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 اسباب الثورة العربية الكبرى :اسم المحاضرة 

لم يكن للعرب دولة مستقلة عندما أعلنت الحرب العالمية األولى، ومع ذلك فقد قام العرب بدور هام في اضعاف  

الدولة العثمانية، حيث شغلت قسماً كبيراً من قواتها ومنعتها من المشاركة بشكل فعاال فاي المعاارك ماع الحل ااي، ف اي تلاك 

ب ليساتعينوا بهام فاي ضارب واضاعاف األتاراك عاصاة بعاد ان ساايت ال ترة عمل البريطانيون على توثيق صالتهم بالعر

العثمانية بشكل كبير، وقد استطاعت بريطانياا توثياق عالقاتهاا ماع الشاريف  حساين بان علاي  شاريف  –العالقات العربية 

مساتقلة  مكة وابنائه حيث وعد السر  هنري مكماهون  العارب بمسااعدتهم لمانر حاريتهم واساتقاللهم وتكاوين دولاة عربياة

 مقابل مساعدة العرب لالنكليز، والقيام بثورة ضد السلطان العثماني والوقوف بوجهه.

م  هي أول ثورة مسلحة قام بها العرب في 9191وتعد الثورة العربية الكبرى التي قام بها الشريف حسين عام   

باي فاي الوحادة والاتعل  مان ال لام التاريخ الحاديث وقاد عبارت هاذث الثاورة العمالقاة عان تطلعاات وطماول الشاعب العر

والجور العثماني، بالرغم من فشل هذث الثورة اال انها تعبر عن حقيقة االماني العربياة متمثلاة بزحزاباه السياساية وجمعياتاه 

القومية التي ناضلت وقاومت سياسة االتحاديين الذين حاولوا طما  العروباة بسياساتهم البغيضاة  التترياك  وطما  معاالم 

 ة العربية وتراثها العالد االصيل.الشعصي

وكان مان أهام اساباب الثاورة العربياة تصااعد نشااط الحركاة العربياة ورغباة العارب فاي االن صاال عان الدولاة  

العثمانيااة، بعااد ان شاادد االتحاااديون ماان سياسااتهم المركزيااة وبطشااهم بالزعماااي العاارب، عاصااة فااي سااوريا حيااث كااانوا 

م 9191هاام اسااباب الثااورة جااور االتحاااديين الااذين ساايطروا علااى الحكاام بعااد عااام يمارسااون نشاااطهم السياسااي، وماان أ

ومحاولتهم طم  الثقافة العربية ، وعدم اعترافهم بالحقوق القومية للشعب العربي، العاصة باالستقالل الذاتي والالمركزية 

في التحرر واالستقالل والوحدة العربية قد أثر كثيراً في اذكاي نار الثورة كما رغب الثوار في وضع اماني الشعب العربي 

موضع التن يذ بعد ان طال أمد االحتالل، كما عمل العرب على اساتعادة حقهام والعمال مان أجال بنااي كياان سياساي عرباي 

مستقل على األراضي العربية وقد كان للطمول الشعصي للشاريف حساين لقياادة الدولاة العربياة المساتقلة وتجدياد العالفاة 

أثر كبير عاصة بعد ان ات ق مع االنكليز لمنحه منصب العالفة بعاد ان وجادوا ان فكارة التعااون ماع   الشاريف  اإلسالمية

ولتزييد العرب لاه، اكتملات صايغة التعااون باين  حسين بن علي  أمراً ضرورياً، لمكانته الدينية كونه من ساللة الرسول 

لذي انابه والدث في االتصاالت التاي جارت باين جمعيتاي العهاد الزعماي العرب والشريف حسين عن طريق األمير فيصل ا

والعربية ال تاة بينما كان في طريقه إلى االستانة وتمعضت النتائج عن ات اق دمشق، حيث ات ق اعضااي الحركاات العربياة 

علاى دعمهاا لت ويض الشريف حساين االت ااق بزسام العارب ماع االنكلياز الاذي بادأ بادورث االتصاال ماع بريطانياا للحصاول 

الستقالل العرب بالرغم من ان ألمانيا في تلاك ال تارة كانات عالقاتهاا ماع العارب أقاوى، إال أن العارب فضاوا التعااون ماع 

االنكليز، الن ألمانيا، كانت حلي ة للن ام العثماني، لذلك كان من غير الممكن التعاون مع االلمان، أعلن المناضالون العارب 

ورة العربية بقيادة الشريف حسين بالرغم من ما القاث القادة والمناضلون من بطش وتنكيل على ياد في بالد الشام دعمهم للث

حاكم بالد الشام  جمال باشا الس ال  إال أن ذلك لم يمنعهم من اعالن تزييدهم للثورة حيث ارسلوا وثيقة صغيرة دقيقة العط 

ال تاة وجمعية العهد  في دمشق لغرض االشتراك في الثاورة  التي تضمنت مقررات الجمعيات العربية السرية منها  جمعية

العربية ضد األتراك، وقد حمل هذث الوثيقة  نسيب البكرى  فاي اسا ل حذائاه بعاد أن تمكان مان الهارب ماع فيصال مان ياد 

 السلطات العثمانية بعد ان علمت الحكومة العثمانية بتحركاتهما.

  

 

 

 

 



ا التزييد العربي وقام باالت اق ماع االنكلياز فاي مديناة القااهرة حياث تباادل الجانباان فرل الشريف حسين بهذث المشاركة وهذ

م باين 9191م  كانت قد بدأت في شباط عاام 9191المذكرات، ومن الجدير بالذكر ان هذث المراسالت التي تمت في عام  

طلع رأي بريطانيا في حالة قيام العارب بثاورة األمير عبد هللا و اللوردكنتشنر  المعتمد السامي البريطاني في القاهرة، ليست

ضد األتراك، فكان رد البريطانيين انه من غير املحتمل ان تتدعل بريطانيا في مثل هذا النزاع طالما ان سياساتها التقليدياة 

لطرق للح اا  هي صداقة تركيا، وكان األمير عبد هللا حلقة الوصل بين أبيه الحسين وبين االنكليز، واستعمل االنكليز كل ا

 على الدولة العثمانية لكي اليتعرض الطريق إلى الهند
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