت  )٤(ثورة البيطارالثورات األخرى بذلك ، و من  السامي الجنرال غورو قراراً

على بصيرته  ع هذه الثورات ، وقد تفتحت عاش سعد اهللا الجابري م، وقد )٥(ضد الفرنسين 
 األخير سعد اهللا الجابري وكان و هنانو ، وخالل ذلك كان التالحم قوياً بين أبعاد القضية كلها

عتمد إ يقود الحركة عسكرياً من الريف و هنانو يعبئ ويوقظ روح الجماهير في الداخل و

                                                           
  .٤٤،صریاض الجابري ، المصدر السابق )١(
،درس  غا ھنانو في قریة كفر حارم بمدینة حلب السوریةأ ولد ابراھیم بن سیمبان) ١٩٣٥- ١٨٦٩( ابراھیم ھنانو :)٢(

ة منھا رئیس یداسطنبول ودرس الحقوق ،عین في وظائف اداریة عدالدراسة االولیة في حلب ثم سافر بعدھا الى 
انتخب عضوا لمؤتمر والیة حلب في العھد العثماني ،ثم تولى ادارة مدینة حلب في العھد الفیصلي ثم  في لدیوان

ن عام حزیرا ١٢،اعتقل في قام بثورة في الشمال ضد الفرنسین  ودفاعة عن حقوق بلدة، بوطنیتھاشتھر السوري العام 
وتم تسلیمة  ھاخماد ثورت بل السلطات البریطانیة داخل االراضي االردنیة حینما فر الي االردن كالجئ بعدقمن ١٩٢١
فیما بعد توفي في  ھسكریة اعضائھا فرنسیین وتم تبرأتمحاكمة ع ھالفرنسیة زج في السجن وتم محاكمتطات لالى الس

مكتبھ  في العلم االسالمي،الجندي ، تراجم االعالم المعاصرین لمزید من المعلومات ینظر : انور ،ل ١٩٣٥عام 
 ١٩٣٥حتى عام  ةھیم ھنانو ودوره السیاسي في سوری؛حاتم محسن جبر ،ابرا١٤،صتاالنجلو المصریة ،القاھرة،ب.

ؤرخین العرب ،جامعھ الدول الم ،اتحاد،معھد التأریخ العربي و التراث العلمي )غیر منشوره (،رسالھ ماجستیر 
 .  ٧،ص،بغداد٢٠٠٣، العربیة

ض3د الفرنس3ین   صالح العلي :من ابرز الثوار السورین ،ولد في قری3ة المریق3ب بمنطق3ة طرط3وس ،ق3اد ث3ورة        )٣(
،ثم اتسعت الثورة و اتحدت مع الثورات الس3وریة االخ3رى    ١٩١٨كانون االول  ١٥في  انطالقا من مسقط رأسھ

  .١٦٥جمیل شاكر ،المصدر السابق،صنشات ومات ینظر : مما فقد الفرنسین صوابھم ،للمزید من المعل
بمدین3ة الالذقی3ة بزعام3ة عم3ر البیط3ار       ١٩١٨ثورة البیطار: ث3ورة س3وریة  ان3دلعت ض3د الفرنس3ین ف3ي ع3ام         )٤(

و ارھاب السكان ،للمزید  المنطقة من دون ذنب وانما  الخافھ،سبب اندالع الثورة ھو اعدام الفرنسین الحد ابناء 
  . ١٦٦من المعلومات ینظر : جمیل شاكر ،المصدر السابق ،ص 

 ٠  ٢٤٨،ص١٢٣-١٢٢،  ص ١١٢-١١١یعقوب یوسف كوریا ،المصدر السابق،ص)٥(



٤٧ 
 

كسند مادي لحد كبير وكان يثق برأيه ويحبه من أعماقه ، وكان يقول الجابري على سعد اهللا 
  .)١(" من كان سعد اهللا أخاه وصديقه ةادلسعيا :" سعد اهللا حبيبي و

الفصائل والثوار المتصدين  د ودعمانوس أيد قد الجابري سعد اهللا ومن هنا نجد ان 
إذ أيد ودعم ثورة إبراهيم هنانو، كما  يمانه بالحقوق والمطالب الوطنية  ،إللفرنسين ؛ بسبب 

  المعترك السياسي المبكر . هشارك في ثورات أخرى مثلما أشرنا إلى ذلك في بداية دخول
اق كليمنصو على تفوعرض إ ١٩٢٠كانون الثاني  ١٣ق في عاد فيصل إلى دمش وقد 

ولكن الوطنيين رفضوا  )٢(حمد قدريأجتماع سري في منزل الدكتور رجال السياسة في إ
ث القريبة تضمن موقفاً نقدياً في مواجهة األحدا،  وكان اإلحساس التاريخي ماعباإلجاالتفاق 

 أقام األمير فيصل بجولة في المحافظات السورية ، وأن والبعيدة على حد سواء ، وبعد 
بعد أن وري بكامله يرفض الوجود الفرنسي ، السيما إزداد بهذه الزيارة يقيناً أن الشعب الس

، ونتيجة هذه  المتواجدة على األراضي السوريةالقوات البريطانية بالقوات الفرنسية  تلاستبد
وقرر إعالن استقالل سورية ، ١٩٢٠آذار ٧جلسة في األحداث إجتمع المؤتمر السوري 

، وفي الحقيقة على سورية  ملكاً بما فيها فلسطين والمناداة باألمير فيصلبحدودها الطبيعية 
صدر لتوحيد البالد العربية كلها والرجوع إلى م د اهللا الجابري الذي نادى بهكان هذا حلم سع

  . )٣(سياسي واحد يشمل سماء هذه البالد
من خالل اشتراكه  واضحاًكان مما سبق يتبين ان دور سعد اهللا الجابري السياسي و

الركابي من خالل جلسات  لحكومةو ممارسته الضغط و معارضته   العربية بالحكومة
  .المؤتمر السوري العام 

منح فرنسا اإلنتداب على كيليكيا  ١٩٢٠نيسان  ٢٠-١٩في قرر مؤتمر سان ريمو
لفرض وسورية ، كما منحت بريطانيا اإلنتداب على فلسطين وشرق األردن ، ونتيجة 

                                                           
 . ٣٠ریاض الجابري ، المصدر السابق ، ص  )١(
، انظم لجمعیة سیاسي وطبیب سوري ولد في دمشق، درس الطب في باریس ؟ ) - ١٨٨٧قدري :(احمد )٢(

،تدرج بالمناصب االداریة و السیاسیة فیما بعد، للمزید ١٩١٨العربیة الفتاة و للحكومة العربیة في دمشق عام 
  .  ١٣٤من المعلومات ینظر :یعقوب یوسف كوریا ،المصدر السابق،ص

  .٤٤،صریاض الجابري ، المصدر السابق   )٣(



٤٨ 
 

بإتجاه دمشق ووقعت معركة ميسلون  ١٩٢٠تموز ٩في القوات الفرنسية تحركت  اإلنتداب
وقائداً  الذي أعطي مهمة مزدوجة مفوضاً سامياً بين القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو

والتي  )١(وبين القوات العربية التي قادها وزير الحربية يوسف العظمةعاماً للجيش الفرنسي 
تلك وقضت الجنرال غورو واستشهاد يوسف العظمة القوات الفرنسية بقيادة  انتهت بإنتصار

  .)٢(اإلستقاللعلى المعركة 
عاصمة في بيروت  )الحرش(من قصر مضى الجنرال غورو في اجراءته ،اذ أعلن و

وبضمان فرنسا ية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا ضليه أقإضم بعد أن دولة لبنان الكبير 
 كومة دمشق وهذا العمل السياسي جسد معنى اإلغتيالبعد أن كانت تابعة لح وحمايتها

الحقوقي ووأد حرية التملك الوطني ، وقد احتجت دمشق على ذلك رسمياً ، لكن الفرنسيون 
 أصدر المفوض السامي ١٩٢٠ أيلول٨إذ توالت التقسيمات تباعاً ففي في ذلك ، تمادوا  
 ٢٣إعالن حلب دولة مستقلة بأسم دولة حلب ، لها علمها الخاص ، كما أعلن في  غورو
تم تعيين  كما إنشاء دولة العلويين على ان تكون الالذقية عاصمةً لهامن العام نفسه بأيلول 
 كانون األول ٢٣السورية الفلسطينية بإتفاق (فرنسي بريطاني) وقع في باريس في  الحدود

إعتبار أسلحته وذخائره غنيمة  على أن الكارثة الكبرى لسورية هو حل الجيش الوطني ، و
،  )٣(جميل األلشيرو بتأليف حكومة جديدة برئاسة المفوض السامي غو ، كما أوعز حرب

  .)٤(وزارتا الدفاع والخارجية وأصبح المندوب السامي هو الحاكم الفعلي  هاألغيت من
                                                           

تدریبھ العسكري في  دراستھ و كملالرحمن العظمة ، ولد بدمشق  ، اابن عبد  ) یوسف١٩٢٠- ١٨٨٤یوسف العظمة: ()١(
د المانیا ، اشترك في الحرب العالمیة األولى ، منحھ الملك فیصل رتبة زعیم فخریة تقیرًا لغیرتھ وتعزیزًا لھمتھ ، استشھ

  .٣١- ١٤ص  - ، ص أحمد عطیة ، المصدر السابق ینظر:، للمزید من المعلومات  ١٩٢٠في معركة میسلون في تموز 

  .٣٤،صریاض الجابري ، المصدر السابق  )٢(

یة في دمشق ،اكمل دراستھ ،تلقى علومھ االول )عسكري وسیاسي ولد في سوریة ١٩٥١ - ١٨٨٣جمیل األلشي :(  )٣(
ان الحربیة في تخرج من كلیھ االرك ،االنكلیزیة)، ،االلمانیة الفرنسیة اتقن عدد من اللغات (التركیة، ، الجامعیة في االستانة

واصبح من اھم رجال الملك  عمل بالحكومة العربیة بدمشق ، ، ، تدرج بالرتب العسكریة١٩٠٦ذلك عامو  االستانة 
واستلم وزارة الداخلیة عام  ،١٩٢٨عام  ان عھد فیصل ، استلم وزارة المالیةاب فیصل في دمشق ، تقلد وزارة الحربیة

عبد الوھاب الكیالي ،المصدر  للمزید من المعلومات ینظر: ،١٩٤٣العامة  عام  استلم وزارة االعاشة واالشغال ، ١٩٣٢
  . ٩٤،ص  ٢السابق ،ج

  .٣٥،صریاض الجابري ، المصدر السابق  )٤(



٤٩ 
 

سورية إلى دويالت  على تقسيم القائمة  تلك السياسةسعد اهللا الجابري  عارض وقد  
 نطالقا من مبدأ فرق تسد وإ عليها السيطرة والتحكم  على أساس ديني وعرقي من أجل

 السيادة وخروج المحتل اإلستقالل و المطالب بالوحدة و السوريالوطني  ضعاف الشعورإل
ثارة النعرات الطائفية والمشاكل إ تقسيمالهدف من لن ااكالذي سورية الراضي ألاجنبي من األ

اسة سي من موقفة كانأن سعد اهللا الجابري باتريك سيل  وفي هذا الصدد ذكر في سورية ،
 إذ رافية ،الجغتعارض مع بنيتها السياسية والطبيعية وتان تجزئة سورية "  التقسيم الفرنسية

ي وفرضت على الشعب السوري وتمت بشكل سرأجنبية ، كانت التجزئة نتيجة لتحالف قوى 
تعمل ساسية أان هناك عوامل "  :يرى الجابري  سعد اهللانفسه أن المصدر ونقل )١(بالقوة"

الوحدة وهي الهدف والغاية التي  عن طبيعة أو شكل هذه قة بغض النظرللوحدة في المنط
إختيار الوحدة ننا نصر على الوحدة ولكننا نترك شكل فإ ٠٠٠ها في الماضيسعينا الي
    .)٢("للمواطنين

بسبب التي أعلنت سورية ال لثوراتامساندته باإلستمرار في تلك المعارضة  إقترنت و  
الذي تابع قيادة الثورة  براهيم هنانوإالشمال بزعامة  الثورات ثورة سياستهم المقيتة ومن هذه

جتماع (مرعيان) في شباط إفي الريف ، حيث تالحمت مع ثورة الشيخ (صالح العلي) في 
ماني تحقيق تطلعات وأمن أجل  هذه الثورةأيد ودعم وساند  إذ، )٣(في جبل الزوية ١٩٢٠

 نتيجة تسعتإوالسيما وأن هذه الثورة قد  ستقالل ،إلا بالوحدة والحرية والشعب السوري 
أن بعد ، إال على الثوارالفرنسية مما صعب السيطرة ي صالح العل مع ثورة الشيخ هاتنسيق

براهيم وهروب إخماد الثورات السورية وا فيه من إستطاعاصراع طويل ومرير خاضوا 
بعد مدة   هقبض علي ، إذعة لسلطات االنتداب البريطاني ردنية الخاضإلى األراضي األهنانو 

                                                           
 . ٤٢باتریك سیل ، المصدر السابق ، ص )١(
 . ٤٢المصدر نفسھ ،ص)٢(
 .٣٢ریاض الجابري ، المصدر السابق ، ص )٣(
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من قبل  محاكمته تسجن حلب العسكري وجر في هوزجالذين ن رنسيلى الفوتم تسليمة إ
  . )١(  ١٩٢٢آيار ١٥ة عسكرية في محكم
في مواضبته على حضور جلسات المحكمة واضحة  الجابري كانت جرأة سعد اهللاو 

رفيق دربة في النضال الوطني عن جلسات تلك الحدى في إعندما دافع  الجريء وموقفه 
 :"هوو   وهنانبراهيم إل سؤاالً الفرنسيرئيس المحكمة العسكرية  وجه بعد أنانو براهيم هنإ

خص واحد ن تأتني بشإمكان فهل باإلثورة ،العالن إان الشعب السوري لم يطلب منك 
  .)٢(المهمة" بهذهسوري كلفك 

يا سيدي الرئيس ه باللغة الفرنسية :" صوتدوى إال أن ، كان من سعد اهللا الجابري فما 
براهيم هنانو إف معي كلفنا لوأنا واأل... ومثقفيهالجابري من أبناء هذا البلد  اهللاأنا أدعى سعد 

جنبي بقواتنا حتالل األومن حقنا ان نقاوم اإل، نا بدون حق بمقاتلة فرنسا التي دخلت بالد
وان المجرم يا سيدي الرئيس هو ذلك الذي يعتدي على سالمة الناس وحرية ، المسلحة 

،  )٣(واجداده" آبائهفي سبيل تحرير أراضي  هستقالل بالدإعن الشعوب ال ذلك الذي يدافع 
ر ثامما أ،ن الحاضرين في قاعة المحكمة الجابري بحماسة م التصفيق لسعد اهللا وهنا عال

 هقال لضب والجابري وبنبرة غ هللاسعد ا التفت مخاطباًغضب وجنون رئيس المحكمة الذي 
  .)٤("ردموفتك وخرب و براهيم هنانو قتلتلك هي نظريتك ولكن إ"

براهيم هنانو الحرب عليكم " لقد أعلن إ:اهللا الجابري بلباقة وجرأة وحزم سعد أجابو
نتيجة طبيعية للحرب التي خضتم غمارها ونحن  القتل والفتك والتدميرالشعب السوري و سمبإ

لقد كانت هذه الجرأة والصراحة  )٥(مقاتلتكم حتى تخرجوا من بالدنا "  لن نتخلى عن
رع عليها حيث كان صادق الجابري التي ترع والوضوح من أولويات شخصية سعد اهللا

                                                           
؛نبیل صالح ،المصدر ٢٢٠؛محمود صافي ،المصدر السابق،ص ٣٥،المصدر السابق ،ص نصوح بابیل)١(

  ٠  ٥٦٢السابق ،ص
  .٣٨ریاض الجابري ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  ٠ ٣٨المصدر نفسھ  ، ص  )٣(
  . ٢٢٠ص ،  المصدر السابق  ،  محمود صافي)٤(
  .٣٨ریاض الجابري ، المصدر السابق ، ص  )٥(
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الجرئ الموقف الوطني وزاد محبي سعد اهللا الجابري بعد هذا  و يؤيد الخطأأ يجامل الكالم ال
  .)١( به تمسكاً هإزداد وري وعجاب وثقة الشعب السوأصبح محل إ

تشرين ٢٤في تمزيق سورية حيث أصدر قراراً في  تابع غورو سياستهوعلى أي حال 
،  ألف نسمة )٤٠(أقام فيه دولة الدروز ولم يكن عدد سكان الجبل وقتئذ يتجاوز ١٩٢٢األول 

على الوحدة السورية أرضا  مؤكداًولتلك السياسة  اًعارضأن ظل م إالفما كان من سعد اهللا 
ضد النضال وشعبه من خالل مساندته  هستقالل بالدإعن  اًمجاهداً دافعوبأنه سيبقى  وشعباً

  . )٢(الفرنسيين
 لنفسها بحق التشريع والتنفيذ ، أخذ وبعد أن تمادت فرنسا في حكمها المباشر محتفظةً

وراح بعض الوطنيين يسعون  حتجاجاً على حق اإلنتدابسعد اهللا الجابري يكتب العرائض إ
وكان أن سافر عبد الرحمن  ،معه لتمكين قيام الوحدة ؛ وضم شمل المحافظات التي سلخت

المشروع رفض اً فيه وحدة سورية ولباطإلى الواليات المتحدة األمريكية  )٣(الشهبندر
أن عبد الرحمن الشهبندر قد عاد :" قرأت  لجابري في يومياتها، وذكر سعد اهللا  الصهيوني

ستقبل من الشعب ، ولكنه أنزل من قبل السلطة في محطة (القدم) عوضاً عن محطة وأ
لزعيم حقيقي الخطبة شيئاً من الجرأة ورأينا بين سطور  )٤("خطب بالشعبوالحجاز...
نعقد أمله براقاً في ، بعد أن إستبشر سعد اهللا خيراً هنا إ، ومن الحرية واإلستقاللب ومطالبٍ

  .شخص عبد الرحمن الشهبندر
أعلنت  ب ، فبعد أنمابين الشعالتكاتف رادوا تفتيت من الفرنسيين في التفرقه أ معاناًوإ

الوحدة الكاذبة أوعزوا إلى بعض األشخاص في حلب ، بأن يطالبوا ألن تكون حلب (عاصمة 
                                                           

  ٠ ٥٦٢- ٥٥٩ر السابق، ص صنبیل صالح ،المصد)١(
  .٨٥،صنبیل صالح ، المصدر السابق     )٢(
ومھ االولیة في )طبیب و سیاسي سوري ،ولد في دمشق ،درس عل١٩٤٠-١٨٧٩عبد الرحمن الشھبندر : ()٢(

دخل المعترك  ،١٩٠٦بیروت تخرج طبیبا منھا عام  الجامعیة في الجامعة االمریكیة في دمشق ،اكمل دراستھ
و اراءة المناھضة  لسوریة ،طاردة العثمانیون الفكارهأنظم الى بعض الجمعیات واالحزاب السیاسیة االسیاسي و 

الفرنسیون الى جزیرة ارواد مع الوطنین  ذ یتنقل ما بین العراق ومصر ،نفاهللمستعمرین ،ترك سوریة واخ
بعد ان عاد عارض حكومتھم عاد و شارك في الثورة السوریة ،اصبح المنافس للكتلوین و  ،رحل الى اوربا،

واتھم قادة الكتلة بمقتلة و ابرز المتھمین كان سعد اهللا الجابري ،للمزید  ١٩٤٠في تموز  لسوریة ،قتل في عیادتھ
 . ١٩١،ص ١٩٩٩،دار الحكمة،لندن، میر بصري ،أعالم الوطنین و القومیة العربیة من المعلومات ینظر :

 ٠ ٤٤ریاض الجابري ، المصدر السابق ، ص   )٤(
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ن ع البالدوحدة نوعة لتفتيت تلى أساليب وطرق مالوقت نفسه لجأ الفرنسيون إ، وفي الدولة) 
  .)١(رتكاس الشعب وردود أفعالهطريق أخالقه ودينه وراح ينتظر إ

ومن هنا أدرك سعد اهللا أن فرنسا تسعى بإلحاح للتفرقة الدينية في سبيل تفكيك األسرة 
السورية وفتح هوة بين األقليات ؛ وتعريض المسافات وإكثار الفروق بين مختلف الطبقات 

تطبق سياسة  نها الألقليات والطوائف واألديان، رغم إسورية بأسم ا رادت تجزئة أألنها 
يد تحت تأثير على أرضها وفي بالدها ، كما أدرك أن الشعب أصبح  التفريق العنصري

مر من األمور تحركوا لغيره أستتب لهم إذا إ ، وهم ربان السفينة الذين أصبحوا الفرنسيين ، 
جديدة على البالد ، وذكر سعد اهللا ؛ وبعد أن فرقوا بين الطوائف بدأوا بوضع ضرائب 

قامت بها السلطة ، هو إجتثاث لغة الشعب من جذورها  الجابري :" لعل أفدح المصائب التي
، فقد فرضت تعليم اللغة الفرنسية منذ أول عهد الطفل بالتعليم ، وذلك لتنشيء جيالً جديداً 

  .)٢(متعاطفاً معها "
صرح المفوض السامي الجنرال وفي محاولة من الفرنسيين لكسب ود الشعب السوري 

إنتخابات مجلس تأسيسي لتمثل المدن السورية ويكون عن إجراء  )٣(Wegand)(ويغاند
التي كانت ضعيفة   ١٩٢٣تشرين الثاني  ١٣مجلساً تمثيالً فقط وأجريت اإلنتخابات في 

 تطلعاتهوهزيلة نظراً لمعارضة ومقاطعة الشعب السوري لها كونها ال تمثله وال تلبي 
ورغباته الوطنية المشروعة إلى جانب ذلك إنها كانت تكريس للتجزئة ، وعلى أية حال فقد 

                                                           
 ٠ ٤٧المصدر نفسھ  ، ص   )١(
 ٠ ٥١المصدر السابق  ، ص  ،ریاض الجابري )٢(
سان  ةدخل كلی، ةجنرال عسكري فرنسي ولد في مدینھ بروكسل البلجیكی )١٩٦٥ -١٨٦٧( ویغاند :الجنرال )٣(

ولى األ ةخالل الحرب العالمی ةركان الفرنسیتولى منصب رئیس األ ١٨٨٨وتخرج منھا عام  ةریمو العسكری
 مدةفرنسا في سوریة ولبنان اثناء الرسمي كمفوض سامي ل ھ، باشر عمل ١٩١٦منح رتبھ جنرال عام 
ستبدل بالجنرال سراي فیما بعد أحیث  ١٩٢٤ول كانون األ٥واستمر حتى ١٩٢٣أیار٩االنتداب الفرنسي في 

والحكم الوطني في  ةالسوریة الفرنسیة البیطار ،المعاھدعبد الكریم  مزید من المعلومات ینظر :عبد الرحمنلل
،جامعھ دمشق  ة،كلیھ االداب والعلوم االنسانی ة)غیر منشور(ماجستیر  ة،رسال١٩٣٩- ١٩٣٦ ةسوری

  ٠ ٤٤٦،ص١٩٩٢،
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، وبعد مدة تم توحيد الدويالت الثالث  االنتخاباتفاز فاخر الجابري عن مدينة حلب في هذه 
  .)١(ن) بدولة واحدة على الرغم من رفض العلويينيالعلوي ، حلب  ، (دمشق

  ١٩٢٤عام حزب الشعب  إلىالجابري  سعد اهللافرنسية أنظم ونتيجة لهذه التحركات ال
 ٥في  رسمياً المذكور  فتتح الحزبأ ، و)٢(له حسان الجابري رئيساً إحلب عندما كان  فرع

الجنرال  الجديد وبرا في دمشق في عهد المفوض السامي الفرنسيفي دار األ ١٩٢٤حزيران 
 شخصيات من مختلف طبقات المجتمع السوري،بحضور  فتتاحوكان اإل ،)٣((Sareai)سراي

لتحقيق تطلعات وأماني الشعب السوري الوطنية،  رص الصفوف وصوالًكان هدف الحزب و
لشخصيات من االجابري  ، إذ كان سعد اهللا)٤(حزب بتأييد شعبي واسع في سوريةتمتع الو

اإلعتراض إلى  و ماعات ورفعت مذكرات اإلحتجاججتالتي عقدت اإلالوطنية السورية 
  ٠)٥(نتداب الفرنسي على سوريةة اإلوسوء سياس عصبة األمم يشكون فيها ظلم

أنه ينوي )٦() (Henri di Jovenelدي جوفنيلهنري الجديد المفوض السامي  وضحأو 
والثانية   ١٩٢٦كانون الثاني  ٨ولى في وعلى درجتين األ جديدة  إنتخاباتجراء بإالسماح 

ات في المدن السورية الهادئة نتخابجراء اإلاوحدد  العام نفسة ني منكانون الثا٢٢في 
لسورية لى تطبيق سياسة التجزئة والتقسيم الغاية من هذا القرار هو العودة إوكانت ، حصراً

                                                           
 ٠ ١٠٢-١٠١ص - ص ، المصدر السابقمنیر المالكي ،)١(
 ٠ ١٦٣،ص٣عبد الوھاب الكیالي ،المصدر السابق،ج)٢(
ا عین كمفوض سامي لفرنسا في ط و سیاسي فرنسي ذو حنكھ ،ولد في فرنسبضا )١٩٢٩ -١٨٥٦(: الجنرال سراي )٣(

 ثرھا استبدلأخمادھا وعلى إالكبرى ،فشل في  ةالسوری ةفي عھده اندلعت الثور ١٩٢٥لثاني كانون ا٢ولبنان في  ةسوری
و ة :محمد جمیل بھیم ،قوافل العروب المعلومات ینظر مزید منلجوفیل ،لدي بالمفوض   ١٩٢٥تشرین الثاني  ٨  في

  ٠  ٣٠،ص ١٩٥٠،مطابع دار الكشاف ،بیروت ، ٢مواكبھا خالل العصور،ج

؛ولید  ١١٥، ص٢٠٠١نشر ، بیروت،لھشام عثمان، األحزاب السیاسیة في سوریة السریة والعلنیة ، ریاض الریس ل)٤(
 ٠ ١٦٩المعلم ،المصدر السابق،ص

 .٤٥،ص٤؛عبد الرحمن الكیالي ،المصدر السابق ،ج  ٥٦٥،المصدر السابق،صنبیل صالح )٥(

 و یعتبر ةو الكتاب الفرنسین درس علوم الحرب و فن السیاس ةحد ابرز الساس) أ١٩٣٥-١٨٧٦( :ھنري دي جوفنیل )٦(
فرنسا لدى اصبح عضو مجلس الشیوخ الفرنسي ،اصبح فیما بعد احد ممثلي  ةخطیب بارع ، تدرج بالمناصب السیاسی

 ١٩٢٦أیار  ٢٧واستمر بالعمل حتى  ١٩٢٥كانون االول ٢عصبھ االمم  عین كمفوض فرنسي في سوریھ ولبنان في 
   ٠ ٤٤٦عبد الكریم البیطار ،المصدر السابق ،صعبد الرحمن مزید من المعلومات ینظر :ل،ل
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نتبهوا إلى إوطنيين السورين ال نالسياسييدراك القادة وعي وإ لكن الشعب السوري بفطنة و
موقف ، أما  اإلنتخابات تلك لب الشعب السوري يقاطع الخدعة ، األمر الذي جعل  أغهذه 

 يضحرتنتخابات ومن أجل مقاطعة اإلاهرات الوطنيون من جانبهم فقد قاموا بقيادة المظ
القبض على بعض لقاء إإلى سلطات االنتداب دفع مما  فيهاالشعب على عدم المشاركة 

  و )١(مظهر ارسالنو  األتاسيهاشم  الجابري و اهللاية البارزة مثل سعد الشخصيات القياد
ة السورية الوطني نفي الشخصيات ، وعلى أثر)٢(روادإ  تم نفيهم إلى سجن بجزيرةعلى اثرها 

افعين رأكثر فأكثر، إذ خرج الشعب السوري بمظاهرات  ءت األمور السياسية وتعقدت سا
على إعتقال  حتجاجاًإضراب مدني الفرنسي وقاموا بإالسامي ضد المندوب  حتجاجاتاإل

حرمت هذه الشخصية الوطنية من  والجابري  اهللاسعد عتقال إذلك وكانت نتيجة  ،الوطنيين 
 ته ومشاركعدم  ضرورة، بل  كان هناك تأكيد فرنسي على  نتخابات اال تلك  المشاركة في

  .)٣(اد لى سجن بجزيرة اروه إنفيتم  السياسي المحرض على المقاطعة و هلدور عتقالهإ
- ١٩٢٥(نتداب الفرنسي الثورة السورية الكبرى أخمدت سلطات األبعد ان و
 اد ولفرنسين التسلط و االستبداتباع إو الفرنسيةسياسة الب سوء ببس ندلعتإالتي )١٩٢٧

لحريات سياسة التجزئة وتقييد اعلى الشعب السوري و ممارسه  الحكم العسكري المباشر
صعوبة إدارة البالد و حجم دركت فرنسا أ، وغيرها من األسباب  حكام العرفية وفرض األ

 اإلى تغيير سياسته هاضطرإ، مما  الخسائر المادية و المعنوية التي خسرتها في سورية
 تعين فتمالسامي الفرنسي من مندوب عسكري إلى مندوب مدني  المندوب ستبدالإب وقامت

                                                           
، تلقى  ١٨٨٧عام في حمص ) وھو ابن السید مصطفى بن مصطفى رسالن ، ولد ١٩٤٨-١٨٨٧( :مظھر رسالن)١(

والثانوي فیھا ، أكمل دراستھ العالیة ، عین قائمقام لدیر الزور ، أنتخب عضوًا في الجمعیة الوطنیة ،  تعلیمھ اإلبتدائي
 ،توفي في مصر =١٩٤٣واإلغاثة عام ، ثم شغل وزیر األشغال العامة ١٩٣٢عن حمص في المجلس النیابي عام  ونائبًا

 ٢؛ سلیمان سلیم البواب ، المصدر السابق ، ج٤٧٩ینظر: جورج فارس ، المصدر السابق ، ص . ١٩٤٨حزیران عام =
 ٠. ٣٤٠، ص 

م وعرضھا ٨٠٠) كم من میناء طرطوس طولھا ٣جزیرة ارواد : جزیرة سوریة تقع بالقرب من الساحل على مسافة ()٢(
،وللمزید عن ٤٦عطیة ، المصدر السابق، م ، اتخذھا الفرنسیون منفى لمعارضین لھم في سوریة .ینظر: أحمد  ٥٠٠

 ) .   ١ملحق رقم (    إسماء الوطنیین السوریین الذین نفتھم السلطات الفرنسیة الى جزیرة ارواد وسجنھم في قلعتھا ینظر

 ٠  ٥٦نصوح بابیل ،المصدر السابق،ص)٣(



٥٥ 
 

ول مفوض أمفوضاً سامياً جديد لفرنسا لسورية ولبنان وهو )١(HenrPonso)(بونسو هنري
 أعلنوا عن استعدادهم عن إستبدال، كما  )٢(مدني عين بعد اندالع الثورة السورية الكبرى

  .)٣(بين الحقوق والواجبات للطرفينة محدودة تاإلنتداب بمعاهدة لمد
وتغير السياسة الفرنسية ، حداث وتطوراتها السياسية في سوريةوفي ظل تغير مجرى األ

ذي نص على السماح بتكوين الالسامي الجديد  المفوضبعد تصريح  سورية السيما  اتجاه
الحريات الشخصية وحرية المطبوعات والتعبير عن  تجاهابداء مرونة إ السياسية و حزاباأل
هم درك بعض الوطنيين السورين البارزين ان عليهم ان يوحدوا جهودأ ماني السوريون ،أ

فرنسين وينظموا عملهم السياسي في ظل تنظيم سياسي موحد ليتمكنوا من التفاوض مع ال
مجموعة من الزعماء وعلى أثر ذلك عقد  ،مانيهم الوطنيةأللوصول لتطلعاتهم وتحقيق 

 ٢٥ -ولتشرين األ١٩(المدة المحصورة  خالللهم في بيروت  اًتمرالوطنيين السوريين مؤ
تاسي وضم هاشم األ مؤتمر بيروت ترأسه سمي بالمؤتمر الوطني أو )١٩٢٧ول تشرين األ

، وسعد اهللا الجابري الذي يوفاخر الجابر يشخصيات سورية بارزة مثل عبد الرحمن الكيال
وعدد آخر من كان دوره واضحاً في مجرى األحداث والتطورات السياسية السورية 

  . )٤(السوريةيمثلون جميع المدن الوطنيين 
على  مؤكدين فيهسمائهم وتواقيعهم بأ مذيال المجتمعون بياناً صدرنتهاء المؤتمر أإوبعد 

 وضحوا للشعب السوريوالبدء بمرحلة الكفاح السلمي وأ نتهاء مرحلة الكفاح المسلحإ
ضرورة المشاركة في اإلنتخابات القادمة لتحقيق أماني وتطلعات الشعب السوري بالوحدة 

جسد ميالد الكتلة الوطنية وهو مؤتمر ل اًيذانإ بر هذا المؤتمرعتوأ، )٥(والحرية واإلستقالل
                                                           

عمل كمفوض سامي  ةتدرج بالمناصب السیاسی ةمحترف ةو عسكری ةسیاسی ةشخصی )١٩٦٣-١٨٧٧(:نسو ھنري بو )١(
واستمر  ١٩٢٦تشرین االول ١٢ولبنان في  ةب  عین كمفوض سامي فرنسي في سوریلفرنسا في الجزائر و المغر

 ٠  ٤٨مزید من المعلومات ینظر :حسن الحكیم ،المصدر السابق ،ص ل،ل١٩٣٣بالعمل حتى تشرین االول 
، كلیة )غیر منشورة (،رسالة ماجستیر  ١٩٥٤-١٩٤٣نجلة ابراھیم مصطفى العزاوي ،الحیاة النیابیة في سوریة  )٢(

  . ١٤٠،ص٢٠٠٠التربیة  ابن رشد ، جامعة بغداد ،
؛كریم طالل مسیر الركابي ،العراق واألحداث السیاسیة في  ٧١، ص ٦٣، ص  المصدر السابقرائد فاضل عباس ، )٣(

   ٠ ٢٢،ص١٩٨٨،كلیة االداب ،جامعة بغداد ، )غیر منشورة(،رسالة ماجستیر  ١٩٤٦- ١٩٣٩سوریة 
  ٠ ٧٠المصدر السابق ،ص رائد فاضل عباس ، ؛ ٢٣٤ولید المعلم ،المصدر السابق ،ص )٤(
 .٢٣٥-٢٣٤ص -ص ، نفسھولید المعلم ، المصدر )٥(
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 تاسي رئيساًهاشم األمؤتمر هذا النتخب في دراك السياسي الوطني السوري، وأالوعي واإل
وشكري  وجميل مردم سكرتيراًارس الخوري نائبين لرئيس المجلس وابراهيم هنانو و ف

 هذه ين لدورعضو)٢(ابري وعفيف الصلح الج اهللاللصندوق وسعد  ميناًأ ) ١( القوتلي
و تم ترشيح العضوين  ، )٣(الشخصيات السياسية الوطنية الهامة في تاريخ سورية السياسي

دائميين مدى الحياة في الكتلة الوطنية لدورهم السياسي الهام في النضال  الخيرين اعضاءا
  .)٤(الوطني السوري 

عن رغبته في تشكيل حكومة سورية  فيه أكد بياناً ١٩٢٨شباط  ١٤في  كما أعلن بونسو
مهمتها اإلشراف على إجراء إنتخابات نيابية حرة  )٥(مؤقتة برئاسة الشيخ تاج الدين الحسني

سن دستور لسورية وتشكيل حكومة سورية للتفاوض مع  همتهالتكوين جمعية تأسيسية م
سن نية ألغى وكبادرة حالفرنسي المفروض على سورية  تدابفرنسا وعقد إتفاقية بدل اإلن

شباط من العام نفسه أصدر بونسو عفواً  ١٨وفي ، األحكام العرفية  المفوض السامي بونسو
قامة الجبرية على بعض والغاء األ ،حسان الجابريإباستثناء  نالسياسييعاماً عن المبعدين  

                                                           
االعدادیة بدمشق ثم اكمل ھ )سیاسي سوري ولد في دمشق ،اكمل دراست١٩٥٨-١٨٩١شكري القوتلي :( )٣(

عارض الوجود الفرنسي في سوریة ،إلتجأ الى مصر ،١٩١٣الجامعیة في استانبول و تخرج منھا عام  دراستھ
ة عام ،احد اعضاء الوفد السوري المفاوض لعقد المعاھدة الفرنسیة السوری ١٩٢٥عاد لسوریة عام  اال انھ
حیث انتخب رئیسا  ١٩٣٦صب سیاسیة مرموقة بعد عام الوطنیة ،استلم منا ،انظم الى صفوف الكتلة١٩٣٦

در السابق للمزید من المعلومات ینظر ،میر بصري ،المص للجمھوریة السوریة وغیرھا من المناصب الھامھ،
(غیر  ،اطروحة دكتوراه١٩٥٨-١٨٩١السیاسي شكري القوتلي و دوره ؛یوسف جبران غیث ، ٢٠٧،ص

 . ٢٣-١٩،ص١٩٩٨داب ،جامعة بغداد ،كلیة األ منشورة)
سیاسي سوري ، درس العلوم السیاسیة في االستانھ ،انظم لكتلة الوطنیة ،تدرج بالمناصب االداریة و : عفیف الصلح)٤(

 =محمد عبد الكریم الفتالوي ،للمزید من المعلومات ینظر:١٩٣٤السیاسیة، انتخب نائبا عن دمشق في مجلس النواب لعام 
 ،٢٠١١،كلیة التربیة ،جامعة القادسیة، )غیر منشورة(،رسالة ماجستیر ١٩٥٨- ١٩٤٥،الحركة الدیمقراطیة في سوریة =
 ٠  ٢٦٢ص

؛نجلة ابراھیم  ٢٣٧،ص ٢٠٠٢التاریخي ،دار المدى ،دمشق، البرلمان السوري في تطورهمحمد شاكر اسعید ،)٣(
 .١٨المصدر السابق،ص العزاوي،

 .  ٥٦٤، ص ٢،جعبد الرحمن الكیالي ، ، المصدر السابق )٤(

درس العلوم الدینیھ تدرج ،محمد تاج الدین بن محمد بدر الدین ولد بدمشق  )١٩٤٣- ١٧٩٠ي : (تاج الدین الحسن)٥(
مزید من لل ١٩٤١اصبح رئیس جمھوریھ لسوریھ عام  ١٩٣٤والثانیھ ١٩٢٨فشكل وزارتین االولى  ةبالمناصب السیاسی

غیر (المعاصر ،رسالة ماجستیر  ةلدین الحسني ودوره في تاریخ سوریالمعلومات ینظر :صباح علكم موسى ،الشیخ تاج ا
 . ٢٠٠٧،ةالقادسی ة،جامع ةالتربی ة،كلیة )منشور
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من أجل السماح لهم   )١( ولطفي الحفار جابري وفارس الخوريمثل سعد اهللا ال نالسياسيي
قامة الجبرية من قبل سلطات ية الجديدة بعد أن فرضت عليهم األبالمشاركة في الحياة السياس

       ٠)٢(االنتداب الفرنسي لدورهم الوطني في مناهضة الوجود الفرنسي  في سورية
بونسو هي إشارة صدرها المفوض السامي ألتي جراءات والقرارات ان تلك اإلمو ويبد 

بالمرونة  تسمتإ واضحة على تغير سياسة سلطات اإلنتداب الفرنسية على سورية التي
  .المصالح الفرنسية في سورية وكسب ود الوطنين والشعب السوري والحفاظ على

على   ١٩٢٨ار ذآ ٢٨في  ونالسوري السياسيون أكد حداث السياسية في خضم تطور األ
نتخابات حيث نظموا صفوفهم وجهودهم ووحدوا خطابهم السياسي عزمهم بالدخول في اإل

ري الوطنية مال وتطلعات الشعب السوآلتحقيق  السورية وصوالً باألمةالوطني النهوض 
  ٠ )٣(نتداب الفرنسينهاء اإلإقالل وستاإل المتمثلة بالوحدة و

الجمعية جراء انتخابات إل موعداً ١٩٢٨نيسان  ١٠و حدد المفوض السامي بونسو
ى التنافس ما بين قائمتين  للدرجة الثانية وجر ١٩٢٨نيسان ٢٤ولى والتأسيسية للدرجة األ

ما متعون بدعم وتأييد الشعب السوري ، أولى قائمة ضمت  الوطنيين السوريين الذين يتاأل
شخاص المشاركين بحكومة الشيخ تاج الدين الحسني التي ئمة ضمت األالقائمة الثانية قا

نتداب الفرنسي التي ال تتمتع لسلطات اإلأي قائمة المتعاونين والموالين الفرنسيون شكلها 
في  اساحق اًقائمة الوطنيون السوريون فوز فازت  وقد بمقبولية وتأييد الشعب السوري ،

نتخابات الجمعية التأسيسية وكان سعد اهللا الجابري أحد النواب الفائزين عن مدينة حلب إلى إ

                                                           
اكمل دراستھ الجامعیة  االولیة فیھا و یاسي سوري ولد في دمشق ،درس علومھ)س١٩٦٨-١٨٨٨لطفي الحفار: ()٤(

واصبح احد  ١٩٢٨خابات عام ،فاز في االنت ١٩٢٦شغال عام وزارة اال ،تقلد١٩٢٤،انتخب نائبا عن دمشق عام  باالستانھ
 ١٩٣٩،شكل اول حكومة في عام ١٩٣٨،انظم الى الكتلة الوطنیة ،تولى وزارة المالیة عام  اعضاء الجمعیة التأسیسیھ

الى  ر میاه عین الفیحھ،اصبح رئیس الحزب الوطني بعد وفاة رئیسة االول سعد اهللا الجابري ،الحفار صاحب مشروع ج
حیاتھ ،للمزید من دمشق ،اصبح موظف كبیر في المشروع لمدة طویلة ،اعتزل الحیاة السیاسیة في أواخر مدینة 

 .  ٤٧٠،ص٥،ج؛عبد الوھاب الكیالي ، المصدر السابق ٤٩٦جمیل شاكر ،المصدر السابق ،ص المعلومات ینظر: نشأت 

 ٧٨-٦٠ص -ص ، المصدر السابق؛نجیب االرمنازي ، ٣ص  ،١٩٢٨شباط  ١٥،  ٣،دمشق،العدد ةالعاصمة جرید)٢(
 ٠  ١٥؛نجلة ابراھیم العزاوي ،المصدر السابق ،ص ١١٠؛محمد حرب فرزات ،المصدر السابق،ص

  .٦٠،ص السابقنجیب االرمنازي ،المصدر )٣(
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حمن الكيالي تاسي وعبد الروهم كل من هاشم األاألخرى الشخصيات الوطنية  عدد من جانب
 السورية الوطنية ،هم الشخصيات السياسية أمن  دونالجابري ويع براهيم هنانو وسعد اهللاإو
ية نتخابات خشستطاع الوطنيون الفوز باإلإعندما نتداب الفرنسي قلق شديد انتاب سلطات اإلو

وبموجب ، )٢(اًصوت )٥٧ـ (، إذ فاز سعد اهللا الجابري ب)١(سوريةمن ضياع  مصالحهم في 
ة التأسيسية السورية الجابري عضو في الجمعي أصبح سعد اهللا ١٩٢٨نتخابات عام إ ئجانت

  .)٣(عن مدينة حلب السورية  نائباً هبوصف
وأبدى المفوض السامي  ١٩٢٨حزيران  ٩أول جلساتها في فتتحت الجمعية التأسيسية أ

السيما بعد أن تم و ،بعد سيطرة الوطنيين السوريين على الجمعية شديداً قلقاً الفرنسي بونسو
من الجابري  كان سعد اهللاو، )٤(لجمعية التاسيسية السوريةنتخاب هاشم األتاسي رئيسا لإ

التأسيسية ، إذ تاسي منصب رئاسة الجمعية تسلم هاشم األعلى أن ي ينصيحرالراغبين وال
براهيم إبينة وبين النائب جميل  آلراءرأيه بقوة وحزم عندما حدث تبادل لأصر ودافع عن 

  ٠ )٥(تاسي لصالح األ رأيهع بشدة عن باشا بخصوص رئاسة المجلس حيث داف
آب  ٩كما كان سعد اهللا الجابري حرصاً على سمعة الكتلة الوطنية وأعضاءها ففي 

قيمت في بلدية حمص أفي مدينة حمص خطاباً في مناسبة  الجابري اهللاألقى سعد  ١٩٢٨
مة هي الكتلة الوطنية وال ن األإقول بصراحة أنني إبالكتلة الوطنية ، إذ قال :" رأيه عن عبر

... ئة في البالد غير الكتلة الوطنيةو هيأي حزب أكتلة الوطنية وال نعترف بنعرف غير ال

                                                           
 ٠  ٥٩،ص المصدر السابق؛اسامة رفعت حسن البیاتي ،١٢١،ص المصدر السابقذوقان  قرقوط ،)١(
 ٠    ٥٦٥نبیل صالح ،المصدر السابق،ص)٢(

رائد عباس  ؛ ٦٢ص ، المصدر السابق اسامة رفعت حسن البیاتي ، ؛ ٢٣٧،ص المصدر السابق محمود شاكر اسعید ، )٣(
 ٠  ٢٢ص ، المصدر السابق  ؛ محمد عبد الكریم الفتالوي ، ٧٢فاضل ، المصدر السابق ، ص

 . ٦٢السابق ،صاسامة رفعت حسن البیاتي ،المصدر )٤(

  .٦٣- ٦٢ص - ، ص نفسھ المصدر )٥(
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مة ية حزب واحد هو حزب األحزاب غير حزب الكتلة الوطنأ توجد في البالد ال انهوتأكدوا 
  ٠)١(سرها"أب

تلك عضاء لجنة لوضع مشروع الدستور السوري كان سعد اهللا أحد أنتخاب إتم وعندما 
ن أكمل مشروع أ في صياغة بعض الفقرات الدستورية، وبعد وكان دوره فعاالً، )٢(اللجنة
 حوله واستمر النقاش   ١٩٢٨ب آ ١١تهافيجلسي فستور عرض على الجمعية التأسيسية الد
عترضت إولكن ،  مذكورهمن قبل الجمعية التأسيسية ال المشروعقر أخيراً أكثر من جلسة وأل

أما تعديلها بما  ،رنسي على بعض مواد الدستور وطالب الجانب الفرنسينتداب الفسلطات اإل
  .)٣(و الغائها أنتدابية في سورية واجباتها االالفرنسة و مصالحال يالئم

أجلت   السوري السامي الفرنسي على بعض مواد الدستور ضن اعترض المفوأوبعد  
و تعديل المواد المعترض عليها من ألحين الغاء منه الجمعية التأسيسية بأمر  نعقاد جلساتإ

دفع  مما، و اتفاق أ ة تفاهملكن لم يتوصل الطرفان لصيغقبل سلطة االنتداب الفرنسي و
شهر ألجمعية التأسيسية لمدة ثالثة جلسات ا وتعطيل المفوض السامي إلى تأجيل إجتماعات

لحل الخالف ما بين الجانبين ، ونظراً لعدم  توصل الجانبين لتسوية، أصدر منه  محاولة 
 بتأجيل انعقاد الجلسات  ١٩٢٨تشرين الثاني  ٥قراراً آخر في  سونبو المفوض السامي

الجمعية المذكورة ثالثة أشهر أخرى على أمل التوصل لحل في المواد المختلف عليها ، 
اعلن المفوض السامي بونسو في  للطرفين ، بعد أن يأس من الوصول الى حل مرضولكن 
لى أجل غير مسمى نتيجة تعارض و تناقض بتعطيل أعمال الجمعية إ ١٩٢٩شباط  ٢٥

                                                           
  .١١٤المصدر السابق،ص ؛ نصوح بابیل ، ١٢٣ھاشم عثمان ،المصدر السابق،ص)١(

 ،١،المصدر السابق،ج ؛عبد الرحمن الكیالي١٥ص السابق، المصدر ؛ولید المعلم،٢١٥،صالمصدر السابق عبد اهللا حنا،)٢(
 ٠ ٢٤٣ص بق ،المصدر السا ذوقان قرقوط ، ؛١٨٤- ١٨٣ص - ص

) تتعلق بوحده البالد و انشاء جیش وطني ١١٢،١١٠،٧٥،٧٤،٧٣،٢اعترض الجانب الفرنسي على المواد المرقمة ()٣(
وحق التمثیل الخارجي وغیرھا ،للمزید من المعلومات ینظر: و.م.و.ت ، دمشق، الوحدة الوثائقیة، القسم الخاص 

الدستور والحكم في  وجیة الحفار،؛٣-١/ص٢٦١،و١٩٢٨ب أ ٢١،١٠،مجموعھ الحالة السیاسیة في دمشق،وثیقة
؛محمد شاكر  ٦٠؛نصوح بابیل ،المصدر السابق،ص ٤١،ص ١٩٤٨الجمھوریة السوریة ،مطبعة االنشاء ،دمشق،

 ،  ،المصدر السابق ؛ولید المعلم  ٦٦سامة رفعت البیاتي ،المصدر السابق ،صأ ؛١١١،المصدر السابق،ص اسعید
 . ١،ص ١٩٢٨أیلول ٢٥،٢٨؛القبس(جریدة)،دمشق،العدد ٢٣٧ص
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لحياة وهذا يعني تعطيل ا سية في سورية ،لح الفرنعض مواد الدستور السوري مع المصاب
و خالل ذلك  الدستورية في سورية و عودة فرنسا لسياستها التسلطية أتجاه الشعب السوري ،

من تأجيج الشارع السوري ضد الفرنسين و قيادة موجة من  تمكن الزعماء الوطنيون
ز قادة ذلك الحراك الشعبي و كان سعد اهللا الجابري أحد أبر التظاهرات و االحتجاجات ،
(والوطني في المدن السورية

١
. (  

السياسية السورية قامت سلطات اإلنتداب الفرنسي بالرجوع  حداثوعلى أثر سوء األ 
ق على ين وبالتضيعتقاالت بحق الوطنييإة القديمة التعسفية وقامت بحملة تباع السياسإلى إ

ضين لسياسة فرنسا وقامت سلطات اإلنتداب عضاء الوطنيين المعاراإل رئيس الجمعية و
رض تظليل الرأي العام خبار الكاذبة بحق الوطنيين لغالفرنسية بنشر اإلشاعات واإل

بواسطة عمالئها ان شاعات التي بثتها ومن هذه اإل، زاع ثقة الشعب السوري نتوكمحاولة إل
ي قاما صوفر اللبنان الجابري عندما كانا في مصيف رويسيان في اهللا تاسي وسعدهاشم األ
رنسية لغرض وزارة الخارجية الفبين السوريين و الكي يتوسطن ياللبناني للساسةبزيارة 

 يقوماان الجابري  هاشم األتاسي وسعد اهللا دفعمما ، وضاع العالقة الوصول لحل وتسوية األ
تشوية   موضحين ان الغرض منها هوإدانة تلك اإلشاعات المغرضة الكاذبة وبشدة  و بتفنيد

  ٠ )٢(ذاك نام في العملية السياسية السورية آدورهم الوطني اله سمعتهم و
الجابري لدوره في قيادة  أعتقل سعد اهللا،عطلت أعمال الجمعية التأسيسية  وبعدما 

أحد  إلى جانب كونهالحراك السياسي الوطني وتأجيج الشارع السوري ضد الفرنسيين 
  ٠)٣(عضاء اللجنة التي قامت بسن الدستور السوريأحد أو أعضاء الجمعية المذكورة

 خرج الشعب بمظاهرات قادها الزعماء، إذ وضاع السياسية وتدهورت ءت األاها سبعدو
كانون  ٧في  صدر المفوض السامي بونسو قراراًأإذ ، وضاع وكمحاولة لتهدئة األ يونالوطن

                                                           
 المصدر السابق؛عبد الجبار حسن الجبوري ،٧٣- ٧٢ص  -ص  نصوح بابیل ،المصدر السابق،)٢(

  .  ٢٣٨،ولید المعلم ،المصدر السابق ،ص٤٦؛وجیة الحفار ،المصدر السابق ،ص١٢٤،ص
 ٠  ٧٤اسامة رفعت البیاتي ،المصدر السابق ،ص)٢(
 ٠   ٥٦٥ص،  لح ،المصدر السابقنبیل صا)٣(
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حكومة وطنية وتأليف مجلس نيابي جديد  نتخابإل نص على إجراء إنتخابات  ١٩٣١ول األ
 عن ةليبدوجب معاهدة تعقد ما بين الطرفين مهمتها تحدد العالقة ما بين فرنسا وسورية بم

ولى األ :ستتم على مرحلتينوضح المفوض السامي الفرنسي ان االنتخابات اإلنتداب ، وأ
ن مهمة أكد على أو ١٩٣٢كانون الثاني  ٥الثانية في و ١٩٣١كانون األول  ٢٠ستكون في

  ٠  )١(جديدة هو عقد معاهدة مع فرنساالمجلس النيابي والحكومة ال
كانون ١٩في دمشق في  مؤتمراً يونالوطن السياسيونالتطورات عقد   على أثر هذهو

 نتيجة بالمؤتمر المشاركةالشخصيات الحلبية  وكان سعد اهللا من أبرز  ١٩٣١   ول األ
 وضحأ بياناً تصدرأ تي من الشخصيات ال بوصفة و" في المشهد السياسي السوري، لدوره

على ضرورة المشاركة الوطنيين كدوا وأ" فيه سوء وخطورة األوضاع العامة في سورية 
لتحقيق  ل والخطاب السياسي وصوآلنتخابات المرتقبة والبد من توحيد الجهود والعمباأل
   ٠)٢(ة بالوحدة والحرية واالستقاللالمشروعة المتمثلماني وتطلعات الشعب السوري أ

 وصدامات اهراتولى في مدينة حلب حدثت مظوعندما أجريت إنتخابات المرحلة األ
نتخابات بسبب ممارسة سلطات لمقاطعة اإلم سعد اهللا الجابري ومن بينه يونقادها الوطن

صوات تالعبهم باألوشرائهم ورادتهم على الناخبين إتداب الفرنسي سياسة التدخل وفرض االن
نتيجة ذلك أن حطمت كان ، و)٣( هملنتخابات وتكوين حكومة موالية اإل من أجل تزوير

يعني عدم  نتخاباتاإل ستمرارإجين حيث من قبل المتظاهرين المحت صناديق اإلنتخابات
 مذكورة سلطات الالا التصعيد والتوتر قامت هذ على أثر، و يق المطالب الوطنية السورية تحق
ن قادة الوطنيين الذينتخابات وبعض اللى مقاطعة اإلع شخاص المحرضينألل حملة إعتقاالتب

 ولتحريضهالوطني  هالجابري لدور عتقل سعد اهللاإ اهرات ضد اإلنتخابات ، إذتزعموا المظ
 تلك  فرنسين في سيرلتدخل ال ١٩٣٢عام   نتخاباتإللحلبيين على عدم المشارك في 

                                                           
، ٢ترجمة محمود فالحة ،دار الجماھیر ،ط، ١٩٥٨-١٩٤٥توري  ،السیاسة السوریة والعسكریون  ٠جوردون ھـ )١(

 .١٠١؛حاتم محسن جبر البدیري ،المصدر السابق ،ص٢٤٤،ص١٩٦٩
 . ٧٠-٦٩ص ص ؛ نصوح بابیل ،المصدر السابق ،٢٤٥توري ،المصدر السابق ، ص ٠جوردون ھـ)٢(
في بیروت المرسل الى الخارجیة العراقیة  ،تقریر القنصلیة الملكیة العراقیة العامة٧٣٠/٣١١د.ك.و،البالط الملكي ،ملفة)٢(

 . ١٢٣/ص٤٣،و١٩٣١كانون االول ٣١، ٢٤٤فیما یخص حوادث الصدامات التي جرت اثناء االنتخابات السوریة ،الرقم 
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بحكومة سورية  ءالمجيوبالتالي    هاوشراء األصوات وسعي الفرنسين لتزوير نتخاباتاإل
في سورية وتكريس التجزئة  هوالية لهم تنفد خططهم األستعماريوممن صنيعة الفرنسين 

أمثال  ١٩٣٢نتخابات عام إالوطنيين في  زلم يفوعلى أثر ذلك  ،)١(وتقسيم األراضي السورية
ومن  ،خرون من الوطنيين بل اعتقلوا وزج بهم بالسجنآالجابري و إبراهيم هنانو وسعد اهللا

شخصيات الموالية بعض ال أمام مما فسح المجال داروإإلى سجن بجزيرة ثم تم نفيهم 
  ٠ )٢(لفرنسا
بمدى خطورة  هروشعنتيجة  ١٩٣٢نتخابات عام إلالجابري  سعد اهللا يبدو أن مقاطعةو

بواسطة  صوات مقدماًاء األروشنتيجة الضغط على الناخبين الية للفرنسين تكوين حكومة مو
عني عند يوهذا لتي زورت مسبقاً ، ا نتخاباتئج اإلبنتاهم تالعبجندتهم الخاصة وأعمالئهم و
للفرنسيين، إلى جانب ذلك إنها سوف توقع موالية تكوين حكومة ضعيفة ولجابري اسعد اهللا 

سباب قاطع سعد لهذه األو لسوري وتطلعاته المشروعة على معاهدة ال تحقق أماني الشعب ا
ندما قاد الحراك الوطني الشعبي ها عنتخابات وحرض على عدم المشاركة فيالجابري اإل اهللا

م الشعب ودع دتأييبالتوقيع على معاهدة بواسطة حكومة لم تحصل على  وأكد على عدم قبوله
  .السوري وموالية لفرنسا

 حزيران  ١٥(في )٣( حكومة برئاسة حقي العظم وعقب انتهاء االنتخابات و تشكيل 
التهم  االخيرة بجملة اعتقاالت ضد الوطنين بعد القاء تامق )١٩٣٣يار آ ٣ -  ١٩٣٢
قنابل يدوية  ضد الدولة وحيازة مرخصة سلحة غيرأن كتهمة حيازة يكتلويلالدسائس ل وتوجيه

،  )٤(ستقرار الداخلي في سورية من واإلالحكومة وضد مؤسساتها لزعزعة األ تستخدم ضد
قامت سلطات االنتداب الفرنسي بمشاركة رجال الدرك السورية   ١٩٣٢يلول أ ١في صباح و

                                                           
 .٦٠-٥٩ص -صنجیب االرمنازي ،المصدر السابق ، )١(
 .  ٧٠- ٦٩ص  - نصوح بابیل ،المصدر السابق ، ص )٢(
حقي العظم: سیاسي سوري ولد بدمشق، اكمل درستھ باالستانة ، تدرج بالمناصب السیاسیة و اصبح مفتشا )١(

،خدم الفرنسین في سوریة واصبح مقرب منھم ،عین من قیل الفرنسین حاكما  في االوقاف بالعاصمة االستانة
عاما لدولة دمشق ابان التجزئة و التقسیم الفرنسي لسوریة الى دویالت ،للمزید من المعلومات ینظر ،نشأت 

 .   ٣٠٣جمیل شاكر، المصدر السابق ،ص
 .  ١٨٠،ص ١ج،  عبد الرحمن الكیالي ، المصدر السابق )٤(



٦٣ 
 

كما قامت على مجموعة من الوطنين ،  القت القبض خاللها ،ة تحري وتفتيش المحلية بحمل
من الممنوعات لدية ،  ه و لم يعثروا على شئولكنهم لم يجدوبمداهمة دار سعد اهللا الجابري 

محاوالت إلسكات صوت الوطنيين المطالبين  هي إال الحمالت ما و الحق يمكن القول ان تلك
هذه الحملة شكيب القي القبض عليهم ضمن ومن ضمن اللذين ، بحقوق الشعب السوري 

ومعارضة الفرنسيين وكل من يواليهم عائلته الوطنية في مقارعة  دور الجابري لدورة و
      ٠ )١(يتعاون معهم من الحكومات السوريةو

حداث السياسية عقد الوطنيون مؤتمرهم الثالث في مدينة األ تلك  وعلى أثر تطور
هيئة و هي علن عن والدة الكتلة الوطنية في سورية أ، و ١٩٣٢تشرين الثاني  ٤ حمص في

غايتها تحرير سورية من كل سلطة أجنبية و ايصالها إلى االستقالل التام و توحيد  سياسية
وأعلن )٢(نظامها الداخليتم تحديد و راضيها المجزئه في دولة واحدة ذات حكومة وطنية ،أ

نتخابهم مدى إشخاص تم أالمكتب الدائم المكون من سبعة  وآلأ :عن تشكيالتها المكونة من
ورهم السياسية الهام والبارز وكان أحدهم سعد اهللا الجابري وثانياً مجلس ود ألهميتهمالحياة 

شخص وكان من ضمنهم بعض الشخصيات السياسية المبعدة إلى  )٣٨(الكتلة المكون من
خارج سورية ومنهم إحسان الجابري لدوره السياسي على الصعيد الخارجي وثالثاً المؤتمر 

وأصبحت الكتلة واضحة ، العام الذي ضم شخصيات من المكتب الدائم ومن مجلس الكتلة 
وهاشم األتاسي رئيساً وسعد اهللا الجابري نائباً براهيم هنانو زعيماً للكتلة إ نتخابإالمعالم وتم 

الجابري من أهم أعضاء الكتلة الوطنية لدورهم  وأعتبر كل من إحسان وسعد اهللا)٣(لرئيس
  )٤(السياسي الهام في التاريخ السوري 

                                                           
 .  ١٨٠،ص ١لمصدر نفسھ ، جا)١(
 . ١٨ص،المصدر السابق ،عواد كي زاسامة ٠د ؛ ٧٣-٧٢ص -ص نصوح بابیل ،المصدر السابق،)٢(
 .١٨،المصدر السابق ،صعواد كي زاسامة ٠؛د ٧٣-٧٢ص -ص نصوح بابیل ،المصدر السابق،)٣(
 .  ٢٤؛عبد الجبار حسن الجبوري ،المصدر السابق ،ص ٢٤٥،المصدر السابق ،ص  توريجوردون  ه. )٤(
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وأقر قانونها  على تسمية تجمعهم بالكتلة الوطنيةوفي هذا المؤتمر وافق المجتمعون 
تشكيالتها  ويبدو أن الكتلة الوطنية لم تكن قبل المؤتمر الوطني الثالث األساسي وأعلن عن 

     ٠   ) ١( هاساسي لأو قانون أظيم داخلي و تنأحة المعالم ولم تكن ذات تشكيالت واض
نصه: "الكتلة الوطنية  نتهاء المؤتمر الكتلوي الثالث بماإصرح سعد اهللا الجابري بعد وقد 

ساس الوحدة ضمن أبحق البالد القائم على  الداخل والساحل تمسكهاتعلن للشعب الكريم في 
ساس ال ذا األو مفاوضة مع فرنسا غير قائمة على هأدة سيادة قومية واحدة وان كل معاه

نشاط ستطاعت الكتلة الوطنية بفضل مكانة وومن خالل هذه التعبئة ا)٢(تكون جديرة بالقبول"
صبحت ذات أمن استقطاب الجماهير السورية و هلعبوضائها ودورهم السياسي الذي عأهمة و

  .)٣(غلب طبقات المجتمع السوريأدعم قاعدة رصينة لحصولها على تأييد و
في صوفير  )رويسان(عقد اجتماع في فندق  ١٩٣٢وفي منتصف تشرين الثاني من عام 

براهيم إتاسي وهاشم اآلمثل سياسية السورية الكتلوية الهامة بلبنان ضم بعض الشخصيات ال
جتماع هو التباحث للتصدي الغاية من اإلو كانت الجابري وجميل مردم  اهللاهنانو وسعد 

ض فرنسا لفر تحداث السورية السياسية حيث سعطر السياسة الفرنسية بعد تطور األلخ
على وجوب اعادة جميع المدن و كد المجتمعون أمما  ة ،معاهدة لتضمن  مصالحها في سوري

معاهدة ال تضمن  يألكما اكدوا رفضهم  تطعتها سلطات االنتداب الفرنسي ،المناطق التي اق
  .)٤(الوطنية مصالحال

                                                           
  .  ٧٠رائد عباس فاضل ،المصدر السابق ،ص  )٤(
 .   ٦٥٦نبیل صالح ،المصدر السابق،ص)٢(
؛ھاشم ٧٤ص ، ٢٠٠٨م،دراسة نقدیة، دار الجابیة، د.٢٠٠٠- ١٩١٨الجیش والسیاسة في سوریة بشیر زین العابدین ،) ٣(

  . ١٢٤عثمان ،المصدر السابق، ص
،تقریر القنصلیة الملكیة العراقیة في بیروت المرسل الى الخارجیة العراقیة ٧٣٠/٣١١د.ك.و، البالط الملكي ،ملفة )٤(

عبد اهللا حنا ؛ ٢/ص١،و١٩٣٢كانون االول ٥، ٧٩٥٣فیما یخص المطالبة بعودة المناطق المسلوخة من سوریة ،الرقم 
توري،المصدر ٠؛جوردون  ھـ ٢٦٢؛ولید المعلم ،المصدر السابق،ص٢١٩-٢١٧ص - ص لمصدر السابق،،الحركة ا

 .٦٣السابق ،ص
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تساع نفوذ الكتلة الوطنية في سورية تم تضييق الخناق على نشاطات إ وبسبب تزايد و  
و  الجابري اهللاسعد مثل هم قياداتها أعتقال إقامت سلطات االنتداب الفرنسي ب  ، إذ هازعماء

  .)١(لدورهم الهام ولمعارضتهم لسياسة الفرنسية في سورية جميل مردم 
إلى الشيخ تاج الدين الحسني )٢(عهد رئيس الجمهورية محمد العابد ١٩٣٤آذار  ١٦وفي 

لب وصفت باتباعها سياسة التخدير ومحاربة الحركات الوطنية التي تطاجديدة تأليف وزارة ل
، إذ لم تحقق هذه بامتياز نللفرنسييجانب كونها وزارة موالية لى إبحقوق سورية المشروعة 

ق ي عمل سياسي وطني هام لسورية بل على العكس قامت باتباع سياسة التضيالوزارة أ
يام الناطقة بلسان جريدة القبس واأل صحفهم مثل  على الحريات وطاردت الوطنيين وأغلقت

محاوالت الحكومة  أجرت الشيخ تاج الدين الحسني زيادة على ذلك الوطنيين والناقدة لحكومة
، ويبدو أن مجمل )٣(جبار المجلس النيابي بالمصادقة على المعاهدة الفرنسية السورية على إ

بشكل عام والوطنيين  ة وتأييد لدى المجتمع السورييولببمق الوزارة التاجية لم تتمتع عمال أ
  بشكل خاص.

ليكون حراً في على رئاسة الحكومة  تولى الشيخ تاج الدين وزارة الداخلية عالوة و  
ب للسيطرة على الشعب ومقاديره بدأ بنكاية خلق جو اإلرهااألمور الداخلية ، وفي سبيل 

بعض الزعماء الوطنيين ، ولهذا أرسل تهديداً إلبراهيم هنانو يعلمه بإصدار قرار بأمر 
ه ، بعد أن كانت قد حكمت عليهما توصبري كوسا) المتهمين بقل إطالق سراح (أحمد كوسا

ذكور قد أصدر هذا األمر بتهمة التآمر وحبسهما مدة عشرة سنوات، ويبدو أن الشيخ الم
ظن أن  الدين كن الشيخ تاجفاً بذلك الدستور وحقوق رئيس الجمهورية ، ولالخاص مخال

لب مع رئيس الدولة محمد علي العابد الشعب يذعن له ، وأراد زيارة ح تهديده قد جعل 
                                                           

 ٠ ٨٣رائد فاضل عباس ،المصدر السابق،ص)١( 
م أكمل تعلیمھ في دمشق ، ثاالولي ، ولد في دمشق ، تلقى تعلیمة  ) سیاسي سوري١٩٣٩-١٨٦٧( :محمد علي العابد)٢( 

- ١٩٣٢رئیس للجمھوریة السوریة للمدة  ة ، درس الحقوق في باریس ، تم تعینھ من قبل الفرنسین أول العالي في االستان
ینظر: ناجي عبد النبي بزي ، سوریة صراع االستقطاب  من المعلومات توفي في باریس ودفن في دمشق . للمزید ١٩٣٦

، دار ابن العربي ،  ١٩٧٣- ١٩١٧ ث السوریة، دراسة تحلیلیة ألحداث الشرق األوسط والتداخالت الدولیة في األحدا
 .٥١٣، ص  ١٩٩٦،دمشق ، 

 ٠   ٨٣صرائد فاضل عباس ، المصدر السابق ، )٣(
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حتج على هذه الزيارة ونفقات األبهة ا على مضض ألن سعد اهللا الجابري إوجاءه
ار آي ١٩، وفي  تشكو فيه حلب الضيق الشديدوالمصاريف التي ترافقها في الوقت الذي 

صالة في مسجد راد الرئيسان  للزياره حلب و أمن دمشق  مهيب  موكبتحرك   ١٩٣٤
بمقاطعة الزيارة والتجمع داخل المسجد  نالحلبييبتحريض  يونقام الوطنوخالل ذلك ، زكريا 

، وتم تخصيص السدرة  لتكون مكاناً لجلوس رئيس الجمهورية محمد العابد ورئيس وزراءه 
ة نبويلقراءة القصة ال  السدرة لمنصةتاج الدين الحسني ، شرع سعد اهللا الجابري بالصعود 

ثارت أخطب وطنية حماسية   أيضاًلقى سعد أولقاء كلمتهما ، إحتى ال يتمكن الرئيسان من 
وئ الحكومة وعدم مسا بالخطبة وزراءه ، إذ بينالحلبيين ضد رئيس الجمهورية ورئيس 

لفرنسا وبيان أسباب  تهم الحكومة بموالتهاأمال الوطنية المشروعة ، كما تحقيقها أبسط اآل
حاوالت تاج زيادةً على ذلك فضح سعد اهللا الجابري م، سوء األوضاع العامة في سورية 

تحقق تطلعات وأماني  ال لنيابي على المصادقة على معاهدة المجلس ا الدين الحسني بإجبار
  . )١(اإلستقالل الشعب السوري الوطنية المنشودة المتمثلة بالوحدة والحرية و

ه الوطنية ييج مشاعر وأحاسيس الحلبيين بخطباستطاع سعد اهللا الجابري من ته لقدو
عضاء الحكومة بالخونة أمحمد العابد وتاح الدين الحسني و، إذ وصف  رتجاليةاإلالحماسية 

وتأزم األوضاع االمر الذي دفع الى التوتر أعداء الوطن ، سعيهم لخدمة الفرنسين وإنهم و
ع رئيس الجمهورية ورئيس وزراءه من التجاسر على الجلوس يستطالمسجد ، ولم داخل 

وضاع حيث هاج األوسوء  الضطرابالمكان المخصص و المعد مسبقاً  لهما وهو بالسدرة 
بالمسجد ضدهما بسبب الخطبة التي القاها سعد اهللا الجابري وحدثت  ونجميع الحاضر

عاقت من أا لكن تدخل الشرطة والهجوم عليهممناوشات ضدهما وحاول  البعض اإلعتداء 
حدوث ذلك ، ولكن ذلك لم يمنع كلمات الشتم والعن عليهما من قبل الحاضرين في المسجد ، 

متعاضه إالدين الحسني بنعله تعبيراً عن  بل وصل األمر إلى أن قذف أحد الحلبيين الشيخ تاج

                                                           
رقم الوثیقة ، وزارة الداخلیة الوحدة الوثائقیة، القسم الخاص وثائق الدولة ،مجموعة،و.م.و.ت ،دمشق ،)١(

  .١٢٢، ص السابقالمصدر  أسعد الكوراني، ؛١، ص١٩٣٩أذار   ٤، ٧٠/١٧٨
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ور سعد اهللا هذا بفعل دكان  و، نصافها الشعبإعدم رغبته وتأييده للحكومة لعدم و
  .)١(الجابري

ي مقدمتهم سعد اهللا الجابري ) شخصاً ف٧٠عتقلت السلطات الحكومية على أثر ذلك (إ 
الجماهير ضد الحكومة كانت سبباً في إثارة البارز والقاءه خطب حماسية مغرضة  هلدور

الغاضبة وتم زجهم بسجن حلب بتهمة إثارة الرأي العام وتحقير الحكومة والخروج على 
  .)٢(النظام

جرت محاكمة المتهمين في قاعة البلدية ، وسط أجراءات أمنية  ١٩٣٤أيار  ٢٩وفي    
عن  هير الغاضبة التي أحتشدت لدفاعامن هجوم الجم حيث خشى الفرنسيون مشددة ،

   ).٣ ( نييالوطن
اص شخقاضي فرنسي تم الحكم على األ ةبرئاسوبعد أن إجريت محاكمة صورية   

ر شهأ )٨(بأحكام وبمدد مختلفة  ، إذ حكم على سعد اهللا الجابري بحادثة السدرة لمدة 
على النظام والتحريض على  من والتجاوزليرة سورية بتهمة اإلخالل باأل )٥٠(وغرامة 

طاب مهيج ومخل ومحقر خ  وإلقائه خصمرالعصيان والقيام بتجمهر في مكان غير 
  .)٤(بالرئيسين والستهزائهللحكومة 
   وضاع في حلب تعاطفآ مع هؤالء الزعماءثر ذلك اضطربت و توترت األو على أ    

و لدورهم الوطني  تع بها سعد اهللا الجابري و زمالءهالوطنيين نتيجة للشعبية التي كان يتم
  .  )٥(المشرف 
أصبح طريح ومرض عضال ب، أصيب الزعيم هنانو م  ١٩٣٤حزيران  ١٩ وفي     

 هيقيم في دارأن السجن  وهو فيسعد اهللا الجابري  ونصحهبمرض السل الفراش إلصابته 

                                                           
  .٢٠٣، ص ١٩٧،ص٢)عبد الرحمن الكیالي ،المصدر السابق ،ج١ (
  .٨٨ریاض الجابري ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  . ١٢٢) اسعد الكوراني ،المصدر السابق،ص٣(
  .٢٠٣، ص ٢، ج ،المصدر السابقعبد الرحمن الكیالي )٤(
 .   ٢٠٣،ص٢،ج،المصدر السابق عبد الرحمن الكیالي ) ١(
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 الدار وتلك سكن و ب صديقه الوفيوفعالً إمتثل لطلالكائنة في جبل األنصاري بمدينة حلب 
    ٠)١(هناكإعتزل عن مخالطة الناس وعن العمل السياسي 

ي من السجن بعد ان خفف الجابر اهللا خرج سعد  ١٩٣٤تشرين الثاني  ١٨في و   
، بعد ان قضى ستة أشهر لمقاومته عبيد شهر أ )٦(أشهر إلى )٨(من  باالستئنافالحكم عليه 

  .)٢(اإلنتداب
بأن :" ذلك عندما قالدوره السياسي ولجابري النادرة وا سعد اهللا جرأةومن هنا تتضح  

كل  علىوالوطن  ين لفرنسا وقد خاناعميل الإأحد في سورية وليس العابد والحسني ال يمثالن 
  .)٣(في كل محفل"  ممحاربتهفرد 

على الكتلة الوطنية  ، ضغطت السلطةلنشاط المستمر والمندفع للوطنيين وأمام ا 
حوال ساءت األ، لذا  )٤(  ١٩٣٦في أوائل عام  ق الفرنسيون مكاتبهم ورجالها ، وقد أغل

 الزعماء الوطنيين في بعض المدن السورية  عتقالإبعد  خصوصاًالسياسية في سورية 
ماني أالحراك الوطني ضد الوجود الفرنسي في سورية ومطالبة الكتلويين بتحقيق م مهتزعل

و في خضم تلك الظروف الملتهبة قدمت الكتلة الوطنية مذكرة  سورية الوطنية المشروعة ،
كانون الثاني  ١٠في  ) ٥()Demarteelلسامي الفرنسي دي مارتل (االى المندوب 

تضمنت االحتجاج على سوء االوضاع العامة و حدد الوطنيون مطلبهم الوطنية و ١٩٣٦
كما إنها أكدت على وجوب تحرير سورية من أي سلطة  سميت بمذكرة الميثاق الوطني ،

قامة حكومة وطنية موحدة و وجوب منح الحرية و المساواة لجميع اجنبية و الغاء التجزئة و إ
  ١٩٢٨الجمعية التأسيسية في عام  قرتهأعادة العمل بالدستور الذي ألسوري و د الشعب اافرا

                                                           
  ٥٦٥نبیل صالح ، المصدر السابق ، ص )١(
 .٣٧٤ - ٣٧٢ص -ص  ، ٢،ج السابق )عبد الرحمن الكیالي ،المصدر٢(
 .٢٠٣ص ، ١٩٧،ص٢،ج )المصدر نفسھ ٣(
 . ١٩٧،ص٢،ج نفسھالمصدر  )٤(
 ، ةالمھمة الفرنسیة ناصب السیاسیمفرنسا  درس الحقوق و تدرج بال في ولد؟   )    -١٨٧٨(ل : یدي مارت )٦(

تشرین االول ١٢ولبنان  في  ةعین كمفوض سامي لفرنسا في سوریو ١٩١٦عمل سفیرا لبالده في الصین عام 
مزید من المعلومات ینظر :رائد عباس فاضل ،المصدر ل،ل ١٩٣٩واستمر بالعمل حتى كانون الثاني    ١٩٣٣

  . ٨٠السابق ،ص 
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نتخاب حكومة و عادلة و نزيهة إلنتخابات حرة و الغاء االنتداب الفرنسي و وجوب أجراء إ
 طنية حيادية لغرض عقد معاهدة مع فرنسا بدل االنتداب الفرنسي المفروض على سورية ،و

ضربت دمشق وباقي المدن السورية أ والعامة في سورية  وضاعتوتر األ وقد رافق ذلك 
 الستيني ضرابباإلسمي و )  ١٩٣٦آذار  ٨ ـــ ون الثانيكان١٩(ندة شهرين متواصليلم

لسخط والغضب ضد حدثت موجة عارمة من التذمر وا عمال وحيث علقت جميع األ
الجابري ونفيه إلى  اهللاعتقال سعد أوعلى أثر ذلك تم  ، ونقادها الكتلويالذي الفرنسيين 

لسوء  الستيني باالضراب وتحريضه لمشاركتهجزيرة عين ديوار بمدينة الحسكة السورية 
 وعند ذاك  رفع سعد اهللا الجابري و، )١(السورية العامة وتسلط الفرنسين  وتردي اإلوضاع

يشكون   ١٩٣٦كانون الثاني  ٢٥عبد الرحمن الكيالي برقية  إلى عصبة األمم في  الدكتور
  .)٢(فيها من سوء سياسة سلطة االنتداب الفرنسي وتأزم الوضع في البالد 

دركت أمور ونفالت األإها خشت فرنسا من حوال السورية العامة وترديأزم األتوبسبب 
لسامي الفرنسي دي لى المفوض اإوعزت الحكومة الفرنسية أف ،الخطورة على مصالحها 

ي حكومة سورية حائزة على ثقة ومقبولية  أسراع  لعقد معاهدة مع مارتل بوجوب األ
 ههذ بداء مرونة  فيأالسوريين و هتجاإرورة تغير السياسة الفرنسية الشعب السوري وض

  .)٣(المرحلة الحرجة
 رغبتهعلى  خاللهأكد من  بياناًدي مارتيل  ير المفوض السامي الفرنسصدأكما   
عرب عن أنتداب ووريين للشروع بعقد معاهدة بدل اإلمع القادة الس المفاوضات باجراء
زعماء الكتلة الوطنية  او دع عاماً صدر عفواًوأ نالسياسيي المعتقلينسراح  طالقإل  استعداده
والتباحث في شؤون سورية كحسن نية واعتبرها مبادرة جديدة لفتح عالقات جديدة للتشاور 

  . )٤(على اساس الثقة المتبادلة ما بين الطرفيين 

                                                           
 .٥٦٦صر السابق ،نبیل صالح ،المصد ؛ ٣٧ص،  وجیة الحفار ،المصدر السابق )١(
   .   ٤٥،ص٤الكیالي ،المصدر السابق ،ج عبد الرحمن)٢(
  .٨٥- ٨٤ص -نجیب االرمنازي ، المصدر السابق ، ص )٣(
 .٨٥نجیب االرمنازي ، المصدر السابق ، ص )٤(
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المفوض السامي الفرنسي إلى  باالضافة ضم   ١٩٣٦ذار آ ١في جتماع في بيروتإعقد 
 اهللامنهم سعد  الوطنية تاسي و بعض قيادات الكتلةل ورئيس الكتلة الوطنية هاشم األيتدي مار

صبحت أة بسبب ان الكتلة الوطنية يجتماع مع الشخصيات الكتلوالجابري وجرى اإل
المسيطرة والموجهة على مجمل النشاط السياسي السوري والمحركة  للشارع السوري حيث 

صبحت ذات قاعدة واسعة حيث أ ن تستقطبهم وأ الكتلة واستطاعت التف السوريون حول 
صدرت أثر هذا التطور السياسي أعلى  ، اكأنذنالت دعم و تأييد  وثقة الشعب السوري 

دارت في  التيعلى نجاح المباحثات  خاللهمن  كدتأ بياناً ١٩٣٦ذار آ ٢الكتلة الوطنية في 
 السياسية سيقوم بعقدهم الشخصيات أيضم  اًسوري آكد البيان الكتلوي ان وفدأمؤتمر بيروت و

  .)١(نتداب الفرنسيمعاهدة تحل محل اإل
عضاء الوفد السوري المفاوض الذي أبتسمية  ١٩٣٦ذار أ ١٤صدر مرسوم في  وقد 

وفد وفارس الخوري وجميل مردم وسعد لل اًتاسي رئيسسيمثل سورية وتكون كل من هاشم األ
السوري ونعيم مشاركين بالوفد  عضاءأي دمون حمصأو )٢(الشهابيالجابري ومصطفى  اهللا

هم الشخصيات السياسية أبرز وأللوفد المفاوض وهم من  سكرتيري اللحام واحمد )٣(االنطاكي
  .  )٤(ماني الشعب السوري الوطنية أالساعية لتحقيق سورية المناهضة للوجود الفرنسي وال

ر حيث شهأوبقى لمدة ستة   ١٩٣٦ ذار آ ٢٦لى فرنسا في إر الوفد السوري سافو
التريث حيث جرت  لىإضطر الوفد إمما  ، نتخابات فرنسيةإتزامن مع وصول الوفد حدوث 

                                                           
  .   ٨٥- ٨٤ص -ص ،نفسھالمصدر  )١(
،سافر الى ،تعلم في مدارس دمشق  )ولد في قضاء حاصبیا التابع لدمشق١٩٦٨- ١٨٩٣مصطفى الشھابي :( )٣(

،سافر الى فرنسا لتخصص في العلوم  كلیزیةاالن قن اللغة الفرنسیة والتركیة وات ،االستانھ الكمال دراستھ
،عین في دمشق مسؤوال عن الزراعة ،تدرج بالمناصب ١٩١٤الزراعیة ،تخرج من جامعة باریس عام 

،دافع عن وطنة وھاجم االنتداب ،انظم ١٩٣٦رة المعارف عام،ووزا١٩٣٥الوظیفیة ،استلم وزارة االقتصاد عام 
كان الشھابي احد اعضاء الوفد السوري الذي سافر الى باریس من اجل عقد معاھدة عام  للكتلة الوطنیة،

  .٥٤٧،المصدر السابق،ص نبیل صالح مزید من المعلومات ینظر الى:ل،،ل١٩٣٩،عین محافظا لحلب عام١٩٣٦
سافر الى  درس في مدارسھا ، د في حلب ،؟ ) سیاسي ورجل قانون سوري ،ول -١٩٠٣:(نعیم االنطاكي  )٤(

مارس المحاماة ،تدرج في الوظائف بعد  حصل على شھادة الحقوق من جامعة باریس، دراستھ   باریس الكمال
 ،واصبح واستلم وزارة المالیة عام١٩٤٣ام ة عان انظم للكتلة الوطنیة ،تولى منصب وزارة الخارجی

   ٢٥٥،المصدر السابق،ص ،للمزید من المعلومات ینظر:محمد عبد الكریم الفتالوي١٩٤٧والخارجیة عام ١٩٤٥
؛احسان ھندي ٢٧٢،ص٢٦٢؛ولید المعلم ،المصدر السابق،ص ٢٤٧یوسف الحكیم ،المصدر السابق ،ص )٤(

 ٠ ٣٨المصدر السابق،ص ؛محمد عبد الكریم الفتالوي، ١٦٨،المصدر السابق ،ص
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و على أية  ، جل تشكيل حكومة فرنسية جديدة من أية في فرنسا تغيرات وتطورات داخل
ناقشات تمكن جرت المفاوضات في مبنى وزارة الخارجية الفرنسية وبعد مباحثات ومحال 
ن تعرض أعلى   ١٩٣٦يلول أ ٩تم التوقيع في مشروع معاهدة ولى إمن التوصل  انالطرف

على البرلمان و الحكومة السورية الجديدة بعد تشكيلها للمصادقة على مشروع المعاهدة ومن 
قر البرلمان أومن جانب أخر  ثم مصادقة البرلمان الفرنسي حتى تصبح نافذة المفعول ،

  ٠)١(مشروع المعاهدة  السوري
اهللا  شرنا اليها ان لسعدأحداث التي برز األأتضح مما سبق من خالل متابعه سير يو

 تارةو اإلجبارية اإلقامةتفرض عليه   ةًيعتقل وتار ةفتار  هام ميز وتالجابري دور سياسي  م
 ةلسياس المعارضة الواضحةلمواقفه و هصبح الجئ سياسي و ذلك لمصارحتي ةينفى وتار

ستطاع الجابري من إ، على حد وصفه  العميلةحكومات لل هلمعارضت و ةفرنسا في سوري
في البارز والهام هذا عكس دوره السياسي و  هامه  ةالتدرج والوصول لمناصب سياسي

  .ة سوري
  

                                                           
؛اسعد الكوراني ،  ١٦٨؛احسان ھندي ،المصدر السابق،ص ١٢٧عثمان ،المصدر السابق،ص )ھاشم١(

 ٠   ١٢٣المصدر السابق،ص



  الفصل الثاني
السلطة التنفیذیة مھام سعد اهللا الجابري 

  .والمشاریع الوحدویة

  المبحث األول
  . سعد اهللا الجابري ومھام العمل الوزاري

  .) ١٩٣٩ شباط  ٢٣- ١٩٣٦كانون االول  ٢١( والخارجية لداخلية وزيراً لــــ ١
 ١٩٤٦نيسان٢٥-١٩٤٥أيلول٣٠(  وكالةً والدفاع الوطني لخارجيةل وزيراًـــــ ٢
.(  
  ). ١٩٤٦كانون األول ٢١-١٩٤٦نيسان٢٦(             لخارجية  ل  ـــ وزيرا٣ً
  

  المبحث الثاني
  . الحكومات الثالثرئاسة سعد اهللا الجابري و

  ). ١٩٤٤ تشرین األول ١٤-١٩٤٣آب ١٩(  ـ وزارة سعد اهللا الجابري األولى ١

  ). ١٩٤٦نیسان  ٢٥ -١٩٤٥أیلول  ٣٠(    وزارة سعد اهللا الجابري الثانیة ـ ٢

   ). ١٩٤٦كانون األول ٢١-١٩٤٦نیسان٢٦ـ وزارة سعد اهللا الجابري الثالثة (٣

  

  لثالمبحث الثا
  یة .سعد اهللا الجابري والمشاریع الوحدو

 مشروع سوریة الكبرى . -
 مشروع الھالل الخصیب. -
  مشروع الجامعة العربیة . -
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  المبحث االول
  اريمهام العمل الوزسعد اهللا الجابري و

مناصب وزارية خالل ممارسته العمل في السلطة  ةشغل سعد اهللا الجابري ثالث    
والدفاع  لخارجیةاالداخلیة و توزعت مناصبه بين و ،١٩٤٧-١٩٣٦بين  التنفيذية ما

ظهر واضحاً في  ، إال ان عملهفي تلك الوزارات واضحة  عليتهاوكانت ف ،الوطني 
 و الخارجية كل واحدة منها الداخلية وزارتي الداخلية والخارجية التي شغل منصب

، وكان في أغلب ) مرات ةوالخارجية (ثالث) الخارجية الدفاع وكالةً (مرة واحدة(مرتين) و
 في وقت واحد ، في ضوء ذلك يبدوالتشكيالت الوزارية يشغل أكثر من منصب وزاري 

أن سعد اهللا الجابري كان ساعياً في ملف السياسة الخارجية لبناء عالقات متوازنة مع 
دول العالم وفي الوقت ذاته كان جاد لخلق اإلستقرار الداخلي ، وللوقوف على فاعلية سعد 
اهللا الجابري في الوزارات التي شغلها سنتناول كل منصب وزاري وحسب الترتيب 

  الزمني.
  

شباط  ٢٣-  ١٩٣٦كانون االول  ٢١( و الخارجية لداخلية وزيراً لــــ 
١٩٣٩(   
 ١٩٣٦تشرين الثاني  ٣٠و١٤في  ةفي سوري النيابية  نتخاباتاإلت جربعد أن       

عن بوصفه ممثالً  الجابري فوزاً اهللا حقق سعدبجدارة  و ساحقاً حققت الكتلة الوطنية فوزاً
جتمع الفائزون داخل مبنى مجلس النواب إ   ١٩٣٦ول كانون األ ٢١مدينه حلب ، وفي 

ول مجلس نيابي أعد هذا المجلس قد و، السوري ممثلين عن الشعب  بوصفهمالسوري 
عضاء أغلب أوكان ، عاماً  ١٦منتخب بصورة صحيحة بعد نضال وطني دام لمدة 

له  أن التأم مجلس النواب في أول جلسةًلى الكتلة الوطنية ، وبعد إالمجلس النيابي ينتمون 
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نتخب أو،  مجلس النوابرس الخوري رئيساً لُأنتخب فافنتخابات داخل المجلس إ تجر
 يلشكبت جميل مردموعلى أثر ذلك كلف األخير فيما بعد هاشم االتاسي رئيساً للجمهورية 

، شغل كل واحد منهم وزارتين  برز الشخصيات الكتلويةأ منتألفت  حكومة وطنية 
سعد اهللا ، و الوطني االقتصادو لرئاسة الحكومةجميل مردم :  تيوكانت على النحو اال

والدفاع ، وعبد  ةللمالي وزيرآ شكري القوتليو ، لداخلية والخارجيةل اًالجابري وزير
  .)١(معارف والعدلية للوزيرآ الرحمن الكيالي 

شخصيات كتلوية حصراً وهذا يعني شملت قد  هالمردميالحكومة ويمكن القول أن 
 خرى من خارج الكتلة الوطنية من حزاب األاأل وأشخصيات لالمجال ل حيفسنه لم إ

وزيع العادل لألديان والطوائف لة التأولم يتم مراعاة مس ،الوطني الجديد بالعهد  ةشاركالم
ي بمعنى أالمدن السورية تمثيل يحسب له فيما يخص خرى وحتى التمثيل العادل لم األ
، خرى تهميش بقية المكونات السياسية األفيها تم ، بامتيازو نها حكومة كتلوية خالصة إ

نسجام مما خلف مشاكل ات والتناقضات والمعارضة وعدم اإلومن هنا برزت الصراع
بررت تقليص عدد التي ،  هها فيما بعد على الحكومة المردميثرأظهر  يدةوصعوبات عد

  .)٢(ةداراإلتسعى لتقليل النفقات ولسهولة  بكونهاالوزارات 
عدم تبنيها لبرنامج  هو هتي وقعت بها الحكومة المردميخطاء البرز األأمن و

الكيالي عبد الرحمن ورد أ وقد، دارة الدولة منسق متفق عليه مسبقاً إلوحكومي  شامل 
جمهورية ونتذاكر ونقرر ما يلزم سنجتمع عند رئيس ال" : سعد اهللا الجابرينقالً عن 

دارة عمل الدولة إلتسير ومعد مسبقا عدم وجود برنامج حكومي  ونستشف من ذلك)٣("

                                                           
لعام  ١٩١٨سعاد اسعد جمعة و حسن ظاظا ، الحكومات السوریة في القرن العشرین من عام )١(

؛ اإلنقالب (جریدة) ،  ٨٧، ص  ٢٠٠١، ،دمشق،  منشورات وزارة الثقافة السوریة  ٢٠٠٠
 .١،ص  ١٩٣٦كانون األول ٢٤، في  )١١بغداد ، السنة األولى ، العدد (

 . ٩٧عبدالسالم متعب عیدان ، المصدر السابق ، ص  )٢(
 .٤٣٦، ص  ٤عبدالرحمن الكیالي ، المصدر السابق ،  ج )٣(
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لى إدت أربكتها وأوبالنتيجة  هتها الحكومة المردميرتكبإخطاء التي هم األأوهذا من 
  .)١(فشالهاإفها واضعا

 ستعماروجدها اإلأ بسب الظروف التيابري صعبة جداً مهمة سعد اهللا الجكانت و
،  )٢(وجدان بعض الجماعات لشعب السوري ونفوس االذي ترك بصماته السوداء في و

مال شترت فرنسا ضعاف النفوس بالإ و نانية أزرع شخصيات  والشك أن اإلستعمار الذي
عنصرية والبغضاء وشجع ستعمار إلثارة التفرقة والإلفشال الحكم الوطني وسعى اإل

بناء الشعب أإلثارة المشاكل الداخلية بين  نفصال عن الوطن وسعى جاهداًمحاوالت اإل
تأهب في طرق الكسب السريع وعميت عن أداء الواجب تأنانية  مما خلق طبقة )٣(السوري

دون والمنافع الشخصية نشغلت تلك الجماعات بمصالحها الفردية حيث إ الوطني ،
  . )٤(المصلحة العامة ؛ ولم تعط أي تنازالت شخصية في سبيل صيانة البالد

خارجية رسم بوضوح ستالم سعد اهللا الجابري منصب وزارة الداخلية والأومنذ     
وقال :"يجب أوالً أن نكون متأهبين للعمل إيجابياً في العالم والحياة ؛ ويجب ثانياً  خطواته

"ان هذا العهد ليس عهد اصالح بل هو عهد  قال و أن نكون أخالقين في الدرجة األولى"
تقال االشراف  من الفرنسين الى الحكومة السورية و هذا االن نقل الصالحيات وحق

اكير انجاز الدولة وتشريع قرارات وهذا يعتبر وتعديل قوانين يتطلب اجراء مفاوضات 
  .)٥( للحكومة الحالية "

لتعلق  مسؤولية نظرآال كبيرهسعد اهللا الجابري الداخلية  وزيركانت مهمة وقد 
السنوات الماضية في  أفسدته افي مدة قصيرة إصالح م يمكن ال، إذ  أمور الشعب بها

الدرك والشرطة واإلدارة والنفوس  المهام الواقعة على عاتق وزارة الداخلية وهي :

                                                           
اطروحھ دكتوراه (غیر ،١٩٥٨-١٨٩١ودوره السیاسي یوسف جبران غیث،شكري القوتلي ) ١(

 . ١٤٧؛ ذوقان قرقوط، المصدر السابق،ص٨٢،ص١٩٩٨،منشورة)،كلیھ االداب،جامعھ بغداد
 .١٠٨ریاض الجابري ، المصدر السابق ، ص )٢(
  . ٥٦٧نبیل صالح ، المصدر السابق ، ص  )٣(
 .١٠٨ریاض الجابري ، المصدر السابق ، ص )٤(
 .١٠٨المصدر نفسھ  ، ص )٥(
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من عانت  التيالطالب والمدارس والجوازات واألمن ومراقبة األخالق وقضايا العمال و
واإلصالح ، كما تستوجب تعليم عادة البناء أو التقويم تستوجب أأزمات ومآسي كانت 

لمحافظة على جيدة لإختيار المواقف ال لية لكل العناصر التي تعمل فيها ووحمل المسؤ
  .    )١(إستقالل البالد

داخل مجلس النواب موضحاً برنامج عمله  اًبيانألقى  الداخلية زارةو بعد أن إستلمو
صدار قانون العفو العام والقضاء على إيناً ما يسعى لتحقيقه والحث على ومب، الوزاري 

وتعديل  وبسببه عمت الفوضى والمشاكل بر قوت الشعبسعار الخبز الذي يعتأ رتفاعإ
في المؤسسات كفاء أالبلديات وتعيين موظفين  نتخاب إالمخاتير وتنظيم انتخاب وتنظيم 

من نقص  تعانقد كانت منطقتي الفرات والجزيرة التي الرسمية في البالد ، والسيما 
عتماد إافتتاح  واكد على وجوب ،والً ولكثرة المشاكل بها ثانياً أالمالكات الوظيفية لبعدها 

لف ليرة سورية لغرض معالجة أ) ٢٠٠دمشق وحلب وبنك سورية بمبلغ قدر( مالي لبلدية
زمات الطارئة وتنظيم عمل المعاهدة الدينية الخاصة التي تدار بطريقة شخصية األ

لفوضى ومثيري الفتن من والقضاء على اوفرض األ، المشاكل الداخلية والقضاء على 
صدار إهتمام باألوقاف الدينية وحل مشاكلها والعمل على حماية العمال واإل والمشاكل و

النيابية في جميع المدن السورية في  نتخاباتإجراء إوضرورة ، قانون يضمن حقوقهم 
مور جل عودة المبعدين وتنظيم األأتاريخ محدد واحد والتباحث مع الجانب الفرنسي من 

  .)٢(المشتركة مع دول الجوار والسعي لتمثيل سورية على الصعيد الخارجي
منبر الخطابي العتلى الجابري منصة اخرى لمجلس النواب السوري أوفي جلسة 

 العفو العاممة السورية والمتمثلة باإلسراع بإقرار قانون سعيه لتحقيق رغبات األ"وصرح 
 هيد وعدم تفريطه بلواء االسكندرونللمشاركة بالعهد الجد ةلى سوريإ لعودة المبعدين

من جشع وهيمنة الشركات  نقذهاييحقق منافع لسورية و البترول كونه قرار قانونإو
                                                           

 .١٠٨المصدر نفسھ  ، ص )١(
؛ سھیلة الریماوي ، الحكم الحزبي في سوریة  ١٠، ص ١٩٣٧نیسان  ١٧،  ١، الجلسة  ١،د.ع:٢.م.ن.س،د.ش:م )٢(

 . ٨٤ت ، ص.دم ، .د،  ٢، ج ١٩٤٥ -١٩٢٠فترة االنتداب الفرنسي 
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الذي تهيمن جنبية المسيطرة على خيرات البلد وسعيه لتقرير مصير المصرف السوري األ
يضاحات الالزمة نه سوف يقدم كافة اإلإبتصريحه  عوتاباالنتداب الفرنسي  اتسلط عليه

  .)١( "ي عملأدق التفاصيل قبل الشروع بأطالعه على إ وللمجلس 
عام  قانونه نإ" :ما نصه  الجابريسعد اهللا وضح أقانون العفو العام وفيما يخص 

لصالحيات عطيت كافة التعليمات واأوقد ، ويشمل جميع السوريين في الداخل والخارج 
لى جميع القنصليات الموجودة في خارج البالد لغرض منح إولدوائر وزارة الداخلية 

فيما ما ألى الوطن ... إتيسير سبل عودتهم السوريين في الخارج جوازات سفر لتسهيل و
 يخص الذين تم توقيفهم من قبل سلطات االنتداب الفرنسي بموجب المحاكم العسكرية

جل أت من مباحثا و و تنسيق  يوجد هناك تواصلفالتي هي خارج صالحياتنا  الفرنسية
ويستثنى منه كل من قام بسرقة  كرر ان قانون العفو العام شاملأم ... فراج عنهاإل
دالء  بشهادات أمن قام برتكب جرائم العرض وأالتزوير ومن  بأعمالموال ومن قام األ

ثناء قيامهم أو اليمين الكاذب وكذلك من قام باالعتداء على الموظفين الرسميين أالزور 
ن الشخص الذي إ الوظيفة الرسمية وعلى كل من يتاجر باألسلحة والذخائر علماً بأعمال

  .)٢( "بداًأوظيفة في دوائر الحكومة السورية لى الإ ال يعاديشمله قانون العفو العام 
لى وزير إبطلب  تقدم النائب سليمان المصراتي مجلس النوابوفي جلسة أخرى ل

سباب شمول كل من خيرو الشهال ونظير أفيه عن عدم  مستفهماًالداخلية الجابري 
ان هناك  عتقدأ"  :جاب الجابري بالقولأالنشواني وفوزي الرفاعي بقانون العفو العام ، 

حكام عة للحكومات السورية السابقة واألحكام الصادرة من المحاكم المدنية التابفرقاً بين األ
شخاص الذين تم ن األوانتداب الفرنسي محاكم العسكرية التابعة لسلطة اإلالصادرة من ال

حكام من المحاكم العسكرية التابعة لسلطات االنتداب أبحقهم  تشخاص صدرأذكرهم 
الذين حكموا بموجب قوانين  ال يشملوضحت مسبقاً ان قانون العفو العام أ، ولقد  الفرنسي

                                                           
،  ١٩٣٧نیسان  ٢٧،  ٥الجلسة  ،نفسھ؛ المصدر  ٤١، ص ١٩٣٧نیسان  ٢٠،  ٢، الجلسة ١،د.ع:٢.م.ن.س،د.ش:م  )١(

 . ٣٧ص
  .٣٧، ص١٩٣٧نیسان  ٢٧،  ٥، الجلسة  ١،د.ع:٢.م.ن.س،د.ش:م )٢(
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معقباً رد الجابري  نائب تبرير موقف المعتقلين ،إال أنحاول السكرية " المحاكم الع
مر من خر ونحن ملتزمون بتنفيذ األآ شيءقانون الو شيء" ان موقفك ومعرفتي :بالقول

  .)١(" الواجهة القانونية 
مجلس وصف الحينما  )٢(علق الجابري على كالم النائب فخري الباروديكما 

عتقد ان حضرة النائب فخري البارودي يقصد أ" ال :ما نصهبمين النواب بالحارس األ
مة ، كذلك الحكومة تعمل ما مين على مصالح األالمجلس وحده هو الحارس األبكالمه ان 

و قرار قبل عرضه على أمر أي أنها ال تبت في إهدها للدفاع عن حقوق البالد كما في ج
  .)٣(" مجلسكم الموقر

داخلية التخاذها قرار يخص على لجنة  حتج الجابريإ ١٩٣٧یارأ١١جلسة  فيو
العالقة المعني  صاحبون تعرضه على الوزير المختص أعمل وزارة الداخلية دون 

وجه كلمة أن أ" ليسمح لي مجلس النواب :يه وتوجيهاته حيث قالألى رإبالقرار لتستمع 
وزارة يمس عمل  اقرار تتخذأ التيفي مجلس النواب  ةجنة الداخليلى اللإ عتراضإ

المتبعة في تداخالته فاألصول يه وأمع الوزير صاحب العالقة إلبداء رالداخلية ولم تناقشه 
الوزير المختص ن اللجنة قبل ان تتخذ قرار مشروع ما البد من ان تعرضه على أالعالم 

و مخالف ه جراء الذي قامت بهن اإلأيضاحاته عن ذلك الموضوع وإن تسمع أوالبد من 
لى إاللجنة قبل التصويت عليه لتستمع لى إالقرار  بإعادةطالب أن ألألصول ومن حقي 

  .) ٤(ي الوزير المعني بالموضوع"أر

                                                           
  .٣٢٨، ص   ١٩٣٧یار أ ٨،  ٨، الجلسة  نفسھ المصدر  )١(
،دخل المدرسة الحربیة  درس في مدارسھا )سیاسي سوري ولد بدمشق،١٩٦٦-١٨٨٩فخري البارودي:()١(

انظم لقوات الجیش العربي  ،شارك بالحرب العالمیة االولى ضمن الجیش العثماني برتبة مالزم ثاني،باالستانھ 
في الثورة السوریة الكبرى  من قبل السلطات الفرنسیة الشتراكھ،أوقف ١٩١٦ابان الثورة العربیة الكبرى عام 

،أنتسب للكتلة الوطنیة ١٩٢٨،١٩٣٢،١٩٣٦،١٩٤٣،أنتخب نائبا عن دمشق ضمن انتخابات عام ١٩٢٥عام 
كان من الوطنیین ابعة للكتلة الوطنیة ،قاوم االنتداب و،اصبح احد ابرز قادة منظمة القمصان الحدیدیة الت

  . ٤٧٦،ص٤المصدر السابق،ج عبد الوھاب الكیالي، الفرنسیة ،للمزید من المعلومات ینظر: المعارضین لسیاسھ
 . ٣٩٨، ص ١٩٣٧ایار  ٨،  ٨، الجلسة  ١،د.ع:٢.م.ن.س،د.ش:م)٣(
  . ٤٧٨، ص  ١٩٣٧ایار  ١١،   ٩،الجلسةالمصدر نفسھ )٤(
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ذات طابع تنظيمي أصدر سعد اهللا الجابري قرارات عديدة  وفي الجانب االداري
نيس محمد أ نائب عن العلوييناللى مجلس النواب بتعيين إبمقترح  تقدمبعد أن  إداري ،

رمن نائب عن األالفي قضاء طرطوس التابع لمحافظة الالذقية وقائمقام اسماعيل 
في محافظة حلب وجرت المناقشة وتمت قائمقاماً   لوفيكان يوغوض ردشيسأ رذوكساآل

  .)١( على ذلك الموافقة
، لى مدير مال القضاء منير الحلبيإبالوكالة سناد قائمقامية قضاء حارم بإ قامكما و

نتدب او ،لى مدير مال القضاء عبدالرحمن عبدوإ بالوكالة سند قائمقامية قضاء جرابلسأو
حال مدير ناحية جسر أشهر، وأفظاً لمحافظة الالذقية لمدة ستة الن محاسرأمظهر 

ناحية مسكنة  تياسناد مديري و الشغور رضا الجندي على التقاعد لبلوغه السن القانوني ،
خفر الدرك عبداهللا لى قائد مإ، وناحية حافر بالوكالة مخفر الدرك رضا الحمصي لى قائدإ

  .)٢(هاشم النابلسي
 عاماً لمديرية عادل العظمة مديراًوعلى ضوء ما تقدم قام سعد اهللا الجابري بتعين 

وعين  )٣(جعفر العسلي وكيالً مؤقتاً لمديرية ناحية الكسوة كما قام بتعين ،العامة  لداخليةا
فرض الرقابة  و دار الصحة في محافظة الفراتمديراً عاماً ل الطبيب عبدالقادر العلواني

هذه المهنة  ةارسمعدم السماح لم مرأ يمارس مهنة الطب في سورية وعلى كل من 
  .)٤(ال لحملة الشهادات الطبية ومعاقبة من يخالف ذلك، إاالنسانية 

لى مجلس إقدم ألن يتالجابري اهللا سعد و دفعت األوضاع السيئة وزير الداخلية 
انتداب النائب من  "من أجل السيطرة على الوضع األمني جوز له:  مشروع قراربالنواب 

                                                           
 .٤، ص١٩٣٧كانون الثاني  ١٩،   ١الجلسة ،  ١،د.ع:٢.م.ن.س،د.ش:م )١(
كانون  ١٢،  ٣العدد ، ١٩٣٧الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة لعام ینظر: قرارات مجلس الوزراء الصادرة في  )٢(

شباط  ١١،  ٦ العدد، نفسھ ، المصدر٥٠ص، ١٩٣٧كانون الثاني  ٢٨،  ٤العدد  ،؛ المصدر نفسھ٣١، ص ١٩٣٧الثاني 
  .١٤٠، ص  ١٩٣٧شباط  ١٨،  ٧العدد ، ، المصدر نفسھ٩٢، ص  ١٩٣٧

 .٨،ص  نفسھینظر: المصدر .  ١٩٣٧كانون الثاني  ٣الصادر في  ٥٠حسب قرار وزیر الداخلیة المرقم  )٣(
كانون الثاني   ١٣،  ٢العدد ؛ ١٥٩، ص  ١٩٣٧اذار  ٤،  ٨، العدد  ١٩٣٧الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة لعام )٤(

  .٧٧-٨ص  -، ص ١٩٣٨
، ینظر: الجریدة الرسمیة للجمھوریة   ١٩٣٨كانون الثاني  ١٠الصادر في  ٢٦حسب قرار وزیر الداخلیة المرقم 

  .٧٧، ص ١٩٣٨كانون الثاني   ٢٠،  ٣، العدد  ١٩٣٨السوریة لعام 
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معينة وذلك  مدةحوال استثنائية بشرط ان تحدد باألدارية في إلى وظيفة إمجلس النواب 
جراء مناقشات داخل مجلس النواب لمناقشة المقترح إد بعلالستفادة من خبرات النائب " و

" لما كانت المذكور وجاءت الموافقة على النحو اآلتي:مشروع الرت الموافقة على دص
عضاء مجلس النواب بمهمات ألى إن يعهد أالمصلحة العامة تستدعي في بعض الظروف 

و ذات أدارية إو أدارة بعض المصالح العامة التي لها صفة سياسية إرسمية لمعرفته ب
  .)١(شهر "أمدة االنتداب ست  ال يتجاوزن أستثنائية على إخرى وفي ظروف أهمية أ

محافظاً لمحافظة جبل ليكون النائب نسيب البكري الجابري سعد اهللا  نتدبإ كما
نافع مجيب القدسي مديراً عاماً لدوائر الشرطة في سورية  وعين ،شهرأمدة ستة الدروز ل

حافظ مشدي الصفدي من منصب  عفىأ، و ، وعين نزهه الملوك مديراً لشرطة حلب
بديالً ، وعين المحافظةفي  اتضطراباإل حدوث المشاكل و ندالعبعد إمحافظة الجزيرة ل

بهجت الشهابي محافظاً جديداً لمحافظة الجزيرة مزوداً بصالحيات مطلقة للقضاء عنه 
 ظافر حفون الرفاعيالحقوقي عين فيما قام بتمن ، ستتباب األالفوضى وسعيه إل على

  .)٢(لى عطا هارون إبالوكالة قائمقامية القامشلي  سندأو، قائمقام لقضاء القامشلي 
لغرض  الجابري مديرية عامة للداخليةسعد اهللا استحدث إستكماالً لتلك القرارات  و
بل قام  على ذلكمر لم يقتصر األو دارة شؤون الوزارة ،إفي  مذكورةوزارة الالمعاونة 

 للبلدية دائرة ، واستحدث )٣(بتنفيذ المخطط العمراني الجديد لغرض تنظيم مدينة دمشق 
دائرة للبلدية في  واستحدث ،)٤(لخدمة المواطنين في قرية سرغايا التابعة لقضاء الزبداني

                                                           
 . ٧١٦، ص  ١٩٣٧ أیار  ٢٥، ١٤، الجلسة ١،د.ع:٢م.م.ن.س،د.ش:)١(
.حسب قرار وزیر ١٣٧، ص ١٩٣٨كانون الثاني   ٢٧،  ٤، العدد  ١٩٣٨ریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة لعام الج)٢(

،  ١٩٣٨، ینظر: الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة لعام   ١٩٣٨كانون الثاني  ١٨الصادر في  ٧١الداخلیة المرقم 
  .١٣٧ص ،  ٧١- ٧٠ص  - ص ، ١٩٣٨كانون الثاني   ٢٧،  ٤العدد 

 . ٩٣، ص  نفسھ، ینظر: المصدر  ١٩٣٧شباط  ١الصادر في  ١٢٧حسب قرار وزارة الداخلیة المرقم  )٣(
، ینظر: الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة  ١٩٣٧شباط  ٦الصادر في  ١٤٦حسب قرار وزارة الداخلیة المرقم  )٤(

 . ١٣٩، ص  ١٩٣٧شباط  ١٨،  ٧، العدد  ١٩٣٧لعام 
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كما  ، )١(جل تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين أة التبل التابعة لمحافظة حلب من قصب
  .)٢(تنظيم وعمران المدن السوريةمن أجل لى مجلس النواب إمشروع قانون قدم 

الكتلة الوطنية أن تتهم  ضوالقرارات المعارضة ، والسيما معار تلك دفعتوقد 
ن ، مما أثار بعض المواطنيقاربالمحسوبية والفساد وتعيين األبأنها راعت  الحكومة

أن الواقع يشير إلى أن تلك اإلجراءات التي قام من والنقمة على الحكومة ، على الرغم 
طياف الشعب السوري ألتمثيل جميع  يسعكان الغرض منها هو الالجابري بها سعد اهللا 

  . )٣(و طائفة ما أوال يرغب بتهميش دين 
 ولم يلتفت إلى تلك اإلتهامات هبإجراءاتالجابري وزير الداخلية سعد اهللا مضى و

قترح الجابري على مجلس النواب مشروع قانون خص حماية إ الجانب األجتماعيففي 
القانون  وتضمنسمي قانون(حق فسخ عقد العمل) وقر القانون أمناقشة الالعمال وبعد 

فسخ عقد العامل من قبل صاحب العمل ولم يكن الفسخ سببه  ذا إ" اآلتي: المذكور 
ن يطالب بتعويض مالي من صاحب العمل أالعامل يحق لعامل  هرتكباقد  أو خطأمخالفة 

بل سعى جاهداً في جلسة  بذلك.ولم يكتف الجابري )٤(ويكون ملزم صاحب العمل بدفعه"
نص على وجوب تحديد تعويض مالي واجب دفعه آخر م مشروع قرار يتقدإلى  خرىآ

 مرأوكما  ،)٥(ثناء قيامه بالعمل"أ بأذىصيب أذا إللعامل من قبل صاحب العمل فيما 
  .)٦(عانة شهرية تصرف لملجأ الهجرة في حلبأالجابري بصرف 

ذ تخإ، إذ سعار الخبزأ رتفاعإالقضاء على ب و في الجانب االجتماعي قام 
خبز قوت الشعب حيث بحق المتالعبين بأسعار ال هرادعالو حازمةالسريعة والجراءات اإل

                                                           
، ینظر: الجریدة الرسمیة للجمھوریة  ١٩٣٨كانون الثاني  ١٦الصادر في  ٩٣حسب قرار وزارة الداخلیة المرقم  )١(

  . ٧٧، ص ١٩٣٨كانون الثاني  ٢٠،  ٣، العدد  ١٩٣٨السوریة لعام 
 .٤٤، ص ٧٧، ص ١٩٣٨كانون الثاني   ٢٠،  ٣، العدد  ١٩٣٨الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة لعام )٢(
 ٠   ١٣،ص١٩٨٣،مطبعھ شیك  لوك،حلب،١٩٥٨-١٩٤٦ ،سوریا من االستقالل حتى الوحدة  المباركة علي رضا )١(
 . ٨، ص  ١٩٣٨كانون الثاني   ١٩،   ١لجلسة ، ا١،د.ع:٢م.م.ن.س،د.ش:)٤(
  . ٤٣، ص  ١٩٣٨كانون الثاني   ١٩ ،٣، الجلسة  المصدر نفسھ)٥(
، ینظر: الجریدة الرسمیة للجمھوریة  ١٩٣٧كانون االول  ٢٧لصادر في ا ١١٨حسب قرار وزارة الداخلیة المرقم  )٦(

 . ٢٨، ص ١٩٣٨كانون الثاني  ١٣،  ٢، العدد  ١٩٣٨السوریة لعام 
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ر الداخلية مما مر محاسبة ومعاقبة كل من ال يلتزم بأسعار وتعليمات وزيأفرض الرقابة و
الجشع لبعض المخابز ى ر الخبز حيث قضى علاسعأ ستقرارإفي  هثرأكان لهذا القرار 

الرطل الواحد  وصل أن للرطل الواحد من الخبز بعد قرشاً )١٤(صبح السعرأوالمطاحن و
 لجابريل مجلس النواب بالشكر والتقدير وبعد إنتهاء هذه األزمة تقدم،  قرشاً )٢٥( الى

  .)١(في القضاء على شحة وجشع المتاجرين بقوت الشعب الخبزالفعالة لمساهمته 
القرار في الجانب اإلجتماعي هو صدرها سعد اهللا الجابري أومن القرارات التي 

المتضمن وضع شروط وضوابط فتح المالهي ١٩٣٧يلول أ ٢١في  ) الصادر٨٩المرقم (
جاهداً لحل مشاكل الناس  سعى اذ ،  )٢(وطرق استيفاء الرسوم المالية لصالح الدولة 

الجورها الباهضه التي فرضتها على سورية   بسبب ارتفاع اسعار شركة التنوير االجنبية
)٣(.  

العرب الراغبين بالبقاء  االسكندرونة من سورية نزح السوريونوبعد سلخ لواء 
وعلى أثر ذلك أمر  ردية ،ن مما اصبحت أحوالهم المعاشية متبسورية الى باقي المد

  .  )٤(العينية والمالية للمتضررين من النزوح الجابري بتشكيل لجنة لتوزيع المساعدات 
الى  ن تقدموا بطلباتأشخاص بعد الجنسية السورية لمجموعة من األ عادقام بإكما 

(عبدالعزيز محمد توفيق الحمصي : كل من  عادة الجنسية السورية وهمأل وزارة الداخلية 
وافق الجابري على طلبات كما ،  ) سامية تللو،  ، زكية عبداهللا ، الهام عبدالحميد الشكري

  .)٥(الجنسية السورية إلغاء( حسن الكوجك و محمد حسن ظيهان الكيالني) ب:كل من 
عانى سعد اهللا الجابري من نقطة ضعف كانت في كيان السلطة  وفي مجال األمن     

التي التنفيذية وهي أن ثالثة قوى : القوى الضابطة ، وقوة العشائر ، والحرس السيار 
                                                           

  . ٢٨٧، ص   ١٩٣٧ایار  ١،  ٦الجلسة ،  ١،د.ع:٢م.م.ن.س،د.ش:)١(
  .٤٥٦،ص٤عبدالرحمن الكیالي ،المصدر السابق،ج )٢(
وزارة الداخلیة ،الوثیقة رقم  الوحدة الوثائقیة ،وثائق الدولة ،القسم الخاص ، مجموعة  دمشق، و.م.و.ت،) ٢(

  .  ١،ص ١٩٣٧أیلول٢٢   ،٧٠/١٣٠
،وثیقة رقم  القسم الخاص ،مجموعة لواء االسكندرونھوثائق الدولة ،الوحدة الوثائقیة ، و.م.و.ت ،دمشق ، )٣(

 . ١،ص ١٩٣٨أیلول ١٤،      ١٤١٢/   ١٤ م؛المصدر نفسة ،وثیقة رق١،ص١٩٣٨تموز ٢٣، ٢٣ /١٩
اذار  ٤،  ٨، العدد  ١٩٣٧الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة لعام الصادرة في الداخلیة  ارة وز اتحسب قرار)٥(

  ٤، ص١٩٣٨كانون الثاني    ٦،   ١، العدد  ١٩٣٨الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة لعام ؛ ٨٤ص  ، ١٩٣٧
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تهيمن على األقضية  الفرنسيين ؛ التي كانتبقيت بيد ضباط اإلستخبارات والمستشارين 
عتمد عليه الفرنسيون ؛ وهذه كانت الملجأ األمين الذي إوالقرى واألرياف وسكان البوادي 

إذا أرادوا الشطط والعبث في أمن البالد ، وبذلك كانوا يثيرون الفوضى ويخلقون 
  .)١(المشكالت ويقضون على هيبة الحكم

دائرة أسماها سعد اهللا الجابري بوصفه وزيراً للداخلية  وعلى أثر ذلك إستحدث     
كما تمكن من  ،)٢(لرفد الحكومة بالمعلومات الهامه )(االستخبارات اتاإلطالعمصلحه 

بالتعاون مع نادر ) منظمه شعبية شبه عسكريه(الحرس الحديديأو  الحرس الوطني أنشأ
مزودين  عشرون دركياً، وكان نواة هذه القوة )٣(دمشق في مقرها الرئيسي طيالسل

 قدمش العاصمةفي من واالستقرار الداخلي حفظ األة يمسؤول لهابأسلحة متطورة ، وأسند 
  .)٤(لالستقالل ومقارعه الفرنسين وصوالً

 في صفوفها مختلف طبقات المجتمع السوري،الوطني  ت منظمة الحرسضموقد 
صبح لها زي خاص ذو أو، غلب المدن السورية أفي  اتفتح لها فروعوتمكنت من أن 

على تحية مقتبسه عن لى األإلون رصاصي داكن ولهم تحيه خاصه بهم وهي رفع اليد 
دركت ان أبعد ان  المنظمةحاولت سلطات االنتداب الفرنسي ان تلغي النازية، و الطريقة

سعد اهللا  الداخليةسعى وزير كما  وجود الفرنسي ،لل المعارضة الوطنية بالكتلة رتباطهاإ
هذه تسليح ب مرأو، )٥(لترفيعلالمستحقين  ضباطها يع تأليف لجنة لترفإلى الجابري 
 الوطنية الكتلة ةوسياس ةجندأصبحت الجهاز الوحيد الذي ينفذ أسطوتها و ةوزياد المنظمة

  للمنظمة نضماماإل ةدتسعت قاعإوقد ، لمعارضين الحكم الكتلوي الضاربةصبحت اليد أو
عدت ون نظمت ودربت بشكل جيد حيث بلغت ست فرق وقامت باستعراضات أبعد 

                                                           
 ة ماجستیر،رسال١٩٤٣- ١٩٢٠ السیاسة الداخلیة والخارجیةودورھا في  ةفي سوری النیابیةعبد الكریم ،المجالس  ناھد)١(

 .٢٠٧،ص١٩٨٣،والعلوم االنسانیة  اآلدابكلیة  دمشق، ة،جامعة)غیر منشور(
 .٤٥٩،ص٤؛عبد الرحمن الكیالي ،المصدر السابق،ج ٩٨لسابق،صاسھیلة الریماوي ،المصدر  )٢(
 .١٠٩الجابري ، المصدر السابق ، ص ریاض )٣(
،  ١٩٣٧نیسان  ٢٧،  ٥، الجلسة  ١،د.ع:٢:م.م.ن.س،د.ش:نیسان ، ینظر  ٢٨في  ٢٦حسب القرار المرقم  )٤(

 . ٦٠ص
اذار  ٤،  ٨، العدد  ١٩٣٧الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة لعام الصادرة في الداخلیة  ارة وز اتحسب قرار)٥(

 .  ٤، ص١٩٣٨كانون الثاني    ٦،   ١، العدد  ١٩٣٨ة الرسمیة للجمھوریة السوریة لعام الجرید؛ ٨٤ص  ، ١٩٣٧
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لغاء الحرس السيار ولتعزيز هذه الخطوة قام بإ٠)١(جيش السوري الوطنيلبمثابه نواه ل
  .)٢(ليخفف شيئاً من تسلط الفرنسيين، الموجه من قبل الفرنسين 

وزياده  الداخليةوزارة  يةتأهيل هيكل أراداألمن  اتحقيق و  هذا األمروإمعاناً في 
نهاء المشاكل والقضاء إمن الداخلي وستتباب األمن أجل إ من العاموقوى األ الشرطةعداد أ

رفدها و الشرطةقوات  عموم سعد اهللا الجابري بتدريب مرأ ،في البالد على الفتن 
ولكنه لم يتوصل إلى تسليحها فالسالح العسكري بيد الجيش الفرنسي وبأمر  بالسالح ،

  . )٣(السلطة الفرنسية
 الداخلية يروزدخل أوالقضاء على المشاكل الداخلية  مناألإلجراءات واستكماالً 

"جعل مختار لكل :بحيث المخاتير نتخاب طريقة إ تعديالت على اهللا الجابري سعد
و ناحية وحتى القرى بعد ان تقسم المناطق أو قضاء أدارية سواء محافظة التقسيمات اإل

نتخاب إلف نسمة والبد من أ اب القانوني لكل مختار واحدحياء وجعل النصألى إالسكنية 
هذه كما في الحكومات السابقة وان ، هالي وال يعين من قبل الحكومة المختار من قبل األ
بق طنان من والبد ، نهاء النزاعات والضغائن والثارات العشائرية إالتعديالت لضمان 

نتخاب المخاتير وان وزارة د مواعيد ثابتة ومعلومة للجميع إلتحديذافيره وتعديل بحلاهذا 
و انهاء  األمن الداخلي للبالد التعديل الجديد للمساهمة في استتبابهذا الداخلية قد وضعت 

  .)٤( بتعين المخاتير المحسوبية

                                                           
، دار ١،ج ١٩٦٧-  ١٩٤٨ السیاسیةمن خالل تنظیماتھ  ةفي سوری الحركة القومیة العربیة نجاح محمد ، )١(

 ٦٨ص  السابق، المصدر سھیلة الریماوي، ؛٨٢،ص المصدر السابق؛نزار الكیالي ،٧٥،ص١٩٨٧البعث،دمشق،
 ١٥٩،ص١٩٦٠؛سلمان محمود السبعاوي ،تاریخ النضال الشعبي ،مطابع المركز الثقافي العسكري في دمشق،دمشق،

-١٩١٦ ةسوری ؛ولید المعلم،٢٠٩،ص٢٠١٠سجل الدستور السوري ،دار الشرق ، دمشق ، ؛مازن یوسف صباغ،
؛نصوح بابیل ،المصدر ١٤٣سابق،صالمصدر ال ؛عبد الجبار حسن الجبوري،٢٧٤،المصدر السابق،ص ١٩٤٦

 .١٠٥؛عبد السالم متعب عیدان ،المصدر السابق،ص٩٧السابق،ص
 .١٠٩ریاض الجابري ، المصدر السابق ، ص )٢(
 .١٠٩، ص ،المصدر السابق ریاض الجابري )٣(
 .٣٠١، ص  ١٩٣٧ایار ١،  ٦، الجلسة ١،د.ع:٢م.م.ن.س،د.ش:)٤(
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صدر أ من أجل تحقيق األمن لذلك رؤساء العشائر وأراد سعد اهللا الجابري كسب
ليرة سورية  )٥٠ت(شهرية لرؤساء العشائر بلغ همنح الماليتضمن تحديد  اقرار

  .)١(من ومساندة الدولة لدورهم في حل النزاعات العشائرية مساهمتهم في استتباب األل
لى إ حتجاجإوبعثت بمذكرة على هذه اإلجراءات نتداب الفرنسي حتجت سلطات اإلإ
 ينقصهعن استيائها ومعارضتها لوجود جيش منظم ال  ةًمعبر الفرنسية الخارجيةوزاره 

 ن هذه اإلجراءات وبقاء هذه القوةكدت المذكرة اأو ضر بمصالح فرنساي وهذاال السالح إ
دور واضح وبارز في مجرى لذلك  من مؤثر على الفرنسين في سوريه لما خطير و

قدم الفرنسيون مذكرة و للوجود الفرنسي ، المعارضة الوطنية بالكتلةحداث كونه مرتبط األ
ثناء تفاوض الوفد السوري أ ةفي سوري المرابطة الفرنسيةمن القوات  المقدمةاالحتجاج 

 فيو تأثيرها  المنظمة  خطورة حولتلك المذكرة ة تمحورت في باريس لعقد معاهد
ودورها وقال  المنظمةعن  عافلد سعد اهللا الجابري  مر الذي دفعاأل ،حداث مجرى األ

ذن لماذا إال السالح حسب تعبيركم إجيش منظم ال ينقصه  ةفي سوري كان ذإ" :لهم
 المعاهدةمن شروط كشرط  ةعام في سوري )٢٥( ةصرون على بقاء الجيش الفرنسي لمدت
 ")٢(.  

وعلى  ةلى سوريإالعودة  نالسياسييلمبعدين لصدور قانون العفو العام سمح  بعدو
 ةلمعاهدالتي تمحورت حول ا، )٣(المعارضة نشأت الدكتور عبد الرحمن الشهبندررأسهم 

 ةنها محبطأب توصف التي و ةالمردمي الحكومةالفرنسية السورية التي صادقت عليها 

                                                           
، ینظر : الجریدة  ١٩٣٧كانون الثاني  ٤، الصادر في  ٣٨١٠وزارة الداخلیة المرقم قرارات حسب  )١(

 . ١٢، ص ١٩٣٧كانون الثاني   ١٤،  ٢، العدد  ١٩٣٧الرسمیة للجمھوریة السوریة لعام 
 .١٢٤،ص المصدر السابق، البیطارعبد الرحمن عبد الكریم  )٢(
ي ألم یكن ھناك وجود ، وھ الحكومة المردمی تشكیلبدایة  كانت المعارضة غیر موجودة في )٣(

عبر رئیس المجلس النیابي السوري  قد خذت تعمل بھمھ ونشاط وأنما وجد تفاھم حیث إمعارضین لھا و
و مشاكل أو نزاعات ألعدم وجود معارضھ  ھرتیاحإبدى أفارس الخوري عن ھذا االنسجام والوئام و

للمزید من  والغایة،ه المبدأ وان الجمیع متفق على وحد الحكومةعضاء أو بین أسواء داخل المجلس 
 .١٦٤المصدر السابق،ص محمد حرب فرزات،المعلومات ینظر: 
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بالقيود  ةستقالل وكبلت سوريطموحات الشعب السوري باإل تلبي ال و لآلمال ةومخيب
  )١(غاللواأل

 لتهميشه وعدم مشاركته ة الوطنية برز المعارضين للكتلأكان الشهبندر من و
التفت حولة بعض الشخصيات قد ومما ولد لديه اإلنتقام ، ،  الجديدة السياسية بالعملية
تطلعاتهم في الحصول على كونها لم تحقق طموحاتهم و الحكومةعلى  الناقمة  السياسية

والنائب زكي  )٢(منير العجالنيلمعارضين النائب الى إنضم إ و المرموقةالمناصب 
داخل  المعارضة سمإصبحوا الناطقين بأوغيرهم و )٤(رشدي كيخيا والنائب )٣(الخطيب

وبعض طبقات المجتمع  لى الشهبندر بعض زعماء العشائرإنضم اكما )٥(المجلس النيابي
)حمل الشعبية الجبهة( سمبأتكوين تجمع سياسي إلى الشهبندر  ، األمر الذي دفعالسوري 

                                                           
 ٠ ١٦٤،ص  نفسھالمصدر   )١(
في دمشق ،دخل  ري ولد بدمشق ،تلقى علومھ االولیة؟ )سیاسي سو -١٩٠٥:(منیر العجالني )٢(

الكلیة العلمیة الوطنیة في دمشق  ،اكمل دراستھ في باریس ،حصل على شھادة في الحقوق و 
العلوم السیاسیة وفلسفة باالداب و الصحافة من جامعة السوربون في فرنسا ،مارس الصحافة 

 )برز اثناء النضال الوطني ضد ،الجزیرة ،الف باء ،النضال جرائد السوریة (القبسالفي 
،انتخب نائبا عن دمشق في انتخابات  ،تولى قیاده منظمھ القمصان الحدیدیة الفرنسین
عبد الوھاب  ن ،للمزید من المعلومات ینظر:الحقا من ابرز المعارضین للكتلویی،اصبح ١٩٣٦

 ٠ ٣٦٣،ص٦الكیالي ،المصدر السابق،ج
ولیة في )سیاسي سوري ولد في دمشق درس علومھ اال١٩٦١-١٨٨٧:(زكي الخطیب  )٣(

دمشق ،اكمل دراستھ في االستانة ،حصل على الحقوق و العلوم االداریة والسیاسة و االقتصاد 
 ١٩١٠حتى عام ١٩٠٧من جامعات العثمانیة ،عین موظف اداري في والیة سوریة من عام 

،عارض الحكم العثماني فنفي على اثرھا من قبل  ١٩١٠،عین قائم مقام لقضاء سنجار في عام 
=  یین  الى دیار بكر ،استطاع الھرب والعودة الى سوریة ،تسلم مناصب ھامھ كمنصبالعثمان

الجمعیة السوریة االولى عام ،انتخب نائبا عن  ١٩٢٥دیوان الداخلیة السوریة عام =
لكنھ ،ساھم في تأسیس الكتلة الوطنیة و ایضا ١٩٤٩و عام ١٩٤٧،وانتخب نائبا عام ١٩٢٧

عبد الوھاب الكیالي  ید من المعلومات ینظر:رضیھا ،للمزانشق عنھا واصبح من ابرز معا
 ٠  ٤٤،ص٣،ج،المصدرالسابق

)سیاسي سوري ولد في حلب درس علومھ االولیة في سوریة  ؟ -١٩٠٠یا :(رشدي كیخ )٤(
،یعتبر من اھم اصحاب االمالك في دمشق و من اھم تجارھا ،عمل في صفوف الكتلة الوطنیة 

،انشق عن الكتلة و اصبح من ابرز معارضیھا ،كان من اشد  ١٩٢٧منذ التكوین وذلك  عام 
،اصبح زعیم حزب الشعب الحزب المعادي ١٩٣٦الفرنسیة السوریة لعام  لمعاھدةالمعارضین ل

 حزب الوطني برئاسة سعد اهللا الجابري ،للمزید من المعلومات ینظر :لو المنافس والمضاد ل
 ٠   ٨١٧،ص٢،جبد الوھاب الكیالي ،المصدر السابقع
. هجوردن ؛٧٧؛نزار الكیالي ،المصدر السابق،ص٧٧نجاح محمد ،المصدر السابق،ص )٥(

فارس الخوري (حیاتھ و جورج حداد ، و ؛ حنا خباز ٩٦المصدر السابق،ص تروي،
 ٠  ١٢٨ص ، ٢٠١٤دمشق، ،٢عصره)،منشورات وزاره الثقافة السوریة ،ط



٨٤ 
 

تباع ومؤيدون إ صبح للشهبندرأو ،الجديدة السورية الحكومةضد  المعارضةبموجبها لواء 
 الخطأوتبين للشعب السوري مكامن  الحكومةالتضيق على  خذت تمارس الضغط وأو

سكندرونه سلب لواء اإل المعارضةحدة من  دازمما و ، ةبان الحكومة المردميأوالخلل 
ندالع المشاكل إالحكومة الفرنسية ، األمر الذي أدى إلى  من لدن المعاهدةوعدم تصديق 

حداث التوتر الديني والطائفي واندالع اعمال أو نفصاليةاإلبالحركات  المتمثلة الداخلية
  ٠)١(العنف واعمال الشغب 

عترض سعد اهللا الجابري على إداخل مجلس النواب  المعارضةحدة نتيجة لو
الشهبندر عبد الرحمن من قبل النائب منير العجالني على  الزعامةاطالق تسمية 

القانون  زعامةوهي  ةلها زعامة واحدذا كانت هناك زعامة للشهبندر فالبلد "إ:بمانصه
  ٠)٢("والدستور والمجلس

حيث  السياسية غتياالتالتصعيد ما بين الجانبين برزت ظاهره اإلهذا في خضم و
 ، فأمرفشلت  المحاولةجميل مردم لكن  الحكومةغتيال رئيس إ نصار الشهبندرأحاول 
من  ةعتقال مجموعإمن  للشرطة التابعةشعبة التحري سعد اهللا الجابري  الداخليةوزير 

  )٣(رئيس الوزراء غتيالإبمحاوله  همتهموإ نصار الشهبندر وأ
وعدم  ةالشد ةسياس ةداخليلل اًوزيرسعد اهللا الجابري بوصفه  تبعإوعلى أثر ذلك 

 الحكومة نما بي العالقة ادى الى توتر مما المعارضين علىيق يالتهاون والتض
الد في معترك سياسي جديد الب دخلأ ، األمر الذيحداث والمعارضين وتصاعدت حدة األ

هيبتها  ت منضعفوأ الحكومة مساوئللشعب  ينبتان  المعارضة ستطاعت، إذ إوخطير 
 سلوبإتباع إو لواء اإلسكندرونة عقتطاإل بالخيانةتها تهمإ، سيما بعد أن شعبيتها  ضيوتقو

نها لم تحقق إ و المعاهدةعلى  المصادقةجل أمن  الفرنسيينمع  المطاوعة و سياسة
 عدم حل لىع ستقالل فضالًاإل و بالحرية   المتمثلة الوطنيةمانيه أتطلعات الشعب و

  .)٤(الداخلية البالد مشاكل
                                                           

؛اسامة ١٩،ص ١٩٥٨ – ١٩١٨لمعلم ،سوریا ؛ولید ا٨٧نزار الكیالي ،المصدر السابق،ص )١(
 ٠ ١٣٩المصدر السابق، رفعت البیاتي،

 ٠ ١٨٧) سھیلة الریماوي ،المصدر السابق،ص٢(
 .٢٥٥ص ، السابق  المصدر، سھیلة الریماوي )٣(
 ٠ ١٠٧،ص،المصدر السابق  ،نصوح بابیل١٠١لسابق،صانجیب االرمنازي ،المصدر  )٤(
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لجماعه  الشعبية)التابعة (الجبهةحل بموجبه حزب  اقرارسعد اهللا الجابري ر صدأو
، وإصدار قرار  )١(جميل مردم بذلك  الحكومةرئيس  جاءه إيعاز منأن الشهبندر بعد 

 سخر وزير الداخلية، ثم )٢(ونياطقة باسم المعارضين الشهبندريالن الجريدة ليعطآخراً بت
والتحري لنشاط  للمراقبة الحديديةالدرك والقمصان  و ة الشرطةجهزأسعد اهللا الجابري 

الشهبندر بحجه نصار أمن  اًبارز اًعضو )١٥وثم إعتقال (المعارضين والتضييق عليهم 
جاء  اسعد اهللا الجابري بيان بعدها أصدر، الحكومةضد   ومضادة ةنشر بيانات تحريضي

وجدها الحكم أالتي  الحرية ستخدامإساءوا أ و الحكومةفراد على لقد تأمر بعض األ" فيه:
 ةحالت وزارألقد  ،الحكومة يعيبون و المحرضة خذوا يوزعون المناشيرأالوطني و
مناشير  بإلقاءتهموا أن أاء بموجب قانون قمع الجرائم بعد لى القضإهؤالء  الداخلية

هذه  وتيرة تصريحات الشهبندر بعدمن عد ص.األمر الذي )٣("الحكومةمحرضه ضد 
على الشعب السوري في ضياع  لتآمرالحكومة بالتخاذل والتقصير و تهمإ ، إذجراءاتاأل

  )٤(لواء االسكندرونه
لبعض االغتياالت السياسية  التمحاو حاولت الحكومة القيام ببعضوقد 

في دمشق  الغوطةقرى  إلحدىثناء زيارته أغتيال الشهبندر إالمعارضين وعلى رأسهم 
سعد اهللا  الداخليةوزير أصدر باءت تلك المحاوالت بالفشل ، ولما ، )٥(فشلتلكنها 

قامته بها إلى الزبداني وجعل من إه ينفوتم القبض على الشهبندر  بإلقاء اًمرأالجابري 
  .)٦( ةجباريإ

خطيب لدى رئيس شتكى النائب المعارض زكي الإونتيجةً لهذه اإلجراءات 
نتهاج إ التضييق على حريات التعبير واسه تاسي على ممارسه سيالجمهورية هاشم األ

نهاء سياسه إبإلى التوجيه  الجمهوريةرئيس ، األمر الذي دفع  ةالشد ةسياس الداخليةوزير 
 بأطالقسراع لى الجابري بوجوب اإلإوعز أذلك عندما و،)٧(التضييق وخنق الحريات

                                                           
؛نزار الكیالي ٢١١،المصدر السابق،ص الریماوي سھیلة ؛١٠٥المصدر السابق،ص البیطار،عبد الرحمن عبد الكریم ) ١(

 . ١٢٨؛محمد الفرحاني ،المصدر السابق،ص٨٧،المصدر السابق ،ص
  .٢٥٥-٢٥٣ص -ص عبد الرحمن عبد الكریم البیطار ،المصدر السابق، )٢(
  .١٣٠السابق،صھاشم عثمان ،المصدر ؛  ١٤٨محمد حرب فرزات ،المصدر السابق ،ص)٣(
 .١٠٧عبد الرحمن عبد الكریم البیطار ،المصدر السابق ،ص )٤(
 .١٠٧ص،  ، المصدر السابقعبد الرحمن عبد الكریم البیطار )٥(
  .١٢٥ص ، اسعد الكوراني ،المصدر السابق )٦(
  .١١١المصدر السابق،ص  ،  نصوح بابیل  )٧(



٨٦ 
 

وعليها علم البالد  الرئاسيةلى الزبداني بسيارته إال يذهب بنفسه إسراح الشهبندر و
  .)١(سراحهطالق بإلى قيام سعد اهللا الجابري إدى ألى دمشق مما إ إلرجاعه

حتج النائب المعارض منير العجالني داخل مجلس النواب السوري على قرار إكما 
المتضمن تعطيل  ١٩٣٧ب آ ٥الصادر في  )٦٨٧(سعد اهللا الجابري المرقم الداخليةوزير 

الدستور و االهالي و  صحيفة من منع الجابري صدور كل ، إذالمعارضةالصحف 
 اوهام  عملة بما نصة " ان الصحف نشرت اخبار مكذبة والجابري الجزيرة مبررا 

ضللت الراي العام و اسأت الى رئيس الوزراء و اعضاء الوزارة ، فضال عن ذلك ان 
 مما اعترض العجالني وسيطرة اال لقانون "  تمر في مرحله ال يجوز ان تكون فيهالبالد 

التي شملتنا  الحرية ةنعمولكن  الفكرحرية ن أنص على  ن الدستورإ" :فيه جاء لقى بيانأ
 الحكومةغالل وان مازالت مكبلة بالقيود واأل فأنهافي هذا العهد الجديد لم تشمل صحافتنا 

 ": ر مسمى والتعطيل هو بمثابه الحبسجل غيألى إتستطيع ان تعطلها في كل وقت و
وزير   اوضح  "ن تحدد مدة تعطيل الصحفأ" :ـب نفسها الجلسةفي  هوطالب النائب نفس

 الصحافةعلى حريه  حريصة الحكومة نإ :"بالقول لعجالنيل  سعد اهللا الجابري  الداخلية
  . )٢("ن يؤخذ الموضوع بعين االعتبارأعد و و

الشرطة أقدمت  إذها، في إجراءات مضتالحكومة لتلك اإلعتراضات و لم تلتفتو
عدد من الشخصيات  لاعتقعلى إ ١٩٣٨شباط  ١٦في في حي الميدان بدمشق 

صدرت وزارة أو القلعةلى سجن إوتم تحويلهم  الشرطةلى دائرة إ وسيقوا ليالً)٣(المعارضة
غير مرخص به من  جتماعإقيام المتهمين بعقد حول  تمحور اًالتالي بيان في اليوم الداخلية

قبل الحكومة في منزل عبد اهللا شموط في حي الميدان وقاموا بتوزيع منشورات ضد 
  .)٤(خالل بسالمه الوطنوحوكموا بتهمة اإل الحكومة

إلى داخل مجلس النواب السوري  المعارضةنواب  جراءاتألإهذه دفعت وقد 
الفيصل في  هووجعل القضاء  الصحافة ةحري ةحماي على نصبمشروع قانون  التقدم

                                                           
  .١٢٥المصدر السابق،ص  اسعد الكوراني ، )١(
أذار  ٤،  ٨،العدد ١٩٣٧قرارات وزارة الداخلیة ینظر :الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة لعام حسب )٢(

  .١٣٠المصدر السابق ،ص ناھد عبد الكریم ، ؛١٧٨؛ سھیلة الریماوي، المصدر السابق،ص١٥٩،ص١٩٣٧
 ، وخلیل الزركلي، م وبشیر اللحا، مین الداالنيأو ،ونصوح بابیل، وزكي الخطیب ، كل من منیرالعجالنيوھم )٣(

  .١٣٠،ص ، المصدر السابقناھد عبد الكریم . ینظر : حمد الخطیب أو، وعربي الخطیب 
  .١١١،ص نفسھالمصدر )٤(
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ن أ كون الداخليةلوزير  الممنوحة الصالحيةمن  و الغائها بدالًأتقرير تعطيل الصحف 
عديدة مرات ل استخدمها نهإعلى فضال  الصالحية هذهساء استخدام قد إ الداخليةوزير 

فواه وخنق سياسه تكميم األ الممنوحة الصالحية هذهوبدرجة كبيره ومارس بموجب 
  .)١(البعض والتضيق عليهم ةالحريات ومطارد

ستقال الوزير إتصدع حينما ب ١٩٣٨تموز  ٢٦الحكومة المردمية في  يبتصأوقد 
تعديل  ، األمر الذي أدى إلى بسبب سوء حالته الصحية  معلالً أستقالته )٢(ي شكري القوتل

سعد اهللا ، ولدفاع لرئاسة الحكومة و جميل مردم ل:)٣(تياآل على النحوالحكومة التشكيلة 
 لعدلية ل  الكيالي الرحمن  عبد و ، لمالية ر للطفي الحفاو،  لداخلية والخارجيةل الجابري

  . )٤(المعارف و
هو نتيجةً الداخلية والخارجية في الحكومة  ارةمنصب وزفي سعد اهللا الجابري  بقاءيبدو ان و

ت الفرنسيين المحيطة بسورية وكثرة تدخالسياسية الصعبة والمشاكل الداخلية والخارجية الظروف لل
أن  ومن هنا نجد، الجابري  مثل هفوءكفكان هذا األمر بحاجة إلى شخصية ،  وضغوطاتهم المستمرة

إثارة  ستطاعت خاللها السلطات الفرنسية منإالتي صعبة جداً بسبب الظروف الحرجة كانت مهمة ال
ثارة المشاكل الداخلية بين إبنفصال عن الوطن ع محاوالت اإليشجتالتفرقة والعنصرية والبغضاء و

  )٥(فشال الحكم الوطنيإل بناء الشعب السوريأ
الممنوحة له من قبل البرلمان  من  الصالحية استمر سعد اهللا الجابري بإستخدامو

ممارسه وسياسة التضييق تباع الحكومة إثر أوعلى أجل تحقيق األمن في البالد ، 
غادر الشهبندر  فواه بحق المعارضين ومطاردتهمسياسه تكميم األ السورية الحكومة

                                                           
  .١٤؛محمد حرب فرزات ،المصدر السابق،ص١١٧نصوح بابیل ،المصدر السابق،ص )١(
فاقیتي البترول و البنك بسبب ابرام ات١٩٣٨أذار٢٢ستقال شكري القوتلي من حكومة جمیل مردم في )ا٤(

السوري في غیابة عندما كان یؤدي فریضة الحج لكن في حقیقة االمر السبب ھو انعدام االنسجام بین اعضاء 
الحكومة، االمر الذي ادى الى تعدیل التشكیلة الحكومیة ،للمزید من المعلومات ینظر: نجیب االرمنازي 

  . ٨٧ظاظا ،المصدر السابق ،ص؛ سعاد اسعد جمعة و حسن  ٨٨،المصدر السابق ،ص
دار ابن ،  ١٩٨٨-١٩٢٨فضل عفاش ، المجالس الشعبیة والنیابیة في الوطن العربي  ، مجالس الشعب في سوریة  )٣(

، دار  ٢٠١٠- ١٩١٨؛ مازن یوسف صباغ ، سجل الحكومات والوزارات السوریة  ٢٧ص،١٩٨٨ھاني ،دمشق،
؛ مازن یوسف صباغ ، سجل البرلمان ومجالس الشعب السوري  ٩٥، ص ٢٠١٠،،سوریةالشرق للطباعة والنشر

،  ١٩٩٦ - ١٩١٨؛ انطوان جبران ، الوزارات السوریة ١١١، ص ٢٠١٠،  ،سوریة،دار الشرق للطباعة والنشر 
لمان ؛ محمد شاكر اسعید ، البر ٣١، ص١٩٨٩مركز المعلومات القومي للجمھوریة العربیة السوریة ،سوریة ، 

 . ٣٨٩ت ، ص.م ، ب.وري وتطوره التاریخي ، بالس
  .  ٨٧اسعد جمعة و حسن ظاظا ،المصدر السابق ،ص سعاد) ٦(
  . ٥٦٧نبیل صالح ، المصدر السابق ، ص  )٥(
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ى لإ العودةقرر  لكنه ، ة في مصرمدستقر الشهبندر إ ،لى مصر إ متوجهاً ة مؤقتاسوري
بتهاج والسرور اإل و خبر العودة جرت مظاهر الفرح وعندما شاع،  مرة ثانية سورية

بتخريب  زاعإلى األيسعد اهللا الجابري  الداخليةوزير دفع  األمر الذي ، ستقبالهإل
 األحداثتوتر  ثرأوعلى ستقبال الشهبندر في دمشق، ستعدادات الفرح التي أعدت إلإ

بصورة  المعارضينعلى  شن من خالله هجوماً الجابري خطاباًسعد اهللا لقى أوتصاعدها 
كونوا رجموه وإ الخائن قاطعوه و" :وقال ما نصه ةخاص ةوعلى الشهبندر بصور ، ةعام
على  رد النائب المعارض منير العجالني وهنا)١("عتصموا بالثبات والصبرإ و ةًواحد يداً

ا ويرغبون بأن عتراف بوجودهم رسميالمعارضون يطالبون باإل" :أنب خطاب الجابري
ن أوتريد  الحريةتريد  والمعارضةي وقت أفي  آرائهملصحفهم بالتعبير عن يسمح لهم و

  .)٢("ساس الكفاءاتأتكون الوظائف على 
 اإلقامةتم فرض  ١٩٣٨تموز  ٢٧في عبد الرحمن الشهبندر وحينما وصل 

زدياد التذمر إولكن بسبب ، حاطت الشرطة بمنزله أفي منزله ببلودان و هعلي اإلجبارية
ول وائل تشرين األأفي  اإلقامةتلك مور الغيت نفالت األإمن  الحكومةنصاره وخوف أمن 

٣( ١٩٣٨(.  
سعد اهللا  الداخليةتخذها وزير إالتي  الرادعةجراءات يبدو مما سبق ان اإلو

ضد جماعه الشهبندر ساهمت في  وباألخص الكتلويه للحكومةالجابري بحق المعارضين 
في   المعارضةساهمت هذا من جانب و ةفي سوري الداخليةوضاع وتصعيد وتوتر األتأزم 

  .من جانب آخر  ضعافها وفشلها الحقاإمما ساهم في  الجديدة الحكومة ةضعاف هيبأ
الوضع السيء في ستغلت قد إنجدها األحداث  تلكمن الفرنسية  أما موقف السلطات

التحالف  ةعلى معاهد التسويف وعدم تصديقهاو المماطلة ةسياس تباعقامت بإ و البالد
لعدم  ذريعة الداخليةالمشاكل  بسبب دارة البالدإعلى  الحكومة ستطاعةإعدم متخذةً 

                                                           
  .   ١٧٨؛محمد حرب فرزات ،المصدر السابق ،ص١١٤نصوح بابیل ،المصدر السابق،ص )١(
  .  ١٧٩ ،ص نفسھ؛محمد حرب فرزات ،المصدر ١١٤،صنفسھنصوح بابیل ،المصدر  )٢(
؛نزار ١١٨المصدر السابق،ص ؛نصوح بابیل،٢٥٢عبد الرحمن عبدالكریم البیطار ،المصدر السابق،ص )٣(

 .٨٧الكیالي ،المصدر السابق،ص
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التهديم والتحريض ضد  ةتباع سياسإلى إ ةًسعت جاهدو ،)١( المعاهدة هذهعلى  المصادقة
ذلك خالل قد تعاون و فشالها ،إو إضعافهامن أجل خلق المشاكل والصعوبات  و الحكومة
 تلبالتي لم  للحكومةالمعارضين و جهةالموظفين الفرنسيين من و المستشارينكل من 

االستحواذ على المناصب مع الذين لم يفسح المجال لهم تطلعاتهم في طموحاتهم و
التي واجهت وزارة برز المشاكل أومن ، السياسيةبالحكم من باقي التيارات  بالمشاركة
نفصال عن الوطن العصيان ومحاوالت اإلحركات التمرد وهي في هذا الصدد الداخلية 

جبل الفرات وو الجزيرةحداث في منطقه األ هذهوتركزت  الطائفيةالنعرات  ةثارإ م واأل
  .)٢(والعلويين والالذقيةالدروز 

االشوريين  سمحت سلطات االنتداب الفرنسي بدخول ومن أجل إثارة المشاكل
ذلك  أثارمما  الجزيرةليسكنوا بمنطقه  السوريةراضي لى األإالمطرودين من العراق 

ثرها قام الجابري بتعيين توفيق أعلى و،  ةنفصال عن سورياإلب الجزيرة هاليأمطالبة 
ال ان إ ،حيات واسعة للقضاء على المشاكلمزود بصال ةجزيرلل جديداً محافظاً شاميه

 جريئة ةوقاموا بخطو المنطقةمثيري المشاكل قد منعوا المحافظ الجديد من دخول 
 ألوامرمعبرين عن تحديهم   ١٩٣٧ول كانون األ ٢١ في وهي خطف المحافظ ةوخطير
 و الدولةعتداء على موظفي قاموا باإل و،  المركزية بالسلطة عترافهمإوعدم  الحكومة

توجه وزير  الجزيرةثر هذا التطور الخطير في منطقه أعلى  و الدولةحرق دوائر 
 إعادةو المنطقةبناء أتفاهم مع ال الموقف المتأزم و معالجةل اليها سعد اهللا الجابري الداخلية

،  به وكان استقبالهم بشكل غير الئق يرحبولم  الجزيرةهالي أن إال إ ،ستقراراإل من واأل
من  ءشيلى دمشق ولم يحقق إلرجوع ل بهي لقاء ما بين الطرفين مما حدى أ لم يجرإذ 

حيث قام  الجزيرةبمنطقه  تأزمإلى ال وضاعاألعادت ،١٩٣٨شباط أواخر في و، سفرة هذا
  ٠)٣(الوطنية بالوحدةحراقه وقتل كل من ينادي إالعلم السوري و بإنزال نفصاليوناإل

                                                           
،تقریر المفوضیة الملكیة العراقیة العامة في باریس ٤٨١٢/٣١١د.ك.و،البالط الملكي ،ملفة)١(

 المعاھدة الفرنسیة السوریة ،وثیقةالخارجیة العراقیة فیما یخص عدم تصدیق  المرسل الى
 .  ٢-١/ص١، و١٩٣٩كانون الثاني ٣٠، ٥٣٥/٦٨٩

نجیب  ؛٨٣ص المصدر السابق، ، محمد الفرحاني ؛٣٩ص المصدر السابق، الریماوي، ةسھیل)٢(
  .١٠٠ص المصدر السابق،،     االرمنازي

؛وجیھ ١٦٨- ١٦٥؛ محمد حرب فرزات ،المصدر السابق ،ص٢٨١،ص٢٧٦السابق ،صیوسف الحكیم ،المصدر )٣(
  ١٧٩الحفار ،المصدر السابق ،ص
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برزها حدوث فتنه على أوكان  الالذقيةفي مشاكل الأثارت السلطات الفرنسية كما 
ث تصعيد وحد، ساس ديني ما بين العلويين والنصارى بدعم وتأييد من سلطات االنتداب أ

حسان الجابري المعين من قبل وزير إحافظ الجديد غتيال المخطير عندما جرت محاوله إل
لى دمشق إال ان المحافظ رجع ، إالمنطقةسعد اهللا الجابري للقضاء على مشاكل  الداخلية

حدوث تمرد وجبل الدروز في أخرى مشاكل  إثيرت و، الداخليةوضاع بعد تأزم وسوء األ
بدعم من قبل سلطات  ةعن سوري نفصالطرش المنادين باإلل األآمن قبل  نوعصيا

  .)١(االنتداب الفرنسي
ساس أعلى في حلب والتي كانت  صلتح فتن التيو ال  لمشاكالما فيما يخص أ

استمرت   فقدالفرنسي تأييد سلطات االنتداب المسلمين والمسيح وبدعم و ما بين ديني
ثرها أعلى و ١٩٣٨يام وذلك في منتصف عام أ خمسةحداث العنف لمدة أالمواجهات و

خذت تعتقل أو المركزية الحكومةنزلت فرنسا قواتها داخل مدينة حلب ومن دون علم أ
وعلى ، مام الشعب السوري أ الحكومة ةهيب إلضعافالحلبيين  المواطنينوتعتدي على 

لقى خطاب ألى حلب وإسعد اهللا الجابري  الداخليةثر هذا التصعيد الخطير توجه وزير أ
ن يتضامنوا ويتوحدوا من أو للحكومةهالي في حلب ضرورة مسانده األ" :لىإ فيه  ادع
  . )٢("جل مصلحه الوطنأ

كان لها  بإجراءاتوزير الداخلية سعد اهللا الجابري وعلى أثر هذه الحوادث قام 
ماكن الملتهبة للقضاء على من منها تعيين محافظين جدد في األستباب األإدور في 
ة يتوفيق شامولجبل الدروز  محافظاً )٣(حيث تم تعيين كل من نسيب البكري المشاكل 
حسان إة المحافظ مد نتهاءإلالذقية بعد  محافظاً رسالنأ ا للجزيرة ومظهرمحافظً

  .  )٤(الجابري

                                                           
محمد   ؛٢٧٦ص  المصدر السابق،  البیطار، عبد الكریم  عبد الرحمن   ؛١٣٩المصدر السابق،ص الریماوي، ةسھیل)١(

  . ٨٣المصدر السابق،ص الفرحاني،
 -ص السابق،  المصدر  حداد ،   جورج    ؛ حنا خباز و٥٨٢،ص٥٧٦،ص٥٧١،ص المصدر السابق) فلیب خوري ،٢(

  .١٢٤-١١٨ص
،،انظم ١٩١٢)سیاسي سوري ولد بدمشق ،تخرج من المدرسة السلطانیة في بیروت ١٩٦٦-١٨٨٨(  :نسیب البكري)١(

را خاصا لفیصل أبان ،أصبح مستشا١٩١٥لجمعیة العربیة الفتاة ،شارك الشریف حسین في الثورة العربیة الكبرى عام 
 ضد الفرنسین ،أنتخب نائبا عن ١٩٢٥،شارك في الثورة السوریة الكبرى عام ١٩١٨حكومتھ العربیة في دمشق عام 

،للمزید من المعلومات ینظر : نشأت جمیل شاكر ١٩٣٩،تولى وزارة العدل عام ١٩٣٢،١٩٣٦دمشق في انتخابات عام 
  . ٥٤١،المصدر السابق،ص

 ٠   ١٢٦،المصدر السابق،ص )سھیلة الریماوي٢(
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 إلى إلقاءفارس الخوري السوري رئيس المجلس النيابي الحوادث  دفعت تلكوقد 
ال الشغب والخروج على عمأحوادث التمرد والعصيان وسفة عن أن ع فيهعبر  بياناً

 والجزيرةجبل الدروز و الالذقيةالعام في مناطق  باألمنخالل محاوالت اإلالقانون و
وحلب وطالب مستشاري وموظفي سلطات االنتداب الفرنسي بعدم التدخل بالشأن الداخلي 

حد وضع  بضرورة الداخليةوطالب وزير  الداخليةالمشاكل  إلثارةوالكف عن سعيها 
  .)١(في البالد الداخليةالمشاكل  إلنهاءحاسم وسريع لالزمات 

سلطات االنتداب داخل مجلس النواب السوري من سعد اهللا الجابري  وقد حمل 
شعل فتيل الذي أ)٢(موضوع (قانون الطوائف)ل تهاثارإ تلك المشاكل بسب تبعية الفرنسي

وأضاف أيضاً أن تلك )٣(هالمردمي الحكومةعلى  سلباً ثرأو ةفي سوري الداخليةالمشاكل 
من قبل الموظفين الفرنسيين والمتعاونين معهم من المعارضين " :ثيرتالحوادث كانت قد أ

  .)٤("  نهائهاإلحل جميع المشاكل وةً تسعى جاهد الحكومة وللحكم الوطني 
بان أ ةفي سوري الداخليةثارة المشاكل إعلى  الفرنسيينعمد ت يتضح مما سبقو
فرنسا  تتذرع وقدخرى بمختلف توجهاتها ألطراف ابالتعاون مع األ هالمردمي الحكومة

 الفرنسية ، السورية المعاهدة المصادقةسباب عدم أحد أمن الذي كان هو عدم استتباب األب
رجال الحكومة على حسن يصال رسالة مضمونها عدم قدرة إوالحكومة ضعاف إ من أجل

سقاط وإ فشالإضعاف وإبالتالي و،  تقليل شعبيتها بنظر الشعب السوريو ، البالددارة إ
سعد اهللا  الداخليةجراءات وزير إرغم بمن هنا نجد إنه و ، ةالمردمي الحكومة هذه

 الحكومةتلك فشل بمر األ ةساهمت بحقيق الداخليةن المشاكل إ الإمن ستتباب األالجابري إل
  .المشهد السياسي لصعوبة

                                                           
 .٢٠٢ص ، ١٩٣٨كانون االول ٣١، ١٣ة،جلس ١،د.ع:٢.م.ن.س،د.ش:م )١(
یتضمن (ان كل من بلغ سن الرشد  ١٩٣٨تشرین الثاني ١٨في ١٤٦صدر بموجب القانون المرقم -قانون الطوائف : )٢(

الى  ةحریھ االنتقال من دین الى اخر ومن طائف ولھاالعتقاد الدیني والمذھبي  ةو متمتع بقوه عقلیھ كاملھ یملك حری
وخرجت  ةوخلق المشاكل في سوری واالضطراباتاخرى)،لقد اثار ھذا الموضوع موجھ عارمھ من التذمر 

حینما یھ وكان موقف الحكومة المردم الحكومة إلسقاطھالقانون ضد ل المعارضةالمظاھرات واالحتجاجات واستثمرت 
رجال الدین  ةالمجلس النیابي كونھ ممثل الشعب وبموافق ةبتطبیقھ ھو اشتراطھا موافق الفرنسیةطالبت السلطات 

مزید لسعد اهللا الجابري ،ل  الداخلیةوزیر  المعترضینمن دون تطبیقھ وكان اول  بالجریدة الرسمیةواكتفت فقط بنشرة 
 ٢،ص١٩٣٩كانون االول   ١٥، ملحق  ١٩٣٨لعام  الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة :من المعلومات ینظر

 ٠   ١٧٦المصدر السابق،ص ؛محمد حرب فرزات، ١٧٥السابق ،ص ؛حسن الحكیم ،المصدر
  .١٤٠ناھد عبد الكریم ،المصدر السابق ،ص )٣(
 . ٢٠٣، ص نفسھالمصدر )٤(



٩٢ 
 

الجابري بطلب الى مجلس النواب السوري  اهللاوفي الجانب المالي تقدم سعد
لتشريع عدد من القوانين التي تنم االدارة المالية وتمت الموافقة على أغلبها ،ولكي يحقق 

من لجنة االقتصاد الوطني التي شكلها مجلس النواب السوري و الذي كان هو ذلك أستقال 
ظام عملها و تلكؤها في سن و تشريع القوانين وصرح داخل أحد أعضاءها و ذلك لعدم إنت

و  كون مناقشادم لقوانين غير منتظمة و لكي ال يمق لمجلس بالقول : "لكي ال يكون سعداًا
  . ) ١(مقرآ لها " 

بتسوية جميع رواتب  تشريع القوانين من مجلس النواب القيام  لقد أتاح له
عتماد المالي لبعض رفع سقف اإل استطاع كما  )٢(الموظفين على مالك وزارة الداخلية 

 دوائرستحدث إ نتيجةالدولة و ل موازنةنوقشت  عندمابحيث  ، المذكورةوزارة الدوائر 
) ليرة سورية ٢٩٩،٦٩٢(بلغ االعتماد المالي  مديرية المطبوعات ومديرية النفوسجديدة ل

نتيجة و ذلك ) ليرة سورية ٤٥٨،٩٥٢( لمالي لمديرية الدرك والحرسعتماد ااإل بلغ ، و
عتماد المالي لمديرية إلاأيضاً  زدادإ من وسلحة لغرض األأفراد جدد وشراء أ تعين 

فراد من الشرطة أوموظفين جدد تعين بهدف ) ليرة سورية ٥٢٩،٦٣٩(بلغاذ شرطة ال
 و باألسلحةتزويدهم  و  في المناطق الغير مستقرة حصراًعلى مالك وزارة الداخلية 

  .)٣(المعدات
قترح الجابري في مجلس النواب السوري إديمومة العمل الحكومي  جل أومن 

مكافئات تشجيعية كوسائل صرف  وأضافية كزيادة في نسبة الراتب إعلى منح مميزات 
وهي مناطق بعيدة تم تعيينهم في منطقة الجزيرة والفرات الذين موظفين اليب رغلت

 و، مني بالموظفين الحكوميين لسوء وضعها األساساً من نقص أ تومضطربة وعان
ن يخدم في منطقة أي موظف يعين ويرفض أن إ" :ذا رفض الموظف يفصل وقالإاوضح 

، ختيار المكان إن الحكومة غير مجبرة على من الوظيفة أل الفرات والجزيرة يفصل فوراً
دها بعو "البعيدةالمناطق لى إ تأديبيةكل الموظف تصدر بحقه عقوبة  ينقلقترح ان إ و

                                                           
 .  ٤٥،ص١٩٣٧كانون الثاني  ٣،٢٩،الجلسة ١،د.ع:٢م.م.ن.س،د.ش:) ١(
، ینظر: الجریدة الرسمیة للجمھوریة  ١٩٣٧كانون الثاني  ٣٠الصادر في  ٢٧حسب قرار وزارة الداخلیة المرقم  )٢(

 . ١٥٩، ص  ١٩٣٧اذار  ١٤،  ٨، العدد  ١٩٣٧السوریة لعام 
 .١٨٣ناھدة عبدالكریم ، المصدر السابق ، ص  )٣(
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اال ان الجابري  قتراح الجابريإمناقشة خوري ال فارس لس النوابرئيس مج اقترح
وتمت  قرار الوزير المعني ليس الحد من كالم " مما اقر القانونقال "بعد اعترض و

  .)١(بعد اجراء التصويت الموافقة على ذلك
لجنة تحكيمية لتخمين  بتأليفالجابري سعد اهللا مور المالية طالب وبهدف تنظيم األ

  كما قام)٢(عة في محافظة دمشقزرفي محلة الممالك الدول الواقعة في بستان الهندي أ
ضاف مبلغ مالي قدره أتسوية رواتب ضباط الدرك السوري والغاء التفاوت فيما بينهما وب
ليرة سورية لوزارة الداخلية بغرض تنظيم الحدود والمصالح المشتركة مع  )١٨٠٠(

) ليرة سورية لوزارة الداخلية من ٣٥٥٠الدول الحدودية المجاورة واضاف مبلغ قدره (
 )١٠٠٠(لدفع مستحقات مالية على الوزارة ونقل اعتماد مالي قدره  ١٩٣٨موازنة عام 
لفتح  ١٩٣٨عتماد موازنة عام إلى إة الداخلية لى مديرية الشرطة في وزارإليرة سورية 

مديريات  ما بينجراء مناقالت مالية إموظفين حسب الحاجة و تعينمديريات جديدة و
) ليرة ٢١٥( عتماد مالي قدرهإمور المالية وتسويتها وفتح وزارة الداخلية لتنظيم األ

عمل الدائرة في جميع  لى دائرة البرق والبريد التابعة لوزارة الداخلية لتوسيعإسورية 
على مشروع قانون القرض العام الذي تم طرحه داخل  عترض إ و .)٣(انحاء سورية 

ال نه إمجلس النواب للمناقشة حيث قال:" ان الدستور السوري في المادة الرابعة نص 
ال بقانون ، وهذا نص إان ينفق من خزينة الدولة  ال يجوزجراء قرض عام وإ يجوز

  . )٤(وواضح بالدستور ال يجوز تجاهله "قانوني صريح 
 للداخلة والخارجية  الجابري بوصفة وزيراًهللالشأن الخارجي قام سعد ا وعلى صعيد     

جل االستقالل أفي ظل مسيرة النضال من ة الوطنية لحكومة الكتل ةسياسيسب امكبتحقيق 
رجاالت الكتلة الوطنية هم ألى رجل من إسندت ة هذه الوزارة إنها أهميأوالذي زاد من 

لكونه ذو حنكة سياسية  باإلضافة ستقالل الوطنياإلسعيه الحثيث لتحقيق  عنا عرف لم
في  الخارجيةهمية وزارة ألى إشار رئيس الحكومة جميل مردم أقد و،  ةدارية فذإوقدرة 

                                                           
  . ٣٩٣، ص  ١٩٣٧یارأ٨،   ٨، الجلسة ١،د.ع:٢م.م.ن.س،د.ش:)١(
، ینظر: الجریدة الرسمیة للجمھوریة  ١٩٣٧كانون الثاني  ٣١الصادر في  ٢٤حسب قرار وزارة الداخلیة المرقم  )٢(

 . ٩٢، ص  ١٩٣٧شباط  ١١،  ٦، العدد  ١٩٣٧السوریة لعام 
 .٤٣، ص  ١٩٣٧كانون الثاني  ٢٩،  ٣، الجلسة ١،د.ع:٢.م.ن.س،د.ش:م)٣(
 . ٢٨٧، ص ١٩٣٧یار أ١،   ٦، الجلسة  ١،د.ع:٢.م.ن.س،د.ش:م )٤(
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حينما الدولة على الصعيد الخارجي  مكانة العهد الوطني الجديد لكونها تعكس وتمثل اهذ
هتمام في مظهرها إ ذ لم يكن هناك، إ كون صحيح وثابتيمة ال سلطان األ "ان :قال

  .  )١("وضاعها الخارجيةأ الخارجي وعالقتها الدولية و
كان أول عمل لسعد اهللا الجابري في الشأن الخارجي هو بذل الجهود المضنية و

المعقودة ما بين سورية وفرنسا وبعد  )٢(والصداقة  سلممعاهدة ال من أجل المصادقة على
صادق على " وجاء فيها:في الجريدة الرسمية للجمهورية السورية نشرت  عليهامصادقة ال

معاهدة التحالف والصداقة المعقودة بين الحكومتين السورية والفرنسية الموقع عليها في 
من قبل مندوب الجمهورية الفرنسية الكونت داميان  ١٩٣٦ولكانون األ ٢٢دمشق في 
عضاء الحكومة السورية جميل مردم رئيس الحكومة أوكممثل عن فرنسا ل يدي مارت

عن الجانب  السورية وسعد اهللا الجابري وزير الخارجية وشكري القوتلي وزير الدفاع
  .)٤(وبقت مصادقة البرلمان الفرنسي كي تصبح نافذة المفعول ،)٣(السوري"

ة الوطنية و ومما تقدم نجد أن أبرز الموقعين على المعاهدة هم من أبرز قادة الكتل
هي  في سورية وفي الجانب المقابل أعلى سلطة فرنسية دة ،أعضاء الحكومة الجدي

رنسي كي تصبح المعاهدة مفعلة بقيت مصادقة البرلمان الف المندوب السامي دي مارتيل ،
.  

                                                           
 . ٩٨؛ عبدالسالم متعب عیدان ، المصدر السابق ، ص  ٨٨نجیب االمنازي ، المصدر السابق ، ص  )١(
سوریة االستقالل بعد مرحلة لھو منح فرنسا  تضمنتھھم ما أان معاھدة السلم والصداقة المعقودة ما بین الطرفین )٢(

) ٢٥ـ(عاھدة من قبل البرلمان وحكومة الطرفیین وحددت مدة المعاھدة بانتقالیة قدرھا ثالث سنوات من بعد تصدیق الم
سنة واعترفت فرنسا بموجب المعاھدة بالغاء التجزئة و وحدة االراضي السوریة وقیام حكومة وطنیة وانھاء حالة 

ت وضمان الطوارئ والحكم العسكري المباشر وبموجب المعاھدة تم منح  فرنسا تسھیالت في بناء الطرق والمواصال
ة عمرانیة واكدت المعاھدة على ضرورحقوق الفرنسیین في سوریة وكذلك حصول فرنسا على امتیازات اقتصادیة و

ي خطر أالتشاور ما بین الطرفیین في المسائل السیاسیة الخارجیة وضرورة حمایة ودفاع فرنسا عن سوریة ضد 
ذي كان الجابري احد الاعة الوفد السوري المفاوض ال ثمرة لحنكة وبرإخارجي ،ویرى البعض ان المعاھدة ماھي 

ولى في تحقیق ونیل المطالب الوطنیة المنشودة نالت المعاھدة تأیید ودعم أخطوة اعضاء الوفد المفاوض و تعتبر 
   لم المعاھدة  ان   هعتقاد إل كالشھبندر  منھم بینما عارض البعضین یخصوصا الوطنیین والكتلو المجتمع السوري و

،  ١ ، العد ١٩٣٧مھوریة السوریة لعام الجریدة الرسمیة للج.ینظر: مال وحقوق الشعب السوري الوطنیة آجمیع  قتحق   
المصدر  احسان ھندي،؛ ١٥١،صعبد الكریم البیطار ،المصدر السابق ،عبد الرحمن١، ص ١٩٣٧كانون الثاني  ٧

 .٢٨٠؛ ولید المعلم ،المصدر السابق ،ص ١٦٨السابق ،ص
 . ١، ص ١٩٣٧كانون الثاني  ٧، ١، العدد  ١٩٣٧یدة الرسمیة للجمھوریة السوریة لعام الجر )٣(
؛اسعد الكوراني ، المصدر  ١٦٨؛احسان ھندي ،المصدر السابق،ص ١٢٧ھاشم عثمان ،المصدر السابق،ص)٤(

 ).  ٢ ؛حول نصوص المعاھدة ومالحقھا ینظر ملحق رقم ( ١٧٣؛ولید المعلم ،المصدر السابق،ص ١٢٣السابق،ص
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خارجية لا ووزير دافع الجابري بوصفة احد أعضاء الوفد السوري المفاوض ،
تصب المعاهدة " كما أكد بأن :"  ن تعطينا مرسيلياأال إعلى فرنسا  لم يبق " نصه:ماب

  .)١(لصالح سورية وتمثل خطوة أولى  نحو حصول سورية على اإلستقالل "
يجاد حلول إجل بحث وأمن  كثيفةمباحثات  إلجراءجاهداً  سعى  وعلى أثر ذلك

برئاسته وفد حكومي  بتأليفومن هنا قام مع الجانب الفرنسي فيما يخص المسائل العالقة 
جراء إجل ألى باريس من إلغرض السفر  جميل مردم ونجيب االمنازي كل من وعضوية

  .)٢(مباحثات حول المسائل العالقة 
اإلجراءات التي من شأنها أن ترفع اسم سورية عالياً  القيام بعدد منإلى سعى كما 

صدر قرار تضمن أ ، إذتمثيل سورية في المؤتمرات الدولية في الشأن الخارجي ومنها 
مر ليرة سورية لتمثيل سورية في المؤت )١٠٠٠(منح وزير المعارف مبلغ مالي قدره 

 تضمن تكليف عبد اًقرار صدرأكما  .)٣(عقد في فرنساالدولي للعلوم والمعارف الذي 
سورية في  حسان الجابري وحسن جبارة بمهمة الدفاع عن حقوقوإالرحمن الكيالي 

  . )٤(عقد في جنيف بسويسراالمؤتمر الدولي الذي 
 ١٩٣٧نيسان  ٢٤عقد معاهدة في  ستطاع الجابري منإوعلى المستوى اإلقليمي 

الجابري قد أوضح و، )٥(معاهدة (حسن الجوار) بميت س في بغداداقية مع المملكة العر
جرينا أد " لقنصه : بما حدى جلسات مجلس النواب السوري مضامين تلك المعاهدة في إ

ن للحكومة السورية مفاوضات لعقد معاهدة مع المملكة العراقية بروح الود والصداقة وكا
ما ن تتفق مع حكومة بغداد الشقيقة وان تعقد معها معاهدة حسن الجوار أالحظ الكبير ب

                                                           
 ،لباتریك سی ؛١٥٩-١٥٨ص  ، المصدر السابق ، محمد الفرحاني ؛١٩٦ص ،السابق  المصدر ،احسان ھندي)١(

؛ غالب العیاشي، االیضاحات السیاسیة واسرار ١٣٧ص ،؛عبد اهللا حنا ، المصدر السابق٤٤السابق ،ص المصدر
 ٠   ١٩٥٥مط ، بیروت ،٠االنتداب الفرنسي في سوریا ، ب

، ینظر: الجریدة الرسمیة للجمھوریة  ١٩٣٧كانون الثاني  ٣١الصادر في  ١٠٤حسب قرار وزارة الخارجیة المرقم  )٢(
 . ٧١، ص  ١٩٣٧شباط  ٤، العدد  ،  ١٩٣٧السوریة لعام 

شباط  ١١،  ٦، العدد المصدر السابق، ینظر:  ١٩٣٧شباط  ١الصادر في  ١٢٩حسب قرار وزارة الخارجیة المرقم  )٣(
  . ٩٢، ص  ١٩٣٧

  . ٩٣، ص المصدر السابق، ینظر:  ١٩٣٧شباط   ١الصادر في  ١٣٠حسب قرار وزارة الخارجیة المرقم  )٤(
    المرسل الى سكرتاریة ٤٥٦،كتاب وزارة الخارجیة العراقیة المرقم ٨٩٨/٣١١ملفة  البالط الملكي، د.ك.و،)٥(

 .   ١٢/ص٧و ، ١٩٣٧ أیار ١٢،  ١٩٣٧السوریة لعام اقیة مجلس الوزراء العراقي فیما یخص المعاھدة العر
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ول فيما يتعلق بالرعي خمس فصول الفصل األ ت المعاهدة سورية والعراق وتضمن بين
الدولتين  ما بينما الفصل الثاني فيما يتعلق بالمنازعات العشائرية أ ، والتنقل عبر الحدود

ما الفصل الرابع يتعلق أحدود الجانبين ، بر عالعام  باألمنتعلق ما الفصل الثالث أ
تفقنا مع الجانب إبالضرائب ولقد خير ما الفصل األأ ،العامة االمنية لدولتين  حكامالبأ

نا أن واحد وآفي دمشق وبغداد في  ١٩٣٧يار أ ١العراقي على ان تنشر المعاهدة في 
طلع مجلسكم الموقر فيما يتعلق أارجية وممثالً عن الجانب السوري للخ بصفتي وزيراً

ما جاء برز أطلعكم على خالصتها وأن أمن واجبي والمعاهدة ليطلع عليها النواب  بهذه
  .)١( رفيها من مواضيع قبل النش

وجه وبعد أن عرض سعد اهللا الجابري تلك المعاهدة على مجلس النواب السوري   
استغرابه لعدم  اًارجية سعداهللا الجابري مبديلى وزير الخإ سؤاالً )٢(النائب نجيب البرازي

طالع مجلس النواب السوري على مشروع معاهدة حسن الجوار مع العراق قبل ان تعقد إ
لمعاهدة لكن الظروف حالت ن نطلعكم على هذه اأ" كان بودنا :الجابري بالقول فأجاب

دة البيروتية تفاصيل معاهالصحف  حول نشرائب نوري الفتيح حتج النكما إ )٣("دون ذلك
" تي :البآجاب فأمع الجانب العراقي قبل ان تنشر بالصحف السورية  حسن الجوار 

  .)٤("باألمرالتحقيق الالزم  بإجراءسف لذلك ونعد أن
حل المشاكل العالقة مع بعض  فيعلى الصعيد الخارجي  استمر سعد اهللا الجابريو

وفد حكومي مفاوض مكون من شكري القوتلي  لتأليفصدر قرار ، إذ أالدول المجاورة 
حمد الحسان أواريون رباط  خوري ولطفي الحفار ونعيم االنطاكي والوجميل مردم وفائز 

                                                           
؛ محمد حرب فرزات ،المصدر السابق ،  ٢٤٠-٢٣٩، ص  ١٩٣٧نیسان  ٢٧،   ٥الجلسة  ،١،د.ع:٢م.م.ن.س،د.ش:)١(

عراقیة في ؛عبد الرزاق الحسني ،تاریخ الوزارات ال١٣٥السالم متعب عیدان ، المصدر السابق ، ص ، عبد ١٦٨ص
  .٢٩٣،ص٤،ج١٩٤١ن الثقافیة  ، بغداد ،،دار الشؤوالعھد الملكي 

سیاسي سوري ولد في دمشق، اكمل دراستھ في االستانھ، اصبح نائبا عن مدینة  ؟) -١٨٨٢ي :(نجیب البراز)٢(
     ٢٧٠دمشق لعدة دورات انتخابیھ ،للمزید من المعلومات ینظر :محمد عبد الكریم الفتالوي ،المصدر السابق،ص

  .١٠٥اوي ، المصدر السابق ، صالریم ھسھیل )٣(
  .٣٤٤،ص ١٩٣٧ایار   ٤،  ٧، الجلسة  ١؛د.ع:٢.م.ن.س ،د.ش:م )٤(
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جل التفاوض مع الجانب اللبناني لغرض تسوية المسائل االقتصادية والمالية أمن 
  . )١(المشتركة 

الجابري سعد اهللا  ستطاعإباألعمال المناطة بها وزارة الخارجية ومن أجل أن تقوم 
كد أو، لف ليرة سورية أ )٩٠(ليصبح  ١٩٣٧ مموازنة عا فيماد المالي من زيادة االعت

الحديثة  وزارةاللى ان يتم تنظيم تشكيالت إبصورة مؤقتة  هو عتماد الماليان هذا اإل
تنظيم لموال بحاجة اليها الوزارة وبشكل منظم وقال ان هذه األ دائميهالعهد وبصورة 

،  هامفاصل إلدارةوتعيين موظفين جديدة ستحداث تشكيالت ومديريات إ وداري الهيكل اإل
فتح مفوضيات وقنصليات من أجل  الخارجي زيادة مخصصات موظفي التمثيلب كما قام

  )٢(في بعض الدول سيع التمثيل لسوريلتو
 االجابري قرارسعد اهللا  صدرالوزارة أفي ومن أجل زيادة فعالية العمل اإلداري 

فريد زين ، ولمذكورةديرية الخارجية في وزارة الم حمد الرمال مديراًكل من أتعيين ب
لمديرية  حيدر مردم بك معاوناً والسيدلمديرية المالك في وزارة الخارجية ،  اًمعاون

عون اهللا الجابري وتاسي قنصالً في فرنسا ، عدنان األ، و الخارجية في وزارة الخارجية
  .)٣(سعد هارون قنصالً في العراقوأ في مصر، قنصالً

سلطات االنتداب الفرنسي سياسة المماطلة والتسويف  بدأت ١٩٣٩وفي مطلع عام 
وتذرعت بحجج واهية منها ان المعاهدة لم تضمن التوقيع على المعاهدة  من أجل عدم
همية موقع أ زديادإ و وضاع الدوليةسا في سورية وتذرعت فرنسا بسوء األمصالح فرن

قامت فرنسا بإستبدال مفوضها دي ، لذلك العالمية الثانية سورية الجغرافي قبيل الحرب 

                                                           
، ینظر: الجریدة الرسمیة للجمھوریة  ١٩٣٧كانون الثاني  ٢٤الصادر في  ٨٣حسب قرار وزارة الخارجیة المرقم  )١(

  . ٧٠، ص  ١٩٣٧شباط  ٤،  ٥، العدد  ١٩٣٧السوریة لعام 
 .١٨٣، صالمصدر السابق یم ، ناھدة عبدالكر)٢(
 ١٣، ٢، العدد ١٩٣٨الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة لعام  ینظر:لصادرة. وزارة الخارجیة ا اتحسب قرار)٣(

، ٤العدد ،؛المصدر نفسھ ٧٧، ص ١٩٣٨كانون الثاني  ٢٠،  ٣العدد  ،؛المصدر نفسھ ٩٢، ص ١٩٣٨كانون الثاني 
 . ١٣٩- ١٣٧ص  -ص ، ١٩٣٨كانون الثاني  ٢٧
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 ١٩٣٩كانون الثاني  ٥في  )١() Gabriel Puau(بيو يلمارتيل بالمفوض الجديد غبر
البرلمان الفرنسي  ةصادقم وعدمرنسا عن سياسة التعاقد أعلن المفوض الجديد عدول ف

توتر األوضاع الدولية وأعلن عن سياسة فرنسا الجديدة ها حجج منب ةًمتذرععلى المعاهدة 
وفرض الرقابة على  نتداب والحكم المباشرإتجاة سورية والمتمثلة بالرجوع إلى سياسة اإل

الدولية قبيل الحرب العالمية الثانية حزاب والمطبوعات لتردي األوضاع الحريات واأل
  .)٢(حسب ما زعمت فرنسا

 و الداخليةب المشاكل بصاب الحكومة المردميه بسأبعد الفشل الذريع الذي و 
 لىع الحكومة الفرنسية تسيطر اخذت ، وما صاحبها من تقويض لشعبيتها الخارجية
مفاصل الدولة من اجل شؤون و تدخل في جميع االوضاع السياسية في سورية و ت مجمل

 صرح  وتأزمها ى اثر تصاعد االحداثوعل اضعاف هيبة الحكومة امام الشعب السوري ،
لوضع الراهن في المسجد االموي بمدينة حلب خطورة وصعوبة ا  سعد اهللا الجابري

و الوقوف صفا واحدا و اكد على الى مساندة الكتلة الوطنية  المتأزم ودعا السوريون
، )٣(وجوب التضامن من اجل المصلحة الوطنية و السعي الفشال المخططات الفرنسية 

في  الكتلة ماءلزع جتماعإ ١٩٣٩نيسان١٧عقد في مساء الخميسإنونتيجة تعقد االوضاع، 
 الوطنية ، الكتلةتنظيم  إعادةحداث والموقف السياسي ومنزل شكري القوتلي لتدارس األ

 الكتلة رئاسةالجميع حينما قدم استقالته من  بمفاجئةجتماع قام سعد اهللا الجابري ثناء اإلأو
لى ان تؤلف لجنة لدراسة الموقف إ اإلستقالةعلى طلب  الموافقة تلكن تأجل الوطنية

                                                           
یتصف بالذكاء و الدھاء ، تدرج بالمناصب  ، ةفرنسی ةوعسكری ةسیاسی ةشخصی) ١٩٦٩ -١٨٨٣( بیو  :غابریل  )١(

كانون الثاني ٥حتى وصل لمنصب سفیر لفرنسا في النمسا ، عین مفوض سامي لفرنسا في سوریھ ولبنان في  ةالسیاسی
ید من المعلومات ینظر :عبد الرحمن الكیالي ، المصدر مزل،ل١٩٤٠تشرین الثاني  ٢٥و استمر بالعمل حتى  ١٩٣٩

      ٠  ٢٣٨،ص  ٤السابق ،ج
 –١٩٤٥ ةفي سوری ةوسف جبران غیث ،التطورات السیاسی؛ی ١٧٠-١٦٩احسان ھندي المصدر السابق ،ص )٢(

  ٤٧،،ص١٩٤٩
داخلیة  و حوادث  ، مجموعة وزارة الداخلیة ، قضایا  القسم الخاص ، الوحدة الوثائقیة  دمشق ، م.و.ت ، و.)٣(

 . ١ت،ص-،ب١٦/٧٠/١٧٨،الوثیقة 
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قبلت  ١٩٣٩نيسان ١٩في  اع اللجنة المذكورةجتمبعد إو الوطنية للكتلةالسياسي الداخلي 
  .)١(الكتلة الوطنية رئاسةسعد اهللا الجابري من  استقالة

سورية  هتجااة الفرنسية يالسياسالتي حصلت في وعلى أثر التطورات والتغيرات 
رفض البرلمان الفرنسي تصديق نتيجة حوال السياسية السورية ضطربت األإ ءت واس

أعضاءها حد أالسورية التي كان سعد اهللا الجابري  الحكومة الكتلوية وقدمتالمعاهدة 
  . )٢(تاسي ستقال رئيس الجمهورية هاشم األها، كما إاستقالت

التي قضاها الجابري في ة السنتان والشهران واليومان مدان ويتضح مما سبق 
كثرة الصعوبات وحدوث مشاكل سواء على الرغم من  اتزنجاإكانت ذات الوزارة 
ات حاطت بالحكومة المردمية وال ننسى تداخل وتشابك المسؤوليأخارجية التي  وأداخلية 

عمال التمرد أ دعمتالسلطات الفرنسية التي مهام والصالحيات ما بين الحكومة و
 عاقتأقد سباب وغيرها األهذه ، ان فشال الحكم الوطني إنفصالية لغرض محاوالت اإلالو

  .)٣(ما عرف به من همة ونشاط وكفاءةمعمل الجابري على الرغم 
جديدة من قبل المندوب السامي حكومة تشكيل عالن عن تم اإل١٩٣٩تموز ٨في و

، إذ  الحكم العسكري المباشرخاللها مارس الفرنسيون ، )٤(المديرينحكومة الجديد سميت ب
.وتمكن )٥(السوري قامت بتأجيل جلسات المجلس النيابي السوري وعطلت الدستور

 على أساس إنه موالو )٦(رالشهبندمن التخلص من عبد الرحمن المفوض السامي بمؤامرة 
 من جهة ، وفي سورية  تتخوف منهم فرنسا في الحلول محلهم الذين  للبريطانيين

يتمكنون من الوصول إلى السلطة إال عن طريق فقدان الكتلة الوطنية  إلعتقادهم بأنهم ال
                                                           

  اسامة رفعت ؛١٣٣؛ھاشم عثمان ،المصدر السابق،ص ١٣٢-١٣١لسابق،صانجیب االرمنازي ،المصدر )١(
  .٢٤٥المصدر السابق،ص البیاتي، 
    ١٧٦،ص١٩٦٦،دار الكتاب  الجدید،٢،ج١٩٥٨-١٩٢٠من تاریخ سوریھ الحدیث  حاتفص)حسن الحكیم ،مذكراتي ،٢(
 .١٠٤،صالمصدر السابق  مصطفى طالس،؛ ١٠٠نجیب االرمنازي ،المصدر السابق،ص )٣(

بعد انتھاء الحكم  الوطني  ١٩٣٩تموز ٨حكومة تم تشكیلھا من قبل الفرنسین بسوریة في  :حكومة المدیرین)٤(
االول و قبیل اندالع الحرب العالمیة الثانیة، مارس الفرنسیون في عھدھا الحكم المباشر والرجوع     لسیاسة 

  . ٣٨در السابق ،     صاالضطھاد و مطاردة الوطنیین ،للمزید من المعلومات ینظر: سلیمان المدني ،  المص
 .١٠٤ص  المصدر السابق، نصوح بابیل ،؛  ١٧٠- ١٩٦ص -ص حسان ھندي ،المصدر السابق،إ )٥(
 . ١٧٠-١٩٦ص - ص ،نفسھ حسان ھندي ،المصدر إ )٦(
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والصاق التهمة   ١٩٤٠في مطلع تموز  تم قتلهلسمعتها ولثقة الشعب بها ، وفعالً 
،  )١()، ولطفي الحفار بالوطنيين (شكري القوتلي ، وجميل مردم ، وسعد اهللا الجابري

كمحاولة لشق كسب جماعة الشهبندر وجعلهم حلفاء طبيعيين  الفرنسيون من واستطاع
الحادثة  تتلخص، و)٢(وحدة الصف الوطني ولتفتيت الموقف الوطني و ألثارة المشاكل 

قد وعد قاتل بأن رئيس حكومة المديرين التي شكلها الفرنسيون وهو بهيج الخطيب 
 كان مدفوعاً إلى القتل من قبل رجال الكتلة الوطنية""إنه  عنه إذا قال:الشهبندر بالعفو 
ي للتحقيق عندما تم تشكيل محكمة عدل عليا بوساطة المندوب السام أنَه ولسخرية القدر

 لتحاكم  ١٩٢٥، كانت المحكمة ذاتها التي أنشأت باألصل عام في جريمة قتل الشهبندر
عبد الرحمن الشهبندر دكتور لمجاهدي الثورة السورية الكبرى وحكمت في حينها على ا

أبلغ عميل مجهول زعماء    ١٩٤٠تشرين األول ١٦-١٥ليلة في  ، لدوره في الثورة 
  .)٣(الكتلة بالتهم التي ستوجه ضدهم 

عبر الصحراء إلى بغداد ، فيما غادر جميل مردم ولطفي الحفار دمشق عصراً و 
مذكرة القبض  فقط من تنفيذ قبل ساعتين حلب عبر دير الزور الجابري  سعد اهللا غادر
، أما شكري القوتلي الذي كان مقتنعاً ببراءته فقد رفض مغادرة سورية واتخذ من )٤(عليه 

وقد تم تشكيل فريق من حتى إنتهاء التحقيقات ،  اًمالذالمملكة العربية السعودية في دمشق سفارة 
وهو واحد إدمون الرباط  تضمن التشكيل األخير( و أشهر محامي سورية للدفاع عن الزعماء الثالثة

 مدة وبعد) سورية  ينأفضل محام ، ونعيم األنطاكي )٥(وصبري العسلي  ،لبنان من أفضل محامين
                                                           

،تقریر القنصلیة العراقیة في بیروت المرسل الى الخارجیة العراقیة ٤٨٠٨/٣١١د.ك.و، البالط الملكي،ملفة )١(
،تقریرالقنصلیة ٣١١/ ٤٨٠٨د.ك.و، البالط الملكي ملفة ؛  ١/ص١،و١٩٤١كانون االول١٠،  ٢٦٨،المرقم

  .  ٦٢/ص١و ت،-ب العراقیة في دمشق المرسل الى الخارجیة العراقیة ،بدون رقم وثیقة،
 .   ٣/ص١ت،و-،ب٢٠/١٤١مجموعة االنتداب الفرنسي،وثیقة )م.و.ت.س،وثائق الدولة ،القسم الخاص،٢(
 ) . ٣ یة مقتل الشھبندر ینظر الملحق (على قرار االتھام الصادر بحق سعد اهللا الجابري بقض لالطالع )٣(
  . ١، ص١٩٤٠تشرین االول ٢١، ٩٤٣الزمان(جریدة)،بغداد،العدد)٤(
) سیاسي سوري ولد بدمشق درس في مدارسھا و تخرج من كلیة الحقوق  ١٩٧٦-١٩٠٣)صبري العسلي: ( ٥(

انظم لصفوف  ،مارس المحاماة في دمشق،١٩٢٥من الجامعة السوریة ،شارك بالثورة السوریة الكبرى عام 
،تولى وزارة الداخلیة أبان حكومة الجابري الثالثة ،تولى رئاسة الحزب الوطني بعد وفاة رئیسة  الكتلة الوطنیة

،اعتزل الحیاة ١٩٣٦،١٩٤٣،١٩٤٧،١٩٤٩،١٩٥٤عام نتخب نائبا عن دمشق في انتخابات الول الجابري ،اا
عبد الوھاب لكیالي ،المصدر  مزید من المعلومات ینظر:لالسیاسیة بعد االنقالبات العسكریة ،ل

 . ٥٥١،ص٣السابق،ج
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طالبت ، )١(سقطت كل التهم الموجهة ضدهم بسبب عدم كفاية األدلة على عالقة بمؤامرت جريمة القتل
  .  ) ٢(فتح باب التحقيق مجددا و ذلك لتبرئة المحكمة الزعماء الكتلوين بعائلة الشهبندر 

قام احسان الجابري و بعض افراد عائلة الجابري من تأليف جمعية ذات ١٩٤١وفي مطلع عام 
جمعية ذات بعد سياسي من اجل دعم طابع ديني في حلب سميت جمعية الفرقان ،اال في واقع االمر 

  . )٣(شعبيتها بعد التصدع الذي اصابها  الكتلة الوطنية و احياء
داء للحكومة التي أقامتها ويجاهرون بالع بهمون يشددون ويلحون على تنفيذ مطالبدأ الوطنيكما 

، إذ بدأ سعد اهللا الجابري وجميل مردم يطالبون من بغداد بمساندة حكومة  االنتداب الفرنسي سلطة
جتمع إ و  سورية إلىالجابري سعد اهللا عاد  نفسه من العام العراق ومصر والسعودية ، وفي تموز

  .)٤(لإلنتداب  يد في سورية بعد وضع حدعلى إقامة نظام جد وأكد في خطاب لهبالزعماء الوطنيين 
أثر وفاة الشيخ تاج الدين الحسني بدأت  ١٩٤٣في نيسان  )٥(وبعد تشكيل حكومة عطا األيوبي

تموز من العام نفسه ، وأنتخب  ٢٦لالنتخابات التي فازت بها قائمة شكري القوتلي في  اإلستعدادات
أجل  رئيساً للجمهورية ، كما أنتخب فارس الخوري رئيساً لمجلس النواب ، وبعد المشاورات من

في  ا ما سنتناولههذعلى سعد اهللا الجابري رئيساً لمجلس الوزراء و تأليف الحكومة وقع اإلختيار
   )٦(المبحث الثاني

  
  

                                                           
قیة في دمشق المرسل الى الخارجیة ،تقریرالقنصلیة الملكیة العرا٥٩٢٢/٣١١د.ك.و، البالط الملكي،ملفة )١(

كانون الثاني ١٩، ٢٦٢/٢٦٢/٥٠٠/٤٠٢العراقیة فیما یخص تبرئة قتلة الشھبندر ،وثیقة 
 .١٢٢-١١٨ص  –مصطفى طالس ، المصدر السابق ، ص ؛ ٧٧/ص٤٦،و١٩٤١

لى ، تقریر القنصلیة العراقیة العامة في بیروت المرسل ا٤٨٠٨/٣١١د.ك.و، البالط الملكي ، ملفة) ٢(
تشرین الثاني ٣٤٨/١٠/١٢،١٤الخارجیة العراقیة فیما یخص ایواء الحكومة العراقیة لقتلة الشھبندر ، وثیقة 

/ ١وثیقة رقم نزیھ المؤید، لوحدة الوثائقیة، القسم الخاص ،مجموعة،،ا م.و.ت ،دمشق؛ و. ٥٧/ص٣٧،و١٩٤٠
المؤید ،وثیقة رقم نزیة ،مجموعة،  صالوحدة الوثائقیة ،القسم الخا ؛المصدر نفسة،١ص١٩٤١تموز  ٢٩ ،٢٦١

 .  ١،ص ١٩٤١تموز٣٠،  ١/٢١٤
،تقریر القنصلیة الملكیة العراقیة في حلب المرسل الى الخارجیة العراقیة فیما ٥٩٢٢/٣١١د.ك.و، البالط الملكي ،ملفة )٣(

  .  ٦٧/ص٣٧،  و١٩٤١كانون الثاني٤،    ١/٨/٢یخص تألیف جمعیة الفرقان الدینیة في حلب ،وثیقة 
 .١٢٢- ١١٨مصطفى طالس ، المصدر السابق ، ص )٤(
ج من كلیة الحقوق الجامعة سیاسي سوري درس في مدارس دمشق ،تخر )١٩٤٤-١٨٧٧( :)عطا االیوبي ٥(

استلم وزارة العدل في عام  ، تدرج بالمناصب السیاسیة ابان االنتداب الفرنسي ، مارس المحاماة ،السوریة 
لغرض اجراء االنتخابات وتكونت ١٩٤٣ عام  تزعم الحكومة المؤقتة ،١٩٣٦شكل أول وزارة عام  ،١٩٣٤

عطا االیوبي لرئاسة الحكومة و الداخلیة و الدفاع ،ومصطفى الشھابي للمالیة و  الحكومة  المؤقتة كل من:
دلیة و ونعیم االنطاكي للخارجیة و االشغال العامة ،وفیضي االتاسي لع االقتصاد الوطني و االعاشة و التموین،

  .١٢٣ص٤عبد الوھاب الكیالي ،المصدر السابق ،ج مزید من المعلومات ینظر:لالمعارف و االعاشة ،ل
 .١٢٢- ١١٨مصطفى طالس ، المصدر السابق ، ص )٦(
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   ).١٩٤٦نیسان٢٥-١٩٤٥أیلول٣٠(وكالًة والدفاع الوطني خارجیةلل وزیرًا -٢
   سعد اهللا الجابري الثانية بموجب المرسوم الجمهوري المرقم حكومةشكلت بعد أن ت       

 رئاسة جانب لنفسه إلىسعد اهللا الجابري  إحتفظ ١٩٤٥يلول أ ٣٠بتأريخ  )١١٠٦ (
  .)١(وكالةً والدفاع الوطني بمنصب وزارة الخارجية ةالحكوم

 د منعدعلى الصعيد الخارجي  صدرلمنصب المذكور أل الجابريوبعد استالم 
رجنتين، اإل هورية السورية في كل من كندا وث قنصليات للجماستحدإقرارات منها ال

المكتبة الظاهرية بدمشق  ديرم ، وأرسلتحاد السويسري واإلاالمريكية يات المتحدة الوال
مانة العامة لجامعة الدول العربية في مصر ليمثل الجمهورية لى مجلس األإيوسف العش 

  .)٢(العربية الدول السورية في جامعة 
ة في الجمعية العمومية لمنظمة تمثيل سوريل هرسلأ وفد سوري بتأليفقام كما 

 )٣(قدسيرمنازي وناظم الاأل كل من:( فارس الخوري ونجيب مم المتحدة وضماأل
) لنقل مظلومية وعرض مطالب سورية على المجتمع الدولي والمطالبة بحقوق وآخرون

دارة من وزارة الخارجية بنقل يحيى القصاب من دائرة اإل وقام سورية المسلوبة ،
  .)٤(لى المفوضية السورية في بغدادإالسورية 
دارة عبيد الحمصي من اإلغسان  نقلتم بموجبها  اتقرارعدد من الر اصدقام بإو
دارية في وزارة سعد طلس من دائرة الشؤون اإلأالدكتور و ، لوزارة الخارجية المركزية

رسالن أمير عادل بتعيين األقام  ، فيما لى المفوضية السورية في طهرانإالخارجية 
صالح عقيل من كل من نقل و مفوضاً للجمهورية السورية في دولة البرازيل ، وزيراً

لى إمن المفوضية السورية في القاهرة توفيق اليازجي والمفوضية السورية في جدة ، 
                                                           

،  ؛ الجمھوری3ة الس3وریة  ١، ص  ١٩٤٥ل تش3رین االو ٤، ٤٣الع3دد  ١٩٤٥لع3ام   الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة )١(
انط33وان جب33ران ،المص33در ؛ ٩٨، ص  ١٩٨٩، دمش33ق ،  ١٩٩٦-١٩١٨مرك33ز المعلوم33ات الق33ومي ، ال33وزارات الس33وریة 

  ١٢٧المصدر السابق،ص ؛مازن یوسف صباغ،٨١المصدر السابق،ص ؛سعاد اسعد جمعة وحسن ظاظا، ٩٦السابق ،ص
كانون الثاني   ١٠،   ٢العدد،  ٤، ص ١٩٤٦ي كانون الثان ٣، ١، العدد  ١٩٤٦الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة )٢(

 .٢٦-٢٥، ص ص٢٣، ص١٩٤٦
) سیاسي و رجل قانون سوري ،ولد في حلب ،درس في مدارسھا ،اكمل  ١٩٩٨ - ١٩٠٦ناظم القدسي :()٣(

حصل على  ،فیما بعد درس في كلیة الحقوق بالجامعة السوریة  دراستھ في الجامعة االمریكیة في بیروت ،
، أنظم لصفوف  ١٩٣٠،مارس مھنة المحاماة عام ١٩٢٩راه في الحقوق الدولیة من جنیف عام شھادة الدكتو

لسوریة في واشنطن  ،عمل سفیرا ١٩٦١حتى ١٩٣٢خب نائبا عن حلب من عام،انت ١٩٣٠الكتلة الوطنیة عام 
ن الى ،اعتزل عن عالم السیاسة وقضى اخر حیاتھ  متنقال من لبنا١٩٤٩شكل اول وزارة عام  ،١٩٤٤عام 

  .  ٥٥٤،ص٦للمزید من المعلومات  ینظر: عبد الوھاب الكیالي ،المصدر السابق ،ج أوربا ،
 ٣٠ في ٥العدد ،  ٧٣، ص ١٩٤٦كانون الثاني  ١٧،  ٣،العدد   ١٩٤٦لعام  الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة)٤(

 . ١٧٩ -١٧٨ص  -ص، ١٧٧، ص ١٩٤٦كانون الثاني 
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لى مصر إن وجمال الفرا سححمد الأ كل من  يفادإوالمفوضية السورية في البرازيل 
الشهابي  يعين علفيما  تمثيل سورية في اللجنة التعاونية التابعة لجامعة الدول العربية ،ل

  .)١(على مالك وزارة الخارجية 
التي أيضاً قرارات من ال دالجابري عدسعد اهللا صدر مجال الدفاع الوطني أفي  أما

طباء لمصلحة منها التعاقد مع مجموعة من األعمل اإلدارة في الوزارة المذكورة ت نظم
حوا رتبة مالزم العسكرية ويمنة ويخضع االطباء لألنظمة االداريأن وزارة الدفاع على 

منتسب في وزارة  )٢٤(تضمن ترفيع  اً آخراًقرار صدرأو داري في الجيش السوري ،إ
م حسب القانون في الجيش السوري الستحقاقه أوللى رتبة مالزم إالدفاع الوطني 

(العسكري السوري 
٢
(  .  

د محمو ينور عدد من الشخصيات السورية مثل  بتعيين  اًقرار صدركما أو 
لى إعاشة والتموين نقل شوكت يزري من وزارة األوعلى مالك الجيش السوري  الدبيس

لى وزارة الدفاع إديب المالح من وزارة المعارف أوزارة الدفاع الوطني ، ونقل عاطف 
في الجيش السوري حسب ول محمد خيري عثمان للخدمة المالزم األ عادةوأالوطني ، 

باش للخدمة تقاعد محمد نجيب لطيف عبداهللامالقائد العادة أفيما ، على طلبه رغبته وبناء 
عتبار إتضمن  اصدر الجابري قرارأعلى طلبه ، و رتبته بناءاًب و في الجيش السوري
 يهبلغت عدمالوطني لتركه العمل بدون عذر و من مالك وزارة الدفاع مهنا حاطوم مستقيالً

فاع الطبيب شفيق على الخياط على مالك وزارة الد كما قام بتعينت المسؤولة ، الجها
ول في أة مالزم رتب ةمنحنظمة والقوانين العسكرية والوطني على ان يخضع لجميع األ

عمال إ إلنجازتفاقية مع المهندس تيسير صالح الحلبي إبعقد  فيما قامالجيش السوري ، 
ن يخضع للقوانين والقرارات العسكرية أعلى  لمذكورةا توزارللنشائية لصالح إوهندسية 

  .)٣(ول بالجيش السوريأويمنح رتبة مالزم 

                                                           
،          ١٠العدد  ،  ٢٥٥ص ، ٢٢٦ص ، ١٩٤٦شباط ٧،  ٦، العدد   ١٩٤٦الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة )١(

  .٤٤٥، ص٤٤٠، ص ١٩٤٦اذار   ١
، ص ١٩٤٦شباط  ٧،  ٦، العدد  ؛المصدر نفسھ٤، ص ١٩٤٦كانون الثاني  ٣،  ١، العدد  المصدر نفسھ  )٢(

 .٣٠٠ص، ٢٣١ص، ١٩٤٦شباط    ١٦،  ٧العدد ، المصدر نفسھ ؛ ٢٢٥
، ١٩٤٦اذار  ١٤، ١١العدد ، ؛ المصدر نفسھ٤٣٥، ص١٩٤٦اذار  شباط  ١، ١٠العدد  ،المصدر نفسھ )٣(

  . ٤٥٧ص 
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الوطني بمشروع   لدفاعل وزيراً وصفهلى مجلس النواب بإالجابري سعد اهللا تقدم و
جنبية لشراء معدات ة صالحيات عقد صفقات مع الدول األتضمن منح الحكومقرار 

مشروع وقد الوبعد المناقشة تم الموافقة باإلجماع على  ، حربية وسالح للجيش السوري
 ء جيش قوي مزود بالسالح وجل بناأبصالحيات واسعة من بموجبة  خولت الحكومة 

  .     )١(بهذا الشأن ما يلزمتخاذ إ
  

   ). ١٩٤٦كانون األول ٢١-١٩٤٦نیسان٢٦(لخارجیة لـــ وزیرًا ٣
 سعد اهللاظل  ١٩٤٦نيسان  ٢٦في الثالثة وزارته  بعد أن شكل سعد اهللا الجابري

  بأعادةقام  المذكور  محتفظاً لنفسه بوزارة الخارجية ، وحال استالمه للمنصبالجابري 
المييز و  وزارة الخارجية من أجل إظهارها على المستوى الدوليعمل  تنظيم وهيكلة
الحسيني للقيام بأعمال لى نشأة إ اد عدد من الوظائف بالوكالةسنبإمر ، لذا أ المالئم بها 

توفيق اليازجي إلى  أيضاًوكل كما أ نائب القنصل في المفوضية السورية في جدة ،
عمال المفوضية السورية أعمر الجابري قائماً ب ، وعينرئاسة البعثة السياسية في القاهرة ب

لغاء بإ ،  وقامفي وزارة الخارجية  ين حيدر مردم بك مستشاراًكما عفي القاهرة ، 
في اضنة في تركيا  أخرى ثاستحدإ سطنبول وإالقنصلية العامة للجمهورية السورية في 

لحكومة السورية لدى حكومة الواليات ل مثالوبتعين قسطنطين رزيق مفوضاً قام  . فيما)٢(
لوزارة الخارجية  ميناً عاماًأبتعيين فريد زين الدين بمنصب  رمكما أالمتحدة االمريكية ، 

،  ورية السورية لدى حكومة البرازيلمثل الجمه البكري وزيراً مفوضاًعين مظهر و ،
لى إسعد محفل أو ، دارة المركزية بوزارة الخارجيةلى اإلإجوزيف حداد كل من نقل و

لى مالك وزارة إمن وزارة الداخلية ل رومي جميو المفوضية السورية في القاهرة ،
لى القنصلية السورية في إ نقل عبدالكريم الدنوشيو ، الخارجية لكفاءته ومقدرته االدارية

  .)٣(ضنة في تركيا أ

                                                           
  . ١٧٥، ص  ١٩٤٥كانون االول  ١٥،  ٦الجلسة ،١،د.ع:٢.م.ن.س،د.ش:م )١(
تشرین    ١٧،  ٤٣لعدد ،  ١٩٤٦الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة الصادرة في  الخارجیة رةوز اتحسب قرار )٢(

  . ١٦٤٤، ص ١٩٤٦الثاني  تشرین ١٤،  ٤٧العدد  ،؛المصدر نفسھ١٢٩٧، ص ١٩٤٦االول 
تشرین  ٣١،  ٤٦، العدد  ١٩٤٦الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة الصادرة في الخارجیة ارة وز اتحسب قرار )٣(

، ١٩٤٦تشرین االول   ٢٤،  ٤٥العدد  ؛المصدر السابق ،١٥٧٥-١٥٧٣ص، ١٢٩٩ص، .١٢٩٨،ص ١٩٤٦االول 
 .١٥٢١ص
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الجابري بتشكيل سعد اهللا مر ومن أجل تمثيل سورية خارجياً في المحافل الدولية أ
 كلففيما  مم المتحدة ،ولى للجمعية العمومية لمنظمة األمثل سورية في الدورة األوفد 

بمهمة تمثيل الحكومة السورية في المؤتمر الثقافي الذي عقد في باريس  )١(ازي رمحسن الب
ئاسته وعضوية جميل مردم وفد بر، وقام بتشكيل  ١٩٤٦ ولوائل شهر تشرين األأفي 

 يل الجمهورية السورية للدورة العامة لمجلس الجامعة الدول العربية ،ثنطاكي لتمونعيم اال
من بمنظمة لتمثيل سورية بمجلس األفارس الخوري رئيس مجلس النواب  نتدابكما قام بإ

ومن  يصال صوت سورية عاليا والمطالبة بحقوقها المشروعة .إمم المتحدة لغرض األ
وضع  اًصدر قرارأالعربي أجل تعزيز موقع سورية على المستوى الخارجي والسيما 

مانة العامة لجامعة الدول سورية تحت تصرف األ ه) لير٥٢٠٠٠(قدره  اًمبلغبموجبه 
العربية كمساهمة من الحكومة السورية لمكافحة الجراد الذي ضرب المملكة العربية 

  .)٢(السعودية 
 الجامعةفي لخارجية وممثالً عن سورية ل اًبوصفه وزير الجابرياهللا  سعد هتمأو
 للحكومةمصدر قلق  القضيةهذه مثلت  إهتمام بالغا بالقضية الفلسطينية ، بعد العربية
هتمام بمصير الدول الذي نادى بوجوب اإلبشكل خاص لجابري لبشكل عام و السورية
لفلسطين لتكوين دولة ثار العرب نبأ تسرب اليهود أ وممابشكل خاص ،  الشقيقة العربية

زهراء (لى عقد مؤتمر في إ الملك فاروقملك مصر لك الخطر دعا ثر ذأوعلى ، لهم 
وقد  للبحث والتداول في خطر التواجد اليهودي في فلسطين ، القاهرةمن  القريبة)انشاص

ن ع سعد اهللا الجابريحضرها    ١٩٤٦يار آ ٢٩و ٢٨رؤساء العرب في جتمع ملوك وإ
ردن وسعود بن عبد العزيز عبد اهللا بن الحسين عن األوبشار الخوري عن لبنان و ةسوري
قرارات ال من ادعد تخذتإ  عن اليمن ووعبد االلة عن العراق وعبد اهللا السعوديةعن 

فلسطين  عروبة وحمايه الصهيونيةمنها توحيد الجهود لدعم فلسطين ومكافحة خطر 

                                                           
) سیاسي سوري ولد بحماه، درس الحقوق في االستانة ، من اعضاء الكتلة ١٩٦٨- ١٨٩٣( محسن البرازي:)١(

للمزید ، اصدر جریدة الناس ، ١٩٤٢الوطنیة ، تدرج بالمناصب حتى اصبح رئیس حكومة و وزیر لداخلیة عام 
  . ٤٨٩من المعلومات ینظر :نشـأت جمیل شاكر، المصدر السابق ، ص

تشرین  ٢٨،   ٤٩، العدد  ١٩٤٦الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة صادرة في الخارجیة ال ارةوز اتحسب قرار)٢(
، ص  ١٩٤٦تشرین االول  ٣١،  ٤٦العدد ،  ؛المصدر نفسھ ١٧١٤ص ، ١٢٩٨ص ،  ١٥٢٢ص ، ١٩٤٦الثاني 
 . ١٧٥٧، ص  ١٩٤٦تشرین االول  ٣١،   ٤٦العدد  ، ؛ المصدر نفسھ ١٧٥٧
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و مقاطعه و منع تداول  الممكنةالوسائل بكافة  نالفلسطينييدعم ومساعده فلسطين بالمال و
  ٠)١(البضائع الصهيونيه تضامنا مع الشعب الفلسطيني

عقد مجلس جامعه الدول  )انشاص(تخذت في مؤتمر اللتوصيات والقرارات التي  وتنفيذاً
 - ٨على مستوى رؤساء الوزارات في فندق بلودان الكبير بتأريخ  االستثنائية الرابعةدورته  العربية

 بوصفه وزيراً للخارجية سعد اهللا الجابري  برئاسةوحضر الوفد السوري م ١٩٤٦حزيران ١٢
هم ما جرى بحثة دراسة تقرير لجنة التحقيق أالخوري وجميل مردم ولطفي الحفار وعضويه فارس و

راضي لفلسطين والسماح لليهود بشراء األ اليهودية الهجرةاالمريكية الذي سمح بفتح باب  –البريطانية 
السورية سعد اهللا الجابري  ور وقع رئيس الحكومةكالنتهاء من دراسة التقرير المذا، و بعد  الفلسطينية

  .)٢(على قرار المقاطعة للسلع الصهيونية و معاقبة المتاجرين بها
 اللجنةيها الساده توصيه أمامكم " أ:صرح رئيس الوفد السوري سعد اهللا لجابري بالقولوقد 

 اليوم وجهاًوها نحن نقف  مركم ،أزاءها إجتمعتم لتروا فيها رأيكم وتحكموا إوقد   أمريكية –االنكلو 
بواب ألكيان العرب في فلسطين حيث فتحت  ةفقد جاءت التوصيات هادم اتصيالتو مام هذاألوجه 

في كل مكان  الصهاينةلى إراضي نتقال األإلى فلسطين على مصرعيها وسمحت بإ الصهيونيةالهجرة 
 مهاأل ةدراإل لى تجاهلإ باإلضافةوطنيه ، حكومةقامه إمن  نالفلسطينييمن فلسطين وقضت بحرمان 

  .)٣(" لتحقيق مطامع اليهود في فلسطين تعفاد و لصهيونيةا تيدأو العربية
 البريطانيةلى الحكومتين إن تبعث حكوماتهم بمذكرات أتفق المجتمعون على إبعد المشاورات و

 المتحدةمم األ ةعترافها بشرعيه لجنة التحقيق وذلك كونها شكلت بدون موافقإتتضمن عدم  األمريكيةو
لى وجوب توحيد كلمه المجتمعون ع وقرر من فيما يخص قضيه فلسطينلى مجلس األإورفع شكوى 

ا غيرهو للقضيةوالدعم بالمال  العربية الجامعةفي  عربيه علياً فلسطينيةيجاد هيئه إعرب فلسطين و
  . )٤(جراءاتمن اإل

ذا وهكان قد اولى اهتماما خاصا بالقضية الفلسطينية دو مما سبق ان سعد اهللا الجابري يبو
،  الداخلي والخارجي ينعلى الصعيدنقطعت مساعيه إلكن  مواقفة و تصريحاته تضح جليا من خاللإ

  . تدهورت صحتهحينما داهمه المرض و

                                                           
حزیران  ١،  ١٨/٥٥٦و.م.و.ت، دمشق، الوحدة الوثائقیة ،القسم الخاص ،مجموعة نبیھ العظمة، وثیقة )١(

، )؛ أنباء الیوم (جریدة١،ص١٩٤٥االول كانون ٢٥الصادرة ،  ٣دمشق ،العدد  بردى (جریدة)، ؛١،ص١٩٤٦
بین  ةالتحوالت السیاسیة في سوری مصطفى بالوني، ؛١،ص١٩٤٦كانون االول ٢٦الصادرة، ،٤دمشق،العدد

والعلوم  اآلداب،كلیة ة)غیر منشور(راه ودكت أطروحة ،١٩٥٨ الوحدةوقیام ١٩٤٦تحقیق االستقالل الوطني 
 .٤١،ص ،١٩٩٤،،جامعة دمشق اإلنسانیة

،دمشق ،الوحدة الوثائقیة ،القسم الخاص ،وثائق الدولة، مجموعة اوراق فلسطینیة(مقاطعة و معاقبة  و.م،و.ت)٢(
   .٤١،ص السابقلمصدر ا ،مصطفى بالوني؛ ٢-١ت،ص-، ب٢٠/٤المتاجرة بالبضائع الصھیونیة)، وثیقة 

 .٤١،ص نفسھالمصدر ،مصطفى بالوني )٣(
 .٤١،ص نفسھ المصدر)٤(
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  المبحث الثاني
  . الحكومات الثالثرئاسة  سعد اهللا الجابري و

  
  ).١٩٤٤تشرین األول ١٤-١٩٤٣آب ١٩األولى ( ـ وزارة سعد اهللا الجابري١

جديدة من تاريخها السياسي  دخلت سورية مرحلة ١٩٤٣في منتصف عام        
 اال ان تلك االنتخابات لم تخل اذ تم اجراء انتخابات في جميع المدن السورية ، ،

من الصدامات و االشتباكات ما بين عائلتي الجابري و عبد الرحمن الكيالي في 
م تأجيل  االنتخابات ليوم واحد ، وعلى اثرها تمدينة حلب بسب التنافس االنتخابي 

، وعلى أي حال فقد حققت الكتلة الوطنية فوزا ١٩٣٤تموز  ٢٩لكنها استأنفت في 
 الجابري في مقدمة الفائزين عن مدينة ساحقا في تلك االنتخابات و كان سعد اهللا

   . )١(حلب 
عهد  قدم عطا االيوبي استقالة حكومته وعلى اثرهاوبعد ان حسمت االنتخابات 

   ١٩٤٣آب ١٩جديدة في  بتأليف وزارةسعد اهللا الجابري  الى الرئيس شكري القوتلي
 و وللخارجية لحكومةعلى النحو اآلتي: سعد اهللا الجابري رئيساً ل طنيةوشخصيات ضمت 

جبارة  نحس و لوزارة المالية وزيراًخالد العظم  و الداخلية لوزارة وزيراً لطفي الحفار
 لوزارة الدفاع الوطني والمعارف وزيراًنصوح البخاري  ووزيراً لالقتصاد الوطني 

 الكياليعبد الرحمن  و التموين و عاشةاأل و العامةشغال األ لوزارة وزيراًرسالن أمظهر و
  .)٢(والتجارة لوزارة الزراعة وزيراًتوفيق شاميه  العدلية و لوزارة  راًوزي

                                                           
، تقریر المفوضیة العامة في دمشق المرسل الى الخارجیة العراقیة ٢٦٤٨/٣١١د.ك.و،البالط الملكي ،ملفة )١(

 ١٩٤٣تموز ٣١،  ٦/١/٢٦فیما یخص صدامات و اشتباكات بین عائلتي الجابري والكیالي ، وثیقة 
ت  - ، ب ٢٠/٧٥٥یقة؛ و.م.و.ت، الوحدة الوثائقیة، القسم الخاص، مجموعة اوراق نبیھ العظمة، وث١٥/ص٩،و

 .  ١، ص
 ٢١، ٣،الجلسة  ٥،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش:؛ ٩٥٦،ص١٩٣٤اب  ٢٣، ٣٢،العدد الرسمیة للجمھوریة السوریةالجریدة )٢(

الى سكرتاریة المرسل ،تقریر وزارة الخارجیة العراقیة  ٣١١/ ٢٦٤٨ملفھ البالط الملكي ،ملفات د.ك.و،؛١٩٤٣اب 
المرقم  (تألیف الحكومة السوریة الجدیدة برئاسة سعد اهللا الجابري )،فیما یخص مجلس الوزراء العراقي ،

؛مازن یوسف  ٩٠،المصدر السابق،ص ظاظاسعاد اسعد وحسن ؛١/ص١،و١٩٤٣أب٢٣   ،٧٢٤٧ /٢٣٢/٢٣٢/٨ش
-١٩١٨ السوریة؛انطوان جبران ،الوزارات ١٠٧،ص  ٢٠١٠- ١٩١٨ السوریةصباغ ،سجل الحكومات والوزارات 

؛فضل ٥٤،ص١٩٨٩،دمشق،للجمھوریةالسوریةكز المعلومات القومي ،منشورات مر١٩٩٦
   ٣٢،ص١٩٨٨عفاش،المصدرالسابق،
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عضاء أليس  وزراءقد ضمت إنها الجابري سعد اهللا تشكيلة حكومة  يبدو من و
هالي الجبل وبالد أولم تضم وزراء من  ،مثل خالد العظم ونصوح البخاري  الوطنية بالكتلة

 دفع نواب هذه ممالسياسي والتهميش ا بالعزلةمما شعر سكان هذه المناطق العلويين 
وما بعدها من  ١٩٤٣ب آ ٢١في  المنعقدةعن جلسة مجلس النواب المناطق الى التغيب 

ثارة المشاكل إعلى عدم التمثيل الوزاري في الحكومة وحملوا لواء  حتجاجاًإالجلسات 
  .)١(فيما بعد  هالجابري للحكومةوالمتاعب 

بتصريح لعبد الرحمن الكيالي عقب تشكيل هذه الوزارة الجابري سعد اهللا دلى وقد أ
 ، إذ الوطنية بالكتلةعضاء أليس  تمثيلها أعضاءمعلالً  الحكومةتشكيلة هذه فيما يخص 

خواننا الوطنيين إي بيننا وبين أنقسام الرجمة إل ال بصعوباتإن الوزارة لم تتألف إ" :قال
خوري ونسيب البكري  الطالبين بالمناصب وباألخص لطفي الحفار وفائزوبسبب كثرة 
ائم للكتلة الوطنية حرصاً على زعماء المكتب الد ختصارهاإلى إ ضطررناأوخليل معتوق 

تي دورهم في المرحلة التالية لوزارة قادمة أتفاق الكلمة والبقية سيإ و نسجامعلى اإل
  .)٢("  خرىأ

فيما مضى وقد  ةسوريقوى الحكومات التي عرفتها أالحكومة من  هذه توعد
وقد نالت تأييد الشعب ، تحملت مسؤوليات جسام ومعقده في العهد االستقاللي الجديد 

 افي عهد هذه الحكومة دور ةمانيه وتطلعاته ودخلت سوريأالسوري واستطاعت من تحقيق 
عن مجلس نيابي  ةمنتخب ةيدستور حكومةفي االستقالل واالستقرار السياسي لكونها  اجديد

 و األجنبيةعتراف وتأييد الدول إمن قبل الشعب ونالت هذه الحكومة  ةرادة حقيقيإمنتخب ب
  .)٣(العربية

داخل مجلس  خطاباًلقى أمهامه رئيس الحكومة سعد اهللا الجابري وبعد أن تسلم 
الحكومة سعي ه على ديكتأمختلف الجوانب منها  بين فيهحكومة لبمناسبة منح الثقة لالنواب 

                                                           
  ٠   ٣٧١ص المصدر السابق ،  ، الریماوي  سھیلة  )١(
 . ٤٣٦عبدالرحمن الكیالي ، المصدر السابق ، ص )٢(
  .١٧١المصدر السابق ،ص ؛احسان ھندي،١١٦وجیھ الحفار ،المصدر السابق،ص )٣(
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بناء المجتمع أ ما بينواالختالفات  ةقنبذ التفرو السورية الوحدة ولتحقيق االستقالل التام 
لى الوحدة والتضامن والدفاع عن حقوقه والعمل على تحقيق المصالح إالسوري والدعوة 

جل الحرية و توثيق أوعدم الخضوع لسلطات االنتداب الفرنسي والسعي من  المشتركة
  .                    )١(العربيةما بين الدول  ةويالوحدالعالقة واصر أ

ستطيع ان أ ثرت بي بحيث الأياها ني إوليتموأ"ان هذه الثقة الغالية التي  : كما قال
الغالية  بين من خاللها تأدية واجبي ، كل الشكر لهذه الثقةأالتعابير التي  جد الكلمات وأ

رجو اهللا ان يجعلنا رجال عمل ال رجال قول وان شاء اهللا نكون أالتي هي فوق كل ثقة ، و
ن " ليطمئ :يضاًأمستقبل ما يسركم ويرضيكم " وقال عند حسن ثقتكم وستجدون في ال
رحب صدر من كل حكومة سابقة من قبول النقد وسماع أالمجلس الكريم ان هذه الحكومة 

فراج عن جل اإلأالحكومة من امره الشك بمساعي خي حدأ" ال اظن ان :اللوم " وقال
ول مساعي أسيكون ذلك لى بيوتهم وإحاطتهم ولهذا إعادتهم أالمساجين والمبعدين و

  .)٢(جهودها" وفي مقدمةالحكومة 
سادتي :" قالو يحكومال هبرنامج سعد اهللا الجابريعرض خطابة وفي معرض 

الشكر  هيجعلنا نشكركم عليمجلسكم الموقر  بهخوتي ان هذا االستقبال الكريم الذي استقبلنا أ
لقد عهد ألي فخامه الرئيس شكري  ، الجزيل ونرجو من اهللا ان يوفقنا لتحرير البالد

مامكم لكي تحشد فيها أخواني الماثلين أمع  فقبلت على ذلك مشتركاً القوتلي بتأليف الوزارة
حداث وخطتنا التي نسير عليها هي ما جاء في مكن من رجاالت البالد ولمجابهه األأما 

التي  الخطةوتعد  ةخارجيو ةداخلي ةبكل تفاصيلها ودقائقها من سياس الجمهوريةبيان رئيس 
ن حكومتنا تنبثق من مجلسكم أذ إألعمالنا، المثلى  الخطةتالها الرئيس في خطابه ستكون 

تمثيل فنحن نريد ان نتعاون جميعا حسن أويمثلها  الصحيحةمه رادة األإعن  ومجلسكم يعبر

                                                           
ملفھ البالط الملكي ، ؛ د.ك.و، ٩-٨ص -ص، ١٩٤٣اب  ١،١٧الجلسة  ،٥،د.ع:٣.س،د.ش:م.م.ن)١(

 الخارجیة العراقیة حول(بیان رئیس  الىالمرسل ة العراقیة العامة في دمشق ،تقریر القنصلیة الملكی٢٦٤٨/٣١١م
  . ٤/ص٤و،١٩٤٣أب٢١ ،٦/١/١٤٠سوریة سعد اهللا الجابري )،وثیقھ وزراء 

 . ٢٩، ص  ١٩٤٣اب   ٢١،    ٢،الجلسة ٢،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش:)٢(
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 الديمقراطيةوال نضيع شيئا من الروح  الدستوريةوثيقا ال نخرج به عن النظم  تعاوناً
لى مجلسكم إساس وعلى هذه الصورة جئنا األ يعتماد ومعاونتكم هصل اإلأفالشورى 

عن  ونسأل اهللا سبحانه وتعالى ان يوفقنا وان يجعلكم راضين مؤازرتكممعتمدين على 
  .)١(" مما تحوز رضاكم و ثقتكم والسالم عليكم  باألفعالقوالنا ستكون مقرونه أخطتنا وان 

 و الحريةعلى مضامين منها السعي لتوطيد قواعد أيضاً بيانه  فيكد الجابري وأ
و تفريق والدعوة للتعاون لتحقيق أبناء الوطن من دون تمييز أخدمة  و السيادة و ستقاللاأل
  .)٢(الصعبةفي ظل االحداث والظروف  الدستوريةهداف الشعب وحقوقه أ

ول أواجهت الحكومة بعد القائها بيانها اعتراض من قبل بعض النواب وكان 
قال ان  ، إذعلى عدد الوزراء الذي اعترض  يخياكالهو النائب رشدي  ينترضالمع

بينما ، ينص على ان ال يزيد عدد الوزراء عن سبعة  )٨٩(الدستور السوري في المادة 
السوري الذي قال  لدستورلوهذه مخالفه صريحة  ثمانية الجديدةجاء عدد وزراء الحكومة 

بين  كالميةجرت مشادات  وعلى أثر ذلك  ،يسعى لتطبيقه  انهعنة رئيس الحكومة 
الى فارس الخوري ساسها رئيس المجلس النيابي أضطر على إ كيخياالرشدي  والجابري 

 باألجماعموافقه المجلس النيابي  فجاءت لإلشكال عرض الموضوع على التصويت حالً
قتصار إعلى  النواب عدد آخر من عترضإكما ، على بقاء عدد الوزراء من دون تغيير 
 أضاف و الخارجية و الداخلية للسياستين األساسيةالبيان الوزاري وعدم وضوح المالمح 

 السياسةيوضح و  نهج الحكومة ويجب ان يكون مفصالً المعترضون على ان البيان هو
ن كثر أوبعد  ةوحرج ةشوء في ظل ظروف صعبلدوله حديثه الن والخارجية الداخلية

ال معاهده  نتداب وإ ال دولة تقوم علىلل العامة ةسياسالان :" النقاش قال سعد اهللا الجابري
بالكامل ولكن ظروف الحرب  السوريةلى الحكومة إن الصالحيات ستنقل أو مع فرنسا

  .)٣(" تقضي ضرورة التريث والتمهل 
                                                           

  ٠ ٣١ص ، ١٩٤٣اب   ٢١،    ٢،الجلسة ٢،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش:)١(
  ٠  ٢٦١ص المصدر السابق، ناھد عبد الكریم ، ؛ ٥١،ص المصدر السابق نجلھ ابراھیم العزاوي، )٢(
  . ٣٧٢ص ،  ٣٣،ص١٩٤٣اب   ٢١، ٢الجلسة  ،٣د.ع: ،٣م.م.ن.س،د.ش:)٣(
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في برنامجها  ري األولى باألعمال التي حددتهابشرعت حكومة سعد اهللا الجاوقد 
عن جميع  ١٩٤٣ب آ ٢٩ في قرار قانون العفو العامعمال إومن تلك األ الحكومي

كما أعلنت عن عزمها في ، ١٩٣٤ب آ ١٧قبل  السورية الجمهوريةفي  الواقعةالمخالفات 
عصيان والخروج على القانون التمرد والمن حاالت  الداخليةالقضاء على المشاكل 

الموظفين المتعاونين  صاءقإ، و السوريةفي بعض المحافظات  ةنفصالياالمحاوالت الو
 البدويةحصاء القبائل إو للحكومة ، والموالين لفرنسا ومن بعض الموظفين مثيري الشغب 

  . )١(ماكن تواجدها أوتحديد 
نتيجه الظروف  الخبز شحةو  زمةأعلى  قامت بالقضاء وفي الجانب اإلجتماعي         

ب حوادث بنقطاعها بسإبعد  الدراسة عادةأ و،  الصعبة أبان الحرب العالمية الثانية
بتشريع قانون  وقام لكلية الحقوق في دمشق الداخليةواالضطرابات  الفرنسيةعتداءات األ

سجالت الحكومة  وتعريبمخاطبات الدولة في  الرسمية هي اللغة العربية اللغةجعل تضمن 
دارة الدولة في إنظمه لتنظيم أن قوانين والقيام بسوفي المدارس  الفرنسية اللغةلغاء تعليم إ و

ببعض المشاريع التي تزيد من النمو  الحكومة  كما قامت ، العهد االستقاللي الجديد
حوال علميه وزراعيه لتحسين األ منشأةنشاء إاإلقتصادي في البالد ومن هذه المشاريع 

ه منطقحداث مدارس زراعيه و مراكز زراعيه في أ، و والواقع االقتصادي االجتماعية
تحاد ول اأنشاء إ و النقابيةنشاء الجمعيات والتنظيمات إ، كما عملت على  في حلب ةميالسل

،  ول من نوعه على صعيد الوطن العربيوهو األ المرأةلالهتمام بشؤون  ةنسوي في سوري
 الصحافةصدار الحكومة قانون ينظم عمل إ ، ووضع خطه لبناء كلية الطب في دمشق  و

  .  )٢( والمطبوعات
لجنة لغرض صرف  بتأليفرئيس الحكومة سعد الجابري جميل مردم  مرأكما 

جغجغ والخابور لما سببه من دمار مبالغ مالية كمنح للمتضررين بسبب فيضان نهري 
صدر كما أ،  )٣(لمساكن والمزروعات على ان تصرف هذه المبالغ من خزينة الدولةل

جورهم وضمان حقوقهم أالعمل بالنسبة للعمال وتحديد  تقنص على تحديد و اًقرار
صيب أذا إسبوع والبد من دفع تعويض مالي ووجوب منحهم استراحة لمدة يوم واحد باإل

                                                           
 . ٣٧٣ص ،سھیلة الریماوي ، المصدر نفسھ ١)
  .  ١٠٢٠ص ،١٩٤٣أیلول ٣٦،١٦العدد ،١٩٤٣لعام  الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة)٢(
  . ١٠٢١ص، ١٩٤٣أیلول ٣٦،١٦العدد،  المصدر نفسھ )٣(
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اذا رغب صاحب العمل باالستغناء عنه  العامل بضرر ويجب تبليغ العامل قبل شهر
بناء المزارعين في ولوية ألعطى األأبفتح مدارس ومراكز زراعية و اًصدر قرارأو

بالواقع الزراعي الجديد ورفد االقتصاد الوطني  ضوهجل النأالقبول في هذه المدارس من 
  .)١(بالمنتوجات 

) ليرة ٢٣٣,٨٧٥عتماد مالي بمبلغ ( إتضمن منح  اًصدر الجابري قرارأكما  
 ، فيمالغرض مكافحة مرض المالريا المنتشرة بالبالد  م١٩٤٣سورية من موازنة عام 

خاص شصدار سندات لها وعلى األإحصاء عقارات محافظة الجزيرة لغرض بإ وجه
لى محكمة االستئناف في حالة اذا سجل العقار لغير إاتهم ضترضين تقديم اعتراعالم

تجفيف  نص على  اصدر قرارأو،  )٢(صلي وخالل مدة شهر واحد فقط صاحبه األ
  .)٣(المستنقعات التي تسبب ضرر في محافظة الجزيرة 

قرارات ال من  اداهللا الجابري عد صدر رئيس الحكومة سعدأ وفي الجانب اإلداري
فائز  بدله  دمشق وعين محافظ  خدمات  منها أنهاءتنظيمية والدارية إلصفة االذات 

خدمات شوكة العباس  ىنهأ و ،ختيار محافظ جديد لحين إ بالوكالة اًالشهلبي محافظ
وتعيين توفيق  بديالً عنه ،محافظاً لمحافظة الالذقية وتعيين مصطفى الشهابي  وصفهب

  . )٤( في مديرية الشرطة العامة التابعة لوزارة الداخلية  الحياني بمنصب مديراً
ن أ% و٥٠جور وسائط النقل بنسبة إ  ةدازيسمح بموجبه   اصدر الجابري قرارأو

المسكرات والمالهي بنسبة و  %١٠٠بنسبة ق رسوم التامين للوقاية من الحري زيد ت
دارة إنظمة التي تنظم عمل ومجموعة من القوانين والقرارات واأل صدر أ، و)٥()% ٤٠٠(

مر أيضا أ، و)٦(المصالح المشتركة التي كانت تسيطر عليها سلطات االنتداب الفرنسي 
 ترتبطأشبه بدائرة المرور أن وهي على سيارات المواطني لإلشرافمصلحة  بأستحداث
ستحدث مصلحة الدائرة االقتصادية لمراقبة البضائع في ظل إ شغال العامة وبوزارة األ

                                                           
  .١٠٦٦، ص   ١٩٤٣تشرین االول ١٥،  ٤٢العدد  ،  نفسھ المصدر )١(
  .٦ص ،   ١٩٤٤كانون الثاني  ٦،    ١العدد  ، ١٩٤٣لعام  للجمھوریة السوریةالجریدة الرسمیة  )٢(
  . ٢٤، ص ١٩٤٤كانون الثاني  ١٣،    ٢العدد  ،  نفسھ المصدر )٣(
 -   ١٠٤٥ص  -، ص  ١٩٤٣تشرین االول  ١٣،  ٤٠العدد  ،  ١٩٤٣الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة لعام )٤(

رقم  ، قضایا وحوادث داخلیةالوثائقیة، وثائق الدولة، القسم الخاص ، مجموعة الوحدة دمشق ، و.م.و.ت،؛  ١٠٤٦
 .  ٤،ص١٩٤٤شباط ١١،    ٧٠/٢٦٠الوثیقة 

  . ٦٩، ص١٩٤٤كانون الثاني  ٢٠،    ٣، العدد  ١٩٤٣لعام  )الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة٥(
  . ١٠٨، ص  ١٩٤٤كانون الثاني  ٢٧،    ٤، العدد   ھالمصدر نفس)٦(
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عاشة سعار وترتبط بوزارة األائية الصعبة وللقضاء على غالء األالظروف الدولية االستثن
 شرافثار لغرض حماية واإلمصلحة لآلبموجبه ستحدث أ اصدر قرارأ، و)١(والتموين 

  . )٢(ثار المرتبطة بوزارة المعارف على صيانة اآل
دوائر الدولة بعدم تطبيق القرارات  وجه من خالله اوأصدر الجابري قرار

  . )٣(ئية أبان الحكومات السابقة ناستثنلقوانين التي صدرت في الحاالت األوا
بتسليف المؤسسة  اًصدر رئيس الحكومة الجابري قرارأ وفي الجانب المالي

موال وزارة أليرة سورية تؤخذ من )  ٣٥٠,٠٠٠(التعاونية سلفة بدون فوائد قدرها 
عاشة والتموين لغرض رفد مخازن المؤسسة التعاونية بالبضائع والمواد الغذائية لسد األ

جميع رسوم  بالغاء اصدر قرارأ، و )٤(النقص الحاصل باألغذية الضرورية للمواطنين 
قسام الداخلية في كلية الحقوق لى األإانات ومعادلة الشهادات واالقامة التسجيل واالمتح

) ليرة سورية الى ٤٣,٩٩٨مبلغ مالي قدره(  بإضافة اصدر قرارأ، و)٥(والطب والصيدلة 
ضافة مبلغ مالي قدره إصدر قرار متضمن أو ،)٦( ١٩٤٣موازنة جبل الدروز من موازنة 

تضمن  اًصدر قرارأ، و)٧() ليرة سورية لغرض بناء مركز زراعي في دمشق ٣١,٠٠٠(
جل تسليف ألى المصرف الزراعي من إسورية  ة) لير٢٠٠٠٠٠(ضافة مبلغ مالي قدرهإ

تضمن فتح  اًصدر الجابري قراركما أ، )٨(زدهارهاإ وبواقع الزراعة المزارعين للنهوض 
اً صدر قرارأ، و)٩(عاشة والتموين ليرة سورية لوزارة األ )٥٩٣٠(ئتمان مالي قدره إ

والتموين  عاشةلى وزارة األإ) ليرة سورية ٣٥,٠٠٠ائتمان مالي بقدر (بموجبه فتح آخراً 
وضاع المالية وضاع االقتصادية المتردية في ظل األاأل وللمرة الثانية لمواجهه

  . )١٠(المتأزمة

                                                           
  .٢٤٦، ص  ١٩٤٤اذار    ٢،    ٩، العدد  نفسھ المصدر )١(
 .٣٢٠، ص  ١٩٤٤اذار  ٢٣،  ١٢، العدد  نفسھ المصدر )٢(
رقم قضایا وحوادث داخلیة ، الوحدة الوثائقیة ،وثائق الدولة ،القسم الخاص، مجموعة دمشق، و.م.و.ت ، )٣

  . ١،ص ١٩٤٤أذار ١٧، ٧٠/٢٦٠الوثیقة 
  .١٠٣٥، ص  ١٩٤٣تشرین االول  ١٣،  ٤٠، العدد  ١٩٤٣للجمھوریة السوریة لعام  الجریدة الرسمیة)٤(
  .١٠٥١، ص  ١٩٤٣تشرین االول  ٢١،  ٤١، العدد  نفسھ المصدر )٥(
 .١١٥٧، ص  ١٩٤٣كانون االول  ١٤،  ٤٨، العدد   ١٩٤٣الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة لعام  )٦(
 .١١٥٧، ص  ١٩٤٣كانون االول  ١٤،  ٤٨، العدد مصدر نفسھال )٧(
  .٦١، ص  ١٩٤٤شباط  ١٠،  ٦، العدد ١٩٤٤الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة لعام )٨(
  .٢٥٩، ص  ١٩٤٤اذار  ٩،   ١٠العدد  ، المصدر نفسھ)٩(
  .٣٢٠، ص  ١٩٤٤اذار  ٣،  ١٢، العدد  نفسھالمصدر )١٠(
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مستوى التمثيل  سعد اهللا الجابري برفعقامت حكومة  على الصعيد الخارجيو  
وغيرها  والسعوديةصر و كذلك م  )١(العراق وخصوصا مع العربيةالدبلوماسي مع الدول 

جل تعميق العمل الوحدوي والمصالح أزيارات من ال دد منع ءجراا ومن الدول العربية 
 للوحدةجل االنضمام أمن واضحاً فيما بعد دور رئيس الحكومة المشتركة ، وقد ظهر 

لمشروعي(سورية الكبرى والهالل  هارفضالعربية، ومن جانبها  أعلنت الحكومة عن 
  ١٩٤٣ب آ ٢٦الحرب على دول المحور وذلك في  ةعالن سوري، كما قامت بإ الخصيب)

)٢(   . 
ساس الديني على األ بالمعاملةالجابري بالتفريق  اهللالقد اتهم رئيس الحكومة سعد و

 ةننا مصممون على معاملإ" بالقول سعد اهللا الجابري  مما دعامن قبل بعض المعارضين 
على المسيحيون فأننا  ثار المسلمون فإذاقضايا نظام عام على انها  جميع القضايا الدينية

     ٠   )٣( "ذا ثار المسيحيون على المسلمون فأننا سنعاقبهم كذلكإسنعاقبهم و
بشدة حينما تقدم في مجلس النواب عترض الجابري إ مجال الدفاع الوطني وفي 

الغاء وزارة الدفاع الوطني لعدم استالم قوات الجيش ولتقليل مطالبا نواب الحد أ
" ان وزارة الدفاع يا سادة :  الجابري قال احتج و  ثرها أالمصروفات الحكومية على 

لغاء اإل ستقالل وان الغائها ال معنى له واإل جل الحرية وأهي رمز الجهاد والنضال من 
نسحاب من الجهاد والحرية على نفوس الناس بل يعني اإل مل الذي يسيطريعني الغاء األ

ن الغاء إ" : قال إذ  على الغاء المجمع العلمي السوري  عترضكما إ  )٤(" والوحدة
حد النواب أ قتراحإوعلق الجابري على  ، )٥(وافق عليه" أالمجمع العلمي السوري ال 

 بمانصهقتصاد بإنفاق الدولة بإلغاء مخصصات ممنوحة لسيارة رئيس الوزراء لغرض اال
ال لو ياماً وأب أمرحيان لإلصالح وتبقى في الكثر األأنها سيارة قديمة محطمة ترسل إ"  :
عمالي الحكومية مع ذلك الغو أقوم بأني استعرت سيارة شقيقي لما استطعت ان إ

                                                           
الملكیة العراقیة العامة في دمشق المرسل الى  ،تقریر القنصلیة٢٦٤٨/٣١١د.ك.و،البالط الملكي ،ملفة)٩(

 فع مستوى التمثیل الدبلوماسي ،وثیقھالخارجیة العراقیة فیما یخص شكر سعد اهللا الجابري للحكومة العراقیة لر
  .١/ص١و  ،١٩٤٣ایلول٤   ، ١٠٤٤/١٠٤٤/٨

 ٠   ٣٧٣الریماوي ،المصدر السابق،ص سھیلة )١(
 .  ٣٨٨ص ، المصدر نفسھ )٢(
 . ٣٢٣، ص  ٣١٨، ص  ١٩٤٣تشرین الثاني  ٩،   ٨،الجلسة ٣،د.ع:٣م.ن.س،د.ش:م.)٤(
 . ٣٢٣، ص  ٣١٨، ص  ١٩٤٣ تشرین الثاني  ٩،    ٨،الجلسة المصدر نفسھ )٥(
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حد النواب الساكنين أعلى وصف أيضاً عترض الجابري إو ، )١(ردتم" أذا إالمخصصات 
بناء بالد أ" الجميع عرب والجميع :في الجزيرة بالبدو والساكنين في دمشق بالحضر قائالً

    .)٢(ن يفرق فيما بينهم"اسمح الحد أفرق فيما بينهم وال  واحدة ال
الجابري سعد اهللا  حكومة إتجهت على صعيد العالقة مع سلطات اإلنتداب الفرنسيو

من سلطات االنتداب  المشتركةاستالم الصالحيات والمصالح  إلى العمل الجاد والحثيث في
هذه الخطوة التي تعني في حقيقة و ةتلك السلطات بصورة مباشرعليها تسيطر  التيالفرنسي 

وفي ضوء ذلك سعى رئيس  ،)٣(على الجانب االقتصادي والسياسي ةسوري ةسيطر األمر
من الجانب الفرنسي ونقلها إلى  )٤(ةاستالم الصالحيات ونقل المصالح المشتركالحكومة إلى 

، الكاملةجل استكمال مستلزمات االستقالل التام وممارسه السيادة أمن الحكومة السورية 
سمى المتمثل سماه الهدف األأنه يسعى لتحقيق ما إوضح الجابري في مجلس النواب وأ

 نتقالهاإ م الصالحيات ون استالأكد أاالنتداب الفرنسي و تمن يد سلطا باستالم الصالحيات
تلك استالم :" أن وقالكبر مكسب على الصعيد الخارجي لسورية ألى الحكومة السورية هو إ

حق هذا  السوريةثار والمواصالت والبرق بالحكومة اآل ةدارإالتبغ و حصر يعنيالصالحيات 
ي دولة أ أو تفاقيه مع فرنساإي أرفض الجابري عقد  ي، وستقالل الفعللتحقيق اإل يتشريع

الحكومة سعي في ان واضحاً ، وقد ك ةمصالح لها في سوريون نفوذ اضمتريد جنبيه أ

                                                           
 . ٣٢٣، ص  ٣١٨، ص  ١٩٤٣ تشرین الثاني  ٩،    ٨الجلسة  ،المصدر نفسھ)١(
 . ٣٢٣، ص  ٣١٨ص  ، ١٩٤٣   تشرین الثاني ٩ ،   ٨الجلسة ، المصدر نفسھ)٢(
الس33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333ابق  فلی33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333ب)١( 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333در   خ33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333وري ،المص
؛ناھ3333د عب3333د الك3333ریم ،المص3333در ١٣٩؛نزارالكیالي،المصدرالس3333ابق،ص٣٧٨،ص٣٧٣الریماوي،المصدرالس3333ابق،صة؛سھیل٦٧٦ص،

  ٠ ٥٤ص المصدر السابق، یوسف جبران غیث، ؛٢٦٥صالسابق،
الكمارك وربط دوائر االمن العام بالحكومة  واستالم السوریة(حصر حق التشریع بالحكومة :ویقصد بالصالحیات ھي )٤(

والغاء وظائف المستشارین وانھاء صالحیاتھم والغاء وظیفھ ضابط االستخبارات وربط مصلحھ العشائر  السوریة
 اإلدارةفي سوریھ واعاده  العاملةومراقبھ الصحف واالشراف على قضایا الحدود ومراقیھ الشركات   السوریةبالحكومة 

للمزید من المعلومات .  وغیرھا من المصالح االخرى ) السوریة لحكومةلى  سكة حدید الشام الحجاز و االشراف ع
لونغریغ ،تاریخ سوریا و لبنان تحت  مسلي؛ستیفن ھ٣٠،المصدر السابق ،ص ١٩٥٨-١٩١٨ولید المعلم ،سوریا ینظر: 

؛فلیب خوري ،المصدر السابق ، ٤٢٣ص ت، د. بیروت، ،ة نسي ،ترجمة بیار عقل ،دار الحقیقاالنتداب الفر
؛ناھد عبد الكریم ١٣٩؛نزارالكیالي،المصدرالسابق،ص٣٧٨،ص٣٧٣؛سھیلھ الریماوي،المصدرالسابق،ص٦٧٦ص

  ٠ ٥٤المصدر السابق،ص ؛یوسف جبران غیث،٢٦٥،المصدر السابق،
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 والعربية األجنبيةاعتراف الدول السورية ، وراضي لتحقيق الجالء الفرنسي عن األ
  . )١(باالستقالل السوري

لى إنقل االختصاص والصالحيات من يد السلطة الفرنسية " :نصه ما -أيضاً -أوضحو
ديالً في القوانين بحاثاً وترتيباً وتعأالحديثة العهد وهذا النقل يتطلب يد الدولة السورية 

ختصاص والصالحيات قد تطور ن نقل اإلأبنظمة الداخلية ، ويمكن القول والقرارات واأل
لى غير الشكل الذي كانت في الماضي وهذا إت البالد بفضل وجود هذه الحكومة وتقدم
  .)٢(نجاز"إكبر أيعتبر 

ول من تشرين في األ اتفاقإرئيس الحكومة سعد اهللا الجابري وفي هذا المجال عقد 
نتقال الصالحيات إعلى  لإلشرافعلى أمجلس  إلنشاءمع الجانب اللبناني ١٩٤٣ولاأل

وقد وقع  ،بين السوري واللبناني لى الجانإالح المشتركة من الجانب الفرنسي والمص
ما عن أ، م مردجميل رئيس الحكومة سعد اهللا الجابري وفاق عن الجانب السوري تاإل

ول األ تفاقإ( تفاقبناني رئيس الحكومة رياض الصلح و سليم تقال سمي هذا اإلالجانب الل
ول من العام تشرين األ منتصف  تفاق ثاني في  شتورا فيإوتم عقد  ، )ولمن تشرين األ

 ةتفق الطرفان بتقديم مذكرإو  اللبنانية و السوريةعن الحكومة نفسهم  مثليين ضم نفسة
لى إ الفرنسيةحيث طالبت الحكومتين بتحويل بعثة سلطات االنتداب  الفرنسيةلى السلطات إ

لى إ المشتركةنتقال الصالحيات  والمصالح إسراع  بوضرورة اإل دبلوماسيةبعثه 
  .)٣(الفرنسيةالتي تتمتع بها سلطة االنتداب  السلطةلغاء كل صفات إ الحكومتين و
رياض الصلح  اللبنانيةوصل رئيس الحكومة  ١٩٤٣ول تشرين األ ٢٠وفي 

ستكمال إل جتماعإلى دمشق واستقبلهما الجابري وتم عقد إوزير خارجيتها سليم تقال و
ول ون األكان ١٢وفي  نتقال المصالح المشتركة ،إ ستالم الصالحيات وإالمباحثات بشأن 

                                                           
  .٢٦١ص‘ناھد عبد الكریم ،المصدر السابق  )١(
  .٤٠، ص ١٩٣٧نیسان  ٢٠،   ٢، الجلسة  ١،د.ع:٢. م. ن. س ،د.ش:م )٢(
تشرین االول ١، ٣٤/٩١٧و.م.و.ت، دمشق، الوحدة الوثائقیة، القسم الخاص ،مجموعة عادل العظمة، وثیقة رقم)٣(

  ٠ ٣٩٣،ص١٩٤٦-١٩١٦ ةولید المعلم ،سوری ؛٢- ١،ص١٩٤٤
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لى لبنان إثانية  ةجميل مردم مرسعد اهللا الجابري و السوريةسافر رئيس الحكومة ١٩٤٣
   .  ) ١(هستكمال المباحثات في الموضوع نفسإل

سبيل في  ١٩٤٣األولكما جرت محادثات و مشاورات مع الجانب الفرنسي في كانون  
بصورة  تلك المحادثات استمرت وقد ، الى الحكومة السورية  أستالم ملف قوات الجيش

تضح من خالل سير المفاوضات ان إولقد ،  السورية السياسيةحسب الظروف و متقطعة
كشرط لتسيم قوات الجيش وتحقيق الجالء تضمن  ةعقد معاهد قد أشترطت الفرنسيةالحكومة 

عالن إلعتراض وااإلإلى  حكومةالدفع  ، ممامن خاللها مصالحها ونفوذها ومركز مميز لها 
صرح رئيس الحكومة سعد اهللا الجابري إذ  بالموافقة على هذا األمر ،رفضها القاطع عن 

لى إن تعود أنها ينبغي إو أوان كل السلطات تعود  ن االنتداب لم يعد سارياًإ: " ما نصهب
" م القسرأي معاهده سواء عن طريق المفاوضات أننا نرفض إوحدها و السوريةالحكومة 

ستفزاز إالفرنسي على  نتداببل سعت سلطات اإل توترت المفاوضات مع فرنسا  لذلك ،)٢(
  .)٣(القديمةلى سياستها إالعودة  سقاط الحكومة وإ و إلضعاففتعال المشاكل إ المواطنين و

، لذا بتحقيق الجالء تتحطم السوريين  آمال بدأتشرط الفرنسي ال ثرأعلى و
خرجت مظاهرات واحتجاجات رافضه لرغبة فرنسا وطالب المتظاهرون من رئيس 

العسكري جباري والبدء بالتدريب الجابري سن قانون التجنيد اإلالحكومة سعد اهللا 
 توتجمهر الفرنسيةالدفاع عن الوطن ضد المطامع و الحماية  ةاليهم مهملمتطوعين يعهد 

كد أالشعب و طمئن اًلقى خطابأو ،الحكومة والتقى بهم رئيس الحكومة  م مقرماأالجموع 
  .)٤(لم يحدد موعد  لهذا االستالم هستالم قوات الجيش لكنإلهم بأن الحكومة عازمه على 

سعد اهللا الجابري داخل مجلس النواب السوري  السوريةصرح رئيس الحكومة كما 
  .)٥( "ننا ال نتنازل عن تصريحنا بتشكيل جيش وطني إ"  بالقول 

                                                           
 .  ٣٩٤،ص ١٩٤٦-١٩١٦ ةولید المعلم ،سوری)٢(
  .٤٢٣،ص المصدر السابق لونغریغ ، ي ھمسلستیفن  ؛٣٠،ص١٩٤٦- ١٩١٦ ةولید المعلم ،سوری )٢(
 ٠  ١٣٧-١٣٦ص - ص نزار الكیالي ،المصدر السابق، )٣(
  ٠  ٣٨٣ص   الریماوي ،المصدر السابق، ةسھیل)٤(
  .٥٥ ،ص نجلھ ابراھیم العزاوي ،المصدر السابق )٥(
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رئيس الحكومة سعد اهللا  ومثل الجانب السوريمن جديد المفاوضات  استأنفتو
محورت المفاوضات معاونيه وتو)١()بنيهجورج (ما الجانب الفرنسي الجنرال، أالجابري 

تحديد جدول زمني يتم استالم القوات الخاصة  الثانية و منولى قضيه األاأل حول نقطتين
 لألشخاصولى بشرط السماح األ النقطةالفرنسيون على تحقيق صر أولقد  والجالء ،

 حكومةذن مما رفضت إبدون  ةلى سوريإالدخول  الفرنسية الجنسيةالذين يحملون 
ثناء أوحدث توتر وتشنج  ةستقالل سوريإولسياده  نتقاصاًإجابري هذا الشرط واعتبر ال

 ذا لم يستلم بياناًإ اذ اوضحثرها هدد رئيس الحكومة سعد اهللا الجابري أالمباحثات على 
لى وضع إنه سيلجأ إ ١٩٤٤حزيران  ٢٠مهلهم حتىأيحدد بموجبه موقف الفرنسين و
 البريطانية البعثةهذا التهديد تدخل رئيس  ثرأعلى ومن خطه للتعاون مع الحلفاء حول األ

جراء أي أتخاذ أونصحه بعدم  السوريةقابل رئيس الحكومة الذي )٢()زسيبرالجنرال (
  .)٣(عن موقفه الجابري لذا تراجع سعد اهللا  ، خطوه استفزازيهمضاد و
صرار سعد اهللا إلى حل بسبب إلم يتوصل الطرفان  الثانية النقطةما فيما يخص أ

 السوريةلى الحكومة إ الخاصةدارة القوات إبري بوضع جدول زمني تسلم بموجبه الجا
إلى استخدام سعد اهللا الجابري دفع مما ، لكن وصلت المباحثات الى طريق مسدود 

سوف يستدعي البرلمان و يلقي خطاب يوضح فيه  نهإقال و ةسلوب التهديد مرة ثانيإ
 بنتائجهاال يمكن التكهن  وحينها السوريةحكومة التي بدورها رفضتها ال الفرنسيةالمطالب 

ثر توتر المحادثات أعلى  وحمل الجابري مسؤوليه ما قد يحصل على الجانب الفرنسي ،
الحكومة  إلقناعلتوسط  )زسيبر( البريطانية البعثةلى رئيس إ متوجهاً )بنية(سرع الجنرال أ

شهر من أبعد ثالثة  السوريةلى الحكومة إ الخاصةبأن يتم تحويل قوات الجيش  السورية
  . )٤(مر بذلك األ السوريةالحكومة  بإقناع ز)سيبر(ستسالم المانيا ونجح إ

                                                           
لبالده في الوالیات المتحدة االمریكیة ، تولى وزارة المالیة أكثر  اسیاسي وعسكري فرنسي، اصبح سفیر : جورج بینیھ )١(

، ثم أصبح مندوباً سامیاً وقائداً عاماً برتبة جنرال  ١٩٤٠-١٩٣٦من مرة ، ثم تولى وزارة الخارجیة الفرنسیة خالل المدة 
لمزید من  ١٩٤٧في نیسان  جالءحتى ال١٩٤٥للجیش المشرق في سوریة ولبنان بدیالً عن الجنرال كاترو في آذار عام 

  .٢٣٢المصدر السابق ، ص الریماوي، المعلومات ینظر: سھیلة
،تدرج بالمناصب ١٩٠٣؟ )سیاسي بریطاني ،دخل المدرسة العسكریة البریطانیة عام   - ١٨٨٦الالیدي سیبیرز : ()٢(

للمزید من المعلومات  ١٩٤١ امالسیاسیة و الرتب العسكریة ،عمل بمنصب رئیس البعثة البریطانیة في سوریھ ولبنان ع
؛ نزار ٣٧، ص  ١٩٤٧، بیروت  ، ، دار العلم للمالیین البعلبكي قصة اإلستقالل في سوریا ولبنان ، ترجمة منیر ینظر:

  .٤٠الكیالي ، المصدر السابق ، ص
    .  ٣٨٧،المصدر السابق،ص الریماوي ةسھیل)٣(
  .  ٣٨٧،ص نفسھالمصدر )٤(
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الفتن والمشاكل حيث  إلثارهتصعيد وتعقيد الموقف   )بنيه(حاول الجنرال وقد 
سارعت  ، األمر الذي الشرعية السوريةسلطة الحكومة  صدر بعض القرارات متجاهالًأ

ال تعترف بالقرارات التي تصدرها  السوريةان الحكومة "فيهجاء  بياناً اصدرالحكومة إلى 
ن أهو باطل وملغي و )بنيه(عن الجنرال ن ما صدر أمهما كانت و الفرنسيةالسلطات 

سلطات لم تقف  ، "الدستوريةو مؤسساتها  السوريةبالحكومة  منحصرةالتشريع  ةسلط
بان أخلق المصاعب و الداخليةثارة المشاكل إلى إسعت مكتوفة األيدي بل نتداب اإل

 إلثارهمؤيديهم  و على مناصريهم األسلحةسعد اهللا الجابري حيث وزع الفرنسيون  حكومة
  .  )١(التمردات والخروج عن القانون واندالع الفوضى والعصيان

، إال إنها وافقت على  وعلى الرغم من العراقيل التي وضعتها سلطات اإلنتداب
ضم كل من ،  ١٩٤٣ول كانون األ٢٢في جتماع في القصر الجمهوري بدمشق إعقد 

 بريسعد اهللا الجا السوريةشكري القوتلي ورئيس الحكومة  السوريةرئيس الجمهورية 
وزير خارجيتها سليم تقال رياض الصلح و اللبنانيةعن الجانب السوري ورئيس الحكومة 

 عن فرنسا وبعد المباحثات تم عقد ممثالً لى الجنرال كاتروإ باإلضافةناني عن الجانب اللب
ينص على استالم الصالحيات ونقل الذي  ١٩٤٣ول كانون األ ٢٢ما يسمى اتفاق 

  .)٢( اللبنانية و السوريةالمصالح المشتركة الى الحكومتين 
تم االتفاق "  بإنه: هتفاق في اليوم نفساإل نتهاءإبعد  عينيان عن المجتمصدر بو

 واللبنانية السوريةممثل فرنسا وممثلين عن الحكومتين  بتاريخ اليوم بين الجنرال كاترو
  اإلدارةمع حق التشريع و المشتركةينص على تسليم الحكومتين الصالحيات و المصالح 

  .)٣("  من مطلع كانون الثاني القادم عتباراًإوذلك  سمهابإ الفرنسيةالتي تمارسها السلطات 
ستالم إعن  مفصالً سعد اهللا الجابري بياناً السوريةلقى رئيس الحكومة أو 

دارت :"  داخل مجلس النواب السوري وقال ما نصه المشتركةالصالحيات ونقل المصالح 

                                                           
  .  ٣٨٨،ص نفسھالمصدر )١(
؛عبد السالم متعب عیدان ٩٤؛سعید تیالوي ،المصدر السابق،ص ١٣٦نزار الكیالي ،المصدر السابق ،ص )٢(

  ٠ ٢٢٧-٢٢٤ص - ص ،المصدر السابق،
 ٠ ٣٦،ص  ١٩٥٨ – ١٩١٨ا یولید المعلم ،سور )٣(
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ستالمنا الحكم وتبادلنا مع الجنرال كاترو جميع إاحثات بيننا وبين الفرنسيين منذ المب
لى الجزائر إ ذهب الجنرال كاترولنا وما علينا و بدون غموض محددين مامور واأل
 و... المشتركةقد قبل بتسليم الصالحيات ونقل المصالح  بأنه هالخبر بواسطة ممثل جاءناو
وبعد البحث  لى حل مسبقاًإما تزال معلقه والتي لم نصل بها تفقنا على النقاط التي كانت إ

مور بما يشملنا وحدنا منفردين وبما يشملنا بشكل م على كل األتفاق التاالطويل جرى اإل
لى إلتأتي  اللبنانيةفرأينا من الواجب ان ندعو الحكومة  اللبنانيةمشترك مع الحكومة 
س الوزراء اللبناني رياض مور فلبى رئيواحد لكل هذه األ تفاقاًإ دمشق وان نوقع جميعنا

رت المحادثات في جو من الود مور وجخارجيتها دعوتنا وبحثنا جميع األ وزيرالصلح و
ولكن  ، و شرطأليكم بال قيد إ المشتركةنتقلت الصالحيات والمصالح أوهكذا ، والصراحة

  لى قسمين:إانها تقسم  ما هي الصالحيات والمصالح المشتركة ؟
ذات  ةفي سوري العاملةوهي مراقبه الشركات  للدولة العائدة المشتركةالمصالح أ ــ :والأ

المياه والكهرباء ومصلحه البارود والمفرقعات ورخص الصيد  ةكشرك متيازاتاإل
  ٠بارات ومراقبه البحث عن المعادنورخص حمل السالح ومراقبه ال

الريجي اي الدخان ومعامالت الجمارك والمصالح  المالية الصبغةالمصالح ذات ــ  ب
  ٠والبريد وغيرها   العامةواالشغال  االقتصادية

لسيادتها وهي االمن العام والجوازات  الدولةالصالحيات التي تتعلق بممارسه  :ثانيا
  ٠ المسلحةوادارة العشائر ومراقبه االجانب والجيش السيار وباقي القوات 

صالح المشتركة ستنقل اليكم في ان جميع هذه الصالحيات والم"  :وختم الجابري قائالً
  .)١("  ١٩٤٤ول من عاماأل

ستقالل الحقيقي لتحقيق اإل ةجديد ةمرحلدخلت  ةسوري انيتضح مما سبق و
ستالم إ المتضمن نقل الصالحيات و ١٩٤٣ول كانون األ٢٢تفاق إبعد  السيادة ةممارسو

                                                           
  .٤٠٢،ص١٩٤٦ – ١٩١٦ ةولید المعلم ،سوری )١(



١٢١ 
 

شهر أسي بعد مفاوضات استمرت لمدة سته نتداب الفرنمن سلطات اإل المشتركةالمصالح 
  ٠ ةوبعد جهود عظيم

تفاق باإل عمال:"على مشترك نصصدر بيان ثالثي  ١٩٤٤حزيران  ٥وفي 
ممثلي وض الدولة المكلف وبين الجنرال كاترو مف ما ١٩٤٣ول كانون األ ٢٢المعقود في 
 )١(المتضمن نقل الصالحيات واستالم المصالح المشتركة واللبنانية السوريةالحكومتين 

  .)٢("صبحت تحت سلطتهما وحدهماألى الجمهوريتين وإ التي انتقلت فعال
ما  واألجنبية العربيةالسورية الدول  الخارجية ةبلغت وزارأ  ١٩٤٤تموز ٥وفي 

عقدت  التيتضم االتفاقيات  ةقائم ان ترفق طياً السورية الخارجية ةتتشرف وزار" :يلي
وبصورة  بموجبها عملياً السوريةبين الجانبين السوري والفرنسي والتي استلمت الحكومة 

وبهذا االستالم  الفرنسيةجميع الصالحيات التي كانت تمارسها باسمها السلطات  نهائية
لها وتصبح سيادتها سباب استقالأ ةلت سوريستكمإو٠٠٠العملي تنتهي مرحله المفاوضات

  .)٣("حقيقيا  مراًأراضيها أعلى 
 العربيةعتراف من الدول واإل التهنئةبرقيات  السوريةوصلت للحكومة وقد 

 ممثليها ورفع درجة التمثيل الدبلوماسي في دمشق و بإرسالبدأت الدول   و واألجنبية
 ةفراء للتمثيل الدبلوماسي مع سوريعتماد الكثير من السإوراق أالجابري  حكومةاستلمت 

                                                           
كانون  ٣ففي اتفاق : كل حسب تأریخ توقیع النحو اآلتي: و ة علىالسوریة لحكومالتي سلمت لھم المصالح كانت أو)١(

كانون ٥في المنارات ةمصلح، و ادارة الكمارك ةمصلح، و مراقبھ حصر الدخان سلمت كل من دائرتي ١٩٤٤الثاني
كانون  ٢٥فقد سلمتا في  فيدائرة مراقبھ الشركات (الكھرباء ،الماء)دائرة االتفاق المالي  ، أما دائرتي ١٩٤٤الثاني 
الشؤون  تيدائرسلمت ١٩٤٤شباط ٤ الجویة في المعادن والمطاط والسیارات واالرصاد ةمصلح،  ١٩٤٤الثاني 

 ٥ بي فيالدفاع السل ةمصلح، و١٩٤٤باط ش ٤ المشتركة فيللمصالح   المالیةالشؤون المشتركة و للمصالح   االقتصادیة
، وسلمت مصلحتي  ١٩٤٤نیسان  ٦ في العشائر ةمصلحو، ١٩٤٤اذار  ١٤الصیدلیة في ادارة  ةمصلح، و١٩٤٤شباط 

دائرة دار ، فیما سلمت ١٩٤٤نیسان  ١٩ فيتنظیم رقابھ القطع  ةحمصل، و١٩٤٤نیسان  ١٥ فيموال مكتب القطع أ
الرقابة  ةمصلح، فیما سلمت الدوائر اآلتیة:  ١٩٤٤نیسان  ١٩في  القطع دائرة ةمصلح، و١٩٤٤حزیران  ٣ فياالثار 

الحجر الصحي  ةدائر، والبرید والبرق  المراقبة ةمصلحالملكیة التجاریة والصناعیة، و ةحمای ةدائرلبیطریة، والصحیة وا
للمزید من المعلومات ١٩٤٤حزیران  ٥ فيوالموانئ   الحدیدیةرقابھ السكك  ةمصلحوأخیرًا سلمت ١٩٤٤حزیران  ٣ في

 ٠  ٦١٦- ٦١٥ص -ص، ١٩٤٦ – ١٩١٦ولید المعلم ،سوریة ینظر: 
 .١١٦المصدر السابق،ص تیالوي،سعید  ؛٤٠٧ص ،نفسھالمصدر  )٢(
 ٠ ٣١،ص١٩٤٦-١٩١٦ولید المعلم ،سوریة )٣(
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يات الوال ةعترفت باستقالل سوريإهم الدول التي أومن  ،التام  ةقالل سوريستإعن  تعبيراً
 ٢٧والصين في  ١٩٤٤تموز  ٢٥السوفيتي في  تحادواإل ١٩٤٤تموز  ٢٥المتحدة في 
 افغانستان والبرازيل ويوغسالفيا و بولونيا ومثل  خرىأودول  ١٩٤٤ول تشرين األ

ردن جيكا وبريطانيا وايطاليا وشرق األتشيلى والسويد وتركيا وكوبا واليونان وهولندا وبل
نجاز يحسب إخرى وهذا لعراق واليمن وغيرها من الدول األوا والسعوديةومصر 
  ٠ )١(الجابريسعد اهللا لحكومة 

 العراقيةلى الحكومة إومة سعد اهللا الجابري برقيه شكر رسل رئيس الحكأو 
العراق  لحكومة السوريةشكر الحكومة  البرقيةتضمنت  ةسوري باستقالل عترافهاإل
تطور اهمية على  البرقيةكد في أستقاللها وسيادتها وإوالعترافها  ب ةمساندة سوريل

 ةرتياح سوريإوضح ا فاق التعاون وآسعيه لتوسيع ما بين البلدين و المشتركةالمصالح 
  .)٢(الكبير بتطور العالقات 

 واألنظمةصدار القرارات أسعد اهللا الجابري حق  حكومةمنح مجلس النواب السوري وقد  
ستالمها إبعد  المشتركةوالقوانين التي تتعلق بما يخص عمل نقل الصالحيات واستالم المصالح 

لجابري بفتح قامت حكومة ا ماك داره ،إ نتقال من تنظيم ولما يحتاجه هذا اإل المتعلقةمور لمعالجة األ
  .)٣(الماليةبهدف تنظيم شؤونها   ستالمهاإالدوائر التي تم  إلدارة ١٩٤٤عتماد مالي في موازنة إ

ب الفرنسي بقت متمسكة ولها حق ن سلطات االنتداأال ، إ ةعلى الرغم من استقالل سوريو
من جنود  ةمؤلف ةفي جيش المشرق وهي قوات محلي الخاصةدارة لوحدات القوات اإل شراف واإل

 )٢٤,٠٠٠(لى إرتفع عدد القوات ليصل في الثالثينيات واجندي  )١٠,٠٠٠(لى إن وصل عددها سوري
لى ذلك شعر رئيس إ باإلضافة جزء من الجيش الفرنسي بالمشرق  عدتربعينات وفي اإلجندي 

ى عل البريطانيةو أ الفرنسيةسواء  األجنبيةالقوات ن تواجد أسعد اهللا الجابري  السوريةالحكومة 
ستالم قوات الجيش إولما كان قضية  ةسوري ةالل وسيادستقإنتقاص من إيعتبر   السوريةراضي األ

                                                           
  ٠ ٩١المصدر السابق،ص تیالوي،،سعید  ١٧١ندي ،المصدر السابق،صاحسان ھ )١(
سكرتاریة  تقریر وزارة الخارجیة العراقیة المرسل الى، ٢٦٤٨/٣١١ملفھ،ملفات البالط الملكي د.ك.و، )٢(

أیلول ١٠٤٤/١٠٤٤/٨،٤شوثیقھ ستقالل سوریة ) ا(االعتراف بمجلس الوزراء العراقي فیما یخص 
دكتوراه  ةاطروح ، ١٩٥٨-١٩٣٩ما بین  السوریة العراقیةالعالقات  فھد جبرائیل الیان،؛١ص/١و،١٩٤٣

 .١١٢،ص ٢٠٠٦، ةق ،كلیة االداب والعلوم االنسانی،جامعة دمشة)غیر منشور(
 ٠  ٥٤جلھ ابراھیم العزاوي ،المصدر السابق،صن )٣(
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تساع إ الداخلي الحرج و ةتعجل لوضع سوريمر مهم ومسأو آكثر تعقيدو اإل ةكثر حساسياإل القضية
رئيس الحكومة السورية لقوه  حتاجإوجبل الدروز والعلويين حيث  الجزيرةاالضطرابات في مناطق 

     ٠    )١( السوريةضاربه تساهم في القضاء على التوتر الداخلي في بعض المناطق 
 الجمهوريةجتماع في القصر الجمهوري ضم رئيس إتم عقد  ١٩٤٤تشرين الثاني  ١٠ وفي

وقرر ورئيس مجلس النواب فارس الخوري ، ورئيس الحكومة سعد اهللا الجابري ، شكري القوتلي 
وبعد  توقف المباحثات مع الطرف الفرنسي ،و السياسيةوضاع الحكومة لتعقد األ ستقالةإالجابري 

فرنسا على  بإصرار متذرعينمام الشعب السوري أتفاق بالخروج بالمظهر الحسن المباحثات تم اإل
ن تشكل الحكومة أتفق المجتمعون على إ، و ةسوريفي الح ونفوذ فرنسي من مصعقد معاهده تض

ي وبقاء القوتلي المجلس النيابي الى الجابر رئاسةلى فارس الخوري و إ بإسنادهاوان يعهد   الجديدة
قد و ١٩٤٤تشرين الثاني  ١١ فيئه لى عقد جلسه طارإستدعي مجلس النواب إ على رأس الهرم ،

ستقالة سباب اإلأ فيهوضح أ آلقى الجابري بيانأحكومته و  ستقالةإتفاجئ الجميع عندما طرح الجابري 
مما  ةبمنح فرنسا بمركز ممتاز في سوري ن طالبوا بعقد معاهده يعترف لهم فيهاان الفرنسي ":حيث قال

 ١٤ فيلمصادقة على طلب االستقالة نتهى عهد حكومة الجابري حينما تم اإ" رفضت  هذا العرض
  . )٢(المستقيلةصبحت بحكم أو  ١٩٤٤تشرين الثاني 

  
  ١٩٤٦نیسان  ٢٥ -١٩٤٥أیلول  ٣٠ـ وزارة سعد اهللا الجابري الثانیة ٢
     

سعد اهللا الجابري الثانية بموجب المرسوم الجمهوري  حكومةت تكون            
على النحو  الجديدةالحكومة  تألفت و ١٩٤٥يلول أ ٣٠في )١١٠٦(المرقم 
، والدفاع الوطني الخارجية وزيراً الحكومة و لرئاسة:سعد اهللا الجابري )٣(اآلتي

 العامةشغال األ و المالية نعيم االنطاكي لوزارةالداخلية، و لوزارة لطفي الحفارو
                                                           

  ٠   ٦٨،ص٥٥،ص  المصدر نفسھ )٢(
  .٢١٢؛محمد حرب فرزات ،المصدر السابق،ص٤١٢،ص١٩٤٦- ١٩١٦ولید المعلم ،سوریة  )٢(
البالط ملفات  ؛ د.ك.و،١، ص  ١٩٤٥تشرین األول ٤٣،٥العدد ١٩٤٥لعام  الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة )٣(

،تقریر القنصلیة الملكیة العراقیة العامة في دمشق المرسل الى الخارجیة العراقیة فیما ٣١١/ ٤٨١٢ملفھ الملكي،
وكفائتة  لي رئاسة الحكومة السوریة الجدیدة لنزاھتھلتو و االوفر حضا االقوىسعد اهللا الجابري (المرشح یخص 

؛الجمھوریة السوریة ، ٢١٦/ص١٥٥،و ١٩٤٥تشرین االول ٣، ٥٠١/٥٠١/٨/١٠١٣٤ش  وتجربتھ بالحكم)،وثیقھ 
انطوان جبران ؛ ٩٨، ص  ١٩٨٩، دمشق ،  ١٩٩٦-١٩١٨مركز المعلومات القومي ، الوزارات السوریة 

المصدر  ؛مازن یوسف صباغ،٨١المصدر السابق،ص ؛سعاد اسعد جمعة وحسن ظاظا،٩٦،المصدر السابق ،ص
 .١٢٧السابق،ص
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 حسن جبارهبالوكالة، والمعارف و لعدليةا لوزارة صبري العسليبالوكالة، و
  . )١( بالوكالةوالتموين اإلعاشة و االقتصاد الوطني لوزارة

 لقى بياناًأام عمله مهبرئيس الحكومة السورية سعد اهللا الجابري  باشر وبعد أن
هم ما أسلوب االرتجالي واأل ستخدمفي مجلس النواب من أجل منح الثقة ، وقد إ وزارياً

ورئيس المجلس النيابي والنواب  الجمهوريةرئيس  قةالسعي الحثيث لنيل ث" :تضمن البيان
ضمان السعي لتأمين مصالح الشعب و الداخلية السياسةما فيما يخص أ والشعب السوري ،

بخبراء للعمل في لجان  ستعانهاإل و هصالحإل الالزمةوضع الخطط و الدستوريةحرياته 
مكافحه و العامة بالصحةكفاء لغرض التنظيم االداري واالهتمام أعضاء أمن  ةمؤلف

 السياسةما فيما يخص أ طباء ،أنشاء مدارس طبيه لتخرج مساعدين إمراض وواأل األوبئة
كمال المشاورات حول الجالء لتحقيق االستقالل التام والتعاون في مضمار أ الخارجية
   ٠  ) ٢(  "هتمام بقضيه فلسطيناإل و العربية الجامعة

من المعارضين لكونه برنامج مختصر ولم  ةعارم ثار البيان الوزاري موجةأوقد 
دارة إساسية للنجاح في وعدم التركيز على المفاصل األ األساسيةتتضح المعالم والمحاور 

جميع  مارس هجوماً وداخل مجلس النواب السوري  المعارضةنواب  شن ة، والدول
سقاطها حيث استخدمت إضعافها ومن ثم إجل أالجابري من  حكومةوسائل الضغط على 

من خالل  غلب طروحات رئيس الحكومة ونجد ذلك واضحاًأاالعتراض على  ةسياس
 داخل ستفزازيةاألسئلة األالتي دلت على توجيه محاضر مجلس النواب السوري 

ل اهمإ الذي تسائل حول حلمي االتاسي النائبرضين المعتكان من أول و، )٣(مجلسال
عدم التطرق و بالتجارةهتمامها إوعدم  اإلجتماعية و العمرانيةالحكومة في بيانها النواحي 

             ٠    )٤( الخارجيةلقضايا الموظفين وعدم وضوح السياسة 

                                                           
؛ ٩٨، ص  ١٩٨٩، دمشق ،  ١٩٩٦-١٩١٨ت القومي ، الوزارات السوریة الجمھوریة السوریة ، مركز المعلوما  )١(

؛مازن یوسف ٨١المصدر السابق،ص ؛سعاد اسعد جمعة وحسن ظاظا،٩٦انطوان جبران ،المصدر السابق ،ص
 .١٢٧،صسجل الحكومات السوریة  صباغ،

 ٠   ٤١٦الریماوي ،المصدر السابق ،ص  سھیلة   )٣(
 ٠   ٤٢٢،ص ٤١٥السابق،صالریماوي ،المصدر  ةسھیل  )٣(
  ٤١٧المصدر نفسھ ،ص  )٢( 
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لم يتطرق  بأنه :فقد علق على البيان الوزاري وقال )١(كرم الحورانيأ النائبأما 
مصير قضيه البنك السوري ولم يتطرق البيان الوزاري  خصوصاًو الماليةلى القضايا إ
لى رئيس إتقدم بالسؤال أ ، ةفي سوري العاملة متيازاإلذات  األجنبيةلى قضيه الشركات إ

 السياسيةحزاب جتماع وحريه تأليف األلجديد ان الدستور نص على حريه اإلالحكومة ا
 ةحريو السياسيةحزاب لى حريه تأليف األإفي بيانها  الجديدةفهل سمحت الحكومة 

سؤاله  كرركرم الحوراني وأالنائب  عادأفلم يجيب سعد اهللا الجابري مما  جتماع ؟اإل
رخص حتى  بإعطاءان الحكومة لم تسمح  جاب الحوراني مؤكداًأليحرج الجابري 

 جريدة إلصدارقدمت بطلب رخصة  نا شخصياًأبل حتى للصحف ف الثقافيةللنوادي 
على ، حكام الدستورألم تطبق  لحكومةثقتي  حمنألنا لست مستعد أولذلك ف، فرفضت 

وال  السوريةللمدن  اإلداريةهتمام بالتقسيمات ن البيان الوزاري لم يشير باإلأالرغم من 
  .  ) ٢(قلغيرها على األال وقاف وألقانون اقانون البلديات و

 :البيان المذكور وأشار إلى على   عبد الرحمن الكيالي النائب الدكتور بينما علق 
م نظريات والذي يميزه استخدو اعودحمل وو ةجذاب و يهجمل لماتكالبيان قد تضمن إن 

األمر الذي دفع رئيس الحكومة  و س ، نعملو س بدأحرف التسويف وسوف وسنهتم وسن
حتج أنا أتحتال والحكومة لم  :"وقال ةبشدو االحتجاج   ضاعترإلى اإلسعد اهللا الجابري 
هم قبل تبتدئ باألان ... لحكومةلخير  :بالقولالكيالي كالمه  متختإو ، "على هذا الكالم

  لكن قد ال تفلحون بثقه القلوبو بالثقةتفلحون نكم قد إو... القلوب  ةالمهم حتى تنال ثق
)٣( .        

لى الحكومة:مجموعة من األسئلة إالنائب قاسم الهنيدي  زيادة على ذلك فقد وجه 
،  التي يكون فيها الجالء المدةهل يستطيع رئيس الحكومة سعد اهللا الجابري ان يحدد  منها
هل فكرت الحكومة باسترجاع لواء ، وما موقف الحكومة من قضيه فلسطين و

                                                           
)سیاسي سوري ،عرف بمیولھ الوطنیة ،انتخب نائبا عن حمص عام ١٩٩٥- ١٩١٤اكرم الحوراني : ( )١( 

،شارك باالنقالبات العسكریة في سوریة ،اسس الحزب االشتراكي العربي  ١٩٤٩و عام ١٩٤٧و عام  ١٩٣٤
رضتھ لمعا ١٩٦٣،غادر سوریة و استقر في لبنان عام ١٩٥٤،اصبح رئیس مجلس النواب السوري ١٩٥٠عام 

 . ٢٤٩،ص ١عبد الوھاب الكیالي ،المصدر السابق ،ج  نظام الحكم انذاك ،للمزید من المعلومات ینظر:
  ٠  ٤٢٢، ص ٤١٨،  ص ٤١٥سھیلة الریماوي ، المصدر السابق ،ص  )٤( 
  ٠  ٤١٩ص  ،، المصدر السابقسھیلة الریماوي)  ١(
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ل الحكومة منتبهه ه اوأخيرجباري جاده بتطبيق التجنيد اإل هل الحكومة، واالسكندرونه
  ٠    )١(  لى التضخم الكبير بالجهاز الحكوميإ

 الحاليةن الحكومة إ" :سعد اهللا الجابري بالقول السوريةجاب رئيس الحكومة أوقد 
لى الحكم  لنؤدي  إقد جئنا  ةنحن يا سادو السابقةخطاء الحكومات أو ةيال تتحمل مسؤول

  .)٢(" عرضة للنقد البرلمانيةالصدر والحكومات في ظل الحياة  ةرحب ن الحكومةأواجبنا و
مع الجابري سعد اهللا جتمع رئيس الحكومة وفي جلسة أخرى لمجلس النواب أ

بعض نواب المعارضة من  متهإ، إذ حتجاج شديد اللهجة خاللها إفتلقى  مجلسال أعضاء
طالع مجلس ممثلي الشعب على الحقائق حيث حدث إي العام والكذب وعدم أبتضليل الر

طروحات لمشادة كالمية ما بين الجابري ونواب الكتلة المعارضة التي تبنت  المعارضة ل
ستقالة جل الضغط على الحكومة وحملها على اإلأمن  القوانين التي تقدم بها  عومشاري
" :سحب الثقة ومما قاله الجابري وأ ستقالةثر هذه الجلسة الساخنة هدد الجابري باإلأوعلى 

ني مؤمن ان إجبار لسبب يه باإلأنا لست من الذين يريدون ان يفرضوا على مجلسكم رأ
و أخرج يوماً أزدهار وتقدم الحياة النيابية وكوني لم إال عن طريق ، ال يتم إتقدم البالد 

نتهك حرمة مجلسكم الموقر، ولكوني الشخص الذي سلمتموه مسؤولية الحكم الشخص أ
غالط أذ صادفت مطالب ومشاكل وصعوبات وإالذي يتحمل وحدة مسؤولية الحكم ، لكن 

ال  برم اتفاقات سرية وأنا لم أ، خطاء لكون هذا الشي المتوقع في ظل هذه الظروف أو أ
شك منتشر بجميع المرافق التشكوا ف ن الألب منكم طأنا ال أجنبي ضدكم ، تامر مع األأ

منع النقد وقلت ان صدري رحب ولكن أنا لم أنتماء الحزبي اإل وأبسبب الكره الشخصي 
ساس إبألفاظ وجمل غير الئقة وتوجيه لي اتهامات باطلة ال عندما يصفني بعض النواب 

يليق بي  ن انه الأضا هجنبية ، حينمع الدول األ تفق سراًأتهمت أالصحة حتى اني ن لها م
عتبر حكومتي أال إساء بحقي وأو يعتذر من أان تثبت علي التهمة  فأماكون في الحكم أن أ

لماذا تثار في  أتساءلبقى بموقف مملوء بالشكوك والشبهات ، أن أستطيع أ ن المستقيلة أل
ذا كان المقصود إفائدة منها و مثل هذه الظروف الحرجة والصعبة الخالفات التي ال

نا على أني غير متمسك بالحكم وان لم توافقوا على بقائها فإاهللا ياسادتي  الحكومة فو

                                                           
  . ٤٢٠،ص المصدر نفسھ   )٢(
  .٤٢٠ص ،نفسھ المصدر   )٢(
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ان الحكومة التي تعتبر نفسها غير موثوق بها ال ترغب ان  و ، ترك الحكمأاستعداد ان 
  .)١(تعمل في جو الشبهات والشكوك

سعد اهللا الجابري  حكومة سياسةعلى لطفي الحفار  الداخليةوزير  إعترض و
كونه من  بهن هذا المنصب ال يليق أمنه  بمنصبه كوزير شعوراً وعدم إقتناعه الثانية

ـ حصر المناصب الرئاسية الثالثة بعلى عتراضه إبدى أو الوطنية الكتلة برز قياداتأ
في  اإلستقالةستقالته من الحكومة وقبلت إثر ذلك قدم أعلى والجابري)  الخوري، (القوتلي،

 استقالة دوتع الثانية هشهر واحد من عمر الحكومة الجابريبعد  ١٩٤٥ول تشرين األ ٢٩
  .)٢(هزت الحكومة الجديدة  ةنتكاسإول أالحفار 

ثير داخل مجلس النواب موضوع تعامل بعض التجار أ وفي الجانب المالي
على  الجابريسعد اهللا  فكان رد وليس بالعملة الوطنية لما له اثر على االقتصاد بالدوالر

سمائهم لديها بموجب قائمة أ" ان الحكومة سمحت لبعض التجار المحددين هذا األمر : 
في جلسة أخرى و  )٣(بالتعامل بالدوالر الستيراد بضائع اساسية من خارج سورية " 

للسنة المالية  العامة الموازنة الجابريسعد اهللا رئيس الوزراء  طرحلمجلس النواب 
حمله  واشنالموازنة، بعد على  النواب اعترض، وقد للتصويت عليها  ١٩٤٦- ١٩٤٥
المعارضة، موضحاً كرم الحوراني باسم أتكلم النائب ، إذ  ةالحكومة الجابريعلى  ءشعوا
غنياء لم يدفعوا ن الكثير من األأسس صحيحة وأال بد من ان تبنى على  الموازنةان 

 ةعادل ةن تجنى الضرائب بصورأطلب أمن قبل الحكومة لهم و لمحاباةالضرائب 
ن يعيد النظر أ الماليةالدخل وعلى وزير  ةالنظر بضريب بأعادهطالب أو العامة للمصلحة

زيادةً طائله  الًاموأ الدولةن تجني من خاللها أالتي يمكن  الماليةالقوانين في بعض النظم و
أرى  وزراء ومجلس ال ةميزانيو الخارجية ةوزار ةالحظ  تضخم ميزانياني إذلك  على

ثر أعلى  ، جداً ضئيلةو هزيلة السورية الجامعةتخصيصات  المعارف و ةن ميزانيأ
 ١٩٤٥ول كانون األ ١في  إستقالته نطاكينعيم اإل الماليةقدم وزير ، الحكومة  نتقاصإ

                                                           
  . ٢٣٤، ص  ١٩٤٥كانون الثاني  ٢٧، ١٠، الجلسة  ٣،د.ع:٣.م.ن.س،د.ش:م )١(
 .٤٣٢،ص١٩٤٦- ١٩١٦؛ولید المعلم ،سوریة٣٤٩یوسف الحكیم ،المصدر السابق،ص )٢(
  . ٢٢، ص  ١٩٤٥كانون االول  ٣، ٢الجلسة  ،٣،د،ع:٣م.م.ن.س،د.ش:)٣(
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مما ، )١(الثانية ةالجابري لوزارةا تخلخلفي سبب ، األمر الذي ت ةصحي ألسباب متذرعاً
، حسن جبارة  المذكورة إلى وزارةالبدفع الجابري إلجراء تعديالً على وزارته ، إذ عهد 

 لألشغال وزيراً وعين فتح اهللا اسيون، التموينو عاشةاألوزاره  بعد أن قام بإلغاء
  .)٢(العامة

جراء مناقلة بإلتنظيم بعض األمور المالية المتعلقة  تاصدر الجابري قرارأكما 
لى خزينة الدولة لسد النقص المالي إسورية من دائرة امالك الدولة  همالية قدرها الف لير

سورية من وزارة  رةيمناقلة مالية قدرها الف ل بإدارة اقرار يصدر الجابرأوالحاصل، 
سمح لوزير المالية و لى خزينة الدولة لسد النقص المالي الحاصل،إشغال العامة األ

بالمشاريع جل القيام أبإقراض بلدية حلب مبلغ مالي قدره مليون ليرة سورية من 
تضمن منح تعويض مالي  اًالجابري قرار صدرأو،  المستحدثة الموكل بالتنفيذ اليها

صدر أوقات العمل الرسمي، وأرية خارج لألطباء البيطريين عندما يكلفون بأعمال بيط
طالق إواالداري لمحافظة جبل العلويين ويتضمن الغاء االستغالل المالي  االجابري قرار

 ١الالذقية عليها وتطبق جميع االنظمة والقوانين السورية اعتبارا من تسمية محافظة 
  .)٣(١٩٤٦كانون الثاني 

 هالمستر كرافي التعاقد معبقرار  الجابريسعد اهللا أصدر  وفي الجانب اإلداري
صل الحائز شهادة الدكتوراه بالحقوق لغرض القيام بمهمة بلجيكي األ لوجون دو شيرميل
قدم تقريراً بهذا ذلك بعد أن االدارية للمحافظات والمدن السورية ودراسة التقسيمات 

  .)٤(الخصوص
ي الدولة حسب الحاجة لمالكات موظفجراء تسوية إتضمن  اًر قراراصدبإقام كما 

حافظة الالذقية وجبل الدروز بعد مموظفي لجراء تسوية ومنازلة وتعيين إختصاص واإل و
مؤسسة بوصفها البريد والهاتف  قام بتنظيم شؤونون الغي االستقالل الخاص بهما ، أ

                                                           
ص  المصدر السابق ،  ؛ وجیة الحفار، ١،ص١٩٤٥كانون الثاني ١٠،٢دمشق،العددأنباء الیوم (جریدة)، )١(

 ٠    ٤٢١سھیلھ الریماوي ،المصدر السابق،ص؛١٩٦
، د.م ،  ،دار الكتاب الجدید٢،ج ١٩٥٨-١٩٢٠، الحدیث  ةوریصفحات من تاریخ س، حسن الحكیم ،مذكراتي  )٢(

 ٠   ١٩٣،ص١٩٦٦
 ، ص١٣١ص ص،  ١٩٤٥األول   كانون١٩الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة في ة في الصادر القراراتحسب   )٣(

 . ١٧١، ص  ١٣١، ص١٩٤٦كانون الثاني   ٢٤،  ٤العدد ، ؛المصدر نفسھ ١٣٢
،  ٧، العدد مصدر نفسھ،ینظر : ال ١٩٤٦الثاني  كانون ٢٤الصادر في   ١٢٠حسب قرار رئیس الحكومة  المرقم  )٤(

 . ٣٠٢، ص ١٩٤٦شباط  ١٦



١٢٩ 
 

وتتمتع بموازنة خاصة بها وترتبط عامة ذات صفه حكومية لها حقوق ولها استقالل مالي 
دارية على بتطبيق العقوبات اإل اً آخرقرار اتخذو داريا بوزارة االشغال العامة ،إ

تأديبية لغرض متابعة ومراقبة موظفي الجان للبا يتسم الف لجانأالموظفين المقصرين و
إحالة الموظف منير  وتطبيقاً لذلك تم ،إلى الجهات المختصة  وأوكل مهام تطبيقهالدولة 

نواع الطوابع أحديد بت  قام كما،  لى لجنة تأديبيهإعبدو على مالك وزارة الخارجية 
  .)١(سعارها للجمهورية السوريةأو

بوصفه صدر الجابري الثقة في الحكومة أوعقب طرح  اإلجتماعي وفي المجال
قيام  :منهاالتي تنظيم األوضاع العامة في البالد قرارات من ال اًددعرئيس الحكومة 

نشاء مجلس وإ)٢(قانون وفر الحماية المزروعات من السرقة واالتالف" بإصدار الحكومة
عمال ذات نجاز األإالدينية لتمثيل جميع الفئات الدينية المختلفة لالهتمام و لألوقافعلى أ

صناف لوحات السيارات أتوحيد كل .كما قامت الحكومة ب)٣(والطابع الديني" الشأن
ع العلم السوري على لون وتسلسل ووض و للجمهورية السورية ويرمز لكل صنف برمز

شابه  ماوات حماموال  دقافنوال يهامقالو أم عامطالفتح منع اإلجازات لو ،طرف اللوحة 
ال بموجب ترخيص وبموافقة الدولة والسلطات الحكومية المعنية على ان يتم تبين ذلك إ

تمديد مدة عقود وتفاصيل ذلك الشي المراد فتحه وخضوعه لمراقبة ومتابعة الحكومة، 
  .)٤(الدولة وتحدد مقدار الزيادة حسب تخمين اللجان المؤلفة لهذا الغرض المالكااليجار 
كما تم ألغاء الرسوم المالية المفروضة على لقاح التدرن و أصبح مجانا دون  

الجابري  خر قدم رئيس الحكومة سعد اهللاومن جانب آ ابل للقضاء على المرض ،مق
ا دون مأوى نتيجة إجتياح أعانات و مساعدات للمتضررين لبعض السكان الذين أصبحو

                                                           
 ، ٣٠٧، ص ١٩٤٦شباط  ١٦،  ٧،العدد  ١٩٤٦الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة حسب القرارات الصادرة في  )١(

؛المصدر ٣٧٢، ص ١٩٤٦شباط   ١٨، ٩العدد  ،لمصدر نفسھ،؛ا٣٤١-٣٤٠ص، ص ١٩٤٦شباط  ٢١،  ٨العدد 
 ، القسم الخاصوثائق الدولة، الوحدة الوثائقیة؛و.م.و.ت ،دمشق ،٤٨٣، ص ١٩٤٦اذار   ٢١،  ١٨العدد  نفسة،

  .٣،ص١٩٤٥تشرین االول ٢١)، ٣٠٤/ ٧٠رقم الوثیقة ( قضایا و حوادث الداخلیة،مجموعة وزارة الداخلیة و ،
 .٦٦، ص  ١٩٤٥تشرین الثاني  ٢٨،  ٢، الجلسة  ٣،د.ع:٣.م.ن.س،د.ش:م)٢(
  . ٦٤، ص ١٩٤٥كانون االول  ٣، ٣، الجلسة  المصدر نفسھ )٣(
، ٣٠،ص٢٨، ص٢٧،ص٢٥، ص١٩٤٦كانون الثاني ٢،١٠،العدد ١٩٤٦الرسمیة للجمھوریة السوریة الجریدة )٤(

  . ٧٥ص
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مبلغ قدره نصف مليون ليرة سورية الحكومة خصصت ، إذ  مطار لمساكنهم سيول األ
   )١(موال توزيعاً عادالً على المستحقين " جان إلحصاء المتضررين ولتوزيع األعدت لأو

الجابري من داخل مجلس النواب السوري قانون حيازة  وضح رئيس الحكومةكما أ
مل السالح بموجب قانون جازة لحيازة وحإ" ان الحكومة ستمنح  :وحمل السالح وقال

حمل السالح  واوعلى كل من يرغب بحيازة  م١٩٤٥تشرين الثاني  ١بتداءاً من إجديد 
تقديم يام القليلة المقبلة ي سوف تصدرها وزارة الداخلية باألمن المستوفين للشروط الت

عادتها إلمصادرة من قبل الدولة فال يجوز سلحة اما األألى وزارة الداخلية ، إطلب 
  .)٢(لمخالفتها الشروط والضوابط " 

لجميع فئات الشعب السوري وعلى المستويين  الواقع المعاشي من أجل تحسينو
ي بمشروع قرار لمجلس النواب الجابرسعد اهللا تقدم رئيس الحكومة العسكري والمدني 

في حوادث العدوان  ستشهدوااتب لعوائل الشرطة والدرك الذين تضمن تخصيص رو
النواب مسألة داخل مجلس  كما طرح .)٣(ستشهادلفرنسي الغاشم يعادل راتب قبل اإلا

 ما إلدخال" ان الحكومة تدرس موضوع غالء المعيشة وتسعى  :غالء المعيشة وقال
  .)٤(الغالء بموازنة الدولة العام القادم "يترتب على 

 مجلس النوابجهوداً حثيثة في الجابري بذل سعد اهللا التحتية  وفي مجال البنى
قرار لشراء التحتية ومنها إصداره  ها إلصدار مجموعة من القرارات الخاصة بمشاريع

ية يكون سورجسر من السلطات البريطانية الواقع في مدينة الرقة وبمبلغ مليون ليرة 
على هذا المشروع النائب قاسم الهندي األمر الذي أثار أعتراض قساط أالدفع على شكل 

الجابري على كالم سعد اهللا رد  حدى ركائز الجسر إقد حدث على  ان خالالً: وقال 
من سالمة الجسر قبل الشروع  والتأكد" ان الحكومة ستؤلف لجنة لمعاينة  :النائب بقوله

                                                           
 . ١٨، ص  ١٩٤٥كانون االول  ٣، ٣الجلسة  ،٣،د.ع:٣.م.ن.س،د.ش:م)١(
 .١٧، ص  ١٩٤٥كانون االول  ٣، ٣الجلسة  ،المصدر نفسھ)٢(
وثائق الدولة الوحدة الوثائقیة،  ،دمشق،و.م.و.ت ؛ ١٩ص ،١٩٤٥كانون االول ٣،٣الجلسة  المصدر نفسھ،)٣(

 ١٩في ،) ١٥/٧٦قضایا حوادث العدوان الفرنسي ،رقم الوثیقة(،القسم الخاص، وثائق وزارة الداخلیة و 
  . ١،ص١٩٤٦كانون الثاني 

  . ٢٧، ص  ١٩٤٥كانون االول  ٣، ٣الجلسة  ،٣،د.ع:٣.م.ن.س،د.ش:م)٤(
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ثر هذا االقتراح وجه النائب أوالتحقق من متانته وسالمته" وعلى  هفحصرض لغ بشرائه
هل الحكومة ستكتفي  :"قال  اذ نفسهالموضوع  لى رئيس الحكومة فيإ لطفي غنيمة سؤاالً
" ان  على ذلك قائالً :جاب الجابري فأخرى أ تأم في نيتها شراء منشأبشراء جسر الرقة 
ما يتفق مع مصلحة البالد سوف  المنشآتذا وجدنا في إومع ذلك  ألوانههذا السؤال سابق 

  .)١(نشتريه" 
الرحمن الحافظ  عزاز عبدإثر تقديم نائب منطقة أوضح رئيس الحكومة على أكما 

دير جمال حيث قال  بطلب يروم فيه تعبيد الطريق الرابط ما بين ناحية تل رفعت و
لطريق المطلوب ن اأعلم مقام المجلس الموقر أود ان أ" :الجابري في هذا الموضوع 

ة سوري ةلير )١٢٠,٠٠٠(متر ويقدر نفقات بمبلغ قدره  )٦٥٠٠(تقدر طولةتعبيده يبلغ 
يمكن تخصيصه لهذا المشروع وسوف  ي اعتماد ماليأوال يوجد في موازنة هذا العام 

  . )٢(" م١٩٤٦صص ائتمان مالي لهذا الطريق في موازنة خن
 لجنةتأليف تضمن لى مجلس النواب إالجابري بمشروع قرار سعد اهللا تقدم كما 
 واو مدارس أفراد إلنشاء عليه رياض اطفال لى األإراضي العائدة ملكيتها لشراء األ

  .)٣(حكومية ضرورية وتمت الموافقة على االقتراح باإلجماع  يمبان
هي اصدار قرارات تضمنت الموافقة الجابري ومن القضايا التي عالجها سعد اهللا 

فعلى سبيل على أعادة الجنسية السورية لعدد من المواطنين و سحبها من البعض االخر 
سامي ،ومريم يوسف لكل من :  المثال ال الحصر سمح عن التخلي عن الجنسية السورية 

،كما ه زوجتبراهيم وإمين عبابة أتوفيق انطوان نقوال ميشال وهاني فارس وو سليم شماس
 نافلة وتخلي اوقجي بعد ان تخلت عن الجنسية االردنية،قالمدعوة نديمة محمد وافق تخلي 

 لعدد منالجنسية السورية  عادأ ، فيما)٤(عن الجنسية التركية وذلك حسب رغبتها  أحمد

                                                           
  . ١٧، ص  ١٩٤٥تشرین الثاني  ٢٨،  ٢الجلسة ، ،٣،د.ع:٣.م.ن.س،د.ش:م )١(
 .٦٥، ص ١٩٤٥كانون االول  ٣،  ٣الجلسة  ،المصدر نفسھ)٢(
 .١٨٢ص  ،١٩٤٥كانون االول ٣، المصدر نفسھ )٣(
- ، ص١٩٤٦كانون الثاني   ٣،  ١، العدد  ١٩٤٦الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة حسب القرارات الصادرة في )٤(

 .  ٧٤، ص  ٥- ٤ ص
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، ثامر هاشم النعماني  فعلى سبيل المثال ال الحصر فقد منح الجنسية لكل من : المواطنين
  ، )١(اللبنانية  ةجنسيالعن  يهماتخل عبدالرزاق الحريري بعد و

كات رخصه تنقيب عن المعادن في الشر بموجبهمنح  اصدر الجابري قرارأو 
مؤقته حتى صدور قانون ينظم التنقيب عن المعادن  راضي السورية وبصورةاأل
  .)٢(حكومة حق الغاء او تحديد رخص التنقيب لول

،  حكومتهسعى الجابري جاهدا لتوسيع التجارة الخارجية في سورية أبان وقد 
سعد اهللا الجابري وزارة الداخلية بوجوب منح جميع  المثال ال الحصر وجه سبيل فعلى

التسهيالت لشركة الهند التجارية فرع االسكندرية التي ترغب بالتبادل التجاري داخل 
  . )٣(االراضي السورية 
ن أبعد نجد إنه الشرق تسليم قوات جيش والوجود الفرنسي  تصفيهوفي مجال 

جل أمن  ونسعد اهللا الجابري والفرنسي برئاسةتوقفت المباحثات ما بين الحكومة السورية 
نتداب خذت سلطات اإلأثر تأزم الموقف أعلى ف السوريةراضي من األ ينالفرنسيخروج 

 ٢٩في ةعتداء الفرنسي على سورياإل وقع حتى االستفزازيةعمال األحداث وتصعد األ
خلف و الدولةمؤسسات  تحيث وقعت مجزره البرلمان السوري وضرب ١٩٤٥يار أ
ترك معظم ، المذكور عتداء حداث اإلأبعد ، وعتداء الكثير من الضحايا والمآسي إلا

 ، السوريةنتداب الفرنسي والتحقوا  بالحكومة مين تحت سلطات اإلظن المنالجنود السوري
عالنها تسليم إرغمت فرنسا على أمما  العسكريةغلب القطعات أ نضمتإ وجيزة مدةوبعد 

 بهول عمل قامت أو ١٩٤٥ب آ ٢١في  السوريةلى الحكومة إقوات جيش الشرق 
و عشائري أطائفي غير ساس أ على عاده تشكيل العسكر وتوزيعهمأهو  الوطنيةالحكومة 

هتمت حكومة الجابري أنتداب الفرنسي  وقليمي حسب ما كان متبع عند سلطات اإلأو أ
وتم شراء  الحديثة العصريةساليب بالجيش السوري كونه سور الوطن حيث درب وفق األ

 ١٢في  )١٢٧٩(الجابري القرار المرقم  سعد اهللا صدرأو، له  ةسالح ومعدات جديد

                                                           
،  ١٩٤٦الثاني   كانون ١٢في  ٥، العدد  ١٩٤٦الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة ة في الصادر القراراتحسب )١(

  .١٧٧، ص١٩٤٦كانون الثاني   ٣١،  ٥، العدد ؛ المصدر نفسھ١٧١ص
جریدة الرسمیة لجمھوریة ، ینظر : ال ١٩٤٦الثاني   كانون ١٥الصادر في   ٧٠حسب قرار رئیس الحكومة  المرقم  )٢(

  .  ١٨٠، ص  ١٩٤٦السوریة 
الوحدة الوثائقیة، وثائق الدولة، القسم الخاص ،مجموعة وزارة الداخلیة ،الوثیقة  و.م.و.ت ،دمشق،)٣(

  . ١،ص١٩٤٥،تشرین الثاني ٣،الصادرة ١٢٨/٢٠١رقم
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) ٤٧٤(بلغ تعداده  الذيتوزيع الجيش السوري حصاء وإالمتضمن  ١٩٤٥تشرين الثاني 
 منتسب )٨٢٤٦ (جمالي قدرةإجندي بمجموع )  ٧٣٣٤(ضابط صف و )٤٣٨(ضابط و

)١(  .  

كد أ ١٩٤٥ول كانون األ ١٣في  تفاقاًإوبريطانيا وقعت كل من فرنسا وخالل ذلك  
ثار هذا أمما  ، ةمن في سوريللمحافظة على األ والبريطانية الفرنسيةعلى بقاء القوات 

مجلس  والحكومة رئيس من قبل وتم االدانه حتجاج إعتراض وسخط وإتفاق موجة اإل
     ٠   )٢(  لحرمتها و ةالستقالل سوري نتهاكإعتبر أ كونه الشعب السوري  النواب و

لحضور برئاسة فارس الخوري ال وفد سوري سقررت الحكومة السورية أروقد 
الى وقدم الوفد شكوى  ١٩٤٦كانون الثاني  ١٠مم المتحدة الذي سيعقد في ألمؤتمر ا

 السورية القضيةوبعد مناقشات  ١٩٤٦شباط ١٦مجلس األمن عرضت على المجلس في 
وقت  بأسرعو  ةفي سوري األجنبيةقر المجلس قرار جالء القوات أمن في مجلس األ

      ٠  ) ٣( ممكن
 البدءنص على ق في باريس بين بريطانيا وفرنسا عقد اتفا  ١٩٤٦ذار آ ٣وفي 

ن أعلى   ١٩٤٦ذار آ ٢١من عتباراًإ ةعن سوري البريطانية و الفرنسيةبجالء القوات 
من خالل ما تقدم نجد أن حكومة و،  ١٩٤٦نيسان ٣٠خر جندي في آينتهي موعد جالء 

قد  يوما فقط ، نة أشهر و ثمان و عشري الجابري الثانية قد أستمرت مدة ستسعد اهللا
القوات   جالءك االنجازات بت تلو توج في كافة المجاالت  حققت أنجازات مهمة

لسورية في  نصراالجالء عد  والفرنسية وكان جالء اخر جندي عن طريق مدينة حلب 
 فيما بعد بدخول الفرنسين لالراضي ولم تسمح الحكومة السورية، الحكومة  عهد هذه

بعدها على سمة دخول رسمية صادرة من الحكومة السورية ،  السورية اال بعد حصولهم
                                                           

  .١٩٧ص  ،  المصدر السابق    ،    احسان ھندي  ؛  ٨٥ص    ، المصدر السابق ،  یوسف جبران غیث  )١(
،تقریر القنصلیة الملكیة العراقیة العامة في دمشق المرسل الى ٤٨١٣/٣١١د.ك.و، البالط الملكي، ملفھ )٢(

الخارجیة العراقیة فیما یخص اعتراض ورفض الحكومة السوریة لالتفاق البریطاني الفرنسي من االنسحاب 
بردى ؛٢-١ص/١،و١٩٤٦كانون الثاني ١٩،   ٣٦/٣٧/٨الجزئي عن االراضي السوریة ،وثیقھ 

كانون االول ٢ ، ١٠العدد  ،،دمشقأنباء الیوم (جریدة)  ؛١،ص١٩٤٥كانون الثاني ١، ٨دمشق،العدد(جریدة)،
 ٤٦٨؛ غالب العیاشي ، المصدر السابق ، ص ٦٣المصدر السابق ،ص  ؛ نجلھ ابراھیم العزاوي،١،ص١٩٤٦

 . ٦٤ابراھیم العزاوي ،المصدر السابق،ص؛نجلة ١٩٤٦كانون الثاني ٥،في ١١بردى (جریدة)،دمشق،العدد)٣(
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في  )٤٤٦و قبلت أستقالتها بموجب المرسوم الجمهوري المرقم ( حكومة الجابري أستقالت
  . )١(  ١٩٤٦نيسان  ٢٥

األول  نكانو٢٧-١٩٤٦نیسان٢٦( الثالثة سعد اهللا الجابري وزارة ـ٣
١٩٤٦.(  

على النحو اآلتي  ١٩٤٦نيسان  ٢٦الثالثة في سعد اهللا الجابري تشكلت وزارة 
 لعدليةل  وزيراًخالد العظم لخارجية ، ويراً ل:سعد اهللا الجابري لرئاسة الحكومة ووز

 صبري العسلي وزيراًو ،لدفاع الوطنيل وزيراً العظمة هنبي ، و واالقتصاد الوطني
 العامة ، و الشغالل اًوزيرميخائيل اليان ، و لمعارفل الشرباتي وزيراً حمدأ ، و لداخليةل
 اًرسالن بمنصب وزيرأعادل   حلحزيران ١٧وفي ، )٢(المالية لوزارةل دمون الحمصيأ
 ٨واستمرت هذه الحكومة لمدة  الدفاع ، ةراو تولى أحمد الشرباني وز، لمعارف ل
  .)٣(شهرأ

في مجلس  بياناًمنصب رئاسة الوزراء ألقى سعد اهللا الجابري  وبعد أن تسلم
تركز  الداخليةسياستنا ن إ"  :قال اذ لحكومته األساسيةالخطوط فيه النواب السوري وضح 

الجميع للعمل  فيهيجاد استقرار ينصرف إو العامةوضاعنا أنقالب في إحداث أعلى 
 و ، ةساسه سلطه الحكومة وتطبيق القانون بقوأنتاج والحكم بالعدل الذي تقوم على واإل

ن أ ةبغي االجتماعيةجل الخالص من المشاكل أيجاد حلول لمساعدتنا من إنحن جادون في 
 و المختلطةلغاء المحاكم إسنعمل على  ، و تفريقأينعم الجميع بتلك الحلول بدون تهاون 

                                                           
، تقریر المثلیة  الملكیة العراقیة في حلب المرسل الى الخارجیة ٤٨١٣/٣١١د.ك.و،البالط الملكي ،ملف)٤(

العراقیة فیما یخص جالء اخر جندي فرنسي عن االراضي السوریة كان من خالل مدینة حلب السوریة 
،تقریر القنصلیة الملكیة ٤٨١٣/٣١١؛د.ك.و،البالط الملكي،ملفة٧١/ص١٨، و١٩٤٦نیسان   ٧، ١/٣/٤٢،وثیقة

العراقیة العامة في دمشق المرسل الى الخارجیة العراقیة فیما یخص استقالة حكومة سعد اهللا الجابري ،وثیقة 
؛ و.م.و.ت، دمشق، الوحدة الوثائقیة ،القسم الخاص،  ٦٩/ص٤٦،و١٩٤٦نیسان ٢٧، ٤٤٥/٤٤٥/٢٠٠/٤٤٨٤

الجریدة الرسمیة  ؛١،ص١٩٤٦أیار ٨،  ٥/٣٥،مجموعة وزارة الخارجیة السوریة، وثیقة خ/ وثائق الدولة
جبران ،المصدر السابق  انطوان  ؛١،ص١٩٤٦نیسان ٢٥،  )١٨العدد(  ،١٩٤٦للجمھوریة السوریة لعام 

المصدر السابق  ؛مازن یوسف صباغ،٨١؛سعاد اسعد جمعة و حسن ظاظا ،المصدر السابق ،ص٩٦،ص
  . ١٢٧،ص

، البالط ،ینظر: د.ك.و ١٩٤٦نیسان ٢٧الصادر في ٤٦٨شكلت بموجب المرسوم المرقم ت )٢(
،تقریر القنصلیة الملكیة العراقیة العامة في دمشق المرسل الى الخارجیة العراقیة فیما یخص ٤٨١٣/٣١١الملكي،ملفة

الجریدة  ؛ ٧٠/ص٤٧، و١٩٤٦نیسان  ٢٩، ٤١١٨/  ٤٤٥/٤٤٥/٢٠٠تشكیل حكومة سعد اهللا الجابري الجدیدة، وثیقة 
؛سعاد اسعد ٩٨المصدر السابق،ص انطوان جبران،؛  ١٩٤٦أیار ٢ الصادر في ١٨العدد ، السوریة الرسمیة للجمھوریة

 .٩١جمعة وحسن ظاظا ،المصدر السابق،ص
 . ٩١ص ،نفسھ المصدر  عد جمعة وحسن ظاظا ،؛سعاد اس٩٨ص ،نفسھ المصدر  انطوان جبران، )٣(



١٣٥ 
 

ما سياستنا أ للشعب ، الرفاهيةصدار قانون ينظم العمل وسن قوانين هامه لتحقيق أ
 المتحدةمم األ ةعلى خطى منظم السير سجام وناإل ساس العمل وأتقوم على  الخارجية

حسن العالقات أ قامةأوالسعي على  المنظمةوالقيام بالواجبات التي ينص عليها ميثاق تلك 
خرى بل الجميع يتمتع أدوله على دوله  ألي رجحان ال متياز في بالدنا وإال  مع الدول و
اننا فنحن نقيم معهم صالت جيرما العامة ، أمصالحنا  تضيهتقوالعمل على ما  بالمساواة

مع الدول التي  الدبلوماسيةحسن العالقات أقامه إوسنعمل على  ةه وعالقات حسنيبط
خاء مع الدول األ و المودةوثق صالت أقامه إوسنعمل على   ةضي بمصلحه سوريتقت

والسعي  الصهيونيةلى مكافحه إقصى حد ممكن ونسعى ألى إوسنناصر فلسطين  العربية
  .)١(" ستقاللها والدفاع عن عروبتها إفي سبيل حصول فلسطين على 

 فوضى و هذه وفي الجانب األداري ترك الفرنسيون بعد الجالء أجهزة الدولة في حالة
ومة سعد اهللا الجابري بعد االستقالل مما أثار موجة إعتراض و أكبر صعوبة واجهت حك

حتاج سسة البرلمان يتشريع القوانين عن طريق مؤو ألن  تذمر لدى بعض المواطنين ،
الى اعطائه تخويال من اجل تنظيم االدارة سسة الى وقت طويل ، االمر الذي دفع تلك المؤ

  .)٢(و معالجة الخلل الذي أحدثة الجالء 
وبعد حصول التخويل قام بأصدار عدد من القرارات ذات الطابع التنظيمي و التي 

ثر هذا ألى تنظيم عمل وهيكلة المؤسسات الحكومية وتنظيم مالكاتها وعلى إ هدفت 
بتلك ضطرابات ضد الحكومة لقيامها اإل و حتجاجاتندلعت موجة من اإلإالتنظيم قد 

 عادة هيكلة وتنظيمومن أجل تحقيق ذلك عمل على إ ،مؤسسات التنظيمية ل األعمال
. )٣( دارية والماليةمن النواحي األ ظيمهانتبمر ، إذ أوزارة الداخلية والخارجية  مالكات

وقات الدوام الرسمي حينما أضافية خارج إعمال بأسمح لموظفي وزارة الداخلية القيام و
ضافية ، ن يمنحوا تعويضات مالية مقابل خدماتهم األألب منهم الحكومة ذلك على تط

                                                           
  .٦- ٥،ص ١٩٤٦كانون الثاني ٢،٢٠الجلسة ، ٣،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش:)١(
 .٢٠٥،ص  السابق؛وجیھ الحفار ،المصدر ٩٢- ٩٠صص ،السابق مصدر یوسف جبران غیث ،ال )٢(
  .١٤٣٠-١٤٢٨ص -ص ، ١٩٤٦تشرین االول ،  ٢١، ٤٤، العدد ١٩٤٦الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة )٣(



١٣٦ 
 

قسام أبتنظيم مالك ووشرعت الحكومة  ،وضاع الداخلية هذا القرار بسبب سوء األوجاء 
  . )١(وقافمديرية األ، ووزارة االشغال العامة  تيدائر
جميع  عتبارإ لغاء المحاكم العثمانية والفرنسية وبإ وكما أردف تلك االجراءات 

ن هذه المحاكم تمس بشكل أل المختلطةلغاء جميع المحاكم إ، و)٢(حكامها ملغيةأقرارتها و
  .)٣(ة لسوري الداخليةمن التدخل بالشؤون  األجنبيةالبالد وتتمكن الدول  ستقاللإ مباشر

 إهتم و لتجنيدلسن قانون ب فقد قام سعد اهللا الجابري المستوى األمني أما على
عمال الشغب التي حدثت أعلى ام بالقضاء ق، وتأهيله وتسليحه وتدريبه ب ، إذ قامبالجيش

واستطاعت الحكومة من فرض  )٤(سليمان المرشدفي منطقه العلويين بزعامة المدعو 
 البدويةخضاع القبائل إ ةريحاولت الحكومة الجاب. كما )٥(القانون وحافظت على االستقرار

حتج إلى  الغاء  مصلحه العشائر مما إللدولة بعد ان سعت   المدنيةلى النظام والقوانين إ
 العربيةعرافها وتقاليدها أتتعارض مع  الحكوميةان القوانين  ةنواب العشائر بذريع

  . )٦(األصيلة
زار رئيس الحكومة سعد اهللا الجابري جبل الدروز   ١٩٤٦ الثانيتشرين  وفي

نضمام الجبل إومحاوالت  هنفصاليإبوادر  رضطرابات وظهوندالع المشاكل واإلإب ببس
، )٧(للدولة هالي الوالء األ، بعد أن أعلن ردن وجرى التفاهم وحل مشاكلهم لى شرق األإ

 ١٢في   اًصدر قراراإلضطرابات المذكورة ، أ تلك المشاكل و على ومن أجل القضاء
حزاب لى األإمن االنتساب  بالدولةي موظف بموجبه أمنع  ١٩٤٦ول تشرين األ
 وأوالجمعيات والنوادي والصحف السياسية حزاب تأسيس األ. كما جعل )٨(السياسية

                                                           
  .٢١مصطفى بالوني ،المصدر السابق،ص )١(
  .١٤٣٠-١٤٢٨ص -ص ، ١٩٤٦تشرین االول ،  ٢١، ٤٤، العدد ١٩٤٦الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة )٢(
  .٩٥المصدر السابق،ص یوسف جبران غیث،)٣(
، تزعم ١٩٤٦احد وجھاء الالذقیة، اصبح نائبا عن مدینتھ في مجلس النواب لعام  سلیمان المرشد: سیاسي سوري و)٣(

على مجموعة من المناطق  كومة السوریة ابان حكومة سعد اهللا الجابري الثالثة بعدما سیطرتمرد واعلن االنفصال عن الح
بعد ان وجھت  ستطاعت الحكومة من انھاء تمردها ‘بدعم وتأیید من اتباع الفرنسین لتكوین دولة خاصھ بھ المجاورة لھ،

(جوبة برغال )في جبال الالذقیة ،قبض في  لمعقل حركتھ ١٩٤٦أیلول  ١٣حملھ عسكریة في یوم الجمعة حكومة ضدة ال
من و الخروج عن االخالل باألفي ساحة المرجة بالعاصمة دمشق بتھمة  علیة وعلى اتباعھ وتم محاكمتھم و اعدموا

   .  ١٦٠، للمزید من المعلومات  ینظر: ھاشم  عثمان  ، المصدر السابق ، ص القانون
  ٠ ١٥٢١، ص١٩٤٦تشرین االول  ٢٤،  ٤٥العدد  ، ١٩٤٦الجریدة الرسمیة للجمھوریة السوریة )٥(
 .١٥٢٤مصدر نفسھ ،صال)٦(
 . ١ص ،١٩٤٦أذار ٤ ، ٥٢بردى(جریدة)،دمشق، العدد )٦(
  .٩٢صالمصدر السابق ،  یوسف جبران غیث  ، )٨(



١٣٧ 
 

ثر صدور هذا القرار حدثت احتجاجات أعلى و ، الداخلية بوزير ةحضرها منوط
 المعارضةستغل  نواب إيحد من الحريات وقد  على القرار المذكور كونهومظاهرات 

 .)١(الحكومةالرأي العام ضد   إلثارةالقرار 
 تنظيم مالك ودوائر وزارة المعارفبسعد اهللا الجابري قام  الجانب اإلجتماعيوفي 

 بأمورعداد هيئة تعليمية قادرة على القيام إجل أعالي للمعلمين من المعهد ثم أسس الو
 الدراسيةل بعض التعديالت على المناهج ادخبعدها شرع بإ)٢( مجتمعالتربية والتعليم في ال

لى حدوث إ مراأل ثم تطور، ضد الحكومة  طالبيةتظاهرات  أدى إلى حدوث ، ولكن ذلك
أما ،)٣(ثاره الرأي العام ضد الحكومةالنواب المعارضون الحادث إل ستغلإ صدامات و

منح  هرفضت الحكومة الجابري، فقد  ةفي سوري العاملة الفرنسيةللمدارس بالنسبة 
صرت الحكومة ان تخضع لقوانين وزاره المعارف أبل لها ،  ستثناءاتإ و متيازاتإ
 اللغةدخال إوجوب و الفرنسيةجراء التفتيش ومراقبه طرق الدراسة في المدارس إو

سعد اهللا الجابري لم يغفل . و )٤(مالبلد اآل لغةولى باعتبارها في مراحلها اآل العربية
 ومن ثم شرع فتح كلية العلوم في الجامعة السورية ،قام ب التعليم العالي ، إذاإلهتمام ب

وتحديث نظام ، المكتبة الظاهرية والمجمع العلمي السوري وعمل كل من بتنظيم مالك 
 الصحةاستحداث وزاره قد ، و )٥( الجديدةالعلمية بالمصادر  األخيرة  ا ورفدمالعمل به

و فتح مراكز  ةيالصح ها تنظيم وترتيب دوائر ووجه العمل بإعادة، واالسعاف العام 
  .)٦( بان حكومتهللقضاء على االمراض  أ وجعل اللقاحات مجانية صحية في اغلب المدن

 بالدولةالتي استشرت  البطالةللقضاء على سعد اهللا الجابري حكومة سعت كما 
الحكومة جعل مما ، جراء تسريح الموظفين الذين كانوا يعملون مع الفرنسين قبل الجالء 

                                                           
  .  ٤٢٢الریماوي ،المصدر السابق،ص ةسھیل)١(
جریدة الرسمیة للجمھوریة ، ینظر : ال١٩٤٦األول  تشرین ٩الصادر في  ١٠٠٣حسب قرار رئیس الحكومة المرقم  )٢(

 .١٥٧٣، ص  ١٩٤٦السوریة لعام 
  ٠ ١٤٩یوسف جبران غیث ،المصدر السابق،ص )٣(
   ٠    ٤٢٧،ص     المصدر السابقلونكریك ،  ستیفن ھمسلي )٤(
، ینظر : الجریدة الرسمیة للجمھوریة ١٩٤٦األول   تشرین ٥الصادر في   ١٣٠حسب قرار رئیس الحكومة المرقم  )٥(

  . ١٤٣٠ص  ،١٢٩٧،ص١٩٤٦تشرین االول  ١٧،  ٤٣، العدد  ١٩٤٦السوریة 
  .٢١مصطفى بالوني ،المصدر السابق،ص )٦(



١٣٨ 
 

إلى سعت الحكومة وفي جانب اخر  ،)١(واسعين  تذمر وسخط شعبيأن تجابه  هالجابري
 )٢٧٨(صدر رئيس الحكومة سعد اهللا الجابري قانون العمل المرقم أاإلهتمام بالعمال ، إذ 

حدد بحقوقهم و للمطالبةتشكيل نقابات في حق العمال تضمن  ١٩٤٦حزيران ١١في 
وتعويض العمال جراء  األسبوعية العطلةجور العمل وإ القانون ساعات العمل و

عملت السوري  ، ومن أجل المحافظة على المستوى المعاشي للمواطن )٢(اإلصابة
% وتأثر ٥٠تكاليف الحياه بنسبه  الذي رفع منالحكومة جاهدة لمكافحة التضخم النقدي 

توفير المستلزمات األمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى ، فراد الشعب السوري أجميع 
 .)٣(سواق على األ الرقابة للشعب ودعم جميع السلع وفرض األساسية

من حيث البحث  باآلثار هتماماإل منها مجاالت أخرىات تتعلق في قرار كما أتخذ
العابثين بها كونها والتنقيب والتحري والصيانة والحفظ والترميم ومعاقبة المتاجرين بها و

دارية التي قام بها رئيس الحكومة الجابري مور اإلمة السورية ، ومن األمثل تاريخ األت
ة منير المشبوت في محافظ وظف الصادر بحق الملجنة التأديبية هو توجيهه بتنفيذ قرار ال

  .)٤(حالته على القضاء إالالذقية و
بتنظيم وأمر وزارة االقتصاد بالجابري سعد اهللا  إهتم يوفي الجانب اإلقتصاد

ستيراد والتصدير ومراقبة الكمارك شراف على اإلاليها مهمة اإل تدسنأوها مالكو هادوائر
سماء وعالمات تجارية للبضائع أوجهه بوجوب وضع ، كما وحركة التبادل التجاري

لمستهلك من الغش والتزوير ومعاقبة ومحاسبة من ل التجارية والصناعة والزراعة حمايةً
ألجل و ، بقصد الغش والتقليد عالمة موجودة سابقاً وأسم بضاعة ما أو ينتحل أيقلد 

) البريطاني الجنسية راس هاملتونهوعين الجابري المستر (متابعة هذا األمر بجدية 
دارة إستفادة من خبراته في إلل الشؤون المالية وبصورة مؤقتهوبمنصب خبير االدارة 

عين السيدة ( ايليا نور كيسمي) البريطانية كما ، دوائر هذه الوزارة تنظيمو الشؤون المالية
                                                           

-١٩٤٦ الوحدة المباركةمن االستقالل حتى  ةضا ،سوری؛علي ر١٢٧،ص السابق یوسف جبران غیث ،المصدر)١(
 ٠ ١١،ص المصدر السابق، ١٩٥٨

 . ٢٠؛مصطفى بالوني ،المصدر السابق ،ص ٩٧المصدر السابق،ص  یوسف جبران غیث،)٢(
 ٠  ٩٣،صنفسھ المصدر  یوسف جبران غیث، )٣(
: الجریدة الرسمیة ، ینظر  ١٩٤٦األول  تشرین ١٣الصادر في   ١٠٢حسب قرار رئیس الحكومة  المرقم  )٤(

  .١٥٢١، ص١٩٤٦تشرین االول  ٢٤،  ٤٥، العدد  ١٩٤٦للجمھوریة السوریة 



١٣٩ 
 

من خبراتها في ادارة  من أجل اإلستفادةالشؤون المالية و إلدارةالجنسية بمنصب خبير 
  .)١(وزارة المالية وبصورة مؤقتةعمل تنظيمها والشؤون المالية 

لمعارضين لسياسة الحكومة حدة ضغط النواب ا زادت فيهالوقت الذي اوفي 
إزدادت حدة المقاطعة بين رئيس الوزراء سعد اهللا الجابري و بين رئيس  الجابريه

 تلك المقاطعة كانت بسبب موقف األول و معارضته الجمهورية شكري القوتلي و فحوى
اسية لألخير بفترة رئالذي يسمح  من الدستور السوري  )٦٨لرغبة القوتلي بتعديل المادة (

يجوز بدولة حديثة العهد تدعي بالديمقراطية أن تقفز  ال وكان رأي الجابري إنه ثالثة ،
 ت المشاكل التي واجهت الحكومة ،وبسب تلك الخالفات إزداد ،)٢( تخرقه على الدستور و

على رأس وفد حكومي ١٩٤٦ الجابري في تشرين الثاني ال سيما بعد أن سافر سعد اهللا
حينها شعر  الى مصر لحضور إجتماعات الجامعة العربية و التباحث في الشأن العربي ،

معالجة لالمرض و على أثر ذلك دخل المستشفى ل بعد أن داهمه ، الجابري بتدهور صحته
 هامر الذي أثر على عمل الحكومة و أصابها بشئ من التلكؤ في أعمالو لمدة طويلة ، األ

وعلى أثر ذلك قدم الوزراء  ، )٣(و أصبحت شبة مشلولة لغياب رئيسها بسبب المرض 
من مصر  ما أضطر رئيسها بأن يرسل أستقالتهم استقاالتهم لصعوبة وضع الحكومة ،

  .)٤(واجبة الوطني لتدهور و تأزم وضعة الصحيعلى مواصلة  لعدم قدرته
يتضح مما سبق أن سعد اهللا الجابري كان في نضاله الصعب سواء كان السياسي و

أو اإلداري هادياً ومعلماً ألبناء قومه في قيادة سفينة األمة ، فمنع الفوضى وأقام النظام 
أسرية ، بعيد الغور والعمق  وأعطى كل ذي حق حقه ؛ متأثراً من ترسبات حضارية و

من خالل تاريخه الحافل بالوطنية ، إذ كان سعد اهللا الجابري أثناء شغله لمنصب وزارتي 
اللسان وتعالى عن  يفعف اًنزيهاً نظيفلوزراء رئيساً لمجلس او الداخلية والخارجية 

       المغريات مما جعله أن يستغل منصبه لخير وطنه ورفعة مواطنيه.
  

                                                           
، ینظر : الجریدة الرسمیة للجمھوریة  ١٩٤٦األول  تشرین ١٣الصادر في   ١٠٢حسب قرار رئیس الحكومة  المرقم )١(

تشرین    ٢١،  ٤٨العدد ، المصدر السابق ، ١٥٧٣، ص١٩٤٦تشرین االول  ٣١،   ٤٦، العدد  ١٩٤٦السوریة 
  .١٦٦٦، ص١٩٤٦الثاني 

 . ٤٨)باتریك سیل ،المصدر السابق ،ص١( 
 . ٩٨)یوسف جبران غیث ،المصدر السابق ،ص٢(
. ینظر: الجریدة الرسمیة  ١٩٤٦كانون االول  ٢٧الصادر في  ١٢٠٤بموجب المرسوم المرقم   االستقالةقبلت )٤(

 ٠ ١٥المصدر السابق،ص، علي رضا ؛  ١٩٤٦كانون االول  ٣١في الصادر ،  ٥٥العددللجمھوریة ا لسوریة، 
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  لثالمبحث الثا
  .سعد اهللا الجابري والمشاریع الوحدویة

  
تحادهم لمواجهه إ ضرورة ووحدتهم وجمع كلمتهم  بأهميةشعر العرب لقد 

ندالع إبعد  خصوصاًاع عن مصالحهم وتحقيق تطلعاتهم والصعوبات والمشاكل والدف
العالم وتخلخل ميزان القوى  لخارطةوما صاحبها من تغيير  الثانيةالحرب العالمية 

تنافس درك العرب أإذ  والتغيرات والتطورات السياسية التي صاحبتها ، المتصارعة
غير وضاع وفي ظل هذه األ ، طقة العربية منهتمامها بالإو الدول الكبرى فيما بينها 

 الوحدويةبداء التعاطف مع مشاعر العرب وتطلعاتهم أو ةسعت بريطانيا لمداعب مستقرة
 الثانية العالميةالحرب  مدةفي  ستقاللاإل و بالوحدةرضاء العرب المنادين إو ملكسب وده

الخاضعة لسيطرتها ولمد زاحة فرنسا من البلدان إلى إ باإلضافة الحرجة و الصعبة
منها ان الترحيب والتلويح بقضيه  عتقاداًإ بالكامل و المنطقةعلى  الهيمنةسيطرتها و

  المنطقة .قد يحجم من المناخ المعادي لبريطانيا وهيمنتها على  الوحدة
وزير  ةن منها مذكرنيبل الساسة البريطاشارات من قإلامن  دصدرت عدوقد 

 ١٩٤١يارأ ٢٧في  )البريطانية  العربيةبعنوان (السياسة  )١(يدنآوني تنأ بريطانية ةخارجي
ن بريطانيا ال تعارض االتحاد وعلى إ:" تحاد العربي وقاللى موضوع اإلإتطرقت التي و

فضلت توحد العرب ضمن تنظيم  ، ويبدو أن بريطانيا )٢("  بأنفسهم وهيقرالعرب ان 
  العربية.جميع الدول   على السيطرة خاللهتتمكن من 

                                                           
، في حي وندلستون ، في مقاطعة دیرھام  ١٨٩٧حزیران عام  ١٢ ولد في) ١٩٧٧-١٨٩٧:(انتوني ایدن روبرت  )١(

ارستقراطیة ، تعلم اللغات االوربیة الفرنسیة وااللمانیة بریطانیة عائلة ، من  البریطانیة  وكان ترتیبھ الرابع بین اخوتھ
تطوع في الجیش  ١٩١٥یلول أقضى فیھا اربع سنوات ، وفي والتحق بكلیة ایتون ،  ١٩١١عام مطلع في ، ووالیونانیة 

،  السوم في معركة من فیلق البنادق الملكي ، واشترك ٢١ثر بلوغھ سن الثامنة عشردخل الجیش برتبة ضابط في الكتیبة أ
سرح من الجیش بعد خدمة استمرت حوالي اربع  ١٩١٩ونال وسام (الصلیب الحربي) ، النقاذه ضابط مجروح . في عام 

خاض تجربة سیاسیة بالترشیح الى عضویة مجلس ، ثم وعمل في میدان الصحافة  ،١٩٢٢في ایلول ، وبعد الحرب 
للشؤون الداخلیة غودفري لوكر المبسون ، وشارك مع وفد  ةر الدوللوزی ًاخاص ًاالعموم البریطاني ، عین سكرتیر برلمانی

منصب السكرتیر البرلماني الخاص لوزیر  ١٩٢٦قلده عام ، .بریطاني برلماني بزیارة الى حقول النفط في ایران 
ًا لشؤون عصبة اصبح  وزیر،  امیرلین اذ رافقة ایدن في المؤتمرات الدولیة التي شارك فیھا الخارجیة ، اوستین نیفیلتش

 ق بیان عبد ،انتوني ایدن و القضیة العربیة، رسالةمیثا .لمزید من المعلومات  ینظر:١٩٧٧ توفي عام  ١٩٣٥عام  االمم
 .١٢،ص ٢٠٠٢تكریت، (غیر منشورة)،كلیھ التربیھ ،جامعة ماجستیر 

راه (غیر ودكت،اطروحھ ١٩٥٨-١٩٤٦یة المصریة لعالقات السیاسیة السورالمرسومي ،ا جمیل صبر )٢(
 .٤٧ص  ، ١٩٩٨ابن رشد ،جامعة بغداد ، منشورة )،كلیھ التربیة 
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 ٢٩خرى في مجلس العموم البريطاني أ ةمر بريطانيالخارجية الوزير وصرح 
يسرني : " بريطانيا على موضوع وحده العرب حيث قال عتراضإعدم  مؤكداً ١٩٤١يارآ

وعن استعدادها  الخطوةعن ترحيب بريطانيا بهذه  الجاللةصاحب  باسمعلن لكم أان 
  ،ومن المشاريع التي برزت في تلك المدة : )١("لها  التاريخية للمساعدة

 ١٩٤١في عام)٢(عرض عبد اهللا بن الحسينبعد أن   :مشروع سوريه الكبرى- ١
 ةوتضمن توحيد كل من (سوري )الكبرى ةمشروع سوري(طلق علية وحدوي أمشروع 

ن يكون شكل الحكم ملكي دستوري أعلى  زعامتهتحت  ردن)ولبنان وفلسطين و شرق األ
قليات عطاء اليهود استقالل ذاتي في فلسطين وان تتمتع الديانات واألإويضمن المشروع 

تفاقيات مع إدارة خاصة وعقد إوحرياتهم ويتمتعون بضمان لحقوقهم بخرى في لبنان األ
هللا بن الحسين دعوته لمشروع كد عبد اأ،  المنطقةبريطانيا وفرنسا لضمان مصالحهم في 

نهيار وسقوط فرنسا في إبعد  اًوخصوص الثانية العالميةبان الحرب أالكبرى  ةسوري
 ةلتحقيق مشروعه بسبب خضوع سوري ةبومناس ةمتاح الفرصةالحرب حيث رأى 

  .)٣(الفرنسية للسيطرة
كبر نها الالعب األراد عبد اهللا ان يحصل على التأييد البريطاني لمشروعه ألأوقد 

وطالبا الدعم والتأييد   مما بعث عبد اهللا بمذكره شارحاً المنطقةعلى  المهيمنةوالقوه 
 ةه المندوب السامي بمذكرجابأ ، لى المندوب السامي البريطاني في فلسطينإلمشروعه 

عدم سماح بريطانيا بالقيام بأي  المذكرةكدت أمال عبد اهللا حيث كان مضمونها مخيب آل
ثر أوعلى  ،المنطقة ضرار بمصالحهم في بفرنسا واأل ذى بها وعمل يؤدي بالحاق األ

                                                           
 ة،رسال١٩٧٩-١٩٥٦ العربیةسعدي عبد اهللا السامرائي ،دور االردن السیاسي في جامعة الدول  ایناس)١(

والدولیة  السیاسیة،المعھد العالي للدراسات  الجامعة المستنصریة ، ة)غیر منشور(ماجستیر 
 ٠  ٥،ص٢٠٠٣،،بغداد

البریطانیون اماره شرق االردن  لھوجد أ ،المملكة األردنیة الھاشمیةمؤسس )١٩٥١-١٨٨٢() عبد اهللا بن الحسین ٢(
اصبح ملكا على شرق االردن ،استبدل اسم االمارة بعد ان عقد معاھدة تحالف مع بریطانیا في  ١٩٤٦وفي عام ١٩١٢عام

.  معلوماتمزید من اللقرب المسجد االقصى ،ل ١٩٥١تموز٢٠شمیة ،اغتیل في وسمیت بالمملكة االردنیة الھا ١٩٤٦عام 
 . ٣٧٠،ص ٢،ج المصدر السابق   عبد الوھاب الكیالي ، :ینظر

؛رائد  ٤٤،ص٢٠٠٨،بیروت، الوحدة العربیة،مركز دراسات ٢٠٠٠-١٩٤٥) علي محافظة ،فرنسا و الوحدة العربیة ٣(
،جامعة تكریت  ة)غیر منشور(،رسالة ماجستیر  ١٩٥٨-١٩٤٣ السوریة اللبنانیةالسیاسیة سامي حمید الدوري ،العالقات 

 .٧١،ص٢٠٠٣،كلیة التربیة ،
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ولمقتضيات ظروف  المنطقةهتمام العرب بمصيرهم ولضمان مصالح بريطانيا في إ
 وسط وألا بمنصب وزير دولة لشؤون الشرق )كيسى(الحرب قامت بريطانيا بتعيين 

  .)١(القاهرة جعلت مقره 
مع مقتضيات وضروريات الحرب  كان الموقف البريطاني متباين وذلك تماشياًو
 ةمجموعصدرت بريطانيا ، إذ أوضاع الدولية الحرجة ألومراعاه ا القائمة الثانية العالمية

سب عطفهم وتأييدهم من التصريحات جاملت من خاللها مشاعر العرب الوحدوية لك
بان الحرب أولبنان  ةسوريمثل لسيطرتها  ةغير خاضعالدول  اًخصوص ودعمهم  و

  .)٢(المنطقةومكانه فرنسا في  سيطرةخرى لزعزعه أ جهةومن  جهةمن  الثانية العالمية
بتصريح   ١٩٤١يارأ ٢٩يدن في أنتوني أبريطانيا المستر  ةصرح وزير خارجي

لى نيل إوقال ان العرب يتطلعون  ةعربي ةد رغبة بريطانيا في تحقيق وحديكتأمضمونه 
 أليتأييد بريطانيا في مسعاهم نحو هذا الهدف ولذلك فأن بريطانيا ستقدم دعمها المطلق 

عبد اهللا بن دعوة في تجديد  أثرهيح الجميع وكان لهذا التصر ةمشروع وحدوي ينال موافق
  .)٣(بمشروعه الوحدوي ابالمضي قدمو الحسين 

لى ما إ ةن بالتريث في السعي لتحقيق مشروععبداهللا بن الحسي تشرشلبينما نصح 
لى حرج في عالقتها مع إوذلك حتى ال تتعرض بريطانيا  الثانية العالميةبعد الحرب 

عبد  ميربقى األ،  آنذاك المتوترة العالميةوضاع الحرجة واأل ظروف الفرنسا في خضم 
خذ يطالب أو ةلتحقيق مشروع والسير جاهداً المالئمةاهللا بن الحسين يتربص الفرص 

  . )٤( لدول المعنية تقدم على رفضهاألمر الذي جعل ا المعنيةطراف على األ فرضهب
ننا موقفة من المشروع قال "أ موضحاً في هذا الصدد الجابري بياناً أصدروقد 

  . )٥("  و متمسكين بميثاق الجامعة العربية الكبرى من اساسه نرفض مشروع سورية

                                                           
،رسالة ماجستیر( غیر منشورة)،المعھد ١٩٥٤-١٩٣٢العراق ومشاریع الوحدة العربیھعطیھ دخیل عباس الطائي ،)١(

 ٥٣-٥٢ص -ص،  ١٩٨٣الجامعة المستنصریھ، العالي للدراسات القومیة واالشتراكیة،
 ٠ ٥٤-٥٣،صنفسھالمصدر   )٢(
 .٨٣،ص٢٠١٠،بیروت ، العربیة الوحدةالكبرى ،مركز دراسات  ةنجالء سعید مكاوي ،مشروع سوری )٣(
 ٠ ٥٢ص١٩٥٨،مطبعة عكرمة ،دمشق ،١٩٥٨- ١٩١٨ولید المعلم ،سوریا  )٤(
المرسل في دمشق العامة   العراقیة،تقریر المفوضیة  الملكیة ٦/١/١١٨د.ك.و، ملفات البالط الملكي ،ملفھ   )٥(

  .  ٣- ٢/ص ١ت،و-،بالكبرى  یخص رفض سعد اهللا الجابري لمشروع سوریةفیما الى الخارجیة العراقیة 
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خرج الشعب مما  الكبرى ةمشروع سوريل عارضكد الجابري على موقفه الموأ
ان هذا  السوريةكدت الحكومة أو مندده بالمشروع و ةبمظاهرات مناهضالسوري 

سعد اهللا كد ، وقد أ )١(لى ربط العرب ببريطانياإستعماري و يهدف إالمشروع هو مشروع 
: فيه  صرأذيع بهذا الصدد أبيان في الكبرى  ةمشروع سوريلالجابري رفضه القاطع 

جتماعات المؤتمر التحضيري إنعقاد إثناء إعلى تمسك سوريه بالنظام الجمهوري وذلك 
ول وذلك في تشرين األ العربية الجامعةنشاء إ في سكندريه للتشاورالعربي في اإل

و متمسكين بميثاق  هساسأالكبرى من  ةننا نرفض مشروع سوري"إ وأضاف: ، )٢(١٩٤٤
لى مساعي الحكومة إ بالتنبه العربيةالدول  ةمن مجلس جامعطالب أو  العربية الجامعة

  .)٣(" ة ستقرار الحكم في سوريإ ةلى زعزعإ الراميةردنية األ
خر من حيث ان ظروف كل بلد تختلف عن ظروف البلد اآلأيضاً :" قال الجابريو

في  البالد ألهل الحريةن تترك أيجب و السياسية نظام الحكم واالمكانيات واالوضاع
نتشار اليهود من أشروع يسمح بلى ذلك ان المإ باإلضافةفيما بينهم  الوحدة طبيعة ختيارإ

يرغبون  والمسيحيينوان الكثير من المسلمين  ٠٠٠ العربيةلى باقي االقطار إفلسطين 
رتماء إلى إن يؤدي ذلك أمن  ةو شرط لكن خوف سوريأبال قيد  ةلى سوريإنضمام باإل

ثارة أليس حضان فرنسا ونحن سياستنا مع لبنان هو التعاون وحل المشاكل وأالبعض في 
  .)٤("المركزيةهو الحكومة  للوحدةنموذج إقوى أتفضل  ةسوريو٠٠٠المشاكل والصعوبات 

ردن مارة شرق األأبلغ قنصل اً، إذ أمضاد اًاسلوب قد إتخذ الجابريويمكن القول إن سعد اهللا 
حتج سعد اهللا إ رفض و كما ،)٥(" ن تعود اليهاأيجب وردن جزء من سورية ن شرق األ:"إفي دمشق
السورية و اقنعهم و شخصيات سورية معارضه للحكومة على تصرف االمير عبداهللا بدعوته  الجابري

مولهم ماديا لصالح مشروعه على اثرها صرح الجابري "ان هذا التصرف يعتبر تدخال سافرا و تامر 
لى مجلس إوقدم شكوى ،  )٦(صريح و واضح في شؤوننا الداخلية و نحن نرفضه رفضا قاطعا" 

هللا بن الحسين بتطبيق لتجدد مطالبة الملك عبد ا  ١٩٤٦ تشرين الثاني ٢٦وذلك في  الجامعة العربية
                                                           

تطور  ؛؛خدیجة حسن حسن٥٩المصدر السابق،ص ؛عطیھ دخیل الطائي،٥٥،ص١٩٥٨-١٩١٨سوریا  ولید المعلم، )١(
ب و العلوم كلیة االدا دكتوراه (غیر منشورة)،جامعة دمشق،اطروحة  االوضاع السیاسیة في سوریة واالردن،

 .٦٣،ص٢٠١٠االنسانیة،
  .٤٦علي محافظھ ،المصدر السابق،ص )٢(
  .٧٤المصدر السابق،ص ؛رائد سامي الدوري،٩٣،ص المصدر السابقجمیل صبر المرسومي ، )٣(
 . ١١٧المصدر السابق،ص نجالء سعید مكاوي، )٤(
  . ١٢٢،ص المصدر نفسھ )٥(
  .١،ص١٩٤٦أذار ٥،في٥٣(جریدة)،دمشق،العددبردى، )٦(
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ن تبنت أخاصه بعد بلن تسكت و ةان سوري"  :الكبرى وقال الجابري معترضاً ةمشروع سوري
ن العرب أن الكالم في هذا الموضوع يوضح أو ةورسمي ةعلني ةالمشروع بصور األردنيةالحكومة 

الكبرى  ةالحديث موضوع سوري و تجنب  ردن الكفألاة لب من وزير خارجيطأعلى خالف كبير و
على  آحرص المشكلةو نظامها ووجوب وضع حل لهذه  ةستقالل سوريإيهدد  كونه اًنهائي

 .)١(وحدة مصالح العرب
مما دفع تنصلت بريطانيا عن وعودها  العربيه العربيةوعلى ضوء توتر العالقات 

  :أن   على نص   ١٩٤٦ول كانون األ ١٧ر بيان في اصدإ إلى البريطانية ذلك الخارجية
ى لإعطف تنظر بعين ال البريطانيةوساط ن األأنباء مفادها أ روجتقد بعض الصحف " 

وجاء هذا البيان )٢(" ساس لها من الصحة أنباء ال ن هذه األأ إذالكبرى  ةمشروع سوري
لى الحكومة إ الثالثةالجابري  حكومةثر تصاعد حدة االتهامات من قبل أالبريطاني على 

  .بالنفوذ وتخضع لسيطرتها ةتسعى لربط سوري هابأن البريطانية
 هحينما قدم مشروع مشروعال) ٣(طرح نوري السعيد :مشروع الهالل الخصيب -٢

 ١وذلك في )كيسي(المستر  القاهرةالبريطاني في  العسكريةلى وزير الشؤون إبكتاب 
 ةولى توحيد سورياأل بالمرحلةتضمن الذي  هبخصوص مشروع رأيهيوضح   ١٩٤٢يارأ

 األقليةردن في دولة واحده يقرر الشعب فيها نظام الحكم وتتمتع األفلسطين ووولبنان 
ترتبط  الثانية المرحلةما أ في لبنان ، الدينيةقليات باستقالل ذاتي مع حماية األ اليهودية

خرى و أم اليها دول ضت ةعربي ةطار جامعإتحدت مسبقا مع العراق في اهذه الدول التي 
حد الحكام العرب أ ةسئاعضاء و برمجلس دائم يمثل جميع الدول األ يقتحكم عن طر

والنقل والمواصالت و  الخارجيةعن الدفاع المشترك و الشؤون  ويكون المجلس مسؤوالً
راد نوري السعيد بالحصول على الدعم البريطاني لمشروعه أو الكمارك وتوحيد العملة ،

                                                           
؛نجالء سعید مكاوي ٤٧رائد سامي الدوري ،المصدر السابق،ص؛  ٥٥،ص١٩٥٨-١٩١٨سوریا  ولید المعلم، )١(

   ٠ ٢٣٣،ص المصدر السابق؛وائل عدنان الحسني ،١١١،المصدر السابق،ص
 . ٥٦،ص١٩٥٨-١٩١٨ولید المعلم ،سوریا  )٢(
درس في المدارس العسكریة ، تخرج من المدرسة  داد،سیاسي وعسكري ولد في بغ)١٩٥٨- ١٨٨٨(:  نوري السعید )٣( 

یش الشریف حسین بن علي ، استلم رئاسة جمعیة العھد السریة ، تولى قیادة ، انتمى لج ١٩٠٦الحربیة في اسطنبول عام 
الملك فیصل الثاني ، قتل في بغداد على اثر  الوزراء العراقیة عدة مرات في عھد الملك فیصل االول وابنھ غازي وحفیده

دوره في السیاسة العراقیة حتى عام  نوري السعید و، ، ینظر : سعاد رؤوف محمد  ١٩٥٨تموز عام  ١٤قیام ثورة 
  .٤٠، ص١٩٨٨، ،بغداد،مكتبة الحكمة  ١٩٤٥
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وتوسيع  العربية الزعامةمصر عن  عادإلبمن مشروع نوري السعيد هو  الغاية توكان
    ٠ )١( عبد االله لألميريجاد عرش إلى ذلك إ باإلضافة بالمنطقةالنفوذ البريطاني 

العرب بمشروعه لكن بريطانيا  إلقناعاقترح نوري السعيد بعقد مؤتمر عربي وقد 
الذي مر األ ، الصهيونيةضد  الدعايةجل بث أمن  عقد المؤتمر لكي ال يستغلرفضت 

للتعاون  ةوسوري ،ردن واأل ، السعوديةو ،مصر  لىإ وفد لى أرسالدفع نوري السعيد إ
 والسعوديةال ان مصر ، إولطرح مشروعه  الوحدويةالمشترك في شؤون العرب 

 ١٩٤٣لعام  السوريةما سورية فقد كانت مشغولة باالنتخابات أالمشروع  ارفضو ردنواأل
ثر أوعلى  السوريين على التمسك بالنظام الجمهوري ، نالسياسييغلب أولمس الوفد اتفاق 

 إلقناعهمن يجري شخصيا مباحثات  مع الزعماء العرب أفشل مهمة الوفد قرر السعيد 
السوريين من  نبالسياسييوالتقى  ةلى سوريإ رسل نوري السعيد وفداًأوعندما   بمشروعه

قناعهم بمشروعه التقى الوفد بشكري القوتلي وجميل مردم وسعد اهللا أجل شرح ومحاوله أ
نحن :" الوفد العراقي الجابري مخاطباًسعد اهللا الجابري لكنهم رفضوا المشروع وقال 

  .  )٢( "مما جاء في مقترحات نوري السعيد  تساعاًإ و كثر شموالًألى وحدة إنتطلع 
بقي موقف سعد اهللا الجابري من مشروع الهالل الخصيب ثابتاً على الرغم من و 

و من دون تنسيق مسبق ١٩٤٦شباط٦في  الى دمشق بصورة مفاجئة نوري السعيدزيارة  
الثانية  حكومتهبان أالم رسمي لرئيس الحكومة الجابري عإوبدون  الحكومتينما بين 

دارت ولى مبنى مجلس الوزراء والتقى مع الجابري  إوفور وصول السعيد توجه مباشره 
الجابري من سعد اهللا وتفاجأ  مذكورلمشروع االالسعيد والجابري حول  نما بيمباحثات 

بالموافقة على مشروع الهالل الخصيب  السعيد على ان يوقع الجابري فوراًنوري صرار إ
ي مشروع سد أ قامةإ ةوريلس قيح ال نهإسلوب التهديد حيث المح أحيث استخدم السعيد 

ستخدم السعيد أوالعراق و ةالنهر مشتركة ما بين تركيا وسوريعلى نهر الفرات كون مياه 
 ثابتاًكان موقف الجابري   وحكومته لكنضغط على الجابري  ةسلوب كورقهذا األ
 حيث لم يوافق  على مقترحات السعيد بل رفض المشروع جمله وتفصيالً ومتصلباً

                                                           
  .   ٤١-٣٥ص  -عطیھ  دخیل الطائي ،المصدر السابق ،ص)٤(
 .  ٧٦-٦٥ص -ص ،المصدر السابق، ؛رائد سامي الدوري٣٦،المصدر السابق،صعطیھ دخیل الطائي  )١(
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وال بد من التنسيق مع مصر  العربية الجامعةالسعيد بعدم تجاهل نوري ونصح الجابري 
  .)١(على وحده الصف العربي  حفاظاً والسعودية
ال  سورية الكبرى كونهن سعد اهللا الجابري قد رفض مشروع أيتضح مما سبق و

ناتج من  وهذا ستقالل ذاتي في فلسطين ،اعطاء اليهود يضمن إيحقق المطالب العربية و 
الهالل الخصيب العتقاده ان المشروع يتعارض كما رفض مشروع  الدعم البريطاني ،

تجاهل ومعارضه المشروع  زيادةً على ذلكمع االستقالل السوري وشكل نظام الحكم 
كبديل عن  ةع يوسع النفوذ البريطاني في سوريوان المشرو العربية الجامعةلمقررات 

  المرتبطة الهاشمية العائلة ةن المشروع يوسع من هيمنأ النفوذ الفرنسي والحظ الجابري
ضيقه ذات  فئويةقليمي محصور بتطلعات إن المشروع أمع البريطانيين و وثيقاً  رتباطاًا

ال عن طريق وجود إن الدفاع عن العرب وتأمين مصالحهم ال يتحقق أ خصيه ومصالح ش
و تخندق فئوي ضيق لهذه أقليمي إساس أال على  العربيةركزي ما بين الدول متحاد عام إ

ون غيرة من د ،العربية  الجامعة يد مشروع أالجابري قد  رىسباب  وغيرها ناأل
  .خرى المشاريع الوحدوية األ

مام أمن   ١٩٤٣شباط  ٢٤في   يدنآصرح  : مشروع الجامعة العربية- ٣
تحادي إمشروع  ألينه ينظر بعين العطف إ:" كد من خاللهأالبرلمان البريطاني بتصريح 

  .)٢(الوحدويةمال العرب أالبريطانية  اتريحالتص ثارت أقد و ،" عربي
عن  لإلعالن  ١٩٤٣في صيف عام  المصريةسارعت الحكومة وعلى أثر ذلك 

خروج ل ةعربي ةوحد ءإلنشاتسعى إنها و المصرية السياسةمحور  بوصفها العربية الوحدة
والقضاء على سياسة ، المضطربةة مدنتهجتها في تلك الإالتي  العزلة ةمصر عن سياس

 األسرةحالم أ إلنهاء والتي مارسها األجنبي ، في البالد العربية التجزئة والتفرقة 
 دعاولتحقيق هذا الهدف ،  المنطقةفي  الضيقة التوسعيةوالقضاء على مشاريعهم  الهاشمية

 تشاورللالحكومات العربية وبتأييد من بريطانيا  مصطفى النحاسرئيس الوزراء المصري 
وانتهت   ١٩٤٣بتدأت المشاورات من تموز إ و الوحدةفي مشروع  راءهاآللتعرف على 

                                                           
 ٠   ٤٨ - ٤٥ص - ص ،١٩٥٨- ١٩١٨سوریا  ولید المعلم ،) ١(
  .٥٠،المصدر السابق،ص المرسومي صبر ؛جمیل١١-١٠،ص٥،صلمصدرالسابقاأیناس سعدي عبد اهللا السامرائي، )٢(
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 ةعلى قيام وحد تقريباً متجاوبةمتفقه و اآلراءغلب أوكانت  ١٩٤٤ ول تشرين األ٧في 
  .)١(ةحقيقي ةربيع

 تالقراراعقد مؤتمر عربي عام في مصر التخاذ تكللت تلك الدعوات بومن هنا 
وهنا برز موقف مشرف لسعد اهللا الجابري حيث قبل  ٠)٢(الوحدةفيما يخص  الالزمة
بدى حرصه على تحقيق أتحاد عربي  وثيق  وإزل عن بعض حقوق السيادة لتحقيق  بالتنا

 ةن قضي:"إ بالقول العربية الوحدةوضح موقفه من أقد العربية ، وتحالف ما بين الدول 
وضاع تستمد قوتها من األ ةثابت ةي حقيقالفاظ بل ه وأعبارات  ةليست قضي الوحدة

 ةروابط ثقافي و ةقتصاديإومن حوادث وتاريخ طويل ومن ضروريات  الجغرافية
  .)٣("مفروغ منها منذ زمن بعيد ةجتماعيإ و ةو لغوي ةوعنصري
سعد اهللا الجابري ووزير  السوريةوفد سوري برئاسة رئيس الحكومة  توجهو
 ةمشاركلل ١٩٤٣ول تشرين األ ١٦في مصر في  اإلسكندريةلى إ جميل مردم  الخارجية

راء الدول آللتعرف على  المصريةالتي تبنتها الحكومة  العربية الوحدةفي مشاورات 
سعد اهللا الجابري صرح  برئاسةوعقدت ثالث جلسات  العربية الوحدةفيما يخص  العربية

 ن السوري والمصرييالجانبإن " :ولىرئيس الوفد السوري الجابري بعد انتهاء الجلسة األ
لى ولية عمن مختلف النواحي فدلت المحادثات األ العربية الوحدةمواضيع  ستعرضاًإ

لى جمع و إو يؤدي  العربيةمال البالد ألى ما يحقق إالشقيقين الوصول  بلدينحرص ال
نحن لم نطلع على " :صرح الجابري  الثانيةوفي نهاية الجلسة  "توطيد التعاون بينهما 

ذلك نحن مستعدون ومع  ، العربية بلدانمع غيرنا  من  ممثلي ال السابقةالمشاورات  نتيجة
ن الحلول ونحن ننفذها بال بيضاء موقعه تخطون فيها ما تشاؤون م ةان نسلم لكم ورق

  .)٤(التنفيذية" الصبغةنواع االتحاد لدينا هو االتحاد ذو أحب أن إتردد و
لى إنها تستند :"إقائال  الوحدة مسألة تجاها ةسوري ةسياس وصرح الجابري موضحاً

 العربية بلدانال ةبين بقيحسن الروابط بينها وأ هقامأعلى  ةول حرص سوريساسين األأ

                                                           
  ٠  ٥٠المرسومي ،المصدر السابق،ص ؛جمیل صبر٤٣،،ص١٩٥٨- ١٩١٨ولید المعلم ،سوریا  )١(
؛جمیل ١١ -١٠ص ،ص ،المصدر السابق ائي؛ایناس سعدي السامر ١٥٤نزار الكیالي ،المصدر السابق،ص )٢(

 ٥٠المصدر السابق ،ص صبر المرسومي،
  ٠   ٥١ایناس سعدي السامرائي ،المصدر السابق،ص؛١٣٦المصدر السابق ،ص نجیب االرمنازي، )٣(
  ٠  ٤٣،ص١٩٥٨-١٩١٨سوریاولید المعلم ، )٤(
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للسير  ةمستعد ةن سوري"إ :أيضاً وأضاف)١(الحركة " مصر لهذه  بزعامةوالثاني تسليمها 
  .)٢("العربية القضيةوراء مصر وبذل كل جهد في سبيل 

تها دوح و مةفيذ أي قرار يخدم مصالح األلتن "ان سورية مستعدة الجابري :وصرح   
لنا نتطلع  غيرنا فهو مصدر حياة"اذا كان االتحاد مصدر قوة ل دون تردد" وقال الجابري:

في ديار الشام يعبرون  لذين يحملون عبء المسؤوليةان ا ، البقاء و السالمةلى خالله إمن 
  .  )٣( " العربية بالدعوة الى اتحاد البلدان عن امانيهم 
مهمة الوفد  حولخطاباً  في مجلس النواب السوريالجابري سعد اهللا لقى أو

وقال ما لى مصر لغرض المشاورات فيما يخص الوحدة العربية إالسوري الذي ذهب 
اس باشا لغرض االشتراك في حالن لى مصر تلبية لدعوة مصطفىإ" لقد ذهبنا :نصه

علمكم ان أن أود أهمية ، وربية وهي مهمة سياسية في غاية األمشاورات الوحدة الع
ن اقول لكم أن أستطيع أيمكن االباحة به لكني المهمة ما زالت ضمن النطاق الذي ال 

مة العربية بالوحدة التوفيق وجاءت ضمن رغبات األ غايةالمشاورات كانت موفقة 
نهى الجابري خطابه متسائال هل أن أي بعد نوارحكرم الأتداخل النائب وواالستقالل" 

جاب الجابري أ؟  م الألى مسالة فلسطين إلمشاورات التي جرت في مصر تطرقت ا
ن ألكنني يمكن  اًصيل المباحثات كثيربوح عن ما جرى من تفاأن أيمكنني  " ال :بالقول

لجابري على كالم ، واستهزأ ا)٤(ن قضية فلسطين لم تغيب عن نظرنا مطلقاً"بأجيب أ
ذا ما كان مقرونا إتاسي حينما وصف عهد الحكومة بالعهد الذهبي النائب عدنان األ

فهو ليس  ذاًإذا لم يكن مقترن إما ، أباالستقالل التام والحقيقي وبعودة الحياة الدستورية 
ك" من تن عهداً":حيث قال  ا قاطع الجابري كالم النائب االتاسي مستهزئاًهنو، هبي ذبعهد 

  رئيس حكومة.هذا الكالم غير الئق من ويبدو ان  )٥(
 إليفاد العربيةالحكومات  ةبدعوالسورية بادرت الحكومة   ١٩٤٤يلول أ ٢٠وفي 

 العامةسس بهدف وضع األ ةفي االسكندري جتماعلإل ةمبعوثين على مستوى وزراء خارجي

                                                           
  ٠  ٥٥جمیل صبر المرسومي ،المصدر السابق،ص )١(
  .  ٧٥،ص المصدر السابق، عطیھ دخیل الطائي) ٢(
 .  ٤٣،ص١٩٥٨-١٩١٨ولید المعلم ،سوریا  )١(
  .٢٥٠، ص  ١٩٤٣تشرین الثاني  ٦، ٦الجلسة ،٣،د.ع:٣.م.ن.س،د.ش:م)٤(
 .٢٥٨، ص  نفسھالمصدر  )٥(
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لوضع بروتوكول  ساساًأو كانت هذه المباحثات  بلدانما بين ال الوحدةمشروع  إلقامة
  .)١(ةاالسكندري

وقعت و اإلسكندريةفي  التحضيريةجتمعت اللجان إ ١٩٤٤تشرين الثاني  ٧وفي 
 حد الموقعين ممثالًأكان سعد اهللا الجابري و اإلسكندريةعلى بروتوكول  العربيةالوفود 

لم تكن  التجزئةن إ" :التوقيع على البروتوكول ةبمناسب وصرح الجابري قائآل ةعن سوري
تفاقيات إ ةنما كانت وليدإو  الجغرافيةو  السياسية  الناحيةلبالد الشام من  طبيعية نتيجة

ن إ، بالقوةهل البالد أوقد فرضت على  ةعلني أو ةجنبية سواء كانت سريأومصالح 
مخلص والسيما في زمان كهذا شهد  كما يريدها كل عربي الوحدةالسوريون يريدون 

وكان لسعد اهللا الجابري دور في وضع المالمح االساسية  )٢(الصغيرة"مم ضمحالل األإ
  . العربية الجامعةنشأت أول الذي بموجبه لبروتوك

 ١٧وفي العربية ،  الجامعةوقع المشاركون مشروع ميثاق  ١٩٤٥شباط  ١٤وفي 
ميثاق  إلقرار بالقاهرةفي قصر الزعفران  التحضيريةجتمعت اللجان إ من العام نفسةذار آ

الميثاق  العربية بلدانال مندوبووقع  ذارآ ٢٢وفي ، النهائية في صيغتها  العربيةالجامعة 
  .)٣(لها صبح هذا اليوم عيداًأو  للجامعة  مقراً  القاهرةواتخذت 

و أ المركزية) اقترح الجابري تسمية(الحكومة وبخصوص تسمية الجامعة العربية ،
  . )٤((الحلف العربي) 

 ةسم جامعأب ةقليميأ ةنشاء منظمإعلى  مراأل نهايةتفاق في وبعد نقاش طويل تم األ
عتراف  ا تضمن ميثاقها :اإلبرز مأعضاء وقطار األللتعاون والتنسيق بين األ العربيةالدول 
لكل دوله حق ، و التامة بين الدول االعضاء ةالمساوا، و عضاءستقالل الدول األإو  ةبسياد

عدم تبني الدول ، و خرىضرار بمصالح الدول األتفاقيات من دون األبرام المعاهدات واإلإ
لى القوه لفض النزاعات إعدم اللجوء ، و عضاءبالدول األ ةمضر ةعضاء سياسة خارجياأل
  .)٥(خرىعضاء ، وغيرها من البنود األختالفات التي قد تنشب بين األاإل و

                                                           
 ٠ ١٧٩المصدر السابق،ص ؛وجیھ الحفار،١٣٥نزار الكیالي ،المصدر السابق،ص )١(
دراسة عسكریة تأریخیة ،مطبعھ االبحاث القومیة  ١٩٤٨-١٩٠٨السوري  كفاح الشعب العربياحسان ھندي،)٢(

 ٠ ٥٩؛جمیل صبر المرسومي ،المصدر السابق،ص١٧٢،ص ١٩٦٢،دمشق ، و العسكریة
  ٠ ٤٤،ص١٩٥٨-١٩١٨ولید المعلم ،سوریا  )٣(
 . ٦٠؛جمیل صبر المرسومي ،المصدر السابق،ص ٤١المصدر السابق ،ص خدیجة حسن حسن،)٣(
  ٠  ٨١عطیھ  دخیل الطائي ،المصدر السابق،ص )٥(
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و  نه وافقمشاريع الوحدوية الضيقة ،اال إجميع ال يتضح أن الجابري قد رفضو
 ذ األمن و لكونهبمشروع الجامعة العربية المال قد وجد جامعة العربية النهأيد مشروع ال

في تكوين الوحدة العربية  حلمالالوطني و الوحدوي و يحقق  مشروع يحقق النضال
بالتنازل عن السيادة الوطنية  استعدادهالحقيقية ،هذا مما يفسر لنا تصريح الجابري 

  .  تحادية عربية موحدة على حد تعبيرهالسورية من اجل قيام حكومة ا
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  وللمبحث األا

حتى السلطة التشريعية بواكير عملة في  و الجابري سعد اهللا 
      . ١٩٣٦    عام 

قد بدأت حينما أسس المؤتمر ، النيابية في سورية  يد الحياةتحديمكن 
عقد األمير فيصل بن الحسين في دمشق وذلك بعد أن  افتتحهالذي  سوري العامال
جميع  تمثل وكان بمثابة جمعية تأسيسية ،   ١٩١٩حزيران ٧له في  ول جلسةًأ

 الحرية و الوحدةلتحقيق  يسعهدف واحد هو ال من أجلأطياف المجتمع السوري 
عتبر هذا المؤتمر اللبنة أو،  نائباً )٩٠(ضم المؤتمر  وقد،  ةستقالل لسورياال و

  .)١(ة النيابية في سوريةلحيالاألولى 
سورية ئب عن مدينه حلب الن يكون ناأمن سعد اهللا الجابري ع ستطاأو

في  اًعضو،  ١٩١٩تشرين الثاني  ١٢في نتخب أو، وذلك لدوره السياسي الهام 
تخذ هذا المؤتمر أو ، ةول دستور وطني لسوريبسن أ المكلفةاللجنة الدستورية 

 ٧قرارات عديدة تخص سورية وكانت أهم تلك القرارات قراره التاريخي في 
دت إلى سنأ آذار من العام نفسة  ١٠ستقالل سورية ، وفي وهو ا ١٩٢٠شباط 

كلف مع كما  مؤتمر السوري العام ،لل اإلدارية الهيئةعضوية  سعد اهللا الجابري
مناسب و مالئم  جديد ختيار مكانا ةمهم سندت  اليهم أخرون ضمن لجنه آنواب 

بمقام المؤتمر السوري  تجهيز وتأثيث المبنى ليكون الئقاًو لمؤتمرل ليكون مقراً
و عفة  النزاهةمن  عنهلما عرف نظراً  ختياره في اللجنة األخيرة ، وجاء االعام

  .)٢(و االخالصاليد و االمانة 
                                                           

 ٠   ٢٧، ص ٢٠١١مازن یوسف صباغ ، المؤتمر السوري ، دار الشرق ، دمشق ،  )١(
   ٠    ١٥١؛نشأت جمیل شاكر ، المصدر السابق، ص١٣٦ماري الماظ شھرستان ،المصدر السابق ،ص )٢(
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صرار مؤتمر بالجدية واإلالجابري داخل السعد اهللا  تتسمت طروحاأ و
لجنة  قابل ذيالالوفد عضاء أحد أيكون ل  ختيرحتى إنه ا على كشف الحقائق ،

وحدة  وسورية تقرير مصير ب ، والذي طالب ١٩١٩كراين في تموز  كنج
  .)١(هاو استقالل يتهاحر وأراضيها 
لم يحقق الغاية التي سعى و سوري العام طويالًل المؤتمر اللم يستمر عمو

 ٢٤في  ةذلك لدخول القوات الفرنسية لسوريستقالل واال و  بالوحدةليها المتمثلة إ
 ١٧بعد أن عقد آخر جلسة له في حيث حل الفرنسيون المؤتمر   ١٩٢٠تموز 

في  ةلى جميع مفاصل الحياع المباشرة السيطرةفرضت و، تموز من العام نفسه 
 ١٧يجاد بديل عنه في إمن نتداب الفرنسية سلطات اال ستطاعتا و ةسوري

 الوكان هذا المجلس  )٢(السوري  تحادالا مجلس تلشك عندما  ١٩٢٢حزيران 
بسبب الل ستقالا و بالوحدة المتمثلةطموح الشعب السوري وتطلعات و ةرادإ يمثل
  ٠  )٣(و لسيطرة الفرنسين عليه  هذا االتحادوحة لمنالم محدودةالصالحيات ال

ت في سياستها المبنية على ن السلطات الفرنسية قد مضأيمكن القول و
السكان المحليين بشتى إساءة معاملة  حتالل المباشر واال العسكرية و السيطرة

 ندلعتفي سورية اوضاع العامة لسوء األو الوسائل ونتيجة لتلك السياسة الرعناء
  .)٤() ١٩٢٨-١٩٢٥(الكبرى  السورية الثورةب توجتعدد من الثورات و

                                                           
؛ نشأت  ١٣٦، ص٩٤، ص٧٥، ص ٥١ماري الماظ  شھرستان ،المصدر السابق ، ص)١(

 . ١٥١جمیل شاكر ، المصدر السابق ، ص
مجلس االتحاد السوري :مجلس أوجدتھ سلطة االنتداب الفرنسي في سوریة كبدیل عن )٢(

المؤتمر السوري العام الذي أحلتھ ، ضم المجلس ممثلین عن (دمشق ، حلب ، جبل العلوین) 
ومنح صالحیات محدودة ، للمزید من المعلومات . ینظر : وجیة الحفار ؛المصدر السابق ، 

  ٠  ١٦٧ص
   ٠ ١٧٠-١٦٨ص -مصدر نفسھ ، صال )٣(
؛ محمد شاكر اسعید، المصدر السابق  ٤٣-٤٢ص -ناھد عبد الكریم ، المصدر السابق ، ص)٤(

 ٠ ٢٣٧؛ فضل عفاش ،المصدر السابق ، ص ٢٣٧، ص
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 يالسورالشعب متصاص غضب اإلدارة الفرنسية ا تحاولذلك ثر أوعلى 
قامة مجلس تأسيسي إ البالد من أجل من خالل السماح بإجراء انتخابات في الثائر 

،  ةجديد ةسوري حكومة نتخابا لبالد ولمهمته سن دستور وليمثل الشعب السوري 
تاسي إلى هاشم األ ١٩٢٨كانون الثاني  ٢٨ عت المفوضية الفرنسية فيد إذ

أحمد  مادادـــ إسقاط وزارة ال١على اآلتي: تفقت معه بيروت للمرة الثانية وا
ـــ إجراء انتخابات ٣ضي جميع األطراف ترـــ تشكيل وزارة ٢نامي 

ـــ العفو عن المبعدين ٤لجمعية تأسيسية لغرض سن دستور للبالد 
  .)١(السياسيين
في  ي المسيو هنري بونسو قراراً مفاجأبعد ذلك أصدر المندوب السامو

الحسني مهمة ين نص على تكليف قاضي دمشق الشيخ تاج الد ١٩٢٨شباط  ١٥
نتخاب جمعية تأسيسية سورية تتولى اإلدارة ريثما يتم ا في هتشكيل حكومة مؤقت

إيجابية مقيدة  سياسهخ المذكور أن حكومته ستتبع تضع دستوراً للبالد ، وأعلن الشي
  .)٢(نتخابات جمعية تأسيسية قاصرة على إجراء إ همتهان م، وأ

ولى في األ المرحلةالمجلس التأسيسي على مرحلتين  نتخاباتإجرت و
سعد اهللا  ستطاع، وقد إ ١٩٢٨نيسان  ٢٤في الثانية والمرحلة ١٩٢٨نيسان ١٠

 المفروضة ريةالجب اإلقامةلغيت أبعد ان  في هذه اإلنتخابات المشاركةالجابري من 
فوز  عن ت تلك اإلنتخاباتوتمخض، علية من قبل سلطات االنتداب الفرنسي 

                                                           
 .١٤٠ص  محمد صالح الزیادي ،المصدر السابق،)١(
للداخلیة ، صبحي النیال للعدلیة  لحسني رئیسًا ، سعید محاسنتألفت الحكومة من تاج الدین ا )٢(

ل العامة ،وعبد ا، جمیل األلشي للمالیة ، محمد كرد علي للمعارف ، توفیق شامیة لألشغ
  ینظر:للمزید من المعلمات القادر الكیالني للزراعة والتجارة . 

F.o 371 / 1674 Damascus Quarterly Report April Is to June 30th 
1933.p18 .؛ DocamentFrancais Des AffairiesFtrangeresconcernant 
Levant Syrie –Liban Durant Les Annees 1918-1933 ,101 tomes 89,vol 
.203.p246؛ Sami M.Monhayed, the politics of Damascus1920-1946 , 
Damascus,1998, p.87. 
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 مدينه حلب لدوره السياسي الهامعن ان الجابري واحداً منهم ممثالً ك  ، نائباً) ٦٧(
  .)١(في مناهضة سلطات االنتداب الفرنسي

  ١٩٢٨حزيران٩في جتمعت الجمعية التأسيسية في موعدها المحدد إ و
تم  بونسو التي حضرها المسيوولى األ الجلسة برئاسة أكبر األعضاء سناً ، وفي

األتاسي رئيساً للمجلس كما فاز فوزي الغزي وفتح اهللا أسيون نائبين انتخاب هاشم 
تخب سعد اهللا نئز الخوري لسكرتارية الجمعية ، وأللرئيس ، وأحمد الرفاعي وفا

الظروف تلك ل ظفي وهيئة مكتب المجلس التأسيسي ،  الجابري مراقباً في
بينهم سعد ) ٢٧(أنتخاب لجنة مكونة من تم ةالتي تمر بها سوري المعقدة و الحرجة

براهيم هنانو وفوزي الغزي الدستور برئاسة إكتابة اهللا الجابري ألعداد مشروع 
ور ، لغرض التصویت على الدست  ١٩٢٨آب  ٩، ثم علق اإلجتماع إلى مقرراً 

  .)٢(ن الوطنیین قابضون على زمام األمروظھر في الجلسة اإلفتتاحیة أ
 لوضع الخطط األساسية له مع مراعاةلجنة وضع الدستور  عتكفتإ و

  .  )٣( الوحدة و مطالب الوطنيين في السيادة 
  
مع  تصال دائمعلى إ)١()Magraكان مستشار المفوض السامي موغرا (و

أعضاء اللجنة ، لضمان أسس وضع الدستور التي تم اإلتفاق عليها ، فكان يطلع 

                                                           
المصدر السابق ، ؛ محمد شاكر اسعید ،  ٤٣-٤٢ص-صناھد عبد الكریم ، المصدر السابق ،)١(

 ٠ ٢٣٧؛ فضل عفاش ، المصدر السابق ، ص ٢٣٧ص
اهللا  ھنانو كل من فوزي الغزي ، سعدابراھیم شارك في لجنة وضع الدستور مع الزعیم  )٢(

عبد الرحمن الكیالي، محجم بن مھید ، مطھر رسالن ، حسني  الجابري ، لطفي الحفار ،
 الوحدة الوثائقیة،ینظر: و.م.و.ت ،دمشق ،ات من المعلومالبرازي ، احسان الشریف  للمزید 

  ملفھ؛ د.ك.و البالط الملكي ، ١ت،ص-،ب١٥/١٥٢،الوثیقة رقم٣٠القسم الخاص ، حافظة 
القنصلیة الملكیة العراقیة العامة في دمشق ، برقیة من قنصل صاحب  تقریر،٨٤٢/٣١١

 ١٩٢٨حزیران  ١٠ ، ٤٠رقم ال ،بغدادي في الجاللة البریطانیة بالشام إلى المعتمد السام
  .٢٠، ص١٩٢٨؛ محاضر المجلس التأسیسي السوري ، دمشق ، ٤ص  /١و،

، نشرھا وجیھ بیضون ، ٢لطفي الحفار ، ذكریات منتخبات من خطب وأحادیث ومقاالت ، ج)٣(
 .١١٨، ص١٩٨٩مطابع زیدون ، دمشق ، 
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) مادة ١١٥على المواد قبل البت بها لمنع الخالف ، ووضعت اللجنة الدستور من (
متفقة مع دساتير الدول العربية في جو من الثقة والتفاهم المتبادل بين أعضاء 
اللجنة ، وتضمن مشروع الدستور عناصر اإلستقالل األساسية ، مع وجود صراع 

سورية التي تريد كسر الطوق بين فرنسا التي تثبت وجودها بصك اإلنتداب و
  .)٢(اإلستعماري

عترض المفوض السامي إوبعد اإلطالع على المواد التي وضعتها اللجنة 
البالد  ةوحدخاصة بمواد وهي  ، )١١٢، ١١٠، ٧٥، ٧٤،  ٧٣، ٢على المواد (

وعلى  )٣( ةحق التمثيل الخارجي لسورينشاء جيش وطني سوري وأو السورية
الرغم من ذلك ان الجمعية لم تلتفت إلى تلك اإلعتراضات ، وأقر الدستور 

أدى إلى إنسحاب المفوض السامي من  ، مما  ١٩٢٨آب  ٧باإلجماع في جلسة 
فلم يجد الجلسة وعلى أثر ذلك إنسحب تاج الدين الحسني وأعضاء حكومته ، 

واستمر  ، اليوم التالي إلىالجلسة ل يأجرئيس الجمعية هاشم األتاسي بداً من ت
  .)٤( ١٩٢٨ب آ ١١بالعمل حتى 

وبعد مفاوضات طويلة مع وزارة الخارجية الفرنسية قرر المفوض السامي 
تعطيل الدستور بأجمعه بذريعة التعهدات الدولية ، ثم قدم مذكرة خاصة بتحفظه 

                                                                                                                                                                      
،  ١٩٣٧شرین الثاني سنة ت ١٧منذ  موغرا : كان مستشارًا للسفارة وسكرتیرًا عامًا منتدبًا)١(

 La Syrie et Liban et Le Liban,SousI,Occupation et Le mandateینظر:
Francain 1910-1927,p87.                                                                                   

  .١٩نجلة ابراھیم مصطفى العزاوي ، المصدر السابق، ص  )٢(
؛ محمد شاكر اسعید ، المصدر السابق  ٤٣-٤٢ص -عبد الكریم ،المصدر السابق ، ص ناھد)٣(

  ٠ ٢٣٧؛ فضل عفاش ، المصدر السابق ، ص ٢٣٧، ص
)4( F.o 371 / 1674 mandate Francain in  Syrie , March 30 1933 .p18 ؛ 
DocamentFrancais Des AffairiesFtrangeresconcernant Levant Syrie –Liban Durant 
Les Annees 1918-1933 ,101 tomes 89,vol .203.p246  Tabitha petran ,Syria؛ 
Amodern  history , Ernest Iennlimited ,London ,Toubridge,1972.p,68. 
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بعض  ستياءسبب إ على المواد الست في الدستور لتناقضها مع اإلنتداب ، مما
  . )١(أعضاء الجمعية 

شباط  ٢٥ناقشت الجمعية تحفظات المفوض السامي ، وتوصلت في وقد  
تتجزأ أو أن تضاف مادة  :" أن تصبح البالد السورية وحدة الإلى مقترح  ١٩٢٩

كما عمد مكتب المجلس التأسيسي  ، " إلى مشروع الدستور بعنوان (أحكام مؤقتة)
في وقت الحق إلى تسليم مذكرة رسمية ضمت مقترح اللجنة إلى المفوض السامي 

سمي بالحق العام والتعهدات  تقضي بإيجاد فكرة مشروع معاهدة تحل محل ما
الدولية التي أشار اليها المفوض السامي في بيانه الذي أرسله إلى الرئيس األتاسي 

 جد المفوض السامي أن ذلك غير كاف، ولما و ماعات الجمعيةأثر تأجيل إجت
لذا رفض  ، كما هو الجمعية بالدستورلصيانة مصالح فرنسا مقابل تمسك أعضاء 

(موغرا) الذي كان حاضراً إجتماعات  كرة آنفاً وأعلن على لسان مبعوثهالمذ
  . )٢(الجمعية قراره بتعطيل الجمعية إلى أجل غير مسمى

األهالي وبعض وعلى أثر تعطيل الجمعية غضب السوريون عامة ونظم 
توجهت إلى منزل كل من النائب فخري البارودي والنائب  نواب الجمعية مظاهره

المظاهرات و تحول ري ، وفي ظل هذه األجواء كاد أن تسعد اهللا الجاب
ر اللجنة أثر مقتل نائب رئيس الجمعية ومقرعلى إلى أزمة سياسية ،  اتاإلجتماع

إلرتكاب   إعتراف الجناة باألسباب العائليةالدستورية المحامي فوزي الغزي لوال
  . )٣(الجريمة 

                                                           
)1( Tabitha petran ,Op,Cit,p,68. 

ة في القنصلیة الملكیة العراقیة العام تقریر،٤٨١٥/٣١١  ملفھالبالط الملكي ، ، ملفاتد.ك.و)٢(
 /٤٢ت، و-،ب ١٩٢٨نتخابات السوریة لعامإلى الملك فیصل األول عن اإل دمشق المرسل

  .٨٨ص
؛ نجیب األرمنازي ، المصدر السابق، ص ٢٤، ص  ١٩٤٦ -١٩١٦ولید المعلم ، سوریة  )٣(

٧٨ .  
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أجرى سعد اهللا الجابري مع عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية و
لخالف بين فرنسا وسورية إجتماعات عديدة من أجل التوصل إلى حل مناسب ل

د اهللا الجابري وعدد من وسع، المذكرة التي سلمها هاشم األتاسي  عبرت عنها
، تضمنت الرغبة بعقد معاهدة مع ١٩٢٩جمعية في مطلع كانون األول أعضاء ال

فرنسا تشمل التعهدات الدولية التي أشار اليها المفوض السامي في بيانه لتحقيق 
  . )١(استقالل سورية

الفرنسية صرف أذهان الشعب السوري عن  حاولت سلطات اإلنتدابوقد 
في تشجيع إنجاز  ية وجهود الحكومة السورية المؤقتةالدستور الذي أقرته الجمع

  . )٢(عدد من المشاريع الحكومية والخدمات العامة
 ، ١٩٣٠يار آ ١٤في  عاده العمل بالدستورأمن  الفرنسيةعلنت السلطات أ
ي ماده من أبطال إلى الدستور السوري المتضمنة إ )١١٦( المادةضافت أبعد ان 

، ثم  ةالتزامات فرنسا في سوريجبات وتعهدات واتتعارض مع و الدستور السوري
غادر المفوض السامي هنري بونسو البالد إلى باريس لإلتصال بحكومته ، وعاد 

 ةونء األسكندرحامالً مشروع الدساتير الخمسة والتعليمات األخرى التي تتعلق بلوا
ونظام خاص للمصالح المشتركة ، كما أصدر قراراً بحل  الذي يتمتع بوضع 
  .)٣(الجمعية التأسيسية 

السورية  للتجزئةيتضح مما سبق ان خطة الدساتير المعلنة هي اقرار و
التي سارت عليه فرنسا ، وهي خالفاً للدستور الذي أعدته اللجنة المنبثقة عن 

  ) في ميثاقه ومعناه.١١٦الجمعية التأسيسية الذي عطلته المادة (

                                                           
)1(  Peter A .Shambrook , Garner puplishing limited 8 southern Editition , London 
,1990, p47. 

)2( Tabitha petran ,Op,Cit,p,68. 
)3( Ibid,p,68. 
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سمحت  ةفي سوري العامةساءت األوضاع وبعد أن  ١٩٣١وفي سنة 
ثبت التفاؤل وهنا ، نتخاب مجلس جديدإل نتخاباتإ بإجراءسية نالفرالسلطات 

الفرنسي فيما يخص ضعف الوطنيين عندما أعلن هاشم األتاسي وسعد اهللا الجابري 
ب بأسف وتحفظ عرفصلة بأن الكتلة الوطنية تمردم في مقابالت صحفية منوجميل 
تشارك في اإلنتخابات بشرط أن  ها، وأنعديالت المفوضية السامية للدستورقبول ت

الخطوط الرئيسية للمعاهدة ، وأن تعطي ضمانات بعدم التدخل غير  يتم أعالن
والية للفرنسيين بالرغم من عدم موافقة أعضاء لمالشرعي من حكومة تاج الدين ا

  . )١(الكتلة وعلى رأسهم سعد اهللا الجابري على هذا التساهل
وخالل ذلك أدركت الكتلة الوطنية حاجتها إلى صحيفة يومية تنطق بلسانها 

لذا حصلت على ترخيص بإصدار جريدة (األيام) اليومية ، كما حصلت على  ،
هيم اترخيص إصدار جريدة (اليوم) ومنح اإلمتياز لكل من هشم األتاسي وابر

هنانو وسعد اهللا الجابري ، وجميل مردم ، لطفي الحفار ، وفخري البارودي ، 
ي كانت سلطات صدر العدد األول من صحيفة األيام الت ١٩٣١حزيران ١٠وفي 

؛ سورية ال أقوى الصحفمن الصحيفتين كانتا ويبدو ان اإلنتداب حذرةً منها ، 
حتى أن  خيرة جريئة جداً على اإلحتاللاألوكانت  ا لفرنساممعارضته بسبب 

مندوب فرنسا في عصبة األمم في جنيف (روبير دوكي ) ذكر في تقريره عن 
شك ،  ن صحيفة األيام كانت بالالفرنسي :" إ رية في عهد اإلحتاللالصحافة السو

رضتها لفرنسا ، وقد عطلتها السلطات اأقوى الصحف اليومية في سورية رغم مع
  . )٢("  إلى أجل غير مسمى ١٩٣١الفرنسية في تموز 

                                                           
ص  ؛ نجیب األرمنازي ، المصدر السابق،٢٤، ص ١٩٧٨م ،عمان ، -خبراتي في الحكم ،د حسن الحكیم،)١(

٨٣. 
صدرت  في ثماني صفحات كبیرة وھي المرة األولى التي تصدر فیھا صحیفة یومیة بدمشق في ھذا الحجم  )٢(

( األعالم سعد ٧٩الوحدة الوثائقیة، القسم الخاص ، حافظة وقد لقت رواجًا كبیرًا . ینظر: و.م.و.ت ،دمشق ،
 .١٣صت،-ب،  ١٣/٦٧، وثیقة )  ١٩٣١ -اهللا الجابري  
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ثالث  أصدر المفوض السامي بونسو ١٩٣١تشرين الثاني  ٢٠في و
 قرارات األول تعلق بتشكيل مجلس استشاري يعين أعضاؤه بقرار من المسيو

بتنظيم مصالح الحكومة السورية تنظيماً جديداً إلى أن ينفذ  بونسو والثاني أختص 
  .)١(إلنتخابات وتعين موعدها ادستور سورية أما الثالث تعلق ب

  ١٩٣١ول كانون األ ٢٠ولى في جرت االنتخابات على مرحلتين األو
جلس ول جلسات المأعقدت و نائباً)  ٧٨ ( وفاز ١٩٣٢كانون الثاني  ٥في  الثانيةو

مارست  ، ١٩٣٤حتى مر المجلس بالعمل ستاو ١٩٣٢حزيران ٧الجديد في 
من صعود  تزوير والضغط خوفاًفي خضم هذه االنتخابات ال الفرنسيةسلطات ال

من تنفيذ  موالية لها لتتمكنلصعود عناصر ن المعارضين لسياستها والوطني
سارع و الشعب ، نتخبهاإالمقيتة تحت غطاء حكومة ارية مسياستها االستع

ال بحق الوطنيين لدورهم في عتقإاالنتخابات بحمالت  الفرنسيون قبيل بدء
شعب وقوات األمن حوادث دامية بين ال وقعت خاللها ،السياسة الفرنسية  ةمعارض

برز أ كان منو،  جريحاً  )٤٠شهداء و( ) ٧ (  جراءها السورية التي استشهد
إيقاف اإلنتخابات في دمشق  ى، مما إضطر السلطة إلالجابري  سعد اهللا المعتقلين
، باالنتخابات  هذي المواقف الوطنية المشهورولم ينجح سعد اهللا الجابري فقط ، 

  .)٢(وهذا دل على معنى التالعب في كل العمليات اإلنتخابية 
الجابري مقاطعة سعد اهللا بعدها قررت الكتلة الوطنية وعلى رأسها و

حمل السلطة  المجلس النيابي إحتجاجاً على التزوير وتزييف إرادة الناخبين وهذا ما
نتخابات في االعلى تأجيل الجلسة األولى للمجلس ، وبعد حوالي ستة أشهر جرت 

                                                           
 .٧٤، ص ١٩٩٨سعد اهللا الجابري ، دار المعارف ، حمص ، ریاض الجابري ، )١(
   ٤٨-٤٤ص  -صالسابق،؛ناھد عبد الكریم،المصدر٢٦-٢٥نجلھ ابراھیم العزاوي،المصدر السابق،ص)٢(
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نائباً من نواب دمشق )  ١٧ (دمشق ونجح فيها الوطنيون وفازت الكتلة الوطنية بـ
  .)١(وحلب وحمص وحماه وعدد من أصحاب العلم والثقافة  

ع الوطنيين نتيجة التزوير لمن ١٩٣٢وهكذا سقط الوطنيون في اإلنتخابات 
وفاز  باقي الوطنيينال اهللا الجابري و  براهيم هنانو وال سعدمن النجاح ، ولم يفز إ
 الوطنيةلم تتعاون الشخصيات ويره من الموالين للفرنسيين ، صبحي بركات وغ

ه المشاكل ثارإبالضغط عليها عن طريق  انما سارعوإو والحكومةمع المجلس 
وضاع سقاطها مما توتر مجمل األجل أأحتجاجات والمظاهرات من وتزعم اإل

الت اعتقإ ةنتداب بحملاإلقامت سلطات  السياسيةين في الحياه لدور الوطنيو العامة
  . )٢(لفرنسين  المواليةلمعارضيها لتحريضهم الشعب بعدم التعاون مع الحكومات 

على  السلطة ضغوطاً دفع للوطنيين مارستاط المستمر والمنوأمام النش
في أوائل عام الوطنية  الكتلة أغلق الفرنسيون مكاتب ، اذ الكتلة الوطنية ورجالها

قامت بالقاء القبض على بعض الزعماء ،  من العام نفسه اطبش١٥وفي ، ١٩٣٦
،  تواً فرجت عنة السلطات أن أبعد  الجابري مجدداً سعد اهللالقبض على  فالقي 
، ونفي إلى لب ضد الفرنسينفي ح السياسية المعارضةلدوره في تزعم وذلك 

وإمعاناً في اإلذالل فقد أودعا في جزيرة (عين ديوار) مع السيد حسن إبراهيم باشا 
لظهر وتركا لفترة طويلة  الحظائر مع الحيوانات بعد أن ربط الرجالن ظهراًإحدى 
در أن تساعد الجابري وزميله وشاء الق، عقد المشهد السياسي، األمر الذي  مقيدين
أرمنية كانت تقطن قريبة منهما على الهرب بعد أن فكت وثاقهما ، وعلى   امرأة

لة الوطنية لإلضراب العام وقد مألت أثر إعتقال الجابري هاجت البالد ودعت الكت

                                                           
وثیقة  ألعالم جمیل ابراھیم)  ،ا( ٣٠الوحدة الوثائقیة، القسم الخاص ، حافظة و.م.و.ت ،دمشق ، )١(

القنصلیة الملكیة  تقریر، ٧٣٠/٣١١ملفھ البالط الملكي ، ،ملفات د.ك.و ؛١٣، ص ١٩٣١،  ٦٧/١٣
وزارة الخارجیة العراقیة عن(اإلنتخابات النیابیة السوریة) ،  ي بیروت المرسل إلىالعراقیة العامة ف

 . ٦٣ص /٢١، و١٩٣٢نیسان  ٨،  ٤٤٧المرقم 
  . ٥١ناھد عبد الكریم ،المصدر السابق ، ص)٢(
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عقد اتفاق  إنتهى بعدوقد استمر اإلضراب حوالي شهرين  ،المظاهرات الشوارع 
بين الكتلة الوطنية والمفوض السامي الكونت دي مارتيل ونص اإلتفاق على أن 

برام معاهدة تضمن استقالل سوري إلى باريس للمفاوضة من أجل إيذهب وفد 
  .)١(سورية 

 الشروعو السياسيين المعتقلينعن  إلفراجانتداب عن نيتها ت اإلاعلنت سلطأو     
جميع  ةلتصفيو ةجديد حكومةنتخابات جديده لمجلس نيابي جديد لينتخب إب

، وعلى أثر ذلك تم العفو عن  ةات ما بين الطرفين بموجب معاهدالمتعلق
  . )٢(الجابري

تشرين الثاني ١٤ولى في األ المرحلةعلى مرحلتين  الجديدة نتخاباتجرت اإلو     
 فوزاً ونالوطني وفاز ،  ١٩٣٦ تشرين الثاني  ٣٠في  الثانية والمرحلة  ١٩٣٦
 فتتحتأ و ، الوطنية ةلكتللغلبهم ينتمون أ نائباً)  ٨٦ (وبلغ عدد النواب كاسحاً
خر جلسه له آواستمر بالعمل حتى  ، ١٩٣٦ول كانون األ ٢٢ولى في األ الجلسة

 في هذه االنتخابات بوصفهالجابري  الفوز سعد اهللا  ستطاعإ ، ١٩٣٩تموز  ٨في 
تقلد نتيجة ذلك الفوز إستطاع أن يلسياسي الهام  وعن مدينه حلب لدوره ا  ئباًنا

 ١٩٣٩-١٩٣٦مردم من عام  جميل حكومةبان أالدفاع و الداخليةمنصب وزير 
  .)٣(نتخبها المجلس النيابي الجديد إالتي 

وبسبب توتر  الثانية العالمية قبيل الحرب الدوليةحداث تصاعد األبسبب و
و لتدخل الفرنسين بمهامها  الكتلوية الحكومةولفشل  ةفي سوري العامةوضاع األ

 المعاهدةعدم تصديق منها ة يسباب خارجأل و  ألسباب داخلية ككثره المشاكل
 هالمردمي الحكومةاستقالت خرى وغيرها من المشاكل األ ةرونندسكوسلخ لواء األ

                                                           
  ٠ ١٠٣در السابق ، ص ریاض الجابري ، المص)١(
  . ٥١ناھد عبد الكریم ،المصدر السابق ، ص)٢(
المصدر السابق ، نجلھ ابراھیم ،؛٢٨؛فضل عفاش ،المصدر السابق،ص٥٣المصدر نفسھ،ص)٣(

 . ٣٦ص
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تعطيل الحياه بحل مجلس النواب و رنسي قراراًنتداب الفسلطات اإلصدرت أو
 حكومة ةبواسط ةمباشر ةبصور ةداره سوريإشراف على خذت األأو النيابية

  .)١(المديرين 
خالل المدة ربع سنوات أ مدةل ةيابين ةبال حيا ةت سورييبقو      

الفرنسية أجرت مشاورات مع  السلطاتال ان إ ، ١٩٤٣ــــــ ١٩٣٩
ً  أخرى  ، ونتيجة  )٢(بريطانيا من جهة والحكومتين السورية واللبنانية من جهة

 النيابية ةالحيا ةعادأعن نيتها  ١٩٤٣أذار  ١في السلطات الفرنسية علنت ألذلك 
حيث  ةستقالل سوريإعلن أبعد ان  ةنتخابات نيابيه جديدإ إلجراءالشروع و
  .)٣( العربية و األجنبيةعترفت الكثير من الدول إ

أصدر المندوب السامي الفرنسي الجنرال كاترو   ١٩٤٣آذار  ٢٥وفي        
أيار ١٤قرارات تضمنت األول : إعادة تطبيق الدستور الذي وضع في  ةثالث

، والثاني: تشكيل حكومة مؤقته برئاسة عطا األيوبي ، والثالث : إجراء  ١٩٣٠
تقل عن ثالثة  إنتخابات نيابية لتحديد القوى التشريعية والتنفيذية في مدة ال

  .)٤(أشهر
من تاريخها السياسي فهي لديها مجلس  ةجديد ةدخلت سورية مرحلوقد        
 وجنبية األعترفت به الدول إستقالل قد إجانب ذلك لى إ ةمنتخب حكومةتخب ومن

                                                           
  ٠  ٤٦، ص نجلھ ابراھیم ،المصدر السابق)١(
لعامة الملكیة العراقیة االمفوضیة تقریر ،  ٣١١/ ٢٦٨٤ ،ملفھ البالط الملكيملفات د.ك .و ،  )٢(

ریة) ، وثیقة د/ في سو في دمشق المرسل إلى وزارة الخارجیة العراقیة عن (االوضاع
  .  ٢٥/ ص٦٩، و ١٩٤٣انون الثاني ك ٣٠ ، ٢٩٧/٦٠٠

  .١٩٤٢كانون الثاني  ٢٧) ، في ١٧٧صوت األھالي (جریدة) ،بغداد،  العدد ()٣(
)4( Foreign Relations of the Untited State ,Diploma c Papers 1943 ,Vol,4 
,The Diplomatic Agent and Consnul General at Beirut ,Wadsworth,to A 
S.S.,Washington, Telegram,No,951,March 25,1943,p966. 
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 و الجنرال كاترو هنشروطبقاً للمرسوم الثاني الذي  ١٩٤٣آذار  ٢٤وفي  ، العربية
  .)١()١٩٤٣آب ١٧- آذار٢٥برئاسة عطا األيوبي ( حكومةالذي نص على تأليف 

وبدأت سه بدأ تطبيق المرسوم الثالث وفي شهر نيسان من العام نف
لإلنتخابات ، وبعد أن نشرت الحكومة قوائم الناخبين جرت   اإلستعدادات
تموز ، وبعد إسبوعين جرت المرحلة الثانية ، وفازت الكتلة  ١٠في  اإلنتخابات
التطلعات الشعب قد مثل و، صحيحه  ةول مجلس منتخب بصورأ فيالوطنية 
تم إنتخاب شكري   ١٩٤٣ ب آ ١٧في  عقدتالتي ، وفي الجلسة األولى السوري 

، وفاز فارس الخوري رئيساً لمجلس النواب ، كما فاز القوتلي رئيساً للجمهورية 
بعد مشاورات من أجل تأليف الحكومة و،  )٢(سعد اهللا الجابري ممثالً عن حلب 

 ألولمنصب رئيس مجلس الوزراء تولى ل الجابريوقع اإلختيار على سعد اهللا 
   .)٣( ةوطنية سوري حكومة

قامة حياة نيابية في ظل االنتداب الفرنسي الذي ونستنتج مما سبق صعوبة ا
كان يهدف الى أدارة سورية أدارة مباشرة ، ولكن رغم ذلك لم يخضع الوطنيون 
لسياسة التنكيل واالعتقال و التزوير في االنتخابات التي سمحت السلطات الفرنسية 

ك م في ذلو كانت هناك إرادات و مواقف صلبة في مقاومتها يدفعهبأجراءها 
ية سعد وكان في مقدمتهم شخصالوطنية في الحرية و االستقالل  تحقيق االهداف

  . من دور هام و بارز  اهللا الجابري لما يتمتع به
  

                                                           
تألفت من السید عطا األیوبي رئیسًا للحكومة والداخلیة والدفاع ، واألمیر مططفى الشھابي )١(

اد الوطني و األعاشة والتموین ، ونعیم االنطاكي للخارجیة واالشغال العامة للمالیة واالقتص
والبرید ، وفیضي األتاسي للعدلیة والمعارف والشؤون اإلجتماعیة. للمزید من المعلومات ینظر: 

  . ١٩٥، ص وجیھ الحفار ، المصدر السابق
   ٠ ١٣١ریاض الجابري ، المصدر السابق ، ص  )٢(
العامة  المفوضیة الملكیة العراقیة تقریر، ٣١١/ ٢٦٤٨ ، ملفھالبالط الملكيملفات د.ك .و ، )٣(

اإلنتخابات السوریة) ، وثیقة (في دمشق المرسل إلى وزارة الخارجیة العراقیة عن 
 . ١٥ص /٩، و ١٩٤٣تموز ٣١،  ٦/١/١٢٦
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  انيالمبحث الث
                مجلس النواب السوري  رئاسةسعد اهللا الجابري و

  .)١٩٤٥يلولأ١٥- ١٩٤٤ولتشرين األ١٧(
، جرى تعديل في الحكومة السورية بناءاً على طلب سعد اهللا الجابري و

محل الجابري في رئاسة  ل فارس الخوريح١٩٤٤تشرين األول  ١٤في ف
في أول جلسة للمجلس مجلس النواب ل ب الجابري رئيساًاأنتخ، فيما تم الحكومة
في منصبه لمدة عام واستمر ، ، وبقيت الحكومة على تشكيلتها الوزارية المذكور 
بان أواستطاع الجابري ،  ١٩٤٥يلول أ ١٥لى ثنا عشر يوماً أي إإ ووشهر 

و أ جتماعيهالمواضيع سواء كانت مناقشه العديد من امن  رئاسته لمجلس النواب
نظمت الحياة اليومية للشعب قوانين وقرار مشاريع تم إكما  ، هو سياسيأ قتصاديها

  .)١(السوري
ول تشرين األ ١٧لس النواب السوري في ولى لمجاأل الجلسة نعقدتإ و      
نتخاب النواب إل من الدستور السوري شرع) ٦٣(المادة بأحكام عمالًو  ١٩٤٤

قد رشح لهذا المنصب كل من سعد اهللا الجابري من و المجلس، رئيس جديد لرئاسة
صوات األارضين لكتله الوطنية وبعد فرز من المع  رشدي كيخياو الوطنية الكتلة
مما يعني ان الجابري قد  ،لثاني ل صوتاً )٤٣(صوتا مقابل  )٦٧ـ (ول بفاز األ

ا مؤشر دل على مدى هذوبالشكل الرسمي لمجلس النواب السوري  صبح رئيساًأ

                                                           
مازن یوسف صباغ ، سجل البرلمان ومجلس الشعب السوري ، دار الشرق ، دمشق )١(

      ٠ ٤٠، ص٢٠١٠،
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الهام في التأريخ السوري  لدوره السياسيشعبيته لدى النواب ومقبوليته و
  .)١(الحديث
المجلس  رئاسةلمنصب و هو رشدي كيخيا  المعارضةحد نواب أن ترشح إ  

هم وصفثقلهم في المجلس بوضغط المعارضين  ةمدى قو حه علىواض ةشارإهو 
جدالهم اعتراضاتهم ونقدهم المتكرر و انو حكم الكتلوي ،للتجمع معارض 

ظهور تكتل و ةبلورهذا دل على و الجابري ،سعد اهللا كاهل  ثقلأالسياسي 
حد المعارضين باستجواب أوقد برز ال ، إةتخلو جلس فالمعارض داخل المجلس 

 مر يبدو واضحاًوهذا األ،  الحرجةو الصعبةتلك الظروف  بظل للحكومةنقد و أ
الجابري سعد اهللا  رئاسة مدةالنواب السوري خالل لمن يطلع على محاضر مجلس 

 ضطرحتى أ يالخورفارس  ةعارضون من الضغط على حكوممال استطاع، إذ 
فكار األو الرؤىفي  االختالفاتويمكن القول إن  ، ةمن مر ألكثر و االستقالةلتقديم 

،  األساسيةهداف للمعارضين هي السمه واأل نتماءاتاإلوالتوجهات ووالطروحات 
من  المعارضة الكتلة تفاق مسبق حيث عانتإو أعمل محدد فلم يكن لديهم برنامج 
عمل المجلس  على نعكس سلباًإمما ، م توحيد الصفوف عدالتشتت والتمزق و

 و )٣(الملقي رئيفو  )٢(قدسيناظم ال رشدي كيخيا و برز المعارضين أمن كان و
  ٠ )١(غيرهم  و )٤(تاسيعدنان األ

                                                           
؛ یوسف الحكیم ، ١، ص١٩٤٤تشرین األول  ١٧، ١، الجلسة : ٣،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش:)١(

؛ فھد جبران ،  ٤١٢، ولید المعلم ، المصدر السابق ، ص  ٣٦٦المصدر السابق ، ص
  ٢٠١، ص١٩٩-١٩٨ص-ص؛ وجیھ الحفار ، المصدر السابق ، ١٢٤المصدر السابق ، ص

؟) سیاسي سوري ولد في حلب ، اكمل دراسة الحقوق في االستانة ، مارس المحاماة،  - ١٩٠٥ناظم القدسي:()١(
، اصبح ١٩٥٠انظم لصفوف الكتلة الوطنیة ، تدرج بالمناصب االداریة و السیاسیة ، اصبح رئیس حكومة عام 

  .٩٣، للمزید من المعلومات ینظر: مصطفى طالس ،المصدر السابق،ص١٩٦١رئیس لجمھوریة عام 
،درس في مدارسھا  اسي و رجل قانون سوري ولد في حماه؟ )سی -١٩٠٣رئیف الملقي : ( )٢(

،انتمى الى  ،مارس مھنة المحاماة١٩٢٦لجامعة السوریة عام ، تخرج من كلیة الحقوق من ا
،تولى وزارة المعارف  ١٩٥٤و ١٩٤٣صفوف الكتلة الوطنیة ،انتخب نائبا عن حماه في عام 

    ٨١١،ص٢،ج  عبد الوھاب الكیالي ،المصدر السابق معلومات ینظر:،للمزید من ال١٩١٥عام 
) سیاسي ورجل قانون سوري ،ولد في حمص ،درس في مدارسھا ،دخل ١٩٦٩-١٩٠٥(عدنان االتاسي : )٣(

كلیھ الحقوق في الجامعة السوریة ،حصل على الدكتوراه من جامعة جنیف ،مارس مھنة المحاماة ،عین أستاذا 
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المجلس  صب رئاسةنمالجابري سعد اهللا  ستالمإعن  رسمياً علنأن أبعد و
بذل سأال بالفصيح ولكنني نا لست بالخطيب وأ " : قال ما نصه القى خطاباً

نتخابي إلا متنانيجول بما في نفسي من الشعور باإل بما لإلعرابقصارى جهدي 
 الدقةن لهذا العمل النيابي البرلماني الذي تجسدت فيه كل معاني أ لهذا المنصب ،

ن أالبد من و٠٠٠ لذا أتقدم بالشكر للمجلس ترام ،حيوجب علي اإل امنتظاإل و
ثر طيب أذات و صادقاً هذه البالد مثاالً المجلس لنجعل منهذا  داخلنعمل سويا 

٢(٠٠٠(  
جمل ان يعمل أوما  طبيعي شيء االنتخابية المعركة ان" :قائالًأضاف و

يستعملون حقهم لما في ضمائرهم و طبقاًرادتهم وبموجب حريتهم وإالنواب وفق 
خر يخسر ال آو األكثريةعن شخص فائز يحوز  النتيجة في التصويت فتستقر

ال  ال غالب فيها وال مغلوب و المعركةهذه  نأعتبر أنا أ ، األكثريةيحصل على 
المجلس فقد  رئاسةنا اليوم في منصب أ كنت ذاإو خسرانا فكلنا واحد وأ كاسباً

خر وال لجماعه آليست لشخص دون  الرئاسة هذهن إ٠٠٠ يكون فيها غيري الحقاً
 سعى جاهداًأو مطلقاًللجميع بال تفريق  ن هذا المجلسأخر بل آو حزب دون أ

على  للمحافظة نسجاماًإ ألوجدل جهدي ذسأببين الجميع و المساواة والعدل  إلقامة
فسح أوسوف  النيابيةالحياه  ةتقتضيحسب ما  الحرية تطبيقو الحرة النيابيةالحياه 

بذل جهدي لتعاون أسعى وأعطي للحكم حقه وأالمجال للنقاش والبحث والتدقيق و

                                                                                                                                                                      
،انتخب نائبا عن حمص عام ١٩٣٩سطنبول عام ،عین قنصال لسوریة في ا١٩٣٣عام ق في جامعة دمش

،للمزید من المعلومات ینظر :محمد عبد الكریم الفتالوي ،المصدر  ١٩٤٨،انتمى لحزب الشعب عام ١٩٤٣
  . ٢٥٧السابق ،ص 

در ؛ مصطفى بالوني ، المص ٣٩٢، ص٣٨٩الریماوي ، المصدر السابق ، ص  سھیلة)١(
 ٠  ٤، ص ١٩٥٨-١٩١٨؛ ولید المعلم ،   سوریة ١٧السابق ،ص 

  ٠  ٣-٢ص- ، ص  ١٩٤٤تشرین االول  ١٧،  ١،الجلسة٣،د.ع : ٣م.م.ن.س،د.ش:)٢(
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ن هذا المجلس لنجعل م ما لديكم من حريهو سلطهبكل ما لدي من  فرداً معكم فرداً
  .)١(" ٠٠٠ومناقشاته لكي ثمر و ينجح  بحاثهأقدوه في طروحاته و 

لخدمه البالد  دعو اهللا ان يوفقنا جميعاًأ" ...  ري :بالجاسعد اهللا وأضاف 
 الوحيدةركان االستقالل و يؤيد هذه القوه أوان ندعم هذا الكيان الشرعي بما يوطد 

بأننا نيابيون  رائعاً نعطي مثاالًبذلك قد نجحنا وو الدولةعلى جميع مرافق  المهيمنة
  .)٢( وبركاته "والسالم عليكم ورحمه اهللا شيءحرار فوق كل أننا إديمقراطيون وو

المجلس النيابي  أن: كد علىأنه قد إبدو من خالل تحليل خطاب الجابري يو
 ةرادإلمثل هو الملس وان المج الدولةعلى جميع مفاصل  المهيمنةالوحيدة  القوةهو 

المجال له فسح  واحد ، األمر الذيفريق عمل وأن المجلس قد ، له  الشعب وممثالً
جميع هو للان مجلس النواب ، مما أثبت ة لبلد المشاريع المهملمناقشه القوانين و
 قليميأو أو طائفي أساس حزبي أعلى  تمييزوليس هناك  خرآليس لشخص دون 

  .التعاون المثمرو  المساواةالعدل و  إلقامهالمجلس سعي كان  نماوإ
  ةجرئ النقاش و ةبحد المدةتميزت جلسات مجلس النواب خالل تلك و       

حيث  للحكومةمن المعارضين  خصوصاًداخل المجلس و التي نوقشت الطروحات 
ل وصلت طروحات النواب نواع النقد الالذع بأوجهوا مختلف التهم وشتى 

بالد من المفاسد نقالب شامل وتام ينقذ الإلقيام ببا المطالبة لى حدإالمعارضين 
ئب المعارض عدنان وذلك حسب تصريح النا الدولة ةدارإى في الفوضوالتخبط و

     ٠ )٣(تاسياأل
سعد اهللا الجابري لبعض النواب لنقد الحكومة جلسة أخرى سمح في و         

ن موقف الشعب من أ تاسيوصف النائب المعارض حلمي األ فعلى سبيل المثال

                                                           
  ٠  ٣-٢ص-، ص  المصدر نفسھ)١(
  ٠  ٣-٢ص-، ص  ١٩٤٤تشرین االول  ١٧،  ١،الجلسة٣،د.ع : ٣م.م.ن.س،د.ش: )٢(
  ٠ ٦٨، ص١٩٤٤تشرین األول  ٣٠، ٥، الجلسة ٤،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش:)٣(
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 طبيعية النتيجة هن هذأخرى وأ تارةشبه بحاله الفراق تارة والطالق أ الحكومة
الحريات فواه وخنق لسياسة تكميم األ الحكومةبسبب تقيد الحريات وممارسة 

قاسم النائب آخر هو  معارضطالب والمشددة على الشعب ،  الرقابةلفرض و
حزاب والهيئات والسماح بتعدد األ الصحافةحريه  بإطالقسراع الهندي بوجوب اإل

نفراد إعدم جواز  و وضاع في البالدفي مجمل األ آرائهمعن  إلفصاحل السياسية
على  والهيمنةومقدرات الشعب  الحكومة ةشخاص بحق التالعب بسياسبعض األ

  .)١(ال يجوز فرض رأيها على الجميع  و وضاعميع األج
على  شكري القوتلي الجمهوريةرئيس تسلط هيمنة وتفرد و دفعت وقد           

سعد رئيس المجلس النيابي السوري  بعض المعارضين إلنتقادجميع السلطات 
 وصف بعد أن والسيمالطة التشريعية ، الجابري الذي سمح للقوتلي للتدخل في الس

 و هالموجواضحاً للعيان أن األخير هو صبح أو،  شكري القوتلي بالزعيمالجابري 
وقام بالتضيق على معارضين  الدولةتوجهات قرارات و و ةسياسعلى  المسيطر
في هذا صرح و داخل المجلس ، على هاثرأ السياسةهذه مما تركت ، لسياسته 
على  لقد نص الدستور السوري " نصه: ماب الملقيالنائب المعارض رئيف الصدد 

وان المسؤول الوحيد هو  ، حصراً التشريعية صفةالن لرئيس المجلس النيابي أ
تسير  ةخفي ن هناك يداًأنؤكده هو لكن ما نراه و الوزراء ، و الحكومةرئيس 
قد الملقي أن  يبدوو  )٢( " خطاء فضيعهألى إحيان وتسوقها كثر األأفي  الحكومة

 الدولةبجميع مفاصل وتدخالته شكري القوتلي  الجمهوريةرئيس بقوله  قصد
لتدخل  ضح وصريح لرئيس مجلس النوابأنقد ونفسه الوقت في و، وهيمنته عليها 

                                                           
أذار  ٢٨،  ٣، الجلسة ١٩٤٤تشرین األول  ٣٠، ٥، الجلسة ٤،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش: )١(

  ٠  ٣٧، ص ١٩٤٥
،  ١٩٤٦-١٩١٦؛ ولید المعلم ،سوریة  ٩٧، ص١٩٤٥أب ٥،٢٩الجلسة  ،المصدر نفسھ )٢(

  ٠  ٤١٢ص
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توجهاته و مجلس حسب رغباتهصبح يوجه الأو التشريعيةالقوتلي بعمل السلطة 
  .رادتهإو

قرار إمن  مجلس النواب السوريرئيساً لسعد اهللا الجابري بوصفه  ستطاعإ و     
 جتماعيالجانب اإل فيف ةمختلفالتي عالجت قضايا يد من القوانين العد ةمناقشو

الداعمة القرارات قر عدد كبير من القوانين وأنجازات وحقق المجلس الكثير من اإل
قة على فالموا من خالل التعليمب هتماماإلبرزها من أوالمعززة لهذا الجانب وكان 

والجهل  األميهلقضاء على من أجل ا السوريةنشاء المدارس في جميع المدن إ
في المناطق  معلمينلوزارة المعارف وتعيين  الماليةالمتفشي وتوسيع المخصصات 

 الجزيرةكمنطقه  البعيدةعطاء مخصصات لمعلمين المعينين في المناطق إو
  .)١(والفرات لتشجيعهم

هو السماح لخريجي  الصدد قرها المجلس فيأين الهامة التي ومن القوان       
من السوريين بالتعيين في المدارس لسد النقص  المصريةوالمعاهد  الكليات

 محاضرينالسمح بتعيين قانون أيضاً قر المجلس أو )٢(التعليميةالحاصل بالكوادر 
قر كما أ )٣(فيها سد النقص الحاصلو هابأقسامجل التوسع أمن  لحقوقا ةفي كلي

انات حياء المهرجإجل أالمعارف من  لوزارةوفر الغطاء المالي  المجلس قانون
ومن المهرجانات ، جل النهوض بالواقع التعليمي أمن  العلميةقامه المؤتمرات إو

بي العالء المعري حيث خصصت غطاء أهو مهرجان  بإقامتهاالتي سمح المجلس 
جعل و الفرنسية باللغةالتعليم  المجلسلغى أ كما)٤(المذكور مهرجان لمالي ل

                                                           
؛ المصدر نفسھ ،  ٤٥، ص١٩٤٤تشرین األول  ٣٠، ٥، الجلسة  ٣،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش:)١(

تشرین الثاني ١٢،٢٠الجلسة؛ المصدر نفسھ ، ١٥،ص ١٩٤٤تشرین الثاني ٧،١٣الجلسة 
؛المصدر نفسھ ٣٢٦،ص١٩٤٤كانون االول ١١،١٨،الجلسة ؛ المصدر نفسھ٢٠٦،ص١٩٤٤

 ٠ ١٢، ص١٩٤٥أیلول  ٧،١٥؛المصدر نفسھ ، الجلسة   ١٤،ص١٩٤٥أب٢،٢٠، الجلسة 
 ٠   ٤٠،ص١٩٤٤تشرین االول ٢٦،  ٤الجلسة،   المصدر  نفسھ)٢(
 ٠    ١٩١،ص ١٩٤٥أیار  ١١،٨الجلسة  ، المصدر نفسھ  )٣(
 ٠   ١٦٧،ص١٩٤٤تشرین الثاني١٠،١٥المصدر  نفسھ  ، الجلسة)٤(
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 الحكومةالعربية وتعريب جميع سجالت وقيود  باللغة ةلدولل الرسميةالمخاطبات 
 مجلسوركز سعد اهللا الجابري بوصفه رئيس ،  التفرنس مظاهروالغاء جميع 
ال التعليم توسع في مجمن أجل القانون المعارف الجديد إقرار  النواب على

  .)١(ورصانتهولضمان جودته 
 المعلمينرواتب  ةزيادالقرارات الخاصة ب متمثالً برئيسه المجلس ولم يغفل       

في  العمل وخصوصاً لتحفيزهم وتشجيعهم على مزاوله %٢٥والمدرسين بنسبه 
 كما تم إصدار قرار، )٢(على عاتقهم  الملقاة المسؤوليةولعظيم  البعيدةماكن األ

السوريين  الطلبة حتياجاتإ  وتأمينوضاع أحوال وأمتابعه  ضرورةتضمن 
  .)٣(الدارسين في فرنسا

 سعد اهللا الجابري رئيس مجلس النواب السوري وجه  الصحيوفي المجال 
 المؤسسات الصحية من المشافي ونشاء إسراع باإل ضرورةعلى  هتمامها
 البعيدةماكن في األ باألخص و السوريةفي المدن  ةصحيالمراكز ال مستوصفات وال

 و ةيالمتفش األوبئة مراض والقضاء على األ و لمواطنينالصحية ل العنايةلغرض 
تلك  والكوادر الصحية اآلخرى فيطباء المالكات الصحية من األتعيين  ضرورة

بالبالد  المتفشية ضامرأللتوفير اللقاحات  ضرورةمع الصحية ،  المؤسسات
  .)٤(ة مجانيالجدري وجعلها الكوليرا وئيد ووفيكالت

                                                           
 ٧،١٥؛ المصدر نفسھ ، ج ٢٠٢، ص١٩٤٥كانون الثاني  ٢٥،   ٨، الجلسة المصدر  نفسھ)١(

 ٠    ٩، ص١٩٤٥أیلول 
المصدر نفسھ ،  ؛١٩٠،ص١٩٤٤تشرین الثاني١٨، ١١،الجلسة ٣،د،ع:٣م.م.ٍن.س،د.ش:)٢( 

  ٠   ١٢،ص١٩٤٥أیلول  ٧،١٥جلسةال
 ٠    ٤١، ص١٩٤٤تشرین االول ٣٠، ٥الجلسة  ، المصدر نفسھ)٣( 
؛ المصدر نفسھ ، الجلسة ٧، ص١٩٤٤تشرین االول ١٩،  ٢،الجلسة المصدر نفسھ)٤( 

تشرین الثاني ١٢،٢٠؛ المصدر نفسھ ، الجلسة  ١٧٢،ص١٩٤٤تشرین الثاني ١٠،١٥
؛ المصدر نفسھ  ٢٢٠،ص١٩٤٤كانون االول ١٤،٩؛ المصدر نفسھ ، الجلسة٢٠٦،ص١٩٤٤

كانون الثاني ٧،٢٤؛ المصدر نفسھ ، الجلسة٢٢١،ص١٩٤٤كانون االول ١٥،١٣، الجلسة
 .١٥٧،ص ١٩٤٥



  ١٦٧   
   

    حول  قراراًت وتبني رئيس المجلس سعد اهللا الجابريداري الجانب اإلوفي 
ثناء العمل في أو يموتون أبأضرار  جوب تعويض العمال اللذين يصابونو

قر أو)١(لضمان حقوقهم وحقوق أسرهم  األجنبيةو الشركات أ الحكوميةالمؤسسات 
لفسح  على البرقيات والتخابر الرقابةتضمن الغاء مشروع قرار  لمذكورمجلس اال

مجلس النواب مشروع قانون تمديد عقود  اقر كما تم)٢(كثر لمواطنينأ الحرية
األيجار و تحديد مقدار الزيادة فيها لحل المشاكل الناجمة من جشع بعض اصحاب 

   )٣(العقارات
 السلميةقضاء  كاستحداثقضية ونواحي جديده  أقر المجلس استحداث أو       

في بعض  النواحيو  األقضيةداري لبعض إلعاده التنظيم اأ و الجزيرةفي منطقه 
  .)٤(السوريةالمدن 

 ةسراع بتعين قضاتضمن وجوب اإلقر مجلس النواب مشروع قانون أكما 
تضمن قر مشروع قانون أالتي تعاني من النقص لحل مشاكل الناس و األقضيةفي 

 الوظيفةساء استخدام أذا إ الحصانةمن  القضاةتجريد  ةصالحي العدليةمنح وزير 
تهام ومحاسبته ليه واإلإ األسئلةالقضاء حيث يسمح توجيه  ةلمهن ةساءإ والحقأ وأ

  .)٥(بموجب القانون السوري  آقانوني
 على بالنفع تداععديدة قر المجلس مشاريع وفي مجال البنية التحتية أ

 صالحإو ط المدن تلفونياًبور،  وبناء جسورنشاء طرق إلمجتمع السوري منها ا
بار في ألماء الصالح لشرب وحفر ا ومد شبكات العامة، يم المباني قترترميم و و

                                                           
 ٠  ٣٤٠،ص١٩٤٤كانون االول   ١٩     ،  ١٧الجلسة،  المصدر   نفسھ)١( 
شباط ٤،٢٧؛الجلسة١١١،ص١٩٤٤تشرین الثاني  ٩  ، ٨الجلسة  ،المصدر نفسھ )٢(

 ٠ ٣٣،ص١٩٤٥
 ٠ ٢،   ص ١٩٤٥كانون الثاني    ١    ، ٨العدددمشق ،  ، بردى (جریدة))١(
 ٠  ٢٠، ص  ١٩،ص١٩٤٤تشرین االول  ٢٣،  ٣،الجلسة٣،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش:)٤(
 ١٣؛ المصدر نفسھ،  الجلسة  ٣٥٦،ص١٩٤٤كانون االول  ٢٠، ١٨المصدر نفسھ ،الجلسة)٥(

 ٠   ٢٨٧،ص ١٩٤٥كانون الثاني  ٣١،
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وتجفيف المستنقعات وغيرها  الصغيرةر والسدود طصالح القناإالبعيدة والمناطق 
    ٠  )١(على الشعب وتساهم في راحته لنفعبا تعودالتي  من المشاريع

ر مجلس النواب مشروع العفو عن قأمن أما في ما يخص قوانين العدل و األ      
شخاص اللذين لم يسجلوا نفوسهم لدى الدولة (كاتمي النفوس) لجهلهم بالقوانين األ

  ٠  )٢(واألنظمة
لما سببته من  المختلطةقر مجلس النواب مشروع قانون الغاء المحاكم أو        

)٣(ضرر لمواطنين السوريين
 عدمشروع قانون تضمن  إلى جانب ذلك تم إقرار 

وتأمين نفقات موسم الحج  ةسوري حكوميةالخط سكه حديد الشام الحجاز مؤسسه 
)٤(  ةدوللالعامة ل الموازنةلكل عام من 

 .  

مشروع قانون الغاء خرى التي أقرها مجلس النواب هو ومن المشاريع األ      
غير مسمى و فسح المجال لحريه الفكر  ألجلعن النشر  المعطلةتعطيل الصحف 

  ، )٥(والقول لتعبير عن واقع الحياه بكافه النواحي 
في  ثرأالمشاريع التي لها العديد من المذكور قر المجلس أ قتصاديوفي الجانب اال

د االقتصاد االتي تعتبر عم الزراعةجل النهوض بواقع أالجانب الزراعي من 
حدد لس النواب هو قانون قرها مجأالقوانين التي  و مشاريعالبرز أمن و ، السوري
و توحيد مبلغ  الدولةلمزارعين من قبل  المؤجرة الزراعيةراضي يجار األإبموجبة 

                                                           
 ٣٠، ٥؛ المصدر نفسھ ، الجلسة١٤، ص١٩٤٤تشرین االول ٢،١٩المصدر نفسھ ،الجلسة)١(

 .   ٨٨،ص١٩٤٤تشرین الثاني ٤،  ٦؛المصدر نفسھ ، الجلسة٤١،ص١٩٤٤ول تشرین اال
كانون االول ١٦،١٨؛الجلسة٧٨،ص١٩٤٤تشرین الثاني ٤، ٦،الجلسةالمصدر نفسھ )٢(

 .٣٢٦،ص١٩٤٤
  ٠  ٢٢،ص١٩٤٤كانون االول ٤، ١٣،الجلسة٣،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش: )٣(

؛ المصدر نفسھ ، ١١١،ص١٩٤٤تشرین الثاني ٨،٩،الجلسة  المصدر نفسھ)٤(
 . ٣٣،ص١٩٤٥شباط ٤،٢٧الجلسة

 ،٥؛ المصدر نفسھ ، الجلسة    ٢٠، ص١٩٤٤تشرین األول ٢٣، ٣المصدر نفسھ  ،الجلسة)٥(
 ٠  ١٤٠،ص١٩٤٥نیسان  ٢٨
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ما حدد بموجبه مقدار قر المجلس قانون أو ،)١(السوريةااليجارات في كافه المدن 
  .)٢(الزراعية راضيأل ستغاللهإيجار لدوله عن إرع كبدل المزا يدفعه

كما أقر مجلس النواب عدد من القرارات من أجل دعم هذا القطاع الحيوي       
، كما تم دراسة الزراعيةسعار الحبوب أقانون تخفيض  ومن تلك القرارات أقرار

بدون  الزراعةقراض المزارعين قروض ميسره لتنشيط إتضمن مشروع قانون 
اإلنتهازيين من  الطريق على المرابين وولقطع  ،لنهوض بالواقع الزراعي ل فوائد

 ةزيادوعلى أثر ذلك تم ، استغالل المزارعين لحاجتهم الماسة لجني المحاصيل
توفير مستلزمات و، قراض المزارعينإجل أالمصرف الزراعي من  ةموازن

قر أو ،راضي يجار األإزراعيه وتخفيض  واآلالتسمده أمن بذور و الزراعة
قر كما أ ٠)٣(مجلس النواب مشروع مكافحه الجراد لما يسببه من ضرر لمواطنين 

تشجيع  و الزراعةجل تنشيط أمن  الزراعيةالمجلس قانون تخفيض الضرائب 
المزارع تحديد ما يدفعه  و )٤(زراعة أصناف متعددة من الحبوبالمزارعين على 

ن قوانيقر المجلس أو البلد ، لى خارجإوالسماح لمزارعين بتصدير الفائض  ةدوللل
 السدود بناءمشروع  و ، الزراعيةقانون حمايه المنتوجات و مشاريع أخرى منها 

المخالفين  المزارعينقرار العفو عن إ إلى جانب ذلك تفتح القنواو باروحفر اآل
  .)٥(نتاج الزراعي لجهلهم بالقانون لقانون اإل

 الالذقية تضمن توسيع مرفأ اقر مجلس النواب قرارأ وفي الجانب التجاري
 الخارجية التجارةقر المجلس قوانين تنظم أو والخارجية الداخلية التجارةلتنشيط 

                                                           
  . ٣٤،ص١٩٤٤تشرین االول  ٢٦،  ٤،الجلسة المصدر نفسھ)١(
 . ٣٤، ص المصدر نفسھ )٢(
  ٠  ١٨،ص ١٩٤٥أذار   ٢٦، ٢،الجلسة ٣،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش:)٣(
 ٠  ٢٠٦،ص ١٩٤٤تشرین الثاني  ٢٠،  ١١الجلسة المصدر نفسھ ،)٤(
 ٦؛ المصدر نفسھ ، الجلسة  ٣٤،ص١٩٤٤تشرین االول ٢٦،  ٤الجلسة   المصدر نفسھ ،)٥(

  ١٩٤٤تشرین الثاني  ٢٠، ١٢؛ المصدر نفسھ ، الجلسة ٧٨،ص ١٩٤٤تشرین الثاني  ٢٤،
  .   ٢٠٦، ص
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قر المجلس استحداث أو ، )١(لقضاء على جشع التجار  الدولةبيد  االستيرادوحصر 
البلد  قتصادإتابعه كل ما يتعلق بجل مأمن  ةعلى في سوريأ يقتصادإمجلس 

 ت بموجبةحددقانون كما تم اقرار  ،)٢(االقتصادية الدولةشراف على سياسه إلاو
من قبل التجار   باألسعارحد من التالعب لنواعها لأختلف بم الغذائيةسعار المواد أ

  .)٣(آنذاك  ةفي سوريالسكر لندرتها  وشحتها   ةالدعم الحكومي لمادتقديم و 
اهللا الجابري بوصفه رئيس  وعندما تقدم عدد من النواب بمقترح إلى سعد

حور حول حل وزارة األعاشة والتموين ، وتوزيع مهامها على مالمجلس ت
هو ضروري من المواد الضرورية للشعب  الوزارات بدعوى التقنين وتوفير ما

ومراقبة األسعار من أجل تحقيق قدر كبير من المساواة بين أبناء الشعب السوري 
، أقتنع رئيس المجلس بأن الوضع العام في سورية يحتاج إلى التريث في إصدار 

مراقبة المواد الكمالية  وطالب مثل هكذا قرار لحاجته الماسة ألبناء الشعب ، 
ا حرة ، ألن مراقبتها ووضع اليد عليها يحتاج إلى عدد كبير من الموظفين وجعله

، فالبد من تأجيل البت في هذا األمر وفعالً تم تأجيل حل وزارة األعاشة إلى 
أكثر واتخاذ القرار الصائب  جلسات أخرى إمعاناً في فسح المجال لدراساتها

  . )٤(بشأنها
قر المجلس أ  ةالتي مرت بها سوري الصعبة و الحرجةلظروف لنتيجة و

 )٥(الثانية العالميةالحرب  مدةثناء أ ةحاله التقنين التي سادت في  سوريلغاء إقانون 
 ةومصلح المكاييلوزان ورتباط مصلحه األإتضمن فك قانون  قر المجلسأكما  ،

لغرض  الداخلية بوزارةوالتموين و ربطها  اإلعاشة ةالغش التجاري من وزارقمع 

                                                           
 ٠   ١٧،ص١٩٤٤تشرین االول  ٣،٢٣جلسةال ،المصدر نفسھ)١(
 ٠   ١٨،ص ١٩٤٥اذار  ٢٠،  ٢،الجلسة المصدر نفسھ)٢(
 ٠  ١٩٠،ص ١٩٤٤تشرین الثاني  ١٨،  ١١الجلسة ،المصدر نفسھ)٣(
)٤

 . ١٠، ص١٩٤٥آذار  ٢٦، في ٢، الجلسة  ٣،د،ع:٣م.م.ن.س،د،ش:)
 ٠  ٣٤، ص ١٩٤٥أذار   ٢٨، ٣،الجلسة  المصدر نفسھ)٥(
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قر المجلس تحديد أووالقبض على المتالعبين ، الشرطة ةبواسط الرقابةفرض 
  )١(لمستهلكين   التجاريةرسوم البضائع 

ومن أجل رفع المستوى المعاشي للمواطن السوري  وفي الجانب المالي
الغذائية ، في المواد  هزمنتيجة االالعيش  وصعوبةسعار غالء األ ببسبالذي تدنى 
اهللا الجابري بوصفه رئيس المجلس مشروع زيادة رواتب الموظفين طرح سعد 

غير كافية ، والبد من زيادتها ، وفي ضوء ذلك قدم  منه بأن تلك الرواتب  إيماناً
هذا المشروع الذي جاء فيه :"أن رواتب الموظفين الحالية لم تكف معيشتهم وهم 

األمور المهمة  محتاجون للعطف والعناية ، ويعد مشروع الزيادة هذا من
قر لهذا المشروع وأ ار هذا القانون..." تمت اإلستجابهوالمستعجلة ، لذا أرجو إقر

 لمذكورمجلس االقر وأ ٠)٢(المعيشةغالء ل الموظفينزياده رواتب بمجلس النواب 
من  ةاليه تعادل راتب شهر واحد كمساعدمشروع تضمن منح المتقاعدين منح م

  ٠)٣(المعيشةضنك و لصعوبة الحكومة
 رؤساء العشائر في منطقتي الفرات قانون تخصيص رواتب ل ارقرأتم كما   

من على األ ةظفاحمالمن والقضاء على المشاكل وستباب األإلدورهم في  الجزيرةو
)٤(إلستقراروا

بسك نقود ماليه  الماليةوزاره فيه منح  قراراً أيضاًالمجلس  أقرفيما  ،
من قبل  لةصالمستحموال األ تمحور حول رار آخرق تم إصدرو)٥(بالد لمعدنيه ل

  ٠  )٦(الدولةلى خزينه إرجاعها إ و ئنالمواموظفي المنأئر في 

                                                           
 ٠  ١٩٤،ص ١٩٤٥أیار   ٨، ١١،الجلسة   المصدر نفسھ)١(
؛ المصدر نفسھ  ،  ١٩،ص١٩٤٤تشرین األول  ٢٣، ٣، الجلسة   ٣،د،ع:٣م.م.ن.س،د،ش: )٢(

 .٢٧٣، ص ١٩٤٤ كانون االول٢٠، ١٨الجلسة
 ٠  ١١٢،ص١٩٤٤تشرین الثاني  ٤، ٦،الجلسةالمصدر نفسھ  )٣(
 ٠   ٣٤،ص١٩٤٤تشرین االول  ٢٦، ٤المصدر نفسھ  ،الجلسة)٤(
 ٠ ١١٧،ص ١٩٤٥نیسان  ٢٤،  ٨المصدر نفسھ  ،الجلسة)٥(
 . ٧٨، ص١٩٤٤تشرین الثاني  ٤،  ٦المصدر نفسھ  ،الجلسة)٦(
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 المنعقدة ةتجلسقر المجلس في أفعلى الصعيد الدولي  الخارجي الشأنما أ
ن أ سوريةى المانيا واليابان لكي تستطيع عالن الحرب علإ ١٩٤٥شباط  ٢٦في 

من  األمريكية المتحدةالذي سيعقد في الواليات  فرانسيسكوتمر سان ؤتشارك في م
بالمؤتمر  ةتسعى لمشارك ةمن والسلم العالمي حيث كانت سوريجل اقرار األأ

 من أجل  المتحدةاالمم  ةروقه منظمأيد االستقالل ولعرض قضيتها داخل لتأك
النواب ثر ذلك خصص مجلس أعلى و راضيها ،أعن  الفرنسيةالجالء التام لقوات 
لتأمين نفقات الوفد السوري المشارك  ةسوري ةلف ليرأ )١٠٠(مبلغ مالي قدره

رات مؤتمر قر مجلس النواب  مقرأ فارس الخوري بالمؤتمر، برئاسةبالمؤتمر 
 عضواًالمذكور بموجب ميثاق المؤتمر  ةصبحت سوريأسان فرانسيسكو  وبهذا 

 )٧٨( المرقمة القانونية  المادةذلك الميثاق الذي نصت  المتحدةاالمم  ةفي منظم
صبحت أنطبق على البلدان التي ال ي الوصايةو أان نظام االنتداب  " :هل  التابعة
عضاء تقوم على ما بين الدول األ العالقةن أو المتحدةمم األ ةفي منظم اًعضو

كدت أ   ةن سوريأوهذا يعني  واالستقالل السيادةو المساواةحترام وساس اإلأ
بموجب القانون  ةمستقل ةصبحت دولأسيادتها على الصعيد العالمي و و ستقاللهاإ

  ٠)١(الدولي
 ةرسمي ةدعو العراقية الحكومةوجهت  ، وعلى الصعيد العربي واألقليمي

 السورية الحكومةرئيس و سعد اهللا الجابريرئيس مجلس النواب السوري لى إ
وكان الهدف  ١٩٤٥ذار آ ١٠في  لى بغدادإوصل الرئيسان  و، فارس الخوري 

 هتجاايجاد نوع من التقارب في سياسات البلدين إهو توحيد الجهود و الزيارةمن 
 ةلكن جاءت النتائج سلبيو فكار ،ولتوحيد األ العالقةلحل المشاكل و العربيةالقضايا 

                                                           
  ٦؛ المصدر نفسھ ، الجلسة ١٩، ص١٩٤٥شباط  ٢٦، ٣، الجلسة٣،د،ع:٣م.م.ن.س،د.ش:)١(

؛ ولید المعلم ، ١٢٧إحسان ھندي ، المصدر السابق ، ص؛  ٨٥، ص ١٩٤٥نیسان  ٩، 
یم ، ؛ یوسف الحك ١٦٨؛ نزار الكیالي ، المصدر السابق ، ص ٤١٧المصدر السابق ، ص
  .١٣٦حنا خباز وجورج جبور ، المصدر السابق ، ص ؛  ٣٣٩المصدر السابق ، ص
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سباب منها أ ةكانت لعد الزيارةحيث حدث توتر في العالقات ما بين البلدين ما بعد 
 أوضحه خرآسبب و وفد السوري الذي زار العراق ،لل )١(مير عبد االلهجفاء األ

وذلك حينما صرح رجال  ةي مساعدأ ن موقف العراق لم يبدهو أ الجابري 
 العراقية الحكومةن بأعراق للوفد السوري خالل زيارتهم لالعراقية ل الحكومة
قد سررنا وجل محاربه الفرنسين أمن  السورية الحكومةلى إم السالح يتقدلمستعده 

بلغتنا في اليوم أ العراقية الحكومةن أالنبيل لكن الذي لم نحسب له  من هذا الموقف
مما زاد ،  السورية الحكومةلى إالثاني بأنهم تراجعوا وال يستطيعون تقديم السالح 

لذي السيما بعد الموقف المؤلم من وزير الخارجية العراقي ، افي توتر العالقات ، 
ثر األمما كان له الدولية،  البرتوكوالتالوفد الزائر كما هو معمول به في لم يودع 

  .)٢( المذكور سيئ في نفوس الوفدال
 الحكومةعلى ترشيح  العراقية الحكومة عتراضإهو أيضاً خر آوهناك سبب 

نه إبمنصب وزير مفوض لها في العراق بحجه  )٣( سعد هارونأالسيد  السورية
ذلك على  ومستغرباً معروف مما رد الجابري معترضاً غير سياسي ورجل غير 
: لى الموضوع في مناقشات مجلس النواب بالقولإعندما تم التطرق  اإلعتراض
 ةي الوزير العراقي المفوض في سوريحمد الراوأرسلوا الينا ؟  هل أ"وهم  من 

متعاضها إ يه العراقية الحكومةوعلل الجابري مواقف  رجل معروف لدينا؟ " ،

                                                           
عراقیة ولد   یة)امیر ھاشمي و رجل دولھ وشخصیة سیاس١٩٥٨-١٩١٢(عبد األلھ بن علي:)١(

في الحجاز ،درس علومھ االولیة في الحجاز واكمل دراستھ الجامعیة في كلیھ فكتوریا في 
االسكندریة ،من الموالین لالنكلیز ومن اشد المعجبین بسیاستھم ،اتھم بمقتل الملك غازي عام 

عبد الوھاب  مزید من المعلومات ینظر:لل ١٩٥٨تموز١٤،قتل في صبیحھ یوم ١٩٣٩
  .    ٨٠٩،ص٣المصدر السابق ،ج لي،الكیا

 ٠ ١٢٧فھد جبرائیل الیان ،المصدر السابق ، ص )٢(
؟) سیاسي سوري ولد في الالذقیة ،درس في مدارسھا ،التحق  -١٩٠٣اسعد ھارون : () ٢(

،عین ١٩٢٩بالجامعة االمریكیة في بیروت و حصل على شھادة العلوم السیاسیة في باریس عام 
 ١٩ ١٩٤٧،٥٤،انتخب عن الالذقیة في مجلس النواب عام  ١٩٣٧د عام قنصل لسوریة في بغدا

،للمزید من المعلومات ینظر :محمد عبد الكریم الفتالوي ١٩٥٣،اسندت ألیة وزارة العدلیة عام 
 .  ٢٦٥ص ، ،المصدر السابق
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ضمن المحور  ةسوري أنوعالوة على  ةالنظام الجمهوري في سوري طبيعةمن 
 الساسةوكذلك ان  ، العراقية ةلسياسلالسعودي المصري المحور المعارض 

  .)١(فهم ال يخرجون عنها  بريطانيونال ةكانوا ينفذون توجهات وسياس العراقيين
تحرك معظم العرب أيضاً في أثناء رئاسة سعد اهللا الجابري لمجلس النواب و    

وراحوا يشعرون بحاجتهم الماسة إلى إتحاد عربي فوقعت كل من مصر وشرق 
األردن ولبنان ، وسورية التي ترأس وفدها الجابري ، والمملكة العربية السعودية 

إلى  ا الميثاق يدعون هذ، وكا ١٩٤٥آذار  ٢٢واليمن ميثاق الجامعة العربية في
إجتماعات دورية للدبلوماسيين المكلفين بتأمين التعاون بين الدول العربية األعضاء 

وتتطلب ؛ وكان الكشف عن األهداف المشتركة تتخطى حدود الجماعة الواحدة 
التعاون ، وخالل ذلك تعاظمت فرحة سعد اهللا الجابري يوم كوفئ خير مكافأة 

على  وهم يوقعون  جهاد وزمالئه في السياسةقه في الفوقف مع إخوانه ورفا
  .)٢(يرفرف فوق رؤوسهم العربية ةجامعاإلسكندرية) وعلم الميثاق (

ك لتم إقراره وبذمجلس النواب طرح ميثاق الجامعة العربية في جلسة وبعد 
 السياسيةلى تمتين العالقات إ األخيرةث سعت يح بالجامعة عضواً ةصبحت سوريأ
ستقاللها إل تأكيداًعضاء واأل العربيةدول مع الوتوحيد السياسات  االقتصاديةو
لمشروع  رفضه مجدداً باألجماعمجلس النواب قر ومن جانب آخر أ ، )٣(سيادتها و

ردن المشروع الملك عبد  هللا بن الحسين ملك األثار أالكبرى بعد ان  ةسوري
   ٠ )٤(المشروع هذا من   نزعاجهإ و  عتراضهإبدى الجابري أ ، إذمجدداً

                                                           
 ٠ ١٢٧، صفھد جبرائیل الیان ،المصدر السابق)١(
  .١٥٦مصطفى طالس ، المصدر السابق، ص  )٢(
حفار ،المصدر ؛ وجیھ ال ٦٨، ص١٩٤٥أذار  ٣١، ٤، الجلسة ٤،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش:)٣(

؛ ولید المعلم  ، ١٦٢حنا خباز وجورج جبور، المصدر السابق ، ص ؛ ١٩٧السابق ، ص
  ٠  ٣٣٨سابق ، ص؛ یوسف الحكیم ، المصدر ال ٤١٠المصدر السابق ، ص

  . ٣٨ص،  ١٩٤٥أذار   ٢٨،  ٣،الجلسة٤،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش:)٤(
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ى ، ولذلك وخاف الفرنسيون من هذا اإلتحاد الذي شكل قوة عربية كبر
 بعد أن ب السوريلمجلس النوا  تهرئاسخالل بسعد اهللا الجابري اإلطاحة  قرروا 

 السورية الحكومةما بين  ةساءت العالقوحداث األ ةتوترت وتصاعدت وتير
، النوابمجلس ثره على مناقشات أمما ترك ، الفرنسي سلطات اإلنتدابو

رسال تعزيزات عسكريه إمن حكومته  )بنيه(نما طلب الجنرال حي وخصوصاً
على  إلجبارها السورية الحكومةضغط على  ةكوسيل ةفي سوري المتواجدةلقواته 

  .)١( ةنفوذها في سوريو تؤمن فرنسا من خاللها مصالحها ةعقد اتفاقي
 السورية الحكومةلى إ ةمذكر )بنيه(وجهه الجنرال  م  ١٩٤٥ أيار ٤في و 

كي تحل محل  ةلى قواته في سوريإتعزيزات جديدة  رسالبإحكومته  ةني فيها مبيناً
سارع مجلس النواب  ما بين الطرفين ، العالقة تءساثرها أعلى  المتواجدةالقوات 

وقد  ،األخيرة المتصاعدةالتطورات  ةالجابري لمناقش برئاسة ةطارئ ةبعقد جلس
ستقالل السوري بل اإل و ةلسياد خرقاً اعتبرهأو المذكرةجلس مضمون مرفض ال
 حكومةلى الإوعز المجلس أو السوريةراضي الجالء التام عن األ بضرورة طالب 
خذت أ ، ومن جانب أخر ن جميع المباحثات ما بين الطرفيف بتوقي السورية
تأزيم الموقف  لغرض تصعيد و االستفزازيةحمالتها من  تصعيد   الفرنسيةالقوات 
  .)٢( ةمشاكل جديد وافتعال ةزمه جديدأفتيل  إلشعال

بمناسبه  السوريةغلب المدن أحتفاالت في إجرت أ ١٩٤٥أيار   ٨وفي 
عتداء من قبل إوقعت حوادث  وخالل ذلكالثانية  العالميةنصر الحلفاء في الحرب 

ثناء أبنى المجلس طالق رصاص قرب مإرنسين على المواطنين منها حوادث الف
                                                           

أیار  ١٤،  ١٢؛ الجلسة ١٣٠، ص١٩٤٥كانون األول  ٢٤،  ٧،الجلسة  المصدر نفسھ  )١(
  . ٤١٩؛ ولید المعلم ، المصدر السابق ، ص ٢٠٤، ص ١٩٤٥

؛ المصدر  ١٣٠، ص١٩٤٥ن األول كانو ٢٤، ٧، الجلسة ٤،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش:  )١(
مصدر السابق ، ؛ ولید المعلم ، ال ٢٠٤، ص ١٩٤٥أیار  ١٢،١٤،الجلسةنفسھ
؛شمس الدین العجالني ، (أول عمل توثیقي لإلعتداء على دمشق والمجلس النیابي ٤١٩ص

  ٦السابق ، ص؛ مصطفى بالوني ،المصدر  ١٩، ص ٢٠١٤) ، دار حازم ، دمشق ، ١٩٤٥
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حتج رئيس المجلس الجابري على هذا الحادث معتبر إله مما  ةوقت انعقاد جلس
الشعب لكون النواب يمثلون الشعب السوري  وعد  بكرامةهذا الحادث مساس 

تصاعدت وتيرة  ازي متعمد عليه ،مر غير الئق وعمل استفزأالعمل الجابري هذا 
رسال فرنسا إعلى  ةحتجاجيإ بمظاهرات ونخرج السوريحداث اكثر مما األ

الفرنسية  العسكريةألقت القوات  ١٩٤٥أيار  ١٠في و ، ةلسوري ةتعزيزات جديد
 في مبنى المجلس ، بسيطةضرار أحدثت أعلى مبنى مجلس النواب مما  قنبلة

عمال متعاضه لتكرر األإ و ستنكارهو اعن رفضه  عرابباإلسارع الجابري 
  . )١(الوطن  بكرامةمساس و نتقاصاًإعتبرها أو المقصودة المشينة
أيار  ١٧في  السوريةلى السواحل إ الفرنسية يةالعسكروصلت التعزيزات       
 الحكومةلى إ ةمذكر الفرنسيةقدمت السلطات  ١٩٤٥أيار ١٨وفي  ، ١٩٤٥
وان الجانب  ةتعترف باستقالل سوري الفرنسية الحكومةن أأكدت المذكر ب السورية

ما بين الطرفيين  المتعلقةجميع القضايا  ةسي موافق من حيث المبدأ على تسويالفرن
 الخاصةمن الداخلي و تسليم ملف القوات األ ةقضي السورية الحكومةمنها تسليم 

 ) ستراتيجيةإ ، ةقتصاديإ ، ةتفاقيه (ثقافيإش الشرق بشرط عقد مابين الطرفين بجي
ثر هذا الطلب الفرنسي سارع أعلى  مصالحها ونفوذها ، بموجبهاتضمن فرنسا 

علن أالجابري  برئاسة  ١٩٤٥أيار  ١٩مجلس النواب بعقد جلسه طارئه في 
طالبوا الفرنسين مطالب الفرنسية ولمتعاضه لإ جاجه وحتإبدى أالمجلس الرفض و

الكامل نسحاب لتحقيق الجالء التام واإل و الخاصةاالسراع بتسليم القوات  بضرورة
  .)٢(السوريةمن جميع االراضي 

                                                           
؛ المصدر نفسھ ،  ١٣٠، ص١٩٤٥كانون األول  ٢٤،  ٧، الجلسة  ٣،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش:)١(

؛ شمس  ٦؛ مصطفى بالوني ، المصدر السابق ، ص ٢٠٤،ص ١٩٤٥ار أی ١٤،  ١٢الجلسة
  ٠ ١٩الدین العجالني ، المصدر السابق ، ص

  .٥٨٠؛ نجلھ ابراھیم ،المصدر السابق ، ص ٣٨-٣٦ص -ص فضل عفاش، المصدر السابق،)٢(
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  الفرنسيةجميع المباحثات مع السلطات  بإيقاف الحكومةلى إلس وعز المجأو
سيادة الستقالل و نتهاكاإ و نتقاصاًإالتي تعتبر  االستعماريةاحتجاجا على المطالب 

تضمن النواب غلب أطرح من  وناقش المجلس مشروع قانون  ، السورية الحكومة
ل هذه الظروف ظدفاع عن الوطن في ليش وطني جديد لنشاء جإب سراعاإل

     ٠  )١(والمتواترة المتصاعدةحداث واأل الحرجة
مشروع قانون تقدم  باألجماعبرئاسة سعد اهللا الجابري قر مجلس النواب أو

الوطن ،  ةستقالل و الحفاظ على وحداإل ةكرم الحوراني تضمن حمايأبه النائب 
يعاقب  اإلقليميةو والعنصرية الدينيةثير النعرات يكل من  ةمحاسبتضمن المشروع 

وان كل من  ندالع اضطرابات يعاقب بالحبس ،إفي  و يساهمأوكل يثير  بالحبس ،
و يعمل من أن كل من يتجسس أو ، باإلعدامجنبيه يعاقب أيعمل لصالح دوله 

مالكه أجميع  ةمصادر جانبلى إ باإلعداميعاقب  ةجنبيأالح دوله السوريين لص
ولحمايه  ةالت بسوريالتدخ ةكاف نهاءإلقر المجلس هذه القوانين ألقد  مواله ،أو

  . )٢( األجنبيةويخدم الدول  الدولةاالستقالل ومعاقبه كل من يعبث بأمن 
بعد و النقاشات  ة بحد اتسمتمميزه  إذ   ١٩٤٥أيار  ٢١ ةلقد كانت جلس        

لدفاع لديد سراع بتكوين جيش وطني جاإل ضرورةن قدم مشروع قانون يتضمن أ
  . )٣( المتوترة و الحرجةروف عن الوطن في ظل هذه الظ

نسحاب إ ضرورةو ،الحرب على فرنسا ةالعالن حإغلب النواب أطالب و
فوف النخراط في صلبجيش الشرق  الخاصةجميع المقاتلين السوريين في القوات 

ال نتداب الفرنسي ومن إلاسلطات  ألوامر نقيادالجيش الوطني الجديد وعدم اإل
 السورية الجنسيةبالجيش التابع لسلطات االنتداب الفرنسي يحرم من  الخدمة يترك

                                                           
  .٥٨٠، ص لھ ابراھیم ،المصدر نفسھ؛ نج ٣٨-٣٦ص -، ص  فضل عفاش ، المصدر نفسھ)١(
  ٠  ٢١٨،ص ١٩٤٥أیار  ١٢،١٤،الجلسة ٣،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش:)٢(
 ٠  ٢٤٩-٢٤٥ص-ص،١٩٤٥أیار   ٢١، ١٥الجلسة المصدر نفسھ ،)٣(
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يد ألقد  وطن ،لمالكه و يعتبر عميل لفرنسا وخائن لأمواله وأو تصادر جميع 
الشعب  وطالب وضاع وتأزمها ،األ لخطورةثنى الجابري على مقترحات النواب أو

  .)١(والحذر اليقظةوالتزام  والسكينةالهدوء  بضرورة
(تشكيل قانون مشروع السوري  البرلمانقر أأيار من العام نفسه  ٢٤وفي 

توسيع تشكيالت  بضرورةغلب النواب أالجابري مقترح د أيوالحرس األهلي) 
المالي و تفعيل  عتماداإل ةزياد طالق تخصيصات وإو السوريةالدفاع  ةوزار

سعد  أيد و ،الالزمة العسكريةوالمعدات  األسلحةجل شراء أمن  الماليةميزانيتها 
ستدعاء إ عالن حاله الطوارئ وإهب القصوى وحاله التأ بإعالن ذلك  الجابرياهللا 

حتى الستين والذين يوجد  المواطنين السوريين الذين بلغ سنهم الثامنة عشرجميع 
أن يسجلوا أسماءهم لدى قيادة  لدفاع عن الوطن ل ةحمللديهم سالح والقادرين على 

الدرك في العاصمة والمحافظات واألقضية بصفتهم حرساً أهلياً لتدريبهم 
)٢(واستخدامهم عند اللزوم 

.  
 ستخدمتأ و السورية لحكومةماطلت فرنسا في قضيه تسليم الجيش و       
 القضيةواستخدمت هذه  الكاذبةطالق الوعود إالتسويف والمماطلة و سلوب أ

مصالح ونفوذ  تضمن  ةاقيتفإجل عقد أمن  السورية الحكومةكورقه ضغط على 
   . )٣( ةلها في سوري
طالع إ ضرورة الحكومةطالب رئيس مجلس النواب الجابري من  وقد

توضيح ما يخص  الحكومةالبد على  و ما يجري ، ةالشعب على حقيق مصارحةو
قشات انمث وحدأدى إلى مما  ، السورية حكومةلل الخاصةقضيه تسليم القوات 

لعدم تبنيها قرارات  الحكومةنتقد النواب إ وداخل المجلس النيابي  عنيفةو ةصاخب
                                                           

 ٠  ٢٤٩-٢٤٥ص-ص،  المصدر نفسھ)١(
؛ شمس الدین  ٢٤٩- ٢٤٥ص -، ص ١٩٤٥أیار  ٢٤،  ٤،الجلسة ٣،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش:)٢(

 .٢٥-٢٤ص   -العجالني ، المصدر السابق  ، ص
  .   ١٢٨؛ سعید تیالوي ،المصدر السابق، ص  ٢٧ن  ھـ  تروي ،المصدر السابق ،صوجورد)٣(
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 طالب النواب مجدداًكما  ، ةالتي تمر بها سوري الحرجة الظروففي ظل  ةحازم
جل الدفاع عن أكل من يستطيع حمل السالح من  ةعودالنفير العام و ةحال بإعالن

نهاء المظاهرات إ ضرورة فيهكد ألى الشعب إوجه الجابري نداء  الوطن ،
 الداميةوقوع الحوادث  ةالتصادم مع القوات الفرنسية لكثرواالحتجاجات وتجنب 

من قبل  ستفزازيةاإلعمال تصاعد األ لتوتر وو منيه أدواعي ل و لضروراتو
 لحكومةلالجابري سعد اهللا وعز أ و ،السوري القوات الفرنسية بحق الشعب 

الوطن  ةوحد ستقالل وتطبيق قانون حمايه اإل ضرورةبوصفه رئيساً للمجلس ب
  .)١(الفرنسيةالذي يؤكد على معاقبه كل شخص يثير المشاكل ويتعاون مع السلطات 

كما أقر مجلس النواب في الجلسة ذاتها : قراراً خول بموجبه وزير 
بالمتطوعين لحمايه  والشرطةقوات الدرك  في مالك ملء جميع الشواغرالداخلية 
ستدعاء جميع الضباط المتقاعدين بمختلف الرتب لاللتحاق من خالل إ الوطن

ونواب شرطة من ما تم تعيين مفوضين ، ك لدفاع عن الوطن السوريةقوات الب
األشخاص الذين سبقت لهم خدمة في الجيش  ن  بعضيتعي و الرتب مختلف

 يوش الدول العربية من السوريين وشمل الدرك السوري ، كما اجازالسوري أو ج
وظائف الشرطة الشاغرة بنواب  ملء  )لفحص المسلكي(المجلس لمدير العام 

ة والعدلية وذلك ريثما وشرطيين وعضوية مندوب عن كل من وزارتي الداخلي
  . )٢(تؤسس مدرسة المفوضين المزمع تأسيسها 

هذه اإلجراءات الوطنية التي إتخذها مجلس النواب السوري لونتيجة   
الفرنسي بالوقوف في وجه التطلعات  والحكومة السورية قامت سلطات اإلنتداب

الوطنية للسوريين وسعيهم لتحقيق حرية الوطن ، وأخذت بوادر ثورة شعبية تلوح 

                                                           
؛ فضل عفاش ،  ٢٤٩- ٢٤٥ص -ص، ١٩٤٥أیار  ٢٤،  ٤،الجلسة ٣،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش:)١(

 .  ٦٠؛ نجلھ ابراھیم ، المصدر السابق ، ص ٣٧المصدر السابق ، ص
؛ شمس الدین العجالني ، المصدر  ٢٤٩-٢٤٥، ص١٩٤٥أیار  ٢٤،  ٤،الجلسة ٣،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش:  )٢(

   .  ٣٣السابق ، ص
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في األفق وأخذ الشعب العربي السوري ينظم حلقات نهارية ومسائية تحلل خاللها 
األوضاع ويتم التهيؤ لحمل السالح ولما شعرت القيادة العسكرية الفرنسية بذلك 

 )١( ) oliver  roaje(  بالغاً سرياً من ممثلها الجنرال أوليفار روجيهأصدرت 
ضمنته خمسة بنود تلخصت بضرورة إبادة جميع من يطالب يإخراج القوات 
الفرنسية من سورية ووجوب إحتالل الدوائر الرسمية والحكومة ومؤسساتها ومنع 

ص مع جيرانها إتصال الحكومة السورية المشكلة مع جميع دول العالم وباألخ
العرب وأصدقائها في الدول اإلشتراكية وتجريد جميع أفراد الشعب من أسلحتهم 
إلى جانب ذلك وضع المناطق السورية تحت الحكم العسكري وإعالن األحكام 
العرفية وقاموا بتحويل جميع دورهم الرسمية وجميع مدارسهم ومؤسساتهم ومنها 

فيها الحاميات من الجند ونصبوا المدافع  المستشفيات إلى قالع ومعاقل ، ووضعوا
  .  )٢( الرشاشة حتى الدور التي كان المدنيون الفرنسيون يسكنونها

سكرات عكما نقلوا عائالتهم من دمشق وأسكنوها في ثكنات المطار وفي الم      
ثم دعموا قواتهم المسلحة بقوات جديدة استقدموها من المستعمرات والعاصمة 

في شواطئ لبنان وبات واضحاً إنهم يهيئون لعدوان ضد الشعب  باريس وأنزلوها
العربي السوري ، ونشروا قواتهم المسلحة ودباباتهم في أماكن رئيسة من 

  . )٣(دمشق
ات كافة اإلجراء أتخذ مجلس النواب السوري ١٩٤٥أيار  ٢٦وفي جلسة 

خول على  لقائد الدرك ، استثنائيةمنح صالحيات بالحرس األهلي ومنها الخاصة 
                                                           

عسكري فرنسي ،استلم منصب قائد الجیش الفرنسي لمدینة دمشق عام جنرال اولیفار روجیة :سیاسي و) ٢(
امر ،و ١٩٤٥أیار ٢٩ على دمشق وباقي المدن السوریة بتاریخ ،في عھدة حدث االعتداء الفرنسي١٩٤٥

قتل الثالثي امر بو  من اجل الضغط لعقد اتفاقیة جدیدة ضرب وحرق مجلس النواب وباقي مؤسسات الحكومة ب
(القوتلي ،الجابري ،الخوري)،للمزید من المعلومات ینظر :غالب العیاشي ،المصدر المعارض للوجود الفرنسي

  . ٤٨٧السابق،ص
؛ شمس الدین  ٢٤٩- ٢٤٥ص-ص، ١٩٤٥أیار  ٢٤،  ٤، الجلسة ٣،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش:  )٢( 

  . ٤٦ص  خدیجة حسن حسن ،المصدر السابق، ؛ ٣٣العجالني ، المصدر السابق ، ص
شمس الدین ؛  ٢٤٩-٢٤٥ص -ص، ١٩٤٥أیار  ٢٤،  ٤، الجلسة ٣،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش:)٣(

 .    ٣٢، ص العجالني ، المصدر نفسھ
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جراءات بصوره إ تخاذإ حكام وأ صدارإصالحيات ثرها قائد الدرك العام أ
 ، وألزمفي البلد  السياسية و األمنيةوضاع لتعقد األ محدودة مدةلو استثنائية
رئاسته ومن مفتش الدرك ورئيس ميرة بل لجنة أن يشكقائد الدرك العام بالمجلس 

ومدير الواردات العام بوزارة المالية ومحافظ  الدرك ومدير التقنين بوزارة األعاشة
  .)١(التي تمر بها البالد الصعبةلمواجهه الظروف  لواء دمشق أعضاء

بين الحكومة ومجلس النواب عقد البرلمان السوري جلسة سرية  كما  
التي وصلت اليها كافة المدن السورية  المترديةوالسياسية  األمنيةمور األ ةلمناقش

ولم يعرف ما  ،ت التي قامت بها قوات الفرنسية الحوادث والتجاوزاومناقشة 
مر الجابري بخروج جميع الموظفين حتى الموظفين أحيث  الجلسةجرى في تلك 

  ٠)٢(المكلفين بتدوين محاضر مجلس النواب
في مناقشة البيان السري  وبعد نقاش طويل شارك فيه العديد من النواب

 ١٩٤٥أيار ٢٢ووزعه على قادة جيشه في  روجيه الذي أعلنه الجنرال أوليفه
ي واألعمال التي والذي عين فيه المواقع التي يجب أن يرابط فيها الجيش الفرنس

الجنرال في  أكد م بها حين صدور األوامر بقصف دمشق ، ويجب عليهم أن يقو
 أن الهدف النهائي هو القضاء على الحكومة السورية الحالية ، وتعيين حاكم بيانه

  .)٣(رجاله وأعوانهالقضاء على  وأنصار الحكومة وإبادة النظام إعتقال  عسكري و
ناقش المجلس في هذه الجلسة السرية مذكرة  ١٩٤٥ أيار  ٢٧ وفي 

ناشدهم فيها أن يعتصموا بالصبر التي الجنرال أوليفار الموجهة إلى الفرنسيين 
ة الحساب مع السوريين وقد تال البيان بضع أيام أو بضع ساعات ريثما يتم تصفي

والمذكرة على السادة أعضاء مجلس النواب رئيس الوزراء بالوكالة السيد جميل 
                                                           

مس الدین العجالني ، ؛ ش١٨، ص ١٩٤٥أیار   ٢٦،  ٦،الجلسة ٣،د.ع:٣م.م.ن.س،د.ش:)١(
 .    ٣٣، ص فسھالمصدر ن

  ٠  ٢، ص ١٩٤٥أب  ٢٠، ٣،د.أ ،الجلسة٣م.م.ن.س،د.ش: )٢(
 . .  ٢٤٩-٢٤٥ص -، ص  ١٨، ص ١٩٤٥أیار   ٢٦،  ٦،د.أ ،الجلسة ٣م.م.ن.س،د.ش:)٣(
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وفي الجلسة مردم بك وبعث بنسخ منها إلى ممثلي الدول الصديقة في دمشق ، 
الذي استعرض فيه الحالة ، وأن نفسها أدلى رئيس الوزراء بالوكالة بيان الحكومة 

سادت البالد ، ولكن تشرشل عديدة  لتجنب الوضعية التي  ة إتخذت قراراتالوزار
على الهدوء والحفاظ على  نصح رئيس الوزراء في برقية بعثها له مؤكداً

  .)١(ةالسكين
وأعلن في ختام الجلسة السرية أن سورية تطالب بجالء الجيوش األجنبية 

جنبية ، في خدمة أي دولة أ عدم السماح ألي سوري باإلنخراطو عن هذه البالد 
:" إننا نعتبر أنفسنا دولة حرة مستقلة ذات سيادة" نصه وصرح رئيس المجلس بما

إستئناف عقد الجلسة  و السرية  تام الجلسةختإأعلن رئيس مجلس النواب  وبعد ذلك
و شرط أوبدون قيد  ةعن سوري الفرنسيةوجوب جالء القوات  التي ناقشتالعلنية 

وناشد الجابري جميع المواطنين وجوب  ، ةسوري ةسياد ستقالل وإعلى  لتأكيدوا
االستفزاز الفرنسي لغرض تصعيد والحذر لتصاعد وتيره  اليقظةو الحيطةخذ أ

    ٠)٢(حداث مشاكل أحداث واأل
 روجيه أوليفه وجه الجنرال الفرنسي ونتيجة لجلسة مجلس النواب السوري

س مجلس لى رئيإ نذاراًإ ١٩٤٥أيار  ٢٩والنصف من ظهر يوم  الثالثة الساعةفي 
السوري  لشعبا و  لحكومةلوعيد فرنسا  تضمن تهديد و النواب سعد اهللا الجابري

 أوليفهنيه عن البيان  أوضح مصالح فرنسا وتفاقيه تضمن إد عتراضهم على عقإل
من  نتقامإلاوالقضاء على النواب والوزراء دفعة واحدة ، هي  و الصريحة روجيه

كان ، إذ لفرنسين ل الواضح الصريح و خيرالجابري لعداء األسعد اهللا خص ش

                                                           
العامة في دمشق  المفوضیة الملكیة العراقیةتقریر ،  ٤٠، ملفة  ملفات البلط الملكيد.ك.و ، )١(

 ، ٦/١/١٤٦) ، وثیقة ١٩٤٥أیار ٢٩-٢٧المرسل إلى الخارجیة العراقیة فیما یخص(حوادث 
 . ٤ص  /١و ، ١٩٤٥أیار ٢٩

؛  ٣٧؛ فضل عفاش ، المصدر السابق ، ص ١٧٣نزار الكیالي ، المصدر السابق ، ص  )٢(
 .    ٣٤شمس الدین العجالني ، المصدر السابق ، ص
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واألكثر خبرة وقدرة  ةلفرنسي بسوريالوجود ل المعارضينشد أمن  رئيس المجلس
ابط تقدم ض هنفسفي اليوم  ، الفرنسيةاع المكر والخد ساليبألالتصدي على 

لحمايه مجلس النواب السوري  المرابطةلى قائد حاميه الدرك السوري إفرنسي 
ركان أنزاله من مبنى دار إلعلم الفرنسي حينما يتم ل التحية داءإوجوب ب يبلغه

وعند االتصال  لمبنى مجلس النواب السوري ، المواجهة الفرنسيةالحرب 
 التحية داءأالمجلس بعدم  ةبحماي المرابطةلى القوات إوامره أبالجابري أعطى 

نذال الكالب " األ لهؤالء لتحيةا"ال يمكن ان تأخذوا : ما نصه و قال علم الفرنسي لل
لى عتداء علشروع باإلل ذريعة التحيةداء أعدم مر الذي دفع الفرنسيون التخاذ األ

  .)١(مجلس النواب السوري فيما بعد
اعضاء مجلس   السوري سعد اهللا الجابري رئيس مجلس النواباطلع 

النواب على االوضاع المؤلمة التي تمر بها سورية و ذلك من خالل المذكرة التي 
أتشرف بأن أطلعكم على التطور الخطير  جاء فيها :اعدها لهذا الغرض و التي 

الذي طرأ على الموقف بسبب اإلستفزازات المتواصلة الصادرة عن الجنود 
ال التي ارتكبها هؤالء الجنود قد تجاوزت إن األعموالتابعين للقيادة الفرنسية ، 

فقد صبت المدفعية الفرنسية  بل كثيراً من درجة العنف التي عرفتها البالد من ق
في مدينتي حمص وحماة وقتل وجرح كثيرون وسددت نيران رشاشاتها دون 
إنقطاع إلى عابري السبيل في دمشق وحلب وأفضى استفزاز األهالي في درعا 

ع القوات الفرنسية وصبت الطائرات حممها على األهالي والدماء إلى اإلصطدام م
تسفك في جميع المدن السورية فالحكومة ترفع صوتها إحتجاجاً على هذه المجازر 

ذنب لهم سوى تمسكهم بحرية بالدهم  التي يصاب بها السوريون الذين ال
                                                           

، تقریر المفوضیة الملكیة العراقیة العامة في  ٣١١/ ٤٨١٢د الملكي ، البالملفات د.ك.و ، )١(
) ، ١٩٤٥حزیران ٢-أیار ٢٩ث (حوادالمرسل إلى الخارجیة العراقیة فیما یخص دمشق 
؛ مازن یوسف صباغ ، ھامات ١٦١ص / ٨٤، و ١٩٤٥حزیران ٧، في ٦/١٦/١٤٩ وثیقة

 . ١٧٣، ص٢٠١٢ومواقف ، دار الشرق ، دمشق ، 
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ئع وأن يتدخلوا واستقاللها وتناشد الحكومة ممثلي الدول الصديقة أن يشهدوا بالوقا
المحبة  لمصلحة قضية سورية العادلة التي هي في الوقت ذاته قضية الشعوب

  .)١(للحرية
وقائع هذه )٢(وذكر أحد الناجين من هذه المجزرة وهو الشرطي محمد مدور

 و ١٩٤٥أيار  ٢٩نصه :" كنا مكلفين بحراسة المجلس النيابي يوم  المجزرة بما
وطلب منا إبالغ رئيس حامية البرلمان بأن على  ضابط فرنسي إتصل بنا هاتفياً

هذه الحامية أن تأخذ التحية للعلم الفرنسي حين إنزاله في الساعة الخامسة مساءاً 
لرئيس المجلس سعد اهللا الجابري هاتفياً فلما  ن دار أركان الحرب الفرنسية ونقلنام

المجلس ل ... وغادر الء األنذايمكن أن تأخذوا التحية لهؤ سمعها صرخ قائالً : ال
  .)٣(الرئيس وبعض النواب الذين كانوا موجودين فيه والموظفين" 

رطة الشمن  هقوات ستجيبال تن ك العام باأوعز إلى قائد الدربعد أن و 
، وبعث رسالً إلى النواب ليبلغوهم بعدم الحضور إلى المجلس لهذا األمر والدرك 

اإلنتخابية للتأهب مع صفوف الشعب ضد وأن يذهب كل واحد منهم إلى منطقته 
  .)٤(سلطات اإلنتداب الفرنسي 

ركان أنزل العلم الفرنسي من دار أوخمسين دقيقه  السادسة الساعةوفي 
يه مقر الحم المرابطةمن قبل القوات الدرك  التحيةولم تؤخذ له  الفرنسيةالحرب 
بناية  على النار الفرنسيةالقوات  ، وعندها بدأت المعركة ، إذ فتحتالمجلس 

 ) دركياً وضابطاً ،٢٣الذين بلغ تعدادهم ( فراد الدرك السوريأو المجلس النيابي

                                                           
 ٠ ٣٨شمس الدین العجالني ، المصدر السابق ، ص )١(
ھو أحد الناجین من مجزرة البرلمان من حامیة الدرك األول ، وقد أصیب منذ بدایة العدوان   )٢(

وظل مصرًا على متابعة القتال إلى أن أعیاه التعب واإلصابة فوقع غائبًا عن الوعي ونقل مع 
ومن ثم وافتھ المنیة نقًال عن : شمس الدین العجالني ،  الجثث وأطلق علیھ اسم الشھید الحي

 ٠ ٤٠-٣٩ص -صالمصدر السابق ، 
 ٠ ٣٨شمس الدین العجالني  ، المصدر السابق ، ص)٣(
 ٠ ٣٨، ص المصدر نفسھ )٤(
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ستمرت ساعات ، نفذت خاللها ذخائر ) شرطياً وجرت معركة دامية إ٤٠و(
وضرب حراسه  وقتلالمدافعين ، وتسلل الجنود الفرنسيون إلى بناية المجلس 

علنت أحراق المبنى بالكامل وبذلك قد إتجاهات وتم نهب والمبنى من جميع اإل
تفاقيه تؤمن إ قرارإلجل الضغط أمن  ةثيم على سوريالعدوان األ بدايةفرنسا 

  .)١(الفرنسيةالمصالح 
 الفرنسيةحراق مبنى المجلس سارعت القوات إبعد ضرب ونهب وو 

سواق وحدثت فوضى ونهبت الدور واأل السورية الحكوميةبضرب كافه المؤسسات 
 السوريين شعباً لإلرهابمما جن جنون فرنسا  المارةوقتل الفرنسين  ةعارم

 كحلب  لى باقي المدن إحداث متدت األإ بالنيران و العاصمةشتعلت إمما  وحكومة
بالمدافع  العامةماكن خرى وضربت األدن األوحماة وحمص و غيرها من الم

 فتك ودمار ، مما حدث،  الفرنسيةقصفت دمشق بالطائرات وقذائف الدبابات و
رئيس المجلس كمحاوله لقتل بالمدافع و الرشاشات  )وريان بلص(أقصف فندق 

 المعاديةه وذلك لدوره ولمواقف ن بالفندقكان يسك الذي الجابري سعد اهللا 
اومه وتصدي لخداع ومكر شد مقاألفرنسا ولكونه كان  ةلسياس والصريحة
  .)٢(الفرنسين 

وفي الوقت الذي كانت فيه حامية البرلمان السوري تجابه نيران فرنسا ، 
وسواطير جنودها ، وتستشهد دفاعاً عن كرامة أمتها ، كانت مدفعية فرنسا تضرب 

                                                           
، الوحدة الوثائقیة ،وثائق الدولة ،القسم الخاص، مجموعة حوادث العدوان الفرنسي و.م.و.ت )١(

نابلسي ، ؛ مأمون ال١٥٠، صالمصدر السابقاللیدي سیبیرز ، ؛ ١ت،ص- ،ب١٥/٦٢الوثیقة  
؛ محمود ١، ص١٩٩٧) ، دمشق ، ١١مجلة الشعب ، العدد ( شھداء العدوان الفرنسي ؛

   .١٧٦؛ احسان ھندي ، المصدر السابق ، ص ٤٥٠شاكر اسعید ، المصدر السابق ، ص
 

الملكیة العراقیة العامة في ، تقریر المفوضیة  ٣١١/ ٤٨١٢ملفھ البالد الملكي ، ملفاتد.ك.و ،)٢(
) ، ١٩٤٥حزیران ٢-أیار ٢٩ث (حوادالمرسل إلى الخارجیة العراقیة فیما یخص دمشق 
جریدة)، دمشق ، السنة النضال(؛  ١ص /٨٤، و ١٩٤٥حزیران ٧ ، ٦/١٦/١٤٦ وثیقة

شمس الدین العجالني ، المصدر ؛  ٣-١، ص ١٩٤٥حزیران ٥، ١٤٩٤السابعة ، العدد
 ٠  ٤٦السابق ، ص
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ثكنات القابون ، وأماكن ومدينة دمشق من مختلف األماكن : من ثكنات المزة ، 
ا سابقاً" كانت تطلق نيرانها إحتشاد الجنود الفرنسيين في شارع النصر "جمال باش

على البيوت وعلى السكان اآلمنين دون تمييز وسلطت المدفعية في تلك الليلة 
 نيرانها على قلعة دمشق "مركز قيادة الدرك والسجن المدني" فدمرت قسماً منها ،

، وأصبحت دمشق وكأنها ميدان لمعركة حربية  كما فتكت بعدد كبير من السجناء
عمل اآلمنين والمدارس والمستشفيات و اب التدمير بيوت السكانفقد أص، رهيبة 

ن مافيها من الفرنسيون نهباً في المحالت التجارية فكانوا يحطمون أبوابها وينهبو
  : )١(ضربهم للمستشفيات اآلتيةائع التي ارتكبوها بضائع ولعل أرهب الفض

ـــ مستشفى أمراض العيون ٢ـــ مستشفى التجهيز للبنات "ضرب بالقنابل"١
ـــ مركز نقطة الحليب ٣واألنف "التهمته النيران وأتلفت جميع موجوداته" 

ـــ مركز اإلسعاف "ضرب بالقنابل ٤"ضرب بالقنابل من الدبابات والمدافع " 
اشات المتواصلة " ـــ دار التوليد "تعرضت لنيران الرش٥والمدافع الرشاشة " 

  .ـــ المستشفى العام "أطلقت عليه النيران المتواصلة ومنع من قبول الجرحى" ٦
، كانت الطائرات الفرنسية تلقي ١٩٤٥أيار  ٣٠وفي صباح اليوم التالي 

قنابلها على دمشق ، وكانت المدينة قد إنقطعت عن العالم الخارجي ، غير أن 
من فتك الفرنسين وذلك  النجاة من ابري تمكنرئيس المجلس النيابي سعد اهللا الج

 السفارة سيارة ةرج مع موكب البطريك الروسي بواسطحينما تنكر بزي راهب وخ
وما أن وصل اليها حتى  بيروتلى إومن هناك توجه ، اللبنانيةلى الحدود إ الروسية

األنباء أثار الرأي العام العالمي بخطاب ألقاه في ساحة الشهداء فتناقلت وكاالت 
العالمية أخبار العدوان على دمشق وعرف العالم بوحشية العدوان الفرنسي اآلثم 

فضح  على البرلمان السوري وعلى دمشق والمدن السورية األخرى ، وبهذا

                                                           
؛ سعید تیالوي ،المصدر  ١٨٠-١٧٥ص - مازن یوسف صباغ ، سعد اهللا الجابري، ص)١(

 ٠ ٦٢-٦١ص -ص؛ نجلھ ابراھیم ، المصدر السابق ،   ١٥٩السابق ، ص 
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لصحف اى لإالحوادث  ةحقيق وذلك عندما نقل ةالعدوان الفرنسي على سوري
لى لبنان إعند وصوله  اللبنانيينمع  بمظاهراتالجابري سعد اهللا وخرج ، العالمية
  .)١(مع الشعب السوري تضامناً

 الحكومةلب من طو، مسرعا لى مصر إ ذلك بعدسعد اهللا الجابري  توجهو    
 ةلمناقش العربية الجامعةلمجلس  ةطارئ ةجلسسراع بعقد اإل ضرورةب المصرية

الفرنسي على  عتداءاإلوحشية و همجية ضد  العاجلةو الالزمةخذ التدابير أو
  . )٢( ةسوري

 لى قطع جميع خطوط الهاتفإ الفرنسيةعمدت السلطات  وعلى اثر ذلك     
عن العالم الخارجي  معزولة ةصبحت سوريأوبهذا  ةوطرق المواصالت عن سوري

 حداث ،األمجرى طالع العالم على حقيقه وإمن الفرنسين لتكتم وعدم  ةكمحاول
صعب أ فيها ةسوري تعاش ١٩٤٥أيار  ٣١-٢٩يام أ ثالثة استمر العدوان لمدهو

إذ قتل الشعب السوري و بلغ عدد القتلى  ، الظروف وحدثت مجازر ومأسي
) جريح ، ودمرت المدن السورية ٥٠٠)شهيد و( ٦٠٠المدنين فقط في دمشق(

  .)٣(اصبحت مدينة منكوبةوأغلب مؤسساتها الحكومية ، وبذلك 
ناشد  ةالتي مرت بها سوري الصعبة و المريرةحداث األهذه في خضم و
 لإليقافسراع بالتدخل اإل بضرورةشكري القوتلي بريطانيا  الجمهوريةرئيس 

مما ادانت  ، ةستقالل سوريإالبريطانيون بوعدهم بضمان  اًمذكر العدوان الفرنسي
 تفاجئتثرها أعلى و الحكومة البريطانية االعتداء المشين و اعربت عن اسفها ،

بتدخله من  ةاسع المرابط في سوريبتحرك الجيش البريطاني الت الفرنسيةالقوات 

                                                           
 .١٥٩تیالوي ،المصدر السابق ، ص ؛ سعید  ٥٢-٥٠المصدر السابق ، صفضل عفاش ،  )١(
،تقریر المفوضیة الملكیة العراقیة في القاھرة المرسل الى الخارجیة ٢٦٤٨/٣١١د.ك.و،البالط الملكي ،ملفة)٢(

أیار ٣٠،   ٥٦العراقیة فیما یخص مطالبة سعد اهللا الجابري بضرورة االسراع بعقد جلسة طارئھ ،وثیقة 
  . ٥٥/ص٣٥،و١٩٤٥

 . ٦٨نجلھ ابراھیم ، المصدر السابق ، ص )٣(
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ضطرت إمما  ،ستقرارعاده النظام والهدوء وفرض اإلأنهاء الفوضى وإجل أ
  .)١(انالعدو بإيقاف الفرنسيةالقوات 

اللبنانية موقفاً موحداً تخذت الحكومتان السورية وإ ١٩٤٥حزيران ٢وفي 
ستقاللهما ، مع أخذ المساس بكرامة البلدين والسيما إ اتفاقية تؤدي إلى تجاه إي

التدابير الالزمة لصيانة اإلستقالل ومنها وضع الجيش في كال البلدين تحت 
  .)٢(السيطرة تجنباً لكل طارئ 

سعد اهللا الجابري دعوة الى مجلس جامعة الدول العربية لعقد  كما وجه
عقد  آ على ذلكو بناء سورية ،رنسي على أجتماع عاجل للنظر في العدوان الف

وقد ألقى  ، ١٩٤٥حزيران  ١٤مجلس الجامعة المذكورة جلسة طارئة في 
في التضحيات  آالتي لم تبخل يوم ةن سوريا "نص على :  الجابري خطابا  فيه

نتصار إمن االنتصار في قضيتها التي هي  ةالعين ، بل واثق ةالنفس قرير ةراضي
تشعر باالطمئنان " انما  ، لأللمن تستسلم أوهي بدل من  ، اًالعرب جميع ةلقضي

ليكم ومن مختلف إالتي يتوجه فيها العرب  الساعة بهذه " :يضاأوقال الجابري 
تقدم الى العالم العربي أليكم كما إتقدم  أومن دمشق  لم ،الديار ويعتصر قلبوهم األ

شنع فصل أمثيل مسرح لتقراها صبحت مدنها وأالتي  الدامية ةلسوري بتحية ةبأسر
من فصول الصراع الغاشم ما بين الحق والباطل حيث شهد فيه العالم مصرع 

جف فيه دماء في الوقت الذي لم ت ةها الساديأجل أ على يد االستعمار ، الحرية
وبعد التداول  )٣( "الطغاةيدي أمن السورين على  البشريةالضحايا الماليين من 

                                                           
،تقریر المفوضیة الملكیة العراقیة في دمشق المرسل ٤٨١٢/٣١،البالط الملكي ،ملفة د.ك.و)١(

الى الخارجیة العراقیة فیما یخص تدخل القوات العسكریة البریطانیة في سوریة اثناء العدوان 
سعید تیالوي  ،المصدر ؛  ٤-١/ص١، و١٩٤٥حزیران ٧،  ٦/١٩الفرنسي الوحشي ، وثیقة 

 ٠ ١٦٠السابق ، ص 
 ٠ ١٦٠، ص  ، المصدر السابقسعید تیالوي  )٢(
 .١٨٦؛ نزار الكیالي ،المصدر السابق ، ص ٥٢شمس الدین العجالني ،المصدر السابق ، ص)٣(
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خرج المجتمعون بمقررات ،  )١(الحماس والتضامن العربيفي جو من والمناقشات 
  :)٢(الصادرة عنه وهي

اعتدت  التي يقع على عاتق فرنسا ةما حدث في سوري ةن مسؤوليأ : أوالً
  ما من قتل وتخريب وخسائر . وقع فيه وعليها مسؤولية ما على سورية 
: أ ـــ أن بقاء القوات الفرنسية في سورية ولبنان يتنافى مع حقوق  ثانياً

 ةستقالل سوريإيشكل خطر بالغ على  القوات هذهان بقاء واإلستقالل ،  يادة والس
  . و شرطأفورا بدون قيد  ءويجب الجالالمعترف لهما به 

أن وجود القوات الفرنسية في سورية ولبنان يعرض البالد  ــــ ب
واألهالي بصفة مستديمة إلى مثل الحوادث الفاجعة التي وقعت في األيام األخيرة 

  والتي حدث مثلها في الماضي .
مع  هذه القوات يحدث توتراً مستمراً في عالقات فرنساإن وجود  ــ ج

ويعيق المجهود الحربي ضد اليابان عربية ال متد إلى بقية البلداني سورية ولبنان 
سواء أكان هذا المجهود لدول الجامعة أو لحلفائها ولذلك يؤيد المجلس طلب 

وهو  ات الفرنسية عن أراضي الدولتين سورية ولبنان الجالء العاجل لجميع القو
سورية يفكر مطلقاً في إحتمال بقاء قوات أجنبية أخرى في  حين يقرر ذلك ال

وقد أعلن البريطانيون من غير تردد عزمهم على سحب قواتهم من هذين  ،ولبنان 
  البلدين.

يرى المجلس بعد الفحص مسألة القوات المعروفة بالفرق الخاصة بما  ثالثاً:
من أسلحة وعتاد ومهمات  هاعيتب فيها القناصة اللبنانية وغيرها أن هذه الفرق وما

يجب تسليمها جميعاً للقيادتين  ومنشآت والمصالح األخرى هي لسورية ولبنان
  السورية واللبنانية تحت تصرف حكومتي الدولتين.

                                                           
 .١٨٦؛ نزار الكیالي ،المصدر نفسھ ، ص ٥٢شمس الدین العجالني ،المصدر نفسھ ، ص)١(
 ٠  ٥٢شمس الدین العجالني ، المصدر نفسھ ، ص )٢(
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: قرر المجلس أن يتخذ التدابير الالزمة وفقاً للمادة السادسة من ميثاق رابعاً
اإلعتداء الفرنسي وهو حين يتخذ هذه التدابير لن يدخر تضحية في الجامعة لدفع 

الوسائل والجهود المطلوبة على ضوء  سبيل القيام بواجبه وهو يقوم بتنسيق
إلى  لية المحتملة ليصل بمعونة دول  الجامعة للبلدين الشقيقين التطورات الدو

  . )١(جالء القوة األجنبية عنهاتحقيق غرضه وعرضهما في اإلستقالل والسيادة و
تضمن طرد  اقرار السورية الحكومةصدرت أ ١٩٤٥حزيران  ٢١في و

وعلى أثر ذلك ونتيجة للضغط الدولي المتواصل أصدرت  ن ،يالرعايا الفرنسي
تموز من العام نفسه إنها ستلبي مطالب الحكومتين  ٧الحكومة الفرنسية بالغاً في 

السورية واللبنانية وهي تسليم الوحدات العسكرية المؤلفة من أبناء البلدين وفق 
مرغمه على تسليم  الفرنسيةوافقت السلطات التالي  وفيصيغة تحدد من الجانبين ، 

لى قوات  إغلب الجنود أ مظنإن أوذلك بعد ،  السورية الحكومةلى إ الخاصةالقوات 
كان العدوان  وهكذا ، ةاالعتداء الفرنسي على سوري بعد حادث السورية الحكومة
  .)٢(ة رنسي في سوريوجود الفلل النهاية بدايةالفرنسي 

وكان  رئيس الجمهورية المجلس النيابي لإلنعقاد دعا ١٩٤٥أب ١٤وفي 
التخاذها مقر مؤقت  السورية الجامعةعارتها من قبل أنعقاد المجلس في قاعه تم إ

  .)٣(صاب مبنى المجلس أالدمار الذي  بلمجلس النواب بسب
  
  

                                                           
؛ الثورة السوریة (جریدة) ، دمشق ،  ٥٣ن العجالني ، المصدر السابق ، صشمس الدی )١(

 ١٩٨٠نیسان  ٢١) في ٥٢٧٣العدد (
المصدر  ؛خدیجة حسن حسن،١٢٣كریم طالل مسیر الركابي ، المصدر السابق ، ص)٢(

 ٠  ٤٧السابق،ص
 .١٢-٢ص - ، ص ١٩٤٥أب  ١٤،  ١،الجلسة٦،د.أ:٣م.م.ن.س،د.ش:)٣(
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الفرنسي على سورية في  عقد مجلس النواب جلسته األولى بعد اإلعتداءو
برئاسة  ١٩٤٥آب  ١٤اء الساعة العاشرة والدقيقة الخمسين من صباح يوم الثالث

رئيس المجلس سعد اهللا الجابري وحضر من الحكومة رئيس الوزراء فارس 
: خطاباً جاء فيه الخوري وعدد من السادة الوزراء ، وقد ألقى رئيس المجلس 

ائية راتكم ونحن نجتمع في هذه الدورة اإلستثننعلن إفتتاح الجلسة ، ونرحب بحض
جل أمن الكريمة التي تفضلت وأعارتنا هذه القاعة  ونسدي الشكر للجامعة السورية

عتداء الفرنسي جتماعات مجلس النواب بعد ان دمر اإلإستمرار في تسير اإل
 نها حرب ما بينإ عليها ، اًنتم شهودأحداث التي كنتم تلك األ مجلسكم الموقر،

حينما وقع العدوان والذي حصل إنه  ستعمار ،اإل بين االستقالل والجالء التام وما
ضطرابات وجرى على البالد تدمير وتخريب الستهداف الشعب و ثيم عمت اإلاأل

بوسائله وعدته ليفتك بالصف الوطني  اًمامنا شاخصأ، ان الخصم ما زال  الحكومة
و الحزم هي  بالحكمةعلى الصعاب و علينا االتحاد لنتغلب و ،  ويفرق الكالم

نشكركم لجهادكم مع الشعب ونشكركم لشجاعتكم ولحزمكم  خالص ،لل الكفيلة
  الشجاعةسوف نتمسك بالحق و الصبر وسوف نتسلح بالعزم والحزم و  وحكمتكم ،

اننا ال نأسف على ما بذلناه ما دامنا سنحصل على ما لنا من حقوق من ٠٠٠
  .)١( الخصم " 

فاجأنا اإلستعمار بضربة غدر في مساء "  : الجابري حديثةسعد اهللاوتابع 
في الساعة السابعة إال خمس دقائق بعدما   ١٩٤٥لتاسع والعشرين من أيار عام ا

التحرشات منه وصب على البالد جميع  مرت عدة أيام مليئة باإلضطرابات و
كل سالح سوى سالح وسائل التدمير والتخريب مستهدفاً المدن اآلمنة العزالء من 

 نقول هذا أسفا بل تذكرة ، ألننا ال واحد هو إنها تعرف كيف تموت لتحيا ، ال

                                                           
مس الدین ؛ ش١٢-٢ص - ، ص  ١٩٤٥أب  ١٤،  ١،الجلسة٦،د.أ:٣م.م.ن.س،د.ش: )١(

 . ٥٥-٥٤ص  -، ص  العجالني  ، المصدر نفسھ
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نعم أن الخصم مازال أمامنا هو لنا ،  دمنا سنحصل على ما نأسف على البذل ما
ه ليفكك الصف ويبعثر الكلمة ، وهذا ووسائله وعدده وإغراءاته وإفساد بأشخاصه

ينا باإلتحاد لعأو أمل المتضعضع بعد مجد سابق فوة قد يكون أمل الضعيف بعد ق
وبه دائماً نستطيع أن نتغلب على المصاعب التي تجابهنا وتنتظرنا وحكمتكم 
وحزمكم كفيلة بهذا كله أنتم الذين جاهدتم وكان من نتيجة جهادكم وشجاعتكم 

بر وحزمكم وحكمتكم هذا األثر اإلستقاللي الذي نراه اآلن فلنتمسك بالحق والص
م للوقوف ولنتسلح بالعزم والحزم والشجاعة لنستكمل حقنا ومالنا واآلن أدعوك

وهنا  بل تقديراً وشكراً للحوادث والشهداء " كدراً ال و جميعاً دقيقة صمت الحزناً
  . )١( وقف الجميع دقيقة صمت

عدد من  ةناقشبم شرع المجلسوبعد أن أنهى رئيس مجلس النواب كلمته 
التي  باألحداثالمشاريع و القوانين وال سيما ما تعلق عدد من ر قأومواضيع ال

لنفير العام و حاله ا عالنأبالجالء التام و المطالبةمنها تجديد  ةوقعت على سوري
درس المجلس كما ، المقصرين و المتعاونين مع فرنسا  ةسراع بمحاسبضرورة اإل

عتماد المالي األ ةزيادقر المجلس أمشروع (قانون إستالم الجيش وتأمين نفقاته) 
شرع المجلس بالتصويت على مقترح كما ،  ةسلحأالدفاع لشراء معدات و لوزارة

تمحور حول تنازل أعضاء مجلس النواب عن رواتبهم   طرحه السيد غالب العظم
لعائالت الشهداء والمصابين من رجال األمن في مجلس النواب في الحوادث 

نصه :" بهذه المناسبة أريد  سعد اهللا الجابري بمااألخيرة ، فأجابه رئيس المجلس 
أن أوضح أن مكتب المجلس كان قد إقتطع قسماً من رواتب حضرات النواب التي 

ر ولم تزل موجودة حتى اآلن وقد وزع قسم منها ولم يزل القسم اآلخها تنازلوا عن
" الشرطةونكم في توزيعها على منكوبي الدرك قرار م موجوداً فكانت الرئاسة تريد

                                                           
،  ؛ شمس الدین العجالني١٢-٢ص -، ص١٩٤٥أب  ١٤،  ١،الجلسة٦،د.أ:٣م.م.ن.س،د.ش:)١(

.                                                                                                                            ٥٥المصدر السابق ، ص 
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أصوات موافق للرئاسة أن تتصرف بها " وهنا تدخل النائب السيد رئيف الملقي 
يحتاج إلى قرار، فأجاب رئيس المجلس :" ليس قراراً  قائالً :"ولكن هذا األمر ال

  .)١(بالمعنى الذي يفهم منه ولكنه إبداء الرأي بالموافقة"
الحسين  المتضمن عدم حمد أمقترح النائب على لجابري اسعد اهللا  وافقكما 

بعض من قبل  لصهاينةل السورية الجنوبيةعلى الحدود  الواقعةراضي ع األبي
  .)٢(هالياأل

في جل التحقق أمن  ةسراع بتشكيل لجنه نيابياإل بضرورةوطالب الجابري  
 ةمع شركة صهيوني )٣(خالد العظم  الماليةتعاقد وزير  تمحورت حولخبار التي األ

 ترض الجابري علىعإحيث  من الورق ، ةبكميات كبير السورية الحكومةلتجهيز 
(الصهاينةعدم التعامل مع بوجه والوزير المختص جراء إ

٤
(٠  

ن أخبار التي تقول لتحقق من األل ةبتشكيل لجنه نيابي رئيس المجلسمر أكما 
ن أقضاء جسر الشغور و سكان معاملة قد أساءوا الكمارك رجال الدرك وموظفين

  .)٤(حداث قد وقعت في القضاء مؤخراًأمشاكل  و
وافق مجلس النواب السوري على قرار الحكومة السورية المتضمن وقد 

وما شابة من  و المناطق رع والساحاتلشواورة الغاء جميع االسماء الفرنسية لضر
  .  )٥(  ان الفرنسيحوادث العدو بعد ذلك

                                                           
.                                                                                                                            ٥٧-٥٦العجالني ، المصدر السابق ، ص ص شمس الدین )١(
  .١٢- ٢، ص ص١٩٤٥أب  ١٤،  ١،الجلسة،  ٦د.أ: ،٣، د.ش:م.م.ن.س )٢(
 دمشق ،تعلم بمدارسھا ،اكمل دراستھ) سیاسي سوري ولد ب ١٩٦٥-١٩٠٣خالد العظم :( )٣(

،اتقن اللغة الفرنسیة واالنكلیزیة والتركیة ،درس في كلیة  الجامعیة بالعاصمة  االستانة
،مارس المحاماة ،انتخب نائبا عن دمشق ١٩٢٢الحقوق بالجامعة السوریة وتخرج منھا عام 

حتى عام ١٩٤١ فاوتة من عام،شكل حمس وزارات في اوقات مت١٩٢٩،١٩٣٩عام 
،للمزید من  یاتھاریة ،اعتزل السیاسة في اخر حوزعدة مناصب  ،اسندت إلیة١٩٦٣

 . ٧٥المعلومات ینظر: وائل عدنان محمد الحسني ،المصدر السابق ،ص 
  
  ٠   ٨-٧ص   -، ص١٩٤٥أب  ١٤،  ١،الجلسة،  ٦د.أ: ،٣، د.ش:م.م.ن.س )٤(
 حوادث العدوانالقسم الخاص ،مجموعة وثائق الدولة ،الوحدة الوثائقیة، و.م.و.ت ،دمشق ، )١(

 . ٢- ١،ص ١٩٤٥حزیران ١٩)،١٥/٥٩(  ،رقم الوثیقة  الفرنسي
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بحضور عبد الرحمن حقي بك ممثل مصر  اهللا الجابريسعد رحب و 
ول تمثيل رسمي لمصر أ"ان حضورك لمجلس هو : قال مرحباًولمجلس النواب 

التي تسعى  العربيةهذا التمثيل دليل على التضامن بين البلدان  نأو الشقيقة
ور رالس ان هذا الحضور يدخل الفرح وو  ، الكاملةوحدتها و  ستقاللهاإالستكمال 

  .)١(نفرح لحضور ممثل مصر لمجلس النواب "  ونحن نبتهج وعلى النفوس 
قاط سعارض الجابري مقترح النائب غالب العظم المتضمن وجوب او 
 من القوات الخدمةنسحب من يمالك كل من أموال وأ ةومصادر السورية الجنسية
نهم جنود إ" :وتوجيهات الفرنسين وقال سعد معترضاً ألوامر الخاضعة الخاصة

  .)٢(سا فال يجوز حرمانهم من حقوقهم "مرهم و تسيطر عليهم فرنأمغلوب على 
الجابري بصمات واضحه خالل رئاسته لمجلس النواب ومن سعد اهللا ترك 

 رصدناها من خالل تصفحنا لمحاضر مجاس النواب السوري، برز مواقفه التيأ
متعاضه وعدم قبوله إنه أبدى إمنها  القوانيين حرصه على اإللتزام باألنظمة و

غير  بألفاظذلك حينما تلفظ النائب ر من النائب عبد الحكيم الدعاس ولكالم صد
"ال يجوز ذكر  :لمجلس النواب رئيساًبوصفه مما رد الجابري عليه بالقول  الئقة

هذا المجلس أن في مجلس النواب حيث  الئقةالفاظ غير  وأو عبارات أكلمات 
لتزام بالقوانين والضوابط "وطالب الجابري اإلالدولة د هيبه يمثل الشعب ويجس

  .)٣(جراءات صارمه و حاسمه بحق المخالفين إسوف يتخذ  الإ داخل المجلس و
داخل المجلس التي حصلت  كالميةال مشادةعلى العترض الجابري إكما و 

ثرها تحذيراته أكرر على وهنا  )٤(من النائب نجيب الريس تصدرأيضاً والتي 
                                                           

  .   ٩-٧ص - ،ص ١٩٤٥أب١٤، ١،الجلسة،  ٦،د.أ:٣، د.ش:م.م.ن.س  )١(
 . ٨-٧ص  -،ص  صدر نفسھالم)٢(
 .١٢ص ،١٩٤٥آب  ٢٠،    ٢الجلسة ، ١٩٤٥أب١٤، ١،الجلسة،  ٦،د.أ:٣، د.ش:م.م.ن.س  ) ٣(
و اللغة  ،درس الفقھحفي سوري ،ولد في حماة ) سیاسي وص١٩٥٢-١٨٩٨نجیب الریس :( )٢(

االولیة فیھا ،دخل كلیة الحقوق في الجامعة السوریة  ألداب في جوامع حماة ،اكمل دراستھوا
  ،دخل عالم الصحافة كمراسل في مدینة دمشق ،ثم عمل في عدد من الصحف الدمشقیة
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اللوائح والقوانين عليكم التقيد بالنظام الداخلي و" : وقال ما نصه،  لنواب المخالفينل
و التجاوز عليهم أوال يجوز مقاطعه النواب  المناقشات ، بأصول الخاصة الداخلية

 الكالمية الت و المهاتراتاان مثل هذه السج ، الالئقةغير ببعض العبارات 
لى حدوث مناكفات إن المقاطعات تؤدي وأ ، معدومة الفائدةالتجاوزات تجعل و
البعض حذر قد و،  )١(تمر بها البالد  ةوصعب ةمشاكل في ظل ظروف حرجو

  . )٢(" جراءات رادعه بحق المخالفين إ تخاذإ و بالعقوبة
رئاسته لمجلس النواب  مدةالجابري خالل سعد اهللا لينا القول بأن يتحتم عو

و أعلى االستالم  التأكيد ضرورةجميع ما يتعلق بالجيش سواء من تأمين ستطاع إ
الدفاع لغرض  ةوزار ةجديد مع اقرار التوسع في ميزاني نشاء جيشإفيما يخص 

سلحه ولوازم الجيش الجديد المزمع تكوينه في ظل الظروف أشراء معدات و
الفرنسي  حداث العدوانأعقدت بعد التي  الثانية الجلسةما أ ، والحرجة الصعبة

ما بعد  الضروريةو المستعجلةقرار جميع المشاريع إلمناقشه و  ةعلى سوري
ي مشروع قانون يد الجابرأ، كما  العصيبة ةالمدبان تلك أما يلزم  وأتخاذ عتداءاإل

المتضمن و  كرم الحورانيأالوطن الذي  تقدم به النائب  ةوحد حمايه االستقالل و
 الدينيةومن يثير المشاكل والنعرات  ،جنبيلخدمه األيعمل كل من يتجسس و ةمعاقب

يد أ، والبالد  ةجل ضمان وحدأالعمل من و ةفي سوري واإلقليمية الطائفيةو
ثاره ملك أالكبرى الذي  ةلى رفض مشروع سوريجماع مجلس النواب عإالجابري 

  .)٣(ردن مجدداًاأل

                                                                                                                                                                      
ون الى الفرنسی بالدة وھاجم االنتداب في مقاالتھ و اراءه مما نفاه ،دافع عن قضیة البیروتیھ

س الوطنیة السوریة ،انتخب نائبا ،اصبح رئیس تحریر جریدة القب ١٩٢٥جزیرة ارواد في عام 
  .٥٧٣المصدر السابق ،ص  نبیل صالح، ،للمزید من المعلومات ینظر، ١٩٤٣عن دمشق عام 

  . ٨،ص١٩٤٥أب  ١٤، ١،الجلسة  ٦،د.أ:٣، د.ش:م.م.ن.س )١(
  .  ١٠-٨ص - ،  ص المصدر نفسھ )٢(
  . ١٢ - ٨ص -ص ،  ١٩٤٥أب  ١٤، ١،الجلسة  ٦،د.أ:٣، د.ش:م.م.ن.س  )٣(
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 رسلت اليهأ والتبريكات التيبرقيات التهاني قرأ الجابري وفي الجلسة نفسها 
،اليمن  ،لبنان السعودية، ،العراق ردناأل(العربية لمراء الدوإوملوك من  شخصياً
  ٠)١(العربيةقرار مجلس النواب السوري ميثاق جامعه الدول إبمناسبه  ،مصر)

 ةابمناسبه وف ألمريكيةالحكومة الى إرساله تعزيه أيضاً رسل الجابري أو 
تتضمن  ةخيري مبادرة بأطالقسارع ، و)٢(مريكي فرانكلين روزفلت الرئيس األ

العدوان الفرنسي  ىلعوائل ضحايا وجرح ةسوري ةئه ليربمبلغ ما يشخصال هتبرع
  .)٣(بالتبرع  لدفاع هؤالء عن الوطن  بالمساهمةدعا النواب من يرغب ثيم واأل

الذي  المتحدةمم قرار ميثاق األإ مجلس النوابوحث سعد اهللا الجابري 
عترفت دول إمع الدول الكبرى حيث  المساواة بمبدأ عتتمتبموجبه  ةصبحت سوريأ

)٤(وسيادتها ستقاللهابإالعالم 
  تضمن اًطلبالنواب المعارضين وعندما تقدم عدد من ، 

"ليس : نصه وقال ماهذا األمر عترض الجابري على إ الحكومةمن  الثقةسحب 
٥("ستثنائيةاإل الدورةثناء إ لثقةاب لكم الحق من سح(.  

والجدول اآلتي يوضح أبرز القوانين التي نوقشت وأقرت في الدور 
خالل المدة التي تولى فيها سعد اهللا الجابري رئاسة البرلمان  الثالث اإلشتراعي

  .)٦() ١٩٤٥يلول أ ١٥-١٩٤٤تشرين األول  ١٤(
  الموضوع  النوع   التاريخ   الرقم 
  رسم الحراسة   قانون  ١٩٤٤تشرين الثاني١٣  ٩٠

   محاكم اإلعاشة  قانون  ١٩٤٤كانون االول ١٠  ١١٥
  نظام المعارف العام  قانون  ١٩٤٤ كانون اإلول ٢١  ١٢١

                                                           
 .  ١٢، صالمصدر   نفسھ  )١(
 .  ١٢-٨ص  -ص المصدر   نفسھ  ، )٢(
الوحدة  و.م.و.ت ،دمشق، ؛١٣-٨ص  -،ص ١٩٤٥أب  ١،١٤، الجلسةالمصدر  نفسھ  )٣(

 ،١/٧٦ حوادث العدوان الفرنسي على دمشق ،رقم الوثیقة الوثائقیة، القسم الخاص ،مجموعة 
  ٠  ١ص،  ١٩٤٦كانون الثاني١٩

 ٠  ٨،ص ١٩٤٥أب  ١،١٤،الجلسة  ٦،د.أ:٣، د.ش:م.م.ن.س   )٤(
؛ محمد الفرحاني ،المصدر  ١٠،ص ١٩٤٥أب ١،١٤،الجلسة   ٦،د.أ:٣، د.ش:م.م.ن.س )٥(

 ٠   ١٠٣ص السابق ،
 . ٢٧٨محمد شاكر سعید ، المصدر السابق،  ص  )٦(
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  نظام ضريبة اإلنتاج الزراعي   قانون  ١٩٤٤كانون اإلول ٢١  ١٠٨
   نظام المحاكم المذهبية   قانون   ١٩٤٥كانون الثاني ٣٠  ١٣٤
   إعتبار الخط الحديدي الحجازي مؤسسة عامة  قانون  ١٩٤٥شباط٢٨  ١٤٠
   إقرار ميثاق جامعة الدول العربية   قانون  ١٩٤٥نيسان  ٣  ١٥١
  حماية االستقالل في الجمهورية السورية   قانون  ١٩٤٥أيار  ٢٦  ١٧٩
  لغاء المحاكم االجنبية إ  قانون  ١٩٤٥أيار  ٢٦  ١٧٧
  نظام الورث ما بين السوري و االجنبي    قانون  ١٩٤٥أيار  ٢٦  ١٧٥
  نظام ضريبة ريع العقارات و العرصات   قانون  ١٩٤٥أيار  ٢٦  ١٧٨
   نظام مراقبة النشر   قانون   ١٩٤٥نيسان  ٣٠  ١٦١
  إقرار ميثاق األمم المتحدة  قانون   ١٩٤٥أيلول ١٣  ١٩٨

 جلساتهنجزها المجلس في مال التي أاالع يتضح من الجدول المذكور انفاًو
السابقة حرص سعد اهللا الجابري على شمولية القوانين و القرارات التي أتخذها 

من لت مختلف النواحي منها ما عزز األالمجلس النيابي السوري و التي شم
الداخلي و االجتماعي و االقتصادي ، وسعى الى تعزيز العالقات الخارجية مع 

  .الستقالل الدول االقليمية و العربية ،من اجل تحقيق ا
 الجابري لمجلس النواب السوري ة سعد اهللا خالل رئاسه يتضح مما سبق انو

 عقد  تمكن منو ةفقط سري ةوواحد ةعلني ةجلس )٥٨حقق خاللها( لمده عام وشهر 
ما  ةولى عقدت لمناقشاأل الدورة المستعجلةمور لمناقشه األ ائيتيناستثندورتين 

لمناقشه عقدت  الثانية الدورةولتكوين جيش جديد و الخاصةالقوات  ستالمبإيتعلق 
بمعدل بأن الجلسات كانت وهذا يعني  ةعتداء الفرنسي على سوريفيما يتعلق باإل

قرار بين  ما )٢١١(ن يقر أستطاع المجلس من إ واحده في كل اسبوع ، ةجلس
، ولم ينقطع المجلس  نيابيه ،لجان   االستجوابات إلىحاله طلب أو مشروع قانونو
  . ١٩٤٥أيار  ١٩ في ةعتداء الفرنسي على سورياإل مدةوهي  ينسبوعإ ةلمد الإ

 الكتلةمن ضغط النواب لمجلس االجابري خالل رئاسته سعد اهللا لقد عانى  و
لنواب المعارضون ال وقد وجه اإ ةال تكاد تخلو جلسف الخوري  لحكومة المعارضة
طلبات طروحات وجميع  راعىلكنه رغم ذلك  ، الخوريفارس  لحكومةنقد الذع 
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غير  خرآو لحكومةالنواب على حد سواء فهو لم يفرق ما بين نائب معارض 
  .معارض

جلس النواب فيما داخل م من التوازن  كما يتضح أن الجابري قد أوجد نوعاً
 ستقاللاإل و الحيادية ومارس مناقشات النواب ، وأ قتراحاتإو أيتعلق بالطلبات 

يوجه  كانو المشاكل ، ةثارإبتعاد عن خرى وحاول اإلألى فئة دون إاز ولم ينح
ألكثر من نزعاجه إبدى أو الكالمية بتعاد عن المهاتراتاإل بضرورةالنواب دائما 

 وبهذا كان داخل المجلس ،ئق اللاكالم غير التلفظ بعض النواب بوعدم قبوله  مرة
 راءه وآ إذ كانت  ،لنواب مجلس ا عضاءأ ألغلب حترامإوموضع  ةمؤثر ةشخصي

حقق القوانين التي تحرص على وكان همه ال لجميع ،لمقنعه طروحاته حاسمه و
 على العملية السياسية برمتها  حرصهويجب علينا ان ال ننسى  مجتمع ،تخدم ال

 ةني ألدراكه الجلسةتأجيل س النواب ومبنى مجل ةما طلب من النواب مغادرحين
عتدت على مبنى مجلس إوذلك حينما  والحكومةجميع النواب  ةبادإن يسيالفرن

 ةلجامع ةطارئ ةبعقد جلس ةمطالبالفي  هن نذكر دورأوالبد من  النواب السوري ،
    .ةحداث العدوان الفرنسي على سوريأ تخاذ ما يلزم بعدإجل أمن  العربيةالدول 
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  المبحث الثالث
  . فاتهو والحزب الوطني  و سعد اهللا الجابري

ومن  راضيها ،أن تحقق الجالء التام عن أبعد  جديداً عهداً ةدخلت سوري
تساع حده الصراع إ بوبسب ، الجديدة الديمقراطية ةلتحديث الحيا جل السير قدماًأ

تقوضت  صاب الكتلوينأوبسبب التشرذم الذي  ، والحكومةلمعارضين ما بين ا
و لهذا السبب و غيرة  السابقةخفاقات التي منيت بها الحكومات اإل نتيجةسمعتهم 

سبوعين ضم إستمر لمده إ ١٩٤٧في شهر نيسان   آمؤتمر ت الكتلة الوطنية عقد
وضاع السورين لغرض تأسيس حزب جديد ولنهوض بمجمل األ السياسيينبرز أ

علن عن أنتهاء المؤتمر إبعد و ، ةلسوري  جتماعيةاإل و قتصاديةاإل و السياسية
  ٠)١(والده حزب سمي بالحزب الوطني

صابها التصدع أبعد ان  الوطنية الكتلةنقاض أظهر الحزب الوطني على 
وفي هذا الخصوص يصف الكيالي  والتفكك والتناحر والخالفات التي عصفت بها

حال الكتلة بما نصة "ان كل قيادي بالكتلة حاول ان يفرض نفسة زعيما و يتفرد 
بالسلطة فأصبح للجابري جهة واتباع و لمردم و القوتلي نفس الشئ مما ساد 

 جديدة وبعض شخصيات ضم الحزب الوطني  قيادات لذلك التطاحن و فقدان الثقة"
  .)٢(يوجد فوارق جوهريه ما بين الحزبين  وال الوطنية الكتلة

عتمد رجاله على تأريخهم الوطني الحافل إ و كانت دمشق معقل الحزب و 
مع مختلف  الواسعةلبلدهم وعلى خبراتهم بالحكم ولعالقاتهم  الوطنية باإلنجازات

                                                           
 ،٢/٣٢رقم الوثیقة  العظمة، الوحدة الوثائقیة، وثائق الدولة ،مجموعة، نبیھ، دمشق و.م.و.ت،)١(

 ٠ ٣٥؛إسامھ زكي عواد ، المصدر السابق ، ص ١،ص ١٩٣٧نیسان ٢٥
ص  - ؛محمد حرب فرزات ،المصدر السابق ،ص  ١٣٤ھاشم عثمان ،المصدر السابق ،ص )٢(

٠  ٢٢٣ -٢٢٢ 
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كبار التجار والمالكين  في تمويلة المالي على  معتمدآ طياف الشعب السوري ،أ
  .)١(صحاب المهن و رجال الدين أو

كد أبرز ما أ و فصول ،) ٦(على  ةمنقسم ةماد )٥٩(تضمن منهاج الحزبو
 أمة ن العربإكد الحزب أو  العربية الجامعة ةهو السير على سياس لمنهاج عليه ا
 السياسيةلتعميق الروابط  جاهداًالحزب سعى و ن جزء منها ،وان السوري ةواحد

ساس أفضل العالقات مع الدول على أ من أجل إقامة  االجتماعيةو االقتصاديةو
إلى التمسك بالنظام وسعى الحزب  ، المشتركةوالمصالح  والمساواة العدالة

على الدستور السوري  المحافظةقرار السالم وأ ةسياسالجمهوري و إنتهاج 
لى إ السوريةمه ونقل األ الصناعةو الزراعةوتنشيط  األنظمةوتطبيق القوانين و

  .)٢(فضل أمستقبل 
 رئاسةن تكون أول بالمؤتمر الوطني التأسيسي األتفق المجتمعون إ و

ولما يتمتع به من نزاهة  لجدارتهي لدوره السياسي الهام والحزب لسعد اهللا الجابر
نتخابات مباشره كد الحزب على ان تكون اإلوقد أ داره وكفائه وطنيه ،وحسن اإل

  .)٣(ديان والطوائف على نسبه التمثيل لجميع  األ المحافظةو
ذي ضم المعارضين كل ال تنافس كل من الحزب الوطني و حزب الشعبو

اذ  ، المدةبان تلك أغيرهم و و ناظم المقدسي و مصطفى برمدا من رشدي كيخيا
نقسام اإل جلبت الخراب و ، ةى صرعات سياسيلإ الشخصيةتحولت الخالفات 

عارض وخالل ذلك  سياسي ،من تأريخها ال ةخطير ةفي مرحل ةيوالتوتر لسور
                                                           

  ٠   ٤٨باترك سیل ،المصدر السابق ،ص )١(
- ٣٦ص-صاسامھ زكي عواد ،المصدر السابق ،؛ ٣٠٨نزار الكیالي ،المصدر السابق ،ص)٢(

   ٠ ٢٢٧؛عبد الجبار الجبوري ،المصدر السابق ،ص ٤٠
/ ٢مشق ،الوحدة الوثائقیة ،القسم الخاص ،مجموعة، نبیھ العظمة ،رقم الوثیقةو.م.وـت، د)٣(

الملكیة العراقیة العامة في  القنصلیة تقریر البالط الملكي،ملفات د.ك.و،؛١ت،ص- ،د٧٥٤
 دة الحزب الوطني)،وثیقة (والدمشق المرسل الى الخارجیة العراقیة فیما یخص

لتدعیم  ن  وأنیس المتني ،الصراع في سوریة؛ماجد عالء الدی١٩٤٦كانون الثاني ٦/٥/٩،١١
 ٠ ٣١، ص١٩٨٧، دمشق، ، دار المعرفة١٩٦٦-١٩٤٥ل الوطني  االستقال
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عتبر أاخرى حيث  ةشكري القوتلي لفتره رئاسي الجمهوريةي تجديد رئيس رالجاب
الجابري هذا تجاوز لدستور السوري من جانب و لطموح الجابري لوصول 

  .)١(خر آمن جانب  الرئاسةلمنصب 
الصرعات و  ظهرتلتماسك و اسرعان ما افتقد الحزب الوطني و

يثاقه برنامج لى ذلك لم يطرح الحزب في مإ باإلضافةالنزاعات و التناقضات 
 االقتصاديةو االجتماعيةلم يعالج المشاكل فضل وألى حياه إ ةسوري متكامل ينقل
   .)٢(المدة بان تلك أ ةالتي تعاني منها سوري المتأزمةو المتراكمة

جتماعات إلمصر لحضور  الثالثةحكومته  بانأ الجابريسعد اهللا سافر  ته :وفا

ل جسم سعد اهللا اتالق مرض العضالوهناك هاجم  ، العربيةمجلس جامعه الدول 
على و ،مفاجئةوبصوره  صابها التدهور الشديدأو الصحيةحالته  تتأزموالجابري 

 والشفاء ، المعالجةجل أمن  اإلسكندرية ةبمدين المواساةلى مستشفى إثرها نقل أ
نه يعاني من تشمع إ تضحإ طباء وله فحوصات وتم معاينته من قبل األجريت أ

  التي يصعب شفاؤها ، وذكر توفيق السويدي مراضوهو من األ ، ويبوستهبالكبد 
في هذا الصدد :" أن مرض التشمع الذي أودى بحياته ، كان قد بدأ فيه من المنفى 

وترعرع وعاش في أوساط ربى ومن حالة الحرمان التي لم يألفها وهو الذي ت
حتى أن زوجة سعد ولقي سعد اهللا الجابري من عطف المصريين   ،)٣(مرفهة"
على العناية بصحته ألنها تعني الكثير  ول وهدى شعراوي إهتمتا به و أكدتزغل

عزز مشاعره ومبادئه في الوحدة العربية وإنمائها  مابالنسبة للوطن العربي ، م

                                                           
؛ باترك سیل ،المصدر  ٥٠-٤٩ص -،ص ر نفسھماجد عالء الدین  وأنیس المتني ،المصد)١(

 ٠    ٥٠السابق ،ص
، دراسة في تأریخ سوریا السیاسي المعاصر ، مطبعھ جروس برس ، أمل میخائیل بشور  )٢(

 ٠ ٧٩، ص ٢٠٠٣طرابلس ، 
 .١٥٨،ص  مازن یوسف صباغ ،سعد اهللا الجابري )٢(
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صبحت أوضعه الصحي و لخطورةعديدة راقداً هناك شهر أبقى الجابري ، )١(
على  ضطرإمما ، خر تلو اآل واحداً يستقيلونخذ الوزراء أو ةشبه معطل الحكومة

شكري القوتلي وهو راقد  الجمهوريةلى رئيس إ ستقالتهإثرها ان يرسل بكتاب أ
 الدولةبعد ان عطلت مصالح  ةجديد حكومةجل تكوين أبمصر من بالمستشفى 

  .)٢(رباكالحكومي نوع من الشلل واإلصاب العمل أو
أدى به مما ، ستقر قليالًإ تحسن وقد لجابري لالوضع الصحي أن  ويبدو

خالل و شهرين ، ةبدمشق لمد )وريان بلص(أستقر بفندق إ لى وطنه وإع ورجال
 الدولةالوزراء وكبار رجال القوتلي وشكري  الجمهوريةقامته بالفندق زاره رئيس إ
وتدهورها  الصحيةمقابله باقي الناس النتكاس حالته عن  الجابري  فيما اعتذر ،

 الشديد ،عياء واإلجهاد لكونه يعاني من اإل طبائهأعلى طلب  بناءاًو ة ،ثاني ةمر
بقى هناك يصارع ، ويام حياته في مدينه حلب أرغب الجابري بقضاء باقي 

الحياه  والهدوء معتزالً الراحةجل أمن  )تريدم(لى قريه إ نتقلإوبعدها  المرض ،
  ١٩٤٧عام نتخابات اشتراكه بابالكامل في وقت كان محبيه يرغبون ب السياسية
  .)٣(الهام السياسي لدوره  القريبة

مستشفى من  ةطبي ةليه بعثإرسلت ًأ الصحيةثر تدهور حالته أعلى و
لى إخرى قادمه من بيروت أ ةطبي ةبعثوصلت صحي ولمتابعه وضعه ال المواساة
 بأجراءسراع اإل ضرورةطباء على تفق األإطباء دمشق وبعد الفحوصات جانب أ
 الصحيةوتحسنت حالته  الجراحية العمليةجريت له وفعالً ًأ له ، ةجراحي ةعملي
لى إ ةمسافر ةقرب طائرأ على متنيام تم ترتيب حجز تذاكر أوبعد  ، قليالً

  وتالم لكن  جراء ما يلزم ،إجل متابعه صحته وأمن  األمريكية المتحدةالواليات 

                                                           
 ٠ ١٧٥ریاض الجابري ، المصدر السابق ، ص  )١(
 .  ٢٢٢محمود صافي ،المصدر السابق ، ص)٢(
 . ٦٢عبد الغني العطیري ،المصدر السابق ،ص)٣(
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ر باتريك سيل في هذا وذك،)١(١٩٤٧حزيران  ٢٠المصادف  الجمعةفي يوم  داهمه
تلقت الكتلة الوطنية ، ضربة أخرى موجعة ... بوفاة سعد اهللا الجابري  الصدد :" 

وربما أن سعد اهللا يعتبر الرجل  أشجع زعماء الكتلة الوطنية وأكثرهم إستقامة
األوحد الذي تجاوز نفوذه وسمعته أبعاد السنين السابقة ومحاكمات 

ومن بعده  العظمةالحزب من بعد الجابري كل من نبيه  أستروحينذاك )٢(األيام"
  ٠ )٣(عبد الرحمن الكيالي 

حيث قال وصيتين األولى إلى الشعب السوري الجابري سعد اهللا وصى أو
 ستقالل البالد والتمسك سوريون المحافظة والسهر على إإليكم أيها ال:" وصيتي  

 المنورة بالمدينةبأن يدفن . والثانية :  )٤( النظام الجمهوري الرشيد القائم فيها "ب
  .)٥(ان يوارى الثرى بحلب مخالفة الوصية وأصروا ل الجابري على آصر ألكن 

رئيس تقدم الموكب ر بموكب كبيفي مدينه حلب  شيع الجثمان الطاهرو
ذلك   عالوة على الحكومةالوزراء وكبار رجال رئيس الوزراء وو الجمهورية

اسية الهيئات السي ممثلو قناصل وو ودوليه رك في مأتم التشييع بعثات ملكيةإشت
على مستوى دولي عالي و  الجمعيات واألندية ممثلو و واألحزاب ، والهيئات

يليق حتشد مئات الناس بما يناسب وإ والسوري الدرك  ممثلو حضرو ،واسع  
 بشكل خاص وسار والحلبيينمكانته ومقامه الكبير لدى السورين بوجه عام ب

رفيق وبعد أن ورى الفقيد لحده األخير إلى جانب  ،كاملتينساعتين  ةالموكب لمد
بكاه رئيس الجمهورية ،  براهيم هنانو في حلبإ الوطنيةدربه بالنضال والجهاد و

                                                           
 ٠ ٤٩٩؛غالب العیاشي ،المصدر السابق ،ص ٥٧١نبیل صالح ،المصدر السابق ،ص)١(
 .  ٤٨باترك سیل ،المصدر السابق ،ص)٢(
 ؛ ٢٢٢، محمد حرب فرزات ، المصدر السابق ، ص ٢٢٧عبد الجبار الجبوري ، المصدر السابق ، ص)٣(

، لدراسات االستراتیجةل ، مركز المستقبل١٩٦٦-  ١٩٤٦المعاصر  غسان محمد رشاد ، من تاریخ سوریة
،  ١٩٨٤م ، دمشق ، -، ب  ، الفكر السیاسي المعاصر في سوریة؛ جورج جبور ١٥، ص ٢٠٠١عمان ،

 ٠ ١٤٣ص
 .١٧٨ریاض الجابري ، المصدر السابق ، ص  )٤(
  . ١٧٨، ص المصدر نفسھ )٥(
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منذ  تناول فيها رقة جهاده بكلمة مؤثرة كانت تفيض أسى على فقد المرحوم ،
سنوات الدراسة حتى وفاته ، معدداً مناقبه ومزاياه ، باكياً فيه الخصال الشريفة 
والمزايا النبيلة ، وبعد أن إنتهى الرئيس عقبه رئيس الوزراء جميل مردم بكلمة 

و ه البالد من منعة وعزة تاريخ جهاده وأثره فيما وصلت إلي جامعة تناول فيها
  .)١(استقالل 

تعطلت ويام أ ثالثةولمده  ةعلن الحداد العام في سوريأعالم ونكست األ
الكريم لروحه  القرآنال إ باإلذاعةلم يسمع و واحداً عن العمل يوماً الرسميةالدوائر 
فقط بل في  ةالجابري ليس في سوريبكى الناس سعد اهللا لقد حزن و ، الطاهرة

 الوطنية الوحدةجل أخرى لدوره السياسي الهام ولسعيه من أماكن من دول أ
ل والجالء واالستقال الحريةجل أمن  في النفوس فهو جاهد المؤثرةلشخصيته و

خرى التي ومناصبه األ الثالثةبان حكوماته أخدمات وعمال أمن  ةولما قدمه لسوري
  .)٢(دوره في مقارعه الفرنسين  سىنن ال وتقلدها 

ال و العقارات أمالك الجابري ولم يكن لديه من المال وال من األتوفي و
لثالث مرات  حكومةنه وصل لمنصب رئيس إمراسيم وفاته على الرغم من  جراء

فهو نذر نفسه  ، والدأ و ةولم يكن له حتى عائل، عفته وهذا يدل على نزاهته و ،
سري مما تكفلت وفضل الوطن على استقراره األ ةوريوطنه س  ةدمخللدفاع و 

مظهر الذي يليق لكي يظهر بال ةبعض وجهاء حلب بمراسيم الوفاالجابري و ةعائل
  . )٣( و مكانته دورهمقامه وب

                                                           
لجابري ، ریاض ا ؛ ٤-١، ص١٩٤٧حزیران ٢٢،  ٧٥٤٧، العدد٢٧الف یاء (جریدة)،دمشق، السنة )١(

  . ١٧٩المصدر السابق ، ص 
  .١٨٠، ص  ، المصدر السابقریاض الجابري)٢(
    ٣٩٨محمود الفرحاني ،المصدر السابق ،ص )٣(



  ٢٠٥   
   

 السورية الجامعةجرى له حفل تأبين في رحاب   ١٩٤٨نيسان  ٥في 
الشخصيات من مختلف تلف مخلدول وحضر زعماء ورؤساء وملوك مختلف او

  )١(والكتاب متدحه الشعراءا و ،تكلم الجميع بكلمه عن الفقيد البلدان و
نصه:"  وفي كلمة لمحمد علي علوية بمناسبة تأبين سعد اهللا الجابري قال ما

أما عن الخلق فكان مثال في الرجولة وفي الوطنية وفي التواضع وعزة النفس 
  .)٢("وعفة اليد واللسان كان هادئ الطبع 

 ةضرب ةوتلقت سوري الوطنية الكتلة"لقد عانت : باترك سيل عنه ل اق
برز رجالها أكان  ألنه ، ١٩٤٧حزيران  ٢٠بموت سعد اهللا الجابري في  ةموجع
  .)٣("الوحيد الذي بقى له سمعه و نفوذ ن سعد الرجلوأل ، إستقامةكثرهم أو شجاعة

ذو مواقف وطنية مشهودة  ه"اننصه:  بما ووصفة نصوح بابيل 
لمجلس  رئيساً في حقوق الشعب ، ضالًمنا عرفت سعد اهللا الجابري وطنيا٠٠٠ً

ال تتلون  رجالَ كما عرفته لحكومات سورية عديدة ، النواب السوري و رئيساً
الخصوم  المتزلفين و يحترم هكان يزدري المنافقين و يكر هوال تتغير صفات مزاياه

لرجل الدولة  كان مثاال٠٠٠ًفي الدفاع عن حقوق البالد  الشرفاء ،وكان عنيداً
مركزاً مرموقاً بفضل لجامعة العربية أوجد لسورية وفي رئاسة ا الواعي ، هالنزي

يعي ما يقول و  برلمانياً كان رجالً ، سياسته و و اتزان آراءه جهوده وحنكته
و قضى  فاًشري رحم اهللا سعداً فقد عاش رجالً يعرف كيف يحمل على خصومة،

فقد وصفه خالد العظم  أما ، )٤( وهو في عزلة عن حطام الدنيا و مغريات الحياة"
" الكفاءة يد وصادق في الوطنية وحسن رادة وكريم ال"صلب اإل :بأنه مذكراتهفي 

ية سياسية كبيرة سعد اهللا الجابري  شخصكان وقال عنة معروف الدواليبي "،  )٥(
على العمل الوطني كان من االغنياء  نفق ثروتهأ يجامل،جنبي و ال ال يهادن األ

                                                           
  .١٨٠ریاض الجابري ، المصدر السابق ، ص)١(
  .٥٣،ص محمود الفرحاني ،المصدر السابق  )٢(
 ٠  ٤٨باترك سیل ، المصدر السابق ، ص)٣(
  .  ٣٣،٦٩ص –ص ، المصدر السابق)٣(
 ٠   ٥٣ص ،   سعد اهللا الجابري مازن یوسف صباغ ، )٥(
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ان ٠٠٠إخوتة ،كان في منتهى االخالصالسياسية على  قاتهوأصبح عالة في نف
دوره في الكتلة الوطنية ضامن الستقامة العمل السياسي ، وكثير ما كانت تتوقف 

أما  ، )١(قوى " وكان رأيه هو األفضل و األ المحادثات على رأي الجابري ،
صيات هم الشخأمن  عدي... و هنزاأل هنإ "فقد وصفه بـ الدكتور صالح العقاد 

الحثيث  ةلسعيرئاسة الحكومة و ةكثر من مرألاالسورية كون انحصرت بشخصه 
  . )٢( بالد"للتحقيق االستقالل ل
أيضاً رشيد الحاج إبراهيم رئيس اللجنة القومية في حيفا سنة  هوقال عن

بوجه كما تصمد قمة الجبل لقد صمد سعد اهللا الجابري ، " مانصه: ١٩٤٨
وما  نقاء،ثلجاً واال الزعازع فال تزيدها ، العواصف والزوابع والرياح والثلوج 

، فينصرف لتستطيع زعزعة قدم سعد اهللا من كل ما يؤمن به  ،  كانت الخطوب
   .  )٣( واإليمان والصمود واالقدام " ةالقو، بنفذه إلى ت

الوطنية ساعدته برز في الكتلة سبق أن سعد اهللا الجابري كان األ ممايبدو و
للحزب الوطني فيما بعد نظرآ لما يتمتع به من  ن يكون رئيساًمقومات القيادة أل

االلم الذي لحق زمالئه و محبية عندما رثوه   صفات قيادة فذة و ظهر ذلك واضحاً
و القيادي البارع في  نعم الزعيم بعد مماتة ،رحم اهللا سعد اهللا الجابري فقد كان

عن حياة رجل ظل على  بارز فهو قدم لنا مثاالً أن دور الجابري سوح الوغى ،
م الخارجي وسعى لالندماج في العمل السياسي سواء الداخلي أ الدوام مشغوآل 

قسى اللحضات في تحمل أ فهو بشكل رئيسي من أجل مصلحة وخدمة وطنة،
لنزاهته و   لنفسه يدخر شئ  ولم  اسرة  نفسهيكون ل السجون و النفي و حتى لم

رحم اهللا سعداً صدقه  . 
  
  
  
  

                                                           
  . ٥٤،صسعد اهللا الجابري   مازن یوسف صباغ ، )١(
لبنان)،مطبعھ معھد البحوث والدراسات  - سوریا –،(العراق  ١٩٥٨-١٩٤٥صالح العقاد ،المشرق العربي  )٢(

  ٠  ٨٩،ص١٩٦٦،ة ،القاھر ةالعربی
  .٥٢،ص السابق  المصدر مازن یوسف صباغ ،سعد اهللا الجابري ،   )٣(
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  المصادرقائمة 
  القرأن الكریم . : اوآل

  . ثانیا :الوثائق 
  غیر منشورة الوثائق - أ

  (دمشق) . یخیةرمدیریة الوثائق التا وثائق-

وثائق الدولة ،القسم الخاص، مجموعة الحالة السیاسیة في دمشق، وثیقة - ١
  .  ١٩٢٨أب  ٢١،١٠

نیسان  ٢٥،  ٢/٣٢العظمة ،وثیقة  القسم الخاص، مجموعة نبیھ،وثائق الدولة - ١
١٩٣٧ .  

، ٧٠/١٣٠مجموعة وزارة الداخلیة ،وثیقة القسم الخاص ،وثائق الدولة ،- ٢
  .١٩٣٧أیلول ٢٢

،  ١٩/٢٣وثیقة  ، القسم الخاص ،مجموعة لواء االسكندرونھوثائق الدولة ،- ٣
  .١٩٣٨تموز ٢٣

 ١٤ ،١٤/١٢١٤وثیقة  ، االسكندرونھ مجموعة لواءالقسم الخاص ، وثائق الدولة ،- ٤
  . ١٩٣٨أیلول

  .١٩٤١تموز٢٩، ٢٦١/ ١وثیقة المؤید، مجموعة نزیة القسم الخاص، وثائق الدولة،- ٥

  . ١٩٤١تموز٣٠، ١/٢١٤مجموعة نزیة المؤید،وثیقة وثائق الدولة، القسم الخاص،- ٦

 ١١، ٧٠/٢٦٠حوادث داخلیة ،وثیقة مجموعة قضایا والقسم الخاص، وثائق الدولة ،-٧
  .١٩٤٤شباط 

أذار ١٧، ٧٠/٢٦٠وحوادث داخلیة ،وثیقة  مجموعة قضایا القسم الخاص، وثائق الدولة،-٨
١٩٤٤.  

تشرین ١، ٣٤/٩١٧مجموعة عادل العظمة،وثیقة القسم الخاص، وثائق الدولة،-٩
  .١٩٤٤االول
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،  ١٥/٥٩مجموعة حوادث العدوان الفرنسي ،وثیقة القسم الخاص، وثائق الدولة ،-١٠
  .١٩٤٥حزیران ١٩

مجموعة وزارة الداخلیة وحوادث الدولة ،وثیقة القسم الخاص، وثائق الدولة ،-١١
  .  ١٩٤٥تشرین االول ٢١، ٧٠/٣٠٤

   ١٩٤٦حزیران ١، ١٨/٥٥٦العظمة ،وثیقة ھوثائق الدولة ،القسم الخاص ،مجموعة نبی-١١

    ٥/٣٥وزارة الخارجیة السوریة ، وثیقة خمجموعھ  القسم الخاص ، وثائق الدولة،-١٢
  .   ١٩٤٦أیار   ٨،

تشرین ٣، ١٢٨/٢٠١مجموعة وزارة الداخلیة ،وثیقة القسم الخاص ، وثائق الدولة ،-١٢
  .١٩٤٥الثاني 

كانون الثاني ١٩، ١/٧٦مجموعة العدوان الفرنسي ،وثیقة،القسم الخاص، وثائق الدولة ،-١٣
١٩٤٦.  

ث العدوان الفرنسي مجموعة وزارة الداخلیة و حوادالقسم الخاص، وثائق الدولة ،-١٤
  .  ١٩٤٦كانون الثاني   ١٩       ،١٥/٧٦،وثیقة 

  .ت-، ب٢/٧٥٤العظمة ،وثیقة  نبیھ وثائق الدولة ،القسم الخاص ،مجموعة -١٥

  .ت-، ب١٣/٦٧وثیقة  ،حافظھ االعالمالقسم الخاص ،مجموعة  وثائق الدولة ،-١٦

  .ت-،ب١٥/١٢٥وثیقة  العظمة، الدولة، القسم الخاص ،مجموعة نبیھ وثائق-١٧

  .ت-،ب٧٠/٢٦٠وثائق الدولة ،القسم الخاص ،مجموعة قضایا و حوادث داخلیة ،وثیقة -١٨

وثائق الدولة ،القسم الخاص ،مجموعة وزارة  الداخلیة و حوادث العدوان الفرنسي -١٩
  .ت -،ب١٥/٧٦،وثیقة 

  .ت-، ب٧٠/١٧٨وثائق الدولة ،القسم الخاص ،مجموعة وزارة الداخلیة ،وثیقة  -٢٠

مجموعة وزارة الداخلیة و حوادث الدولة ،وثیقة القسم الخاص، وثائق الدولة ،-٢١
  .ت -،ب٧٠/٣٠٤،

  ت-،ب١٥/٦٢مجموعة حوادث العدوان الفرنسي ،وثیقة ،القسم الخاص، وثائق الدولة ،-٢٢

  .ت -،ب١٦/٧٠/١٧٨وثائق الدولة ،القسم الخاص، مجموعة وزارة الداخلیة ،وثیقة -٢٣

  .ت-، ب٢٠/١٤١الدولة ،القسم الخاص، مجموعة االنتداب الفرنسي ، وثیقة  وثائق-٢٤

مجموعة اوراق فلسطینیة(مقاطعة و معاقبة كل من یتاجر  وثائق الدولة ،القسم الخاص،-٢٥
  .ت -،ب ٢٠/٤و یتداول البضائع الصھیونیة)،وثیقة 
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 ت .-،ب٢٠/٧٥٥وثائق الدولة ،القسم الخاص ،مجموعة اوراق نبیھ العظمة ،وثیقة -٢٦
  ت .-، ب٢٠/٧٥٥وثائق الدولة، القسم الخاص ،مجموعة نبیھ العظمة ،وثیقة -٢٧

  

  وثائق البالط الملكي العراقي (بغداد). -

  
  ت

  الموضوع  رقم الملفة

١  
  

تقریر المفوضیة الملكیة العراقیة العامة في دمشق   ٨٤٢/٣١١
 ١٠بتاریخ ٤٠المرسل الى  الخارجیة العراقیة ،المرقم 

    ١٩٢٨حزیران 
  

تقریر القنصلیة الملكیة العراقیة العامة في بیروت   ٧٣٠/٣١١  ٢
بتاریخ ٢٤٤المرسل الى الخارجیة العراقیة،المرقم

    ١٩٣١كانون االول٣١
   

 الملكیة العراقیة العامة في بیروت المفوضیة ریرتق  ٧٣٠/٣١١  ٣
بتاریخ ٤٤٧الخارجیة العراقیة ،المرقم  الىالمرسل 

    ١٩٣٢نیسان ٨
  

المفوضیة الملكیة العراقیة في بیروت المرسل الى تقریر   ٧٣٠/٣١١  ٤
كانون االول ٥،بتاریخ ٧٩٥٣الخارجیة العراقیة ،المرقم 

١٩٣٢     
  

تقریر المفوضیة الملكیة العراقیة العامة في باریس   ٤٨١٢/٣١١  ٥
 ٥٣٥/٦٨٩المرسل الى الخارجیة العراقیة ،المرقم 

    ١٩٣٩كانون الثاني ٣٠بتاریخ 
  

تقریر القنصلیة العراقیة العامة في بیروت المرسل الى   ٤٨٠٨/٣١١  ٦
تشرین الثاني ١٢بتاریخ ٣٤٨الخارجیة العراقیة ،المرقم

١٩٤٠  

تقریر القنصلیة الملكیة العراقیة العامة في حلب المرسل   ٥٩٢٢/٣١١  ٧
كانون ٤بتاریخ ١/٨/٢المرقم الى الخارجیة العراقیة ،

  ١٩٤١الثاني 
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تقریر المفوضیة الملكیة العراقیة العامة في دمشق   ٥٩٢٢/٣١١  ٨
المرسل الى الخارجیة العراقیة ،المرقم 

  ١٩٤١كانون الثاني  ١٩بتاریخ  ٢٦٢/٢٦٢/٥٠٠/٤٠

العامة في بیروت العراقیة الملكیة  القنصلیةتقریر   ٤٨٠٨/٣١١  ٩
بتاریخ ٢٦٨المرسل الى الخارجیة العراقیة ،المرقم 

   ١٩٤١كانون االول ١٠
  

العراقیة العامة في دمشق  الملكیة تقریر المفوضیة  ٢٦٤٨/٣١١  ١٠
بتاریخ ٦/١/٢٦المرسل الى الخارجیة العراقیة ،المرقم 

  ١٩٤٣تموز٣١

 الملكیة العراقیة العامة في دمشق المفوضیةریر تق  ٢٦٤٨/٣١١  ١١
 ٦/١/١٤٠الخارجیة العراقیة ،المرقم الى المرسل 
  ١٩٤٣أب ٢١بتاریخ 

  
١٢    

  
٢٦٤٨/٣١١  

تقریر وزارة الخارجیة العراقیة المرسل الى سكرتاریة 
مجلس الوزراء العراقي ،المرقم 

  ١٩٤٣أب ٢٣بتاریخ ٢٣٢/٢٣٢/٨/٧٢٤٧ش
  

تقریر المفوضیة الملكیة العراقیة العامة في دمشق   ٢٦٤٨/٣١١  ١٣
المرسل الى الخارجیة العراقیة ،المرقم 

  ١٩٤٣ایلول  ٨،  ١٠٤٤/١٠٤٤/٤

لعراقیة العامة في دمشق تقریر المفوضیة الملكیة ا  ٢٦٨٤/٣١١  ١٤
الخارجیة العراقیة ،المرقم  الى المرسل 

     ١٩٤٣كانون الثاني  ٣٠بتأریخ ٢٩٧/٦٠٠د/
  

٤٨١٢/٣١١  ١٥  
  

تقریر المفوضیة الملكیة العراقیة العامة في دمشق 
المرسل الى الخارجیة العراقیة ،المرقم 

      ١٩٤٥حزیران   ٧،بتاریخ ٦/١٦/١٤٦
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تقریر المفوضیة الملكیة العراقیة العامة في دمشق   ٤٨١٢/٣١١
بتاریخ  ٦/١٩المرسل الى الخارجیة العراقیة ،المرقم 

    ١٩٤٥حزیران ٧
  
  

١٦  

لعراقیة العامة في دمشق المفوضیة الملكیة ا ریرتق  ٤٨١٢/٣١١  ١٧
الخارجیة العراقیة ،المرقم  الى المرسل 

     ١٩٤٥أیار ٢٩بتاریخ ٦/١/١٤٦
  

تقریر القنصلیة الملكیة العراقیة العامة في دمشق   ٢٦٤٨/٣١١  ١٨
 ٣٠بتاریخ ٥٦المرسل الى الخارجیة العراقیة ،المرقم 

    ١٩٤٥ایار

الى سكرتاریة المرسل  وزارة الخارجیة العراقیة ریرتق  ٤٨١٢/٣١١  ١٩
،المرقم  مجلس الوزراء العراقي 

    ١٩٤٥تشرین االول ٣بتاریخ ٥٠١/٥٠١/٨/١٠١٣٤ش
   

  
تقریر الممثلیة الملكیة العراقیة في حلب المرسل الى   ٤٨١٣/٣١١  ٢٠

بتاریخ  ١/٣/٤٢الخارجیة العراقیة ،المرقم
    ١٩٤٦نیسان٧
  
  

٢١    
  
  
  
  
  

٤٨١٣/٣١١    
  
  
  
  
  

تقریر القنصلیة الملكیة العراقیة العامة في دمشق  
المرسل الى الخارجیة العراقیة ،المرقم 

    ١٩٤٦نیسان  ٢٩بتاریخ  ٤٤٥/٤٤٥/٢٠٠/٤١١٨
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تقریر القنصلیة الملكیة العامة في دمشق المرسل الى   ٤٨١٣/٣١١  ٢٢
 ١٩بتاریخ       ٣٦/٣٧/٨الخارجیة العراقیة ،المرقم

  ١٩٤٦كانون الثاني 
  
  

لعراقیة العامة في دمشق الملكیة ا ریر المفوضیةتق  ٤٨١٢/٣١١  ٢٣
بتاریخ ٦/٥/١١الخارجیة العراقیة ،المرقم  الى المرسل 

    ١٩٤٦كانون الثاني ٩
  

الى  المرسل العامة في دمشق ریر المفوضیة العراقیةتق  ٤٨١٥/٣١١  ٢٤
     ت- ،ب ٦/١/١٨٨المرقم ، الخارجیة العراقیة 

  
  

الملكیة العراقیة العامة في دمشق الى  المفوضیةریر تق  ٤٨١٥/٣١١  ٢٥
     ت- ب فیصل االول ،بال، فخامة الملك

  
  

تقریر القنصلیة العامة العراقیة في دمشق المرسل الى   ٤٨٠٨/٣١١  ٢٦
  ت  - الخارجیة العراقیة ، بال، ب

  
    

  :غیر منشورة الوثائق االجنبیة  -

   الوثائق البریطانیة:    -أ

1 F.o 371 / 1674 Damascus Quarterly Report April Is to June 
30th 1933 . 

2-F.o 371 / 1674 mandate Francain in  Syrie , March 30 1933. 

  الوثائق االمریكیة : - ب

1- Foreign Relations of the Untited State ,Diplomatic Papers 
1943 ,Vol,4 ,The Diploma c Agent and Consnul General at 
Beirut ,Wadsworth,to A S.S.,Washington, 
Telegram,No,951,March 25,1943.  
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  الوثائق الفرنسیة : -ح

1- La Syrie et Liban et Le Liban,SousI,Occupation et Le 
mandate Francain 1910-1927. 

2- DocamentFrancais Des AffairiesFtrangeresconcernant 
Levant Syrie –Liban Durant Les Annees 1918-1933 ,101 tomes 
89,vol .203.  

  

 :الوثائق المنشورة   - ب
 دمشق،جریدة العاصمة ، جریدة الحكومة الرسمیة، الجمھوریة السوریة ، - ١

  .  ١٩٢٨، ١٩٢٢لعام 

 ١٩٣٨، ١٩٣٧: ام للجمھوریة  السوریة  ، دمشق ،  لع الجریدة  الرسمیة -٢
،١٩٤٦،١٩٤٥،١٩٤٤،١٩٤٣   

  ١٩٢٩لنشرة االقتصادیة ،الجمھوریة السوریة ،غرفة تجارة حلب ،لعام ا-٣

  -:محاضر مجلس النواب السوري  - ٤

محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثاني  ،الدورة العادیة - ١
  .   ١٩٣٧نیسان  ١٧االولى ، الجلسة االولى ،

ري ،الدور االشتراعي الثاني، الدورة العادیة  محاضر مجلس النواب السو- ٢    
  .  ١٩٣٧نیسان  ٢٠االولى ، الجلسة الثانیة ،

محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثاني، الدورة العادیة  - ٣
 .   ١٩٣٧نیسان  ٢٧االولى ، الجلسة الخامسة ،

العادیة  محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثاني، الدورة - ٤
  .  ١٩٣٧أیار  ١االولى ، الجلسة السادسة ،  

محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثاني، الدورة العادیة  - ٥
 .  ١٩٣٧أیار  ٨االولى ، الجلسة الثامنة ،
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محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثاني، الدورة العادیة  - ٦
 .  ١٩٣٧أیار  ١١االولى ، الجلسة التاسعة ،

محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثاني، الدورة العادیة  - ٧
 . ١٩٣٧أیار  ٢٥االولى ، الجلسة الرابعة عشر ،

شتراعي الثالث، الدورة العادیة  محاضر مجلس النواب السوري ،الدور اال- ٨
 .  ١٩٤٣أب   ١٧الخامسة  ، الجلسة االولى ،

محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثالث، الدورة العادیة  - ٩
  ١٩٤٣أب   ٢١الثانیة ،الخامسة  ، الجلسة 

محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثالث، الدورة - ١٠
  . ١٩٤٣تشرین الثاني  ٦السادسة ، ، الجلسة  العادیة  الخامسة

محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثالث، الدورة - ١١
  .  ١٩٤٣تشرین الثاني  ٩الثامنة ، العادیة  الخامسة  ، الجلسة

 محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثالث، الدورة العادیة - ١٢
  . ١٩٤٤تشرین االول  ١٧الثالثة ،الجلسة االولى ،

محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثالث، الدورة العادیة  - ١٣
    . ١٩٤٤تشرین االول  ١٩الثانیة ، الثالثة ،الجلسة

محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثالث، الدورة العادیة  - ١٤
  ١٩٤٤تشرین االول  ٢٣ة ،الثالث الثالثة ،الجلسة

محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثالث، الدورة العادیة  - ١٥
  ١٩٤٤تشرین االول  ٢٦الرابعة ، الثالثة ،الجلسة

محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثالث، الدورة العادیة  - ١٦
  . ١٩٤٤تشرین االول  ٣٠الخامسة ، الثالثة ،الجلسة

محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثالث، الدورة العادیة  - ١٧
  . ١٩٤٤تشرین الثاني  ٢٤السادسة ، الثالثة ،الجلسة

محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثالث، الدورة العادیة  - ١٨
  . ١٩٤٤تشرین الثاني  ٩الثامنة ، الثالثة ،الجلسة
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ري ،الدور االشتراعي الثالث، الدورة العادیة محاضر مجلس النواب السو - ١٩
  .  ١٩٤٤كانون االول  ١٤التاسعة ، الثالثة ،الجلسة

محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثالث، الدورة العادیة  - ٢٠
  . ١٩٤٤تشرین الثاني  ٦الحادیة عشر ، الثالثة ،الجلسة

الثالث، الدورة العادیة  محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي - ٢١
  .١٩٤٤تشرین الثاني ، ٧الثالثة عشر ، الثالثة ،الجلسة

محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثالث، الدورة العادیة  - ٢٢
  .  ١٩٤٤تشرین الثاني  ١٠الخامسة عشر ، الثالثة ،الجلسة

محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثالث، الدورة العادیة  - ٢٣
  . ١٩٤٤كانون االول  ١١الثامنة عشر ، الثالثة ،الجلسة

السوري ،الدور االشتراعي الثالث، الدورة العادیة  محاضر مجلس النواب - ٢٤
  . ١٩٤٤كانون االول  ١٧سعة عشر ،التا الثالثة ،الجلسة

محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثالث، الدورة العادیة  - ٢٥
  . ١٩٤٤كانون االول  ١٨العشرون ، الثالثة ،الجلسة

محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثالث، الدورة العادیة  - ٢٦
  .  ١٩٤٥كانون الثاني  ٢٧االولى ، الثالثة ،الجلسة

ري ،الدور االشتراعي الثالث، الدورة العادیة محاضر مجلس النواب السو - ٢٧
  . ١٩٤٥كانون االول  ٢٨الثانیة ، الثالثة ،الجلسة

محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثالث، الدورة العادیة  - ٢٨
  . ١٩٤٥أذار  ٢٨الثالثة ،   الثالثة ،الجلسة

لدورة العادیة محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثالث، ا - ٢٩
  . ١٩٤٥أیار  ٢٤الرابعة ،  الثالثة ،الجلسة

االشتراعي الثالث، الدورة محاضر مجلس النواب السوري ،الدور  - ٣٠
  . ١٩٤٥أب  ١٢ولى ،اال  ،الجلسة االستثنائیة

ي الثالث، الدورة محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراع - ٣١
  .  ١٩٤٥أب   ١٤الثالثة ،  ،الجلسة االستثنائیة 
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ي الثالث، الدورة محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراع - ٣٢
  .    ١٩٤٥أیار   ٢٦السادسة ، ،الجلسة االستثنائیة 

محاضر مجلس النواب السوري ،الدور االشتراعي الثالث، الدورة العادیة  - ٣٣
   .  ١٩٤٦كانون الثاني ، ٢الثانیة ، الثالثة ،الجلسة

  

  

  .: المذكرات الشخصیة  لثا ثا
ذكریات و خواطر مما رأیت و سمعت و فعلت ،ریاض  اسعد الكوراني، - ١

 .ت  -الریس للنشر ، لندن ، د
،علم نھضوي و رجل ١٩٤٠-١٨٧٩حنا ،عبد الرحمن الشھبندر  عبد اهللا - ٢

 .  ٢٠٠٠دمشق ، مطبعة االھالي ، الوطنیة و التحریر الفكري ،
و عصرة )،منشورات  ،فارس الخوري (حیاتھد و حنا خباز جورج حدا - ٣

 . ٢٠١٤، ٢دمشق،ط ،فة السوریة وزارة الثقا
-١٩٢٠صفحات من تاریخ سوریة الحدیث  مذكراتي ، حسن الحكیم ، - ٤

 . ١٩٦٦، بیروت دار الكتاب الجدید ، ،١٩٥٨
 .٢٠٠٠، بیروت خالد قوطوش ، مرأة الذكریات ،مطبعة االھالي ، - ٥
مطابع  ،٢ج منتخبة من خطب و احادیث ومقاالت،ذكریات  لطفي الحفار ، - ٦

 .  ١٩٨٩دمشق، زیدون ،
 مطابع دار الغد ،  فارس الخوري و ایام ال نتنسى ، محمد الفرحاني ، - ٧

 . ١٩٦٤بیروت،
نبیل صالح ومجموعة من الباحثین ،روایة اسمھا سوریة (مائة شخصیة  - ٨

م د.،٢،ط٢اسھمت في تشكیل وعي السوریین في القرن العشرین )،ج
 .٢٠٠٧،دمشق،

ثوار صنعوا االستقالل (صفحات مضیئة من  نشأت جمیل شاكر الخانجي، - ٩
الخانجي تاریخ الثورة السوریة  أو  مذكرات و اوراق المجاھد جمیل شاكر 

  .٢٠٠٨ ، دار الشرق ،دمشق  ) ،١٩٧٦- ١٨٩٨
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   .الجامعیة طاریح و األالرسائل  :رابعا
ي سوریة االتاسي و دوره السیاسي ف،ھاشم اسامة رفعت حسن البیاتي  -١

،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة التربیة أبن رشد ١٩٦٠- ١٨٨٧
 . ٢٠٠٦،جامعة بغداد ،

ایناس سعدي عبد اهللا السامرائي ،دور االردن السیاسي في جامعة الدول  -٢
،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،المعھد العالي ١٩٧٩-١٩٥٦العربیة 

 .٢٠٠٣ولیة ،الجامعة المستنصریة ،للدراسات السیاسیة و الد
جمیل صبر سعید المرسومي ،العالقات السیاسیة السوریة المصریة  -٣

،اطروحة دكتوراه غیر منشورة ،كلیة التربیة ابن رشد ١٩٥٨- ١٩٤٦
 . ١٩٩٨،جامعة بغداد ،

حاتم محسن جبر البدیري ،ابراھیم ھنانو و دوره السیاسي في سوریة  -٤
غیر منشورة ،معھد التأریخ العربي و  ،رسالة ماجستیر١٩٣٥حتى عام 

 .٢٠٠٣التراث العلمي ،بغداد ،
خدیجھ حسن حسن ،تطور االوضاع السیاسیة في سوریة و االردن  -٥

،اطروحھ دكتوراه ،غیر منشورة ،كلیة االداب والعلوم ١٩٥٨- ١٩٤٥
 . ٢٠١٠االنسانیة ،جامعة دمشق ،

-١٩٤٣للبنانیة رائد سامي حمید الدوري ،العالقات السیاسیة السوریة ا -٦
،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة التربیة ،جامعة تكریت ١٩٥٨

،٢٠٠٣. 
-١٩٢٠سوریة و لبنان  عباس فاضل ،السیاسة الفرنسیة تجاهرائد  -٧

،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،المعھد العالي للدراسات السیاسیة ١٩٤٦
 .٢٠٠٦و الدولیة ،الجامعة المستنصریة ،

الخزاعي ،الشیخ تاج الدین الحسني و دوره صباح علكم موسى عبطان  -٨
،رسالة ماجستیر غیر منشورة ١٩٤٣-١٨٩٠في تاریخ سوریة المعاصر 

 . ٢٠٠٧،كلیة التربیة ،جامعة القادسیة ،
زیز علي المصري والحركة القومیة زینب خالد حسین الساعدي ،ع - ٩

 ٢٠٠٤،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة التربیة للبنات ،جامعة بغداد ،
عامر رحیم حسن الطائي ،الحكومة العربیة في دمشق و دور - ١٠

،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة التربیة ١٩٢٠- ١٩١٨العراقیین فیھا 
    .  ٢٠١٣،الجامعة المستنصریة ،
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،المعاھدة الفرنسیة السوریة و الحكم عبد الرحمن عبد الكریم البیطار - ١١
راه غیر منشورة ،كلیة ،اطروحة دكتو١٩٣٩- ١٩٣٦الوطني في سوریة 

  . ١٩٩٢االداب و العلوم االنسانیة ،جامعة دمشق،
عبد السالم متعب عیدان الربیعي ،جمیل مردم و دوره السیاسي و - ١٢

،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،معھد ١٩٤٨الدبلوماسي حتى عام 
  .٢٠٠٢التأریخ العربي و التراث العلمي ،بغداد،

- ١٨٧٦نة حلب في الفترة الحمیدیة (عبد المنعم محمد االحمد ،مدی- ١٣
)دراسة أداریة أقتصادیة أجتماعیة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ١٩٠٩

  .٢٠٠١،كلیة االداب و العلوم االنسانیة ،جامعة دمشق ،
عطیة دخیل عباس الطائي ،العراق و مشاریع  الوحدة العربیة - ١٤

راسات ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،المعھد العالي للد١٩٥٤- ١٩٣٢
  .١٩٨٣القومیة و االشتراكیة ،الجامعة المستنصریة ،

كاظم حسن جاسم االسدي ،موقف سوریا ولبنان من الثورة - ١٥
،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة ١٩١٤- ١٩٠٨الدستوریة العثمانیة 

  . ٢٠٠٤االداب ،جامعة الكوفة ،
یة كریم طالل مسیر الركابي ،العراق و االحداث السیاسیة في سور- ١٦

،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة االداب ،جامعة بغداد  ١٩٤٦- ١٩٣٩
،١٩٨٨.  

- ١٩٣٩فھد جبران الیان ،العالقات السوریة العراقیة - ١٧
،اطروحة دكتوراه غیر منشورة ،كلیة االداب والعلوم االنسانیة ١٩٥٨

  . ٢٠٠٦،جامعة دمشق،
الفرنسیة في المشرق ماجد عبد اهللا جابر التمیمي ،العراق والسیاسة - ١٨

،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة التربیة أبن ١٩٤٦-١٩٢١العربي 
  .  ١٩٩٤جامعة بغداد ، رشد،
محمد عبد الكریم حجیل الفتالوي ،الحركة الدیمقراطیة في سوریة - ١٩

،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة التربیة ،جامعة ١٩٥٨- ١٩٤٥
  . ٢٠١١القادسیة ،

-١٩٤٦،التحوالت السیاسیة في سوریة مصطفى بالوني - ٢٠
،اطروحة دكتوراه غیر منشورة ،كلیة االداب والعلوم االنسانیة ١٩٥٨

  .  ١٩٩٤،جامعة دمشق،
میثاق بیان عبد ،أنتوني أیدن و القضیة العربیة ،رسالة ماجستیر - ٢١

  . ٢٠٠٢غیر منشورة ،كلیة التربیة ،جامعة تكریت ،
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-١٩٤٥اسیة في سوریا یوسف جبران غیث ،التطورات السی- ٢٢
،اطروحة دكتوراه غیر منشورة ،كلیة االداب ،جامعة بغداد ١٩٤٩

،١٩٨٣.  
-١٨٩١،شكري القوتلي و دوره السیاسي  --------------------٢٣

جامعة بغداد  ، ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة االداب١٩٥٨
،١٩٩٨.  

ا في السیاسة ناھد عبد الكریم ،المجالس النیابیة في سوریة و دورھ- ٢٤
،اطروحة دكتوراه غیر منشورة ،كلیة ١٩٤٣- ١٩٢٠الداخلیة والخارجیة 

  . ١٩٨٣،جامعة دمشق،االداب و العلوم االنسانیة 
-١٩٤٣نجلة ابراھیم مصطفى العزاوي ،الحیاة النیابیة في سوریة -  ٢٥

جامعة  ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة التربیة أبن رشد،١٩٥٤
  . ٢٠٠٠بغداد ،

  

  .:الكتب خامسا 
 :الكتب العربیة   - أ
ابراھیم حلمي بك، تاریخ الدولة العثمانیة العلیة ، مؤسسة الكتب الثقافیة  .١

 .١٩٨٨،بیروت 
   .١٩٧٢مصر ، احسان عسكر ،نشأه الصحافة السوریة ،دار النھضة العربیة، .٢
واالرشاد  ةوالسیاح ةعركھ میسلون ،مطبعھ وزاره الثقاف،ماحسان ھندي  .٣

  .١٩٦٧القومي ،دمشق ،
احمد السمان ،محاضرات في إقتصادیات سوریة ،جامعة الدول العربیة ،  .٤

  .١٩٥٥معھد الدراسات العربیة ، مصر، 
م، بغداد  ، - الحیاة السیاسیة في الدولة العثمانیة ،ب احمد نورس النعیمي، .٥

١٩٩٠  .  
 في القرن العشرین ،اسامة زكي عواد ، تاریخ االحزاب السیاسیة في سوریة  .٦

  .١٩٩٧د.م ، د.ت،
اسماعیل احمد یاغي ،الدولة العثمانیة في التاریخ اإلسالمي الحدیث ، مكتبة  .٧

  .١٩٩٦العبیكان ، الریاض ، 
دراسة في تاریخ سوریا السیاسي المعاصر ،مطبعة  امل میخائیل بشور، .٨

  .٢٠٠٣جروس برس،طرابلس،
  .د.ت عھ عیسى الحلبي ،مصر،،مطب١الكبرى ،ج ةالثورة العربیامین سعید،  .٩
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،مركز المعلومات القومي ١٩٩٦-١٩١٨انطوان جبران ،الوزارات السوریة، .١٠
  .١٩٨٩للجمھوریة السوریة ،دمشق،

-١٨٥٠بدر الدین السباعي ،اضواء على الرسامیل االجنبي في سوریة  .١١
  .١٩٦٧،دار الجماھیر ،دمشق،١٩٥٨

دراسة نقدیة ٢٠٠٠- ١٩١٩بشیر زین العابدین ،الجیش والسیاسة في سوریة  .١٢
  .٢٠٠٨،دار الجابیة ،لندن ،

المطبعة السلفیة  الجنة العلیا لحزب الالمركزیة ،المؤتمر العربي االول، .١٣
  . ١٩١٣،القاھرة،

المتعلقة بالقضیة السوریة في العھدیین  ةریخیاحسن الحكیم ، الوثائق الت .١٤
  .١٩٧٤بیروت ، )،دار صادر،١٩٦٤- ١٩١٥الفیصلي واالنتداب الفرنسي (

  .١٩٧٨م،عمان،-،خبراتي في الحكم،ب -----------  .١٥
السیاسیة الحدیثة  ھلوطن العربي دراسة مركزه لتطوراتاحسن العطار،  .١٦

  .١٩٦٦،مطبعھ اسعد ،بغداد ،
  .١٩٧١،الشرق العربي بین حربین ،د.م ، د.ت،حسین فوزي النجار  .١٧
،  ١٩٢٨-١٩٢٠حكمت علي اسماعیل ،نظام االنتداب الفرنسي على سوریة  .١٨

محمد خیر فارس ، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق ،  تقدیم د.
١٩٩٨.  

،دار ٢العربیة الكبرى ،ط ةالسیاسة الفرنسیة تجاه الثورحكمت فریحات،  .١٩
  .١٩٨٧المستقبل ،بیروت ،

 ١ظھر السبب زال العجب أو لماذا حاربت سوریھ فرنسا ،جحنا خباز ،اذا   .٢٠
  .١٩٢٨،مطبعھ علم الدین ،مصر ،

خالد قرقوش ، التعلیم في سوریة نشأتھ وتطوره ، ترجمة وتقدیم د. نزار  .٢١
  .٢٠٠٠أباظة ، دار الفكر المعاصر ،  بیروت ، 

-١٩٣٣خطا ر بو سعید ،عصبة العمل القومي و دورھا في لبنان وسوریا  .٢٢
  .٢٠٠٤،مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت، ١٩٣٩

دار الثقافة للطبعة والنشر ، تاریخ العرب الحدیث ، رأفت غنیمي الشیخ ، .٢٣
  .١٩٧٥القاھرة ، 

ریاض الجابري  ،سعد اهللا وحوار مع التاریخ ، دار المعارف ، حمص  .٢٤
١٩٩٨.  

البالد العربیة ،دار الطلیعة القومیة في  ةنشوء الفكرساطع الحصري ،  .٢٥
  ت .- ،بالعربیة ،بیروت
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في القرن العشرین من سعاد اسعد و حسن ظاظا ،الحكومات السوریة  .٢٦
  . ٢٠٠٠،  دمشق م،-ب، ٢٠٠٠- ١٩١٨

نوري السعید و دوره في السیاسة العراقیة حتى عام  سعاد رؤوف محمد، .٢٧
  .١٩٨٨بغداد ، ،مكتبة الحكمة،١٩٤٥

  .١٩٥٠كیف استقلت سوریھ ،مطابع مجلھ الدنیا ،دمشق ،تیالوي ،سعید  .٢٨
  .١٩٣٦ت ، م، بیرو- ادي في سوریة ،بسعید حمادة  ،النظام اإلقتص .٢٩
سلمان محمود السبعاوي ،تاریخ النضال الشعبي في االقلیم السوري ،مطبعة  .٣٠

  .ت-،ب٢الفرع الثقافي العسكري في دمشق،دمشق،ط
دمشق ،ؤالء حكموا سوریة ، دار األنوار ،ھ وعدنان منافیخي سلیمان المدني .٣١

 ،٢٠١١  .  
-١٩٢٠ي سھیلة الریماوي ،الحكم الحزبي في سوریا فترة االنتداب الفرنس .٣٢

  . ت-،مطبعة الجامعة االردنیة ،عمان ،ب٢،ج١٩٤٥
،دار ١٩٤٥شمس الدین العجالني ،االعتداء الفرنسي على البرلمان عام  .٣٣

  .  ت-ب حازم ،دمشق،
 - سوریا –،(العراق  ١٩٥٨- ١٩٤٥صالح العقاد، المشرق العربي  .٣٤

  .١٩٦٦،القاھرة ، ةعھ معھد البحوث والدراسات العربیلبنان)،مطب
الجبار حسن الجبوري ،االحزاب والجمعیات السیاسیة في القطر عبد  .٣٥

  .م، د.ت-م،د٠، د ١٩٥٨السوري من أواخر القرن التاسع عشر الى سنة 
،دار ٤،جعبد الرزاق الحسني ،تاریخ الوزارات العراقیة في العھد الملكي  .٣٦

  .١٩٤١قافیة  ، بغداد ،الشؤون الث
  
، دار الفكر ٢مشق وأھلھا ، طعبد العزیز العظمة ،مرآة الشام  تاریخ د .٣٧

  .٢٠٠٢المعاصر ، بیروت ، 
، ١٩١٤-١٨٦٤عبد العزیز محمد عوض ،اإلدارة العثمانیة في والیة سوریة  .٣٨

  .١٩٦٩دار المعارف ، القاھرة ،
المشرق العربي في العھد العثماني ، منشورات جامعة عبد الكریم رافق،  .٣٩

  . ٢٠٠٣دمشق ، دمشق ، 
،منشورات ١٩٤٦- ١٩٠١السوریة  البدایة والنمو ،تاریخ الجامعة  ---------  .٤٠

 .٢٠٠٤جامعة دمشق  ، دمشق ، 
،دار الجیل ١٨٧٦-١٨٤٠عبد الكریم غرابیة ،سوریھ في القرن التاسع عشر  .٤١

  . ١٩٨٥لطباعھ ،مصر ،
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، دار دمشق ١٩٤٥- ١٩٠٠حنا  ،الحركة العمالیة في سوریة ولبنان  عبد اهللا .٤٢
  .١٩٧٣، دمشق،

،مطبعة ١٩٥٨-١٩٢٦االحتالل حتى الوحدة المباركةعلى رضا ،سوریا من  .٤٣
  .١٩٨٣،حلب ، شیك بلوك

  .١٩٧٣،قصھ الكفاح الوطني في سوریھ ،د.م،دمشق،  --------------------  .٤٤
  .١٩٤٣االحالم ، شركة الطبع و النشر االھلیة ،بغداد ،علي الشرفي ، .٤٥
  .١٩٨٧،دارطالس، دمشق ،١٩١٨- ١٩٠٨علي سلطان ، تاریخ سوریة .٤٦
،مركز دراسات ٢٠٠٠- ١٩٤٥علي محافظة ،فرنسا و الوحدة العربیة  .٤٧

  . ٢٠٠٨الوحدة العربیة ،بیروت،
دراسات في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر ، دار عمر،  عمر  عبد العزیز .٤٨

  .١٩٨٠النھضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، 
عھ سوریھ و لبنان حتى اول القرن التاسع عشر  ،مطبعمر ابو النصر،  .٤٩

     .١٩٢٧وزنكو غراف طباره ،بیروت ،
غالب العیاشي ،االیضاحات السیاسیة و اسرار االنتداب الفرنسي في سوریا  .٥٠

  .  ١٩٥٥، ب. مط ، بیروت ،
، د.م، ١٩٥٨-١٩١٤فاضل حسین ، الفكر السیاسي في العراق المعاصر  .٥١

  .١٩٨٤بغداد ،
مجلس الشعب ، بیة و النیابیة في الوطن العربيفاضل عفاش ،المجالس الشع .٥٢

  .١٩٨٨،دار ابن ھاني ،دمشق،١٩٨٨-١٩٢٨في سوریة
فرید جحا ، الحیاة الفكریة في حلب في القرن التاسع عشر ،دار األھالي ،  .٥٣

  . ١٩٨٨دمشق ، 
الملك فيصل االول و االنكليز و االستقالل ،الدار نعمة ، ھاشم  كاظم  .٥٤

  .١٩٨٨العربية للموسوعات ،بيروت ،

،دار امواج ١٩٢٠- ١٩١٩المؤتمر السوري العام ، ،ماري الماظ شھرستان .٥٥
  .٢٠٠٠،بیروت ،

ماري دكران سركو ،دمشق في فترة السلطان عبد الحمید الثاني ،منشورات  .٥٦
  . ٢٠١٠وزارة الثقافة ،دمشق ،

سعد اهللا الجابري(السوري ،العروبي ،النبیل مازن یوسف صباغ ، .٥٧
  .٢٠٠٨،الزاھد)،دار مي ،دمشق،

  .٢٠١١المؤتمر السوري ، دار الشرق ، دمشق ، ،  - ---------------------  .٥٨
، سجل البرلمان ومجلس الشعب السوري ، دار الشرق  -------------------  .٥٩

  .٢٠١٠، دمشق ،
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، سجل الحكومات و الوزارات السوریة ،دار الشرق ،دمشق ---------------  .٦٠
،٢٠١٠.  
  .٢٠١٠،،سجل الدستور السوري ،دار الشرق،دمشق----------------------  .٦١
،مطابع دار  ٢و مواكبھا خالل العصور،ج ة،  قوافل العروبمحمد جمیل بھیم .٦٢

  .١٩٥٠الكشاف ،بیروت ،
محمد حرب فرزات ،الحیاة الحزبیة في سوریة دراسة تأریخیة لنشوء  .٦٣

،منشورات دار الرواد ، ١٩٥٥- ١٩٠٨االحزاب السیاسیة و تطورھا بین 
  .١٩٥٥د.ت ،

مخلص باشا ودوره في الثورة العربیة الكبرى ود لمحمد حسین الزبیدي ، مو .٦٤
  .١٩٨٩،بغداد ،  م-، ب١٩٥١-١٨٨٥وفي تاریخ العراق المعاصر 

  ت-م، دمشق،د-التأریخي،د  هاسعید ،البرلمان السوري في تطور محمد شاكر .٦٥
محمد صالح حنیورالزیادي، سوریا في سنوات األزمة اإلقتصادیة العالمیة  .٦٦

  .٢٠١٣ر تموز ، دمشق ، دراسة تاریخیة ، دا ١٩٣٩- ١٩٣٣
الوطن العربي الحدیث و  دراسة في تاریخ ، محمد عبد النبي السراج .٦٧

  .ت-د  ، م-د  ، المعاصر 
  .١٩٧٢م،  بیروت ، - ، د١خطط الشام ،جمحمد كرد علي ، .٦٨
-١٩١٨محمود صافي، سوریا من فیصل االول الى حافظ االسد  .٦٩

  .٢٠١٠،الدار التقدمیة ، لبنان،٢٠٠٠
عد اهللا الجابري من الجھاد و النضال الى السیادة و ،س مصطفى طالس  .٧٠

  .ت- د دمشق، ،دار طالس ،١٩٤٧-١٨٩٤االستقالل
منیر المالكي ،من میسلون الى الجالء سیرة سیاسیة ،منشورات وزارة  .٧١

  .١٩٦١الثقافة السوریة ،دمشق،
سوریة صراع االستقطاب ، دراسة تحلیلیة ألحداث  ناجي عبد النبي بزي، .٧٢

،  ١٩٧٣- ١٩١٧ والتداخالت الدولیة في األحداث السوریة الشرق األوسط
  .١٩٩٦دار ابن العربي ، دمشق ، 

،دار ١نج3333333اح محم3333333د ،الحرك3333333ة القومی3333333ة العربی3333333ة ف3333333ي س3333333وریة ،ج      .٧٣
  .١٩٨٧البعث،دمشق،

-م ،د-،د ٢نجدة فتحي صفوة ،الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية ،ج  .٧٤
  . ت-د م،

،مركز دراسات الوحدة العربیة  الكبرىنجالء سعید مكاوي ،مشروع سوریة  .٧٥
  . ٢٠١٠،بیروت ،
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نجیب االرمنازي ،محاضرات عن سوریا من االحتالل حتى الجالء ،مطبعة  .٧٦
  .١٩٥٣معھد الدراسات العربیة العالمیة (جامعة الدول العربیة)،مصر،

 ١٩٥٠ – ١٩٢٠في تاریخ سوریھ السیاسي المعاصر  ةنزار الكیالي ،دراس .٧٧
  .١٩٩٧،دار طالس ،دمشق،

،ریاض الریس  نصوح بابیل ،صحافة وسیاسة سوریة في القرن العشرین .٧٨
  .١٩٨٧لنشر،بیروت،

-١٨٧٧ھاش3333333م عثم3333333ان ،الص3333333حافة الس3333333وریة ماض3333333یھا وحاض3333333رھا      .٧٩
  . ١٩٩٧،منشورات وزارة الثقافة السوریة ،سوریة ،١٩٧٠

،األحزاب السیاسیة في سوریة السریة والعلنیة ، ریاض الریس  -----------  .٨٠
 . ٢٠٠١ندن ،لنشر ، ل

سوریة وائل عدنان محمد الحسني، خالد العظم سیرتھ ودوره في السیاسة ال  .٨١
  . ٢٠١٥د ،دمشق ، ی، دار امل الجد ١٩٦٥ - ١٩٠٣

وجیة الحفار ،الدستور والحكم في الجمھوریة السوریة ،مطبعة االنشاء  .٨٢
  .١٩٤٨،دمشق،

رمة (التحدي و المواجھة )،مطبعة عك ١٩٥٨- ١٩١٨ولید المعلم ،سوریا  .٨٣
  . ١٩٥٨،دمشق،

(الطریق إلى الحریة )،دار طالس  ١٩٤٦- ١٩١٦سوریھ ،  ------------  .٨٤
  . ١٩٨٨،دمشق ،

  .١٩٨٣دار النھار ،بیروت ، واالنتداب الفرنسي ، ةریسو  ،   یوسف الحكیم .٨٥
  . ، سوریة والعھد العثماني ،المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت ، د.ت ----------  .٨٦
، ١٩٦٦- ١٩٤٦یوسف غسان محمد رشاد ، من تاریخ سوریھ المعاصر  .٨٧

  . ٢٠٠١مركز المستقبل لدراسات االستراتیجھ ، عمان ،
،فيصل بن الحسين ملك سورية ،شركة الديوان یعقوب یوسف كوریا  .٨٨

 .٢٠٠١للطباعة ،بغداد ،

م ، دمشق ، - جورج جبور ، الفكر السیاسي المعاصر في سوریھ  ، ب .٨٩
١٩٨٤   .  

  الكتب المعربة :- ب
باتریك سیل ،الصراع على سوریة (دراسة للسیاسة العربیة بعد الحرب - ١

دار االنوار ترجمة سمیر عبدة و محمود فالحة ،)،١٩٥٨- ١٩٤٥
   . ١٩٦٨،بیروت،

-١٩٤٥في سوریة لتدعیم االستقالل الوطني ( ،الصراعبییربوداغوفا - ٢
  .١٩٨٧م،دمشق،- ،ب)،ترجمة ماجد عالء الدین و انیس المتنبي ١٩٦٦
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جورج انطونیوس ،یقظة العرب (تاریخ حركة العرب القومیة)،ترجمة - ٣
  ١٩٧٨، ٥ناصر الدین االسد و احسان عباس ،دار العلم للمالین ،بیروت ،ط

جورج لتشوفسكي ،تاریخ االقطار العربیة الحدیث ،دار التقدم ،موسكو - ٤
،١٩٧١.  
،ترجمة ١٩٥٨- ١٩٤٥العسكریون جوردن  ه تروي ،السیاسة السوریة و - ٥

  .١٩٦٩،  ٢محمود فالحة ،دار الجماھیر ،ط
)،دار ١٩٣٩- ١٩٢٠ذوقان قرقوط ،تطور الحركة الوطنیة في سوریة(- ٦

  .١٩٧٥الطلیعة ،بیروت ،
ستیفن ھمسلي لونكریك ،سوریة ولبان تحت االنتداب الفرنسي ،ترجمة - ٧

  . ١٩٧٨بیار عقل ،دار الحقیقة ،بیروت،
عفیفة البستاني  وتسكي ،تاریخ االقطار العربیة الحدیث ،ترجمةفالدیمیر ل- ٨

  . ١٩٧١،دار التقدم ،موسكو ،
)،ترجمة ١٩٢٧-١٩٢٥،الحرب الوطنیة التحرریة في سوریة ( ---------  - ٩

  . ١٩٨٧م،- رابي ،بمحمد دیاب ،مطبعة الف
- ١٩٢٠سیاسة القومیة العربیة فلیب خوري ،سوریة و االنتداب الفرنسي(- ١٠

  .١٩٩٧ة االبحاث العربیة ،بیروت،س)،ترجمة مؤس١٩٤٥
الالیدي سبییرز ،قصة االستقالل في سوریة و لبنان ،ترجمة منیر - ١١

   . ١٩٤٧البعلبكي ،دار العلم للمالیین ،بیروت،
،ترجمة عمر المالح و دنیا المالح ١٩و١٨لیندا شیلشر ،دمشق في القرن - ١٢

   .   ١٩٨٩،دار الجمھوریة ،دمشق،
  الكتب االجنبیة :-ج

1-Sami M.Monhayed, the poli cs of Damascus1920-1946 , 
Damascus,1998. 
2-Tabitha petran ,Syria Amodern  history , Ernest 
Iennlimited ,London ,Toubridge,1972. 
3-Peter A .Shambrook , Garner puplishing limited 8 
southern Editition , London ,1990. 
4-Said B.Hamdah,Economic Organization of Syria printed 

at the American press)  (Beirut,1936).،(  
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  البحوث المنشورة .  :سادسا
عبد الحافظ القیسي ،جمعیتا العربیة الفتاة والعھد و دورھما في سامي - ١

العربیة للدراسات العثمانیة  النھضة العربیة القومیة ،المجلة التأریخیة
  .١٩٩١)،تونس،كانون االول ٤-٣العدد(،
  ١٩٩٧،دمشق،١١العددشھداء العدوان ،مجلة الشعب ،مأمون النابلسي ، - ٢
  ٢٧محمد احمد ، الحیاة الثقافیة في دمشق،مجلة جامعة دمشق،مجلد - ٣

   . ٢٠١١،دمشق،١،العدد
القرن الماضي ،مجلة محمد صبري االشتر ،الحیاة الفكریة في حلب في - ٤

  . ١٩٩٨،دمشق،٢٠العدد‘العمران 
  

   ٠الموسوعات سابعا : 
  .١٩٦٨، ٣م،القاھرة ،ط- حمد عطیة ،القاموس السیاسي ،با- ١
انور الجندي ،تراجم االعالم المعاصرین في العالم االسالمي ،مكتبة - ٢

  . ت- االنجلو المصریة ،القاھرة ،ب
خیر الدین الزركلي ،االعالم قاموس تراجم الشھر الرجال و النساء من - ٣

، ١٥،دار العلم للمالیین ،بیروت،ط٣العرب و المستعربین و المستشرقین ،ج
٢٠٠٢  .  

،ترجمة عبد الرحیم الكلبي ١روجزباكنسن،موسوعة الحرب الحدیثة ،ج- ٤
  .١٩٩٠،بغداد،

،مطبعة ٢رن العشرین ،جسلیم البواب ،موسوعة اعالم سوریة في الق- ٥
  .٢٠٠٠المنار ،دمشق،

  .١٩٩٥عبد الغني العطري ،عبقریات من بالدي ،دار البشائر،دمشق، - ٦
،عدة اجزاء عبد الوھاب الكیالي و كامل الزھیري ،الموسوعة السیاسیة  - ٧

  . ١٩٧٤،المؤسسة العربیة للنشر ،بیروت ،
،حلب ٢م العربي ،ط،دار العل٣كامل الغزي ،نھر الذھب في تاریخ حلب ،ج- ٨
،١٩٩١ .  
   . ٢٠١٢مازن یوسف صباغ ،ھامات و مواقف ،دار الشرق ،دمشق،- ٩

  .١٩٩٩میر بصري ،اعالم الوطنیة و القومیة العربیة ،دار الحكمة،لندن،- ١٠
  .٢٠٠٧م ،-م ،د-نبیل صالح و اخرون ،روایة اسمھا سوریة ،د- ١١
الشرق االوسط في  وائل عبد االلة محامید ،اسماء ومصطلحات في تاریخ- ١٢

    . ٢٠٠٦م ،یافا،-العصر الحدیث ،ب
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  : الصحف . ثامنا 
  .١٩٣٦كانون االول  ٢٤،الصادر في ١(بغداد)،العدد  جریدة االنقالب -١
  . ١٩٨٠نیسان ٢١،الصادرة في ٥٢٧٣(دمشق)،العدد الثورة     جریدة -٢
  .١٩٢٢أیلول ٢٢،الصادرة في ١٥٧،٢٤٦(دمشق)العدد   جریدة العاصمة -٣
  .١٩٢٨شباط  ١٥،الصادرة في ٣(دمشق)العدد  جریدة العاصمة -٤
  ١٩٤٥كانون الثاني ،  ١٠،الصادرة في ٢(دمشق)،العدد   جریدة انباء الیوم-٥
  .١٩٤٥كانون االول  ٢٦، الصادرة في ٤عدد(دمشق)،ال  جریدة انباء الیوم-٦
    .١٩٤٦االول كانون ٢،الصادر في ١٠(دمشق) ،العدد  جریدة انباء الیوم-٧
   .١٩٤٥كانون الثاني  ٨،الصادرة في ١(دمشق)،العدد   بردى     جریدة-٨
  .١٩٤٦كانون الثاني  ٥،الصادر في ١١شق)،العدد(دم   بردى   جریدة  -٩

  . ١٩٤٦أذار ٤ ،الصادر في٥٢(دمشق)،العدد   جریدة بردى  -١٠
   . ١٩٤٦أذار ٥،الصادر في ٥٣(دمشق)،العدد   بردى   جریدة-١١
  . ١٩٤٦كانون الثاني ١،الصادر في ٨(دمشق)،العدد   بردى  جریدة -١٢
  .١٩٤٥كانون االول  ٢٥،الصادرة في ٣عدد ال (دمشق)،     جریدة بردى-١٣
  .١٩٤٢كانون الثاني  ٢٧،الصادرة في ١٧٧جریدة صوت االھالي (بغداد)العدد-١٤
  .     ١٩٤٥حزیران      ٥،   ١٤٩٤(دمشق) العددجریدة النضال   -١٥
  . ١٩٤٧حزیران   ٢٢،   ٧٥٤٧(دمشق) العددجریدة الف یاء   -١٦
  .  ١٩٤٠تشرین االول ٢١،  ٩٤٣العدد (بغداد)     جریدة الزمان-١٧
  .  ١٩٢٨أیلول  ٢٥،  ٢٨جریدة القبس     (دمشق)العدد-١٨
  



 

Abstract 
          The study of characters one from important historical 
studies since it has effective and significant impact in explain 
many of historical facts ,and make the personality in correct 
scientific fied ,especially those who have had an active 
influence in fixed national situations and fundamental in 
governance which represented has government positions  such 
as prim ministers and ministries so there is need to shed light 
about these personalibes ,one of the me saad allah al jabiry 
who      become  prime  minister  of  Syria  duriny  1947 – 1943 .  

Saad allah al-jabiry was is atypical personalily and he fought his 
life and took field cfpoliticallife from his early age ,his 
importance on revolutionary political action to save his country 
from French control ,and helped him his knowledge in many 
languages which he spoke like enylish ,French, german and 
Turkish that’s why he was with a brilliant brain with aspirations 
in all fields to build abright futurday and bright fatune to his 
precious country Syria and from heve we choose saad allah al-
jabiry and his poli cal role un l 1947,the reseavcher selected 
course un l 1947,and the reason in this is death year and leave 
from the life.                            
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