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 ( الحجاز) رحلة جوزيف بيتس إلى 

 أ. صاحل بن حممد املطريي
 حماضر بكلية التقنية يف املدينة

 

 -ُ٘عا ًا  - تسجع أٌٓٚٞ ٓرٖ اهسحوٞ إىل كُ٘ٔا ًبلسٝ

 ح٘اهٛ ٗاجدِٙٞ ًلٞ إىل اهسحاهٞ ٓرا جا١ فاقد ، بػريٓا اقازُٞباج

زٗبننٛ ٙننصٗز اذتجنناش ٓجسٙننٞ ، ٗٙرب ننن  نناُٛ أٗ 0100َ ، اج٘افاقننٞ هطننِٞ  0861ضنِٞ  

١ بنككرس ًنّ ننسْ ُٗمن  ًنّ      ٛ، اهرٜ ضنباقٕ بنا    ا (دٜ فازتٌٚ ) بربد اإلٙطاهٛ

فننْ زحونٞ )بٚن ظ( ت ٌٚنص بنعطا٢ِنا ت اكنٚى أكرنس عنّ          ؛ اهصًاْ. هلّ زغٍ ذهم

األًنناكّ ٗاجنندْ اهننه ٙصٗزٓننا ، إعننافٞ إىل عِاٙ ننٕ بػننربا٢س اذتنن  ًِٗاضننلٕ ،    

ٙ نن زتٌٚنناٗكننى ذهننم ب  مننٚى أكرننس ًننّ ضنناباقٕ دٜ فا ركس عِننٕ عِاٙ ننٕ ، ٗاهننرٜ 

ٗإغ نناي كننرري ًننّ ت اكننٚى  ، بننركس األغننٚا١ اهننه تبنندٗ غسٙبننٞ ًننّ ٗجٔننٞ ُزننسٖ 

  ٕ ٗاهػن١ٛ األريننري اهنرٜ ٙ ٌٚننص بنٕ بٚنن ظ عنّ ةٚننع اهسحاهننٞ     .  اجلناْ اهننرٜ بنس بنن

ٕ   ؛اهرّٙ شازٗا اذتجاش ٓ٘ كػس اهطّ  ،  إذ مل ٙلٌى اهربػسّٙ حني نٚاًنٕ بسحو ن

ىل اهسحوننٞ إىل نمنن ٕ اهربجٚبننٞ اهننه ضننان ٕ خ اهِٔاٙننٞ إ    إىل - طبربننا -إعننافٞ 

 . ًمس ًٗلٞ ٗاجدِٙٞ

، ٗجننا أكننبذ 0881َحنن٘اهٛ عنناَ  ٗهنند ج٘شٙنن  بٚنن ظ خ )إكطننْ٘( بنناصتو ا  

ا خ ارتاًطٞ عػسٝ ًّ اهربٌس  ضان ٕ زغبٞ ًوخٞ جربسفٞ اهربنامل ًنّ ح٘هنٕ إىل    ٙافرًب

، ٗكنناْ   إحنند٠ اهطنن ّعوننٟ ًن   اَ ، فربٌنى اننازً 0866ضننِٞ خ ًػنادزٝ اصتونن ا  

 (0)) ً٘زٙطنلٚني (  ًٗٗػازبنٞ  ًنّ تنسن   ؛ اهربمس عمس جٔاد اسٜ بنني اجطنوٌني   

ا أ ِننا١ ذهننم أضننرًي ( بٚنن ظ) ، ف٘نننع  ٗبننني األٗزٗبننٚني ًننّ جٔننٞ أريننس٠ ، ًننّ جٔننٞ 

 . ٗكناْ ضنٚدٖ زجن      ااهمساع خ ٙد أحد اهبخازٝ ادتصا٢سٙني ، اهرٜ اختنرٖ عبندً  

، ، إال أُنٕ بربند ب نع ضنِني تناس عنّ ضنريتٕ ٓنرٖ          ُ طٕا عوٟ اهدّٙ ًٗطسف  زنَٚق
                                                           

 . االُدهظ ٍٛٗٓ باقاٙا ًطوٌ  (3)
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، فدعا عبدٖ اإلصتوٚصٜ إىل اإلضن َ هريافاقنٕ إىل    س عّ آ إًٗنسز أْ عت  ٗٙل ِّ

ا ، ًِطواق  فسافق ضٚدٖ إىل ًلٞ.  اإلض َ خ اهدري٘ي ا()رآسًٙ اهرببد ىاَقِبف ، اذت 

، ًّٗ  ٍ  خ ًمس خ نافوٞ ًّ ادتصا٢س أاست خ اهط ّ عن اج ٘ضد إىل زغٚد

، ًّٗ ِٓنان ٗاكنوا اهاقافونٞ     ًّ اهط٘ٙظ عوٟ اهبخس األتس إىل زابؼ خ اذتجاش

.  ، ًِٗٔا إىل ًلٞ ، ٗبربد اُ ٔا١ ًِاضم اذت  شازت اجدِٙٞ جدٝ إىل ااًس طسٙاقٔا

ٗبربند اهربن٘دٝ هوجصا٢نس    .  ، ًٗنّ ِٓنان إىل ادتصا٢نس    ا إىل ًمنس  ٍ عادت اهاقافونٞ بنسً  

ًً ضِني ( بٚ ظ ) ن ٟ ا بكح٘اي اجطنوٌني ٗب دٓنٍ.   عدٙدٝ ِٓان جربو ٕ أكرس إجا

، فاضن ػى   بنارسس ًنّ ادتصا٢نس ٗاهربن٘دٝ إىل ٗطِنٕ اصتون ا       ( بٚن ظ ) بربدٓا فلس 

بناهسك٘س   هبٚن ظ  فط نٌذ ، ادتصا٢س ًّ اهط ّ ًّ هربدد اهربرٌاُٛ اهطوطاْ طوب فسكٞ

ِننٕ األكنوٛ ٗبننني  ، ِٗٓننان خ تسكٚنا تنسدد اهسحاهننٞ بنني اهربن٘دٝ ه٘ط     عونٟ إحندآا  

  َ ٕ   ، هلِنٕ خ اهِٔاٙنٞ    اهباقا١ خ دٙناز اإلضن  كعاُنٕ أحند   ، ف غّونب اهربن٘دٝ إىل ٗطِن

)جِ٘ٝ( ، ًِٗٔا جت٘ي خ أٗزٗبنا ٗاُ ٔنٟ   : ضاعدٖ خ اهرٓاس إىل ٗاه جاز اإلصتوٚص 

 .( اصتو ا) برب٘دتٕ إىل ٗطِٕ األَ 

، فٚاقنن٘ي بننكْ  باه  مننٚى عننّ زحو ننٕ هوخنن   (بٚنن ظ  ) ٙ خنند 

اضن اقوا   - اهه اُ ٍ إهٚٔا ًع ضٚدٖ -اذت  ادتصا٢سٙٞ  نافوٞ

ضنن ِٚٞ إىل ًِٚنننا١ اإلضنننلِدزٙٞ صمننس ، ف٘كنننو٘ٓا خ غ نننْ٘   

ًًأٗ أ   ني  ا،  ٍ ٙط ػسق خ ذكس بربن  أحن٘اي اهِناع    زبربني ٙ٘

   ٕ ، ضن٘ا١ حنا    خ ًمس آُران ًٗا ًس بٕ ًّ أغنٚا١ أ نازت ف ن٘ه

ْ أُطناْ  ٙ ربوق باإل ًنّ   عنن اهِٚنى   أانس ُنٕ  أ، فٌنّ ذهنم    ٗ اجلنا

ننند عِنند زغننٚد  ، ف حننس أْ ًمننب اهِٚننى    إىل اهاقننآسٝ زغننٚد

ال تنن ٌلّ ًننّ دري٘هننٕ بطننبب    أٙنناَزننس عِنندٖ اهطنن ّ عػننسٝ    تِ

.  تساكٍ اهسًناي اهنه ظتسفٔنا اهِٚنى ًربنٕ خ جسٙاُنٕ ضتن٘ اهبخنس        

عٌاي ُٔب جساكب اذتجاج اهربابسٝ خ اهِٚى أٗحتد  عّ حدٗ  

ٍ أٗ فنا  خ اهلن َ عنّ    أٍ  ن  . ْ اهوم٘ص ٙربسفْ٘ ٗنا نندًٗٔ

 ككجِاع اهِاع ِٓان ٗهباضٍٔ ؛ زت ٌع اهاقآسٝ خ ذهم اه٘نا

بدايةةةةةةة رحلةةةةةةة 
بيةةةةةةةةتس إلةةةةةةةةى 
ا  الحجةةاز مةةرور 
 بمصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
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 خ ادتنن٘ازٜ ، ًٗننّ األغننٚا١ اهننه أ ننازت ف نن٘هٕ ضنن٘ق  ٗطبنناعٍٔ

 خ تاقوٚب اهسنٚق كٚ ٌنا غنا١ نبنى اهػنسا١     اهصبْ٘ ٗحسٙٞ اهاقآسٝ

ُرننننٟ، ٗطسٙاقننننٞ ت اقننننٚظ   أَ أ اكنننناْ اهسنٚننننق ذكننننسً  أ، ضنننن٘ا١ 

، ٗاطت ننا   ح ننس حتننا حننسازٝ اهػننٌظ اهل اتٚننا ب٘عننربٔا خ 

، ٗعٌوٚات اهػؼ اه جازٜ ٗعاقابٕ اهرٜ ٙ  ٌّ ًمادزٝ  األضرباز

اهب اعٞ ٗاه سس بن)اه ولٞ( عوٟ اهاقدًني ، إعافٞ إىل حدٙرنٕ  

كاحمل ناهني   ، خ ا  ٌنع ذان  ٛاهطن و  اهربنامل  طباقنات  أح٘اي عّ

اهننرٜ اغنن لٟ ًننّ فػننٖ٘ خ ذهننم ٗ، ٗبِننات اهبػننا١ ،  ٗاهِػنناهني

ٞ  ننننااه٘ ٗٓنننٍ ريمنننٚاْ  ، ، كٌنننا حتننند  عنننّ طباقنننٞ اهط٘اغنننٚ

 . ربدْٗ هوخدًٞ خ اهبٚ٘ت ٗاهاقم٘زنً 

،  ًّ ًِٚا١ اهط٘ٙظ األتسبربد ذهم تسكا اهاقافوٞ ًمس ٗأاست خ اهبخس 

خ  اإلاناز فٚػ ٠ باهدزآٍ. ٗٙم  اهسحاهٞ شتاطس ، اجا١ اهربرس  ااهه ٙربص فٚٔ

ِ ٔنٛ  تبب كرسٝ اهمخ٘ز اهه ًا تلناد  بط ))ُٕ غري آًّ، ٗذهم أٗ األتساهبخس 

س٠ ب٘عن٘   تن ْ توم اهمخ٘ز كناْ  أ، ٗ (( ريسًّ زؤٙٞ برب ٔا ح ٟ تس٠ برب ٔا اآل

حند  أْ أ، ٗ ًّ اهططذ. ٗند ًست اهط ِٚٞ باقن ِٓان عوٕٚ ًاقاَ هوػنٚ  )اجنسابد(  

، ٗٙاق٘ي بكُٕ  ً حٛ اهط ِٚٞ ةع ًّ اذتجاج كدنات ٗٓبات هماحل ذهم اجاقاَ

، ًطنن ػوني  ُ طننٍٔ ٓننٍ حننني كنناُ٘ا خ اذتاقٚاقننٞ ظتٌربننْ٘ اجنناي أل ْ اجكٙرب اقنند بنن

 . )اجسابد(: ًسٗز اهط ِٚٞ صاقاَ 

، ٗفٚنٕ ُنصي اذتجناج     ا إىل زابنؼ بربد ذهم ٗكوا اهاقافونٞ انسً  

.  باهطن ِٚٞ إىل جندٝ   ت٘جٔن٘ا   ٍ حساَاإل ًّ اهط ّ ٗازتدٗا ً بظ

ٌْ٘ اذتنناج ، اهننرّٙ ضننٚربوِّ  ٟ اهاقافوننٞ ةننع ًننّ األدال١  ٗفٚٔننا تواق نن 

ٞ  كٚ ٚنننٞ أدا١ اذتننن    ، ِٗٓنننان ٙمننن   ،  نننٍ ت٘جٔننن٘ا إىل ًلننن

ا خ زحونٞ  ًػاعس اذتجاج ادتٚاغٞ بربد أْ ن ٘ا غًٔ٘ز ( بٚ ظ) 

ٗكٚ  نست أعٍِٚٔ خ اهِٔاٙنٞ صنسأ٠    ، ىل اهبٚا اذتساَإغانٞ 

 . عٍُٚ٘ٔ باهدًع جا زأٗٓا ٍُٔ فاعاأ، ٗكٚ   اجػسفٞ اهلرببٞ

بعةةةج ئجا ةةة  
مصةةةةةةر التةةةةةة  
 رآهةةةةةةةا بيةةةةةةةتس

 

مشائر الحجاج 
الجياشةةةةةة ئ ةةةةةد 
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ْ اذتسازٝ فٚٔنا  أا ٗٙرب ٍٙٔ ارصاي . ٗٚوْ٘ جًدٍُٔ ضتكٗٙم  اهِاع خ ًلٞ ب

ُننٕ اعننطس أ، ٗ ًِنناشرٍ خ اهوٚننى أضننطذغنندٙدٝ ، حننا ظتربننى اهِنناع ِٙنناًْ٘ عوننٟ 

كرننس أٗ أبوننى غطننا١ٖ باجننا١ ًننستني ْ ٙ أا هوخننس إىل هوِننَ٘ خ اهطننطذ ، فاح نناج دفرًبنن

(  اهنندزٗاٙؼ) ، فٚمنن  طا٢ ننٞ  ٗٙمنن  اهننرّٙ غننآدٍٓ خ ًلننٞ   طنن٘اي اهوٚننى.  

ٗٙربٚػْ٘ عوٟ ،  دُآانمآا ألأاهصٓد ٗٙاقطربْ٘ اجِطاقٞ ًّ  حٚاٝ ٙربٚػْ٘ )) اهرّٙ

بٚ  ط٘ٙنى ًست نع رأٜ   أٗغطا١ زأع  ٞٗٙوبطْ٘ عبا١ات ك٘فٚ، ريسّٙ كدنات اآل

ا هوِنَ٘  ٗ جود عِص هٚ خرٗٓا فساًغأٗٙ ربْ٘ عوٟ رٔ٘زٍٓ فسٗٝ ريسٗف ، نوِط٘ٝد 

ٔ أكٌأًٍ عسٙ ٞ.. ًٗربٍٔ ًطنابذ عتٌوُ٘ٔنا حن٘ي    أٗ ٍ أٗ حن٘ي  أٍ عِنان ،  (( ذزعٔن

حاهٕ ٗٙ ٘س عّ ًاعٕٚ فنُٕ ِٙخسذ  موذٙ  ْأ زادأ ذاإ اجطوٌني ًّ اكررًي ْأ ٗذكس

 (( حٚاٝ فاحػٞ الٓٚٞ )) اكٌا فربى أري٘ ضٚدٖ اهرٜ كاْ عتٚ ، )اهدزٗغٞ( ضوم خ

 . نبى أْ ِٙ ٍ إىل توم اه ٣ٞ

ٞ   ( بٚن ظ ) ٗب ٛ  ، فٚن لوٍ عنّ اهلرببنٞ     خ ٗكن  ًلن

 إال بٔننا اجلنن٘  بلننّ ال ُننٕأ ٗكٚنن  ، ٔننا هوخجنناجٗغطننٚؤا ٗف خ

، خ داريؤا  ك ابات زأ٠ ُٕأٗ ، اجِ زسّٙ هلرسٝ اُزًس ؛ ٚىون ه٘نا

ٗٙمن  اهلرببنٞ   ،  ُٕ مل ٙلّ هٕ اه٘نا اهلاخ هاقسا١تٔنا أغري 

ًًٚٗا ح٘را ٗك   غطٚؤا صا١ شًصَ  ١ ِاأٗٙركس إُٔ ،  اا ت مٚو

ٟ   كاْ ذهنم اجنا١ ارتنازج ًنّ      اذتجاج ٙ جٌربْ٘ حتا اهبناس ه واقن

ٗٙ خننند  عنننّ كنننخّ اجطنننجد  ،  اهلرببنننٞ الع اقنننادٍٓ بنك نننٕ

ًٗاقاًنات أل٢ٌنٞ اهمنو٘ات اهساتبنٞ      اسف ن اذتساَ ، ٗٙاق٘ي بكْ فٚنٕ غ  

 ضظْ توم اجرآب ً  اقٞ خ األأٗٙ حس ،  زبربًّٞ اجرآب األ

ًًننإ، ٗ (( غننلوٚٞ اري  فننات)) ال إُننٕ هننٚظ بِٚٔننا  أٗ،  ه٘كنن ٕ  امتا

ٞ  ُٕ نهومخّ ف ٗي ريسٙطنٞ هوٌطنجد   أترب نن   ، عٌى ريسٙطنٞ ً منو

ّ  اذتساَ ًّ كِٚع اهسحاهٞ. كٌنا ٙ خند    َ  عن ْ  ، شًنص حنا   ٗكنا

 ، ٓا هوػسس ٗاالغ طاي١ْ اذتجاج كاُ٘ا ٙط خدًْ٘ ًاأالحزٕ 

 اًننا١ً ٙطنن خدًْ٘ حٚنن  ، اجباغننسٝ اهطٔننازٝ غننسا أ خ هننٚظ ٗهلننّ

 . سآري

صةةةةف بيةةةةتس و
لل عبة المشةر ة 
والمسةةةةةةةةةةةةةةةةةجد 
 الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا 
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٘  ٗٙاقن٘ي  ، عسفنات  خ اجٔٚنب  اج٘نن   ( بٚ ظ ) ٗٙم  ٞ  ٗٓن  اهسحاهن

ْ تنس٠  أا ًػٔد غتوب اهونب حاق ن   ))ض َ بكُٕ اج ط  باإل ٗزٗبٛاأل

الف اجؤه ننٞ ًننّ اهِنناع خ هبنناع اه ٘اعننع ٗاه جننسد ًننّ  ٓننرٖ اآل

بسؤٗضٍٔ اهربازٙٞ ٗنند بوونا اهندً٘ع ٗجِناتٍٔ ،     ، ًورات اهدُٚا 

 ((...جدٙدٝ حٚاٝ هبد١ ٗاهػ ساْ اهم ذ طاهبني ت سعاتٍٔ ْ تطٌعأٗ

. 

ٌِع اجؤتِو  بارت فات اهلرريٝ بني األض  إذ ٗٙػربس ب ٙاقازْ ذهم اج٘ن  ا  

 ني .ٚنًٕ٘ اجطٚخ

خ ٗكنن  باقٚننٞ ًِاضننم اذتنن  إىل ُٔاٙننٞ     ( بٚنن ظ) ٗب ننٛ 

، فٚننركس  ٗاضنن ربداد اهاقافوننٞ هوسحٚننى هوٌدِٙننٞ اجِنن٘زٝ، اجِاضننم 

أُننٕ حنند  ٓننسج ًٗننسج خ اهبداٙننٞ عِنندًا أزاد كننى حنناج حجننص       

 ٞ ، ٗنبنننى ًطنننريٓا هوٌدِٙنننٞ زبطنننا ادتٌننناي     ًلاُنننٕ خ اهاقافوننن

 زُِٚٔا أْ ادتٌاهْ٘ ٙزّ بكجساع ٗشٗدت ، نطاز غلى عوٟ ببرب ٔا

ٗٙاقن٘ي بنكْ ًربزنٍ اجطنري كناْ خ      .  عونٟ اهطنري   اهسكاٙب ٙػجع

اهطوطاْ كاُ٘ا  ْٛ ًِدٗبأ ٗٙركس،  ، ٗذهم هػدٝ اذتس اهوٚى

من٘ي  ، هلّ ٙزنى اجنا١ ٗاذت   ا ه اقسا١ اهاقافوٞٙاقدًْ٘ اجا١ زتاًُ

ٗ    ٞ ًنّ غنري   أإذ ٙركس إُٔ زصا ضازٗا ًٙ٘ني  ؛ عوٕٚ ًػلوٞ

، تمننادف  ٗكٌننا ٓنن٘ ً ٘نننع ،  ا عوننٟ اهطسٙننقْ ٙمننادف٘ا ًننا١ًأ

إذ  ؛ اهاقافوننٞ ٗٓننٛ تطننري خ بنن٘ادٜ اهربننسس ًػننلوٞ ًننع اهومنن٘ص

ٍ  فٚنكتْ٘ هوخناج   ٙ طوى ٓنؤال١ ٗاهاقافونٞ تطنري هنٚ        أحند  فٚخنى  اهِنا٢

،  اهاقافوننٞ نطنناز ًننّ ٗغتسجننٕ كبننٕزا ٗعوٚننٕ اهننبربري حبنناي اهومنن٘ص

،  هص آريس ب ٘كٚى حباي اهاقطاز كٌا كاُا ًّ نبى ٙاقَ٘ فٌٚا

، ٗبربننند  ْ تل ػننن  اهطنننسنٞ أه زنننى اهاقافونننٞ تطنننري ًنننّ غنننري     

ٙطوبْ٘ ًا  - ياح٘خ أحطّ األ -ٍُٔ ناالض ٚ ١ عوٟ اهبربري ف

 . (( ٗٙ كُٕ٘ ٙرب٘د هواقافوٞ عازٙا ))عِد زاكبٕ 

وصف الموقةف 
المهيةةةةةة   ةةةةةة  
 ئر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 

... والقا لةةةةةةةةةةةةة 
تسةةةةةةةير  حةةةةةةةو 
 المدي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 



ىمجلةىمركزىبحوثىودراساتىالمدونةىالمنورة

 

341  
ٞ اه تمننى أٙنناَ عػننسٝ ٗبربنند ، ٗٙمنن  بٚنن ظ   اقافوننٞ إىل اجدِٙنن

،  (( ال بوندٝ با٢طنٞ عتٚطٔنا ضن٘ز    إٗاجدِٙٞ هٚطا  )) : اجدِٙٞ باق٘هٕ

ٗبٔا  )) : كػس حجٌٔا نٚاضا إىل ًلٞ، ٗٙ ٚ  برهم عِٟ ٗزصا

زكاُنٕ  أًطجد كبري هلِٕ ال ٙاقازْ باذتسَ اجلٛ، ٗخ أحد 

، ٗ ثظ عػسٝ ريط٘ٝ ًسبربٞ أزبع عػسٝ أًبِٟ ًطاح ٕ ح٘اهٛ 

ْ ٙلْ٘ ٓنرا  أ، ٗال بد  ((بػبم ضتاضٛ  ٝبٕ ُ٘افر عخٌٞ ًػطا

ٗداريى ٓرا اجبِٟ ًمابٚذ  ))، ٗٙ ٚ   اجبِٟ ٓ٘ اذتجسٝ اهِب٘ٙٞ

ّ  عدد فٕٚ ٙ٘جد إُٔ ، ٗذكس ((...  archedٗٓ٘ ًاقِطس ، ٗشِٙات   ًن

ٕ   ص٣ننٞ زٓاننندَّ اجمننابٚذ  ، ، ٗأُننٕ ال ٙطننٌذ هوخجنناج باهنندري٘ي إهٚنن

 ًٌٔنن ٍٔٗ ، )اهط٘اغننٚٞ( غنن٘اتاأل : ف٣ننٞ عوننٟ ًاقمنن٘ز اهنندري٘ي مننناإٗ

 ٙاقنناد ًمننابٚخٕ. ٗٙننركس  إٗ، عوننٟ اجلنناْ ٗتِزٚ ننٕ    غننسافاإل

، هلّ ًّ اهػسٙب أُنٕ ٙنركس    نب٘ز ريو ا١ اهسض٘ي  ( بٚ ظ) 

ا مت إعنندادٖ هربٚطننٟ بننّ ًننسٍٙ عِنندًا ٙربنن٘د خ آريننس     أُننٕ زأ٠ ننننً 

 . اهدُٚا

 ٞ ْ  ٗباهِطننبٞ ه جننازٝ اجدِٙنن خ اجدِٙننٞ تننكتٛ ًننّ   ، فاقنند ذكننس اهسحاهننٞ أْ اجننؤ

 تس.اذتبػٞ خ ض ّ ستٌوٞ باهاقٌذ عن اهبخس األ

ا إىل ًمنس، عنن اهطسٙنق احملناذٜ     ًّٗ اجدِٙنٞ ، غنادز اهسحاهنٞ ًنع نافو نٕ بنسً      

تننس، ٗٙنركس أُننٕ خ أحند احملطنات ، ت٘ن ننا اهاقافونٞ فاقننابو٘ا     هطناحى اهبخنس األ  

ٝ ًننّ اه اكٔننٞ رياكننٞ ً٘ا رننٍ )أٜ هواقافوننٞ( كٌٚننات ٗافننس، ننندَّ ا ًننّ اهبنندٗةرًبنن

، هلّ ٙبدٗ أٍُٔ ت٘ن ٘ا جبن٘از إحند٠ اهاقنس٠     بٔا اّٙ أت٘أ، ٗال ٙدزٜ ًّ  اهصبٚب

خ  ٓننااكننٕ . ًٗننّ اجػنناكى اهننه ذكس٘ه افٚٔننا شزاعننٞ تلرننس ٗ اه٘احننات اهننه أ

ٗكوِا دتبى غدٙد االضتداز ٙطٌٟ  )): ، ٙاق٘ي  غدٙدٝ االضتداز عاقبٞ ٓرا ًطريٍٓ

،  ، ٗند ترببا ادتٌاي اهبا٢طٞ عِد اج ٚاشٖ ذتجاج تطواقٕعادٝ ًا ٙٔاس ا ، )عاقبٞ(

، هلِٔنا كاُنا ت خنسن     حِا ضترٔا عوٟ اجطريس ، ... َف ٗضاقد كرري ًِٔا ِٓان

 . (( ال ضٔ  إ... ٗجا ٗكوِا هواقٌٞ مل ُس  بى ٗت ٘ن  غاهبا، ببد١ غدٙد 

المدي ةة الم ةور  
    ئيون بيتس
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ٗٓنٍ   ،ٓوني ، ِٗٓان ٙط اقبؤا آالف األ تمى نافوٞ اذت  إىل ًمس )اهاقآسٝ(

ْ اهسحوننٞ ًننّ ًلننٞ إىل اهاقننآسٝ اضنن ػسنا  أ، ٗٙننركس  ًبنن ٔجني بربنن٘دٝ اذتجنناج

ًًن أ ٗطن٘اي اهطسٙنق رأٜ خ    ))، ٗعنّ ذهنم ٙاقن٘ي     فٚٔنا    نٞ أٙناَ ت٘نن     ، ا زبربني ٙ٘

ٗال زأِٙننا ، ا ، ٗ ال مسربِننا تػسٙنند طننري ال ُننادًزإا ري ننسا١ بنن د اهربننسسد مل ُننس شزًٗعنن

كناْ   ، باض رِا١ نسٙٞ اج صُآا هٚ   جازٝا .. ف  غ١ٛ ض٠٘ اهمخسا١ ٗاذتحٚ٘اًُ

 . (( غجاز ٗاهبطاتنيبٔا برب  األ

ِننصي اهاقافوننٞ اجمننسٙٞ حجاجٔننا خ ًمننس ، فٌٚننا ٙ٘اكننى       ٗت 

زحون ٍٔ إىل اهن٘طّ    -(  بٚن ظ ) ٗفنٍٚٔ   -اذتجاج ادتصا٢سْٙ٘ 

، هلّ مل تلند تمنى اهاقافونٞ     ادتصا٢س عن ًِٚا١ اإلضلِدزٙٞ

ح ننٟ ت اجننك بننب ١   ؛ ِٞ جصا٢سٙننٞ إىل اإلضننلِدزٙٞ ه طنن اقى ضنن ٚ  

 : .. أال ٗٓنننن٘ ٖ عوٚٔنننا ١دآنننٍ نننند اضننن اقس خ اجدِٙنننٞ ٗبطننند زدا     

ٞ  رٔنس  كربد إىل ))اهطاعْ٘ ، ٙاق٘ي   األغنخاص  بربن   ًربِنا  اهطن ِٚ

بربنن   ٛ، ٗننند غنن  اهطنناعْ٘ بِِٚننا فطننس٠ ، باهطنناعْ٘ اجمننابني

ٕ  ٗأهاقِٚا ، أكٚب٘ا حّ .  (( خ اهبخس عػسّٙ جرٞ حّ ًات٘ا بطنبب

ٕ  اهطاعْ٘ ًس  أْ كسٗٙر ٗكن٘هٕ إىل ادتصا٢نس ،    صجنسد  أُٔلن

َّ اح از خ ًربادت ٔا ٗريسجا بٕ دًاًى كرريٝ عوٕٚ  ... ٗأْ اهلل ً

،   خنا تونم اهندًاًى ٗع٘دتنا ًنّ نبنى ضنٚدٖ       ْ ف أباهػ ا١ بربند  

 . اف ى ضٚدٖ أبًد ٟٗإُٔ هّ ِٙط

 . سحوٞٗعِد رين ع٘دتٕ ٗغ ا٢ٕ خ ادتصا٢س ِٙ ٔٛ ُص اه

اهرٜ ح  عنٌّ نافونٞ   ، ، اهميب اإلصتوٚصٜ ( ج٘شٙ  بٚ ظ ) وٕ توم ٓٛ زح

 . ا ألحد أفسادٓاا حو٘ك بم  ٕ عبًد، اذت  ادتصا٢سٙٞ 

خ  ِاٙنا   ئٙ حزنٕ اهاقناز  نند  حنا   ، ٗنبٚى ارت اَ أٗد إٙساد ةونٞ ًنّ اهِاقناذ   

، فٌّ ذهم أْ اهسحاهٞ  غاز إهٚٔا اج جٍ خ اجاقدًٞأاهسحوٞ ، ٗبرب  ٓرٖ اهِاقاذ 

 خدَ كوٌننٞ )تسكننٛ( هننٚربم )ًطننوٍ( كاق٘هننٕ )اننن س تسكننٛ ًننم( ) زأٙننا   ٙطنن

( هنن ربم أٙ ننا ًطننوٌني ، ٗزصننا كاُننا Moorsا ٙ ربننى كننرا( ، أٗ كوٌننٞ )تسكًٚنن

طريةةةل العةةةود  
ومةةةةا  يةةةة  مةةةةن 
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
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ٓرٖ ًّ مسات اهل ابات اهػسبٚٞ خ ذهم اهربمس ، خ ف ٝ بنسٗش اهاقن٠٘ اهربرٌاُٚنٞ    

ٌنات تسكٚنٞ   ٗاجػسبٚٞ خ غسبنٕ، كٌنا ٙطن خدَ اهسحاهنٞ كو    ، خ غسق اج ٘ضد 

)أٜ ُنن٘ع ًننّ  (shaiqa)، ٗ  ( أٜ رينن  غننري شتننٚد jamjamyaغننٚا١ ًرننى )ه طننٌٚٞ األ

 Grandضباُٚٞ ًرى )أ، إعافٞ إىل كوٌات  عٚد األعخٟأٜ  (Byram)اهط ّ( ، ٗ 

Seinior ) ، ٍصربِٟ اهطٚد األعز  ٗ أٜ )ًستند  ( renegado) أٜ اهطنوطاْ اهربرٌناُٛ ، 

 . عّ دِٕٙ(، ٗغريٓا

ظتنب ً حزنٞ أْ اهسحاهنٞ بمنن  ٕ     ؛ضن ًٚٞ  ٔنٍ اهػنربا٢س اإل  ٗعونٟ ًطن ٠٘ ت    

َ ا خ دريٚوٞ ُ طنٕ باإل مت اض نانٕ مل ٙلّ ًؤًًِ إصتوٚصٙاا أضرًي ، هنرا فنُنٕ    ضن 

ض ًٚٞ ، ًرى ٗك ٕ ذتٌاع اذتجاج عِد زؤٙ ٍٔ ند ٙط١ٛ فٍٔ برب  اهػربا٢س اإل

ةاعنٞ  ، ًٗرنى أُنٕ ُزنس إىل     58ٗص  54اهلرببٞ بكُٕ )تاع أعٌٟ ٗٗ نم( ص  

َّ، صطاأٍ خ كخّ اجطجد  خْ٘ند جوط٘ا ٙطبِّ ، فناطتسذ   ٍُٔ خ هرببٞأ فز

 . ًربٍٔ فٚٔا

ٓننرا اهربننس  ًطنن  اد ًننّ ك نناس ) زحوننٞ ج٘شٙنن  بٚنن ظ إىل ًمننس ًٗلننٞ        

ٕ اهراُٛ اهه تمدز خ ًمس،  ٗاجدِٙٞ ( كدز عٌّ ضوطوٞ األه  ك اس   ٗتسةن

، ٗٙننركس أْ اهربِنن٘اْ   اهػننٚ اهلل  اهننستّ عبنند  ّ أكننوٕ اإلصتوٚننصٜ  د. عبنند  عنن

ٍ  األكوٛ هول اس خ اإلصتوٚصٙٞ ٓ٘ : ) ،  ٗك  كخٚذ هدّٙ احملٌدٙني ٗطبنا٢ربٔ

   ٞ إىل اهربننسف ربِنن٘اْ ٓننرا اهطنن٘ي ٙسجننع ( . ٗ ًننع حنن  إىل ًلننٞ ، ٗٗكنن  هوٌدِٙنن

 اجٚ دٜ . اهاقسْ اهطابع عػس -اهطا٢د خ عمس اجؤه  
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