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َٔ ايػباا  ايعسببٞ اقجكبط ٜبايبال با٫ضب ك٬ٍ       بعضنإ 

َٓر شَٔ بعٝد ي شكٝل ذيو اهلدف ،  ٜطعٕٛ ٚناْٛا ، تسنٝا عٔ

هلببِ  فكببدَ ;  ببباعض ايببدٍٚ ايةسبٝبب١  ا٫تؿبباٍ َببٔ متهٓببٛا س بب٢

 خ١ٝ .طت اياقطاعدا

ِ ايدٚيبب١ ايعجُاْٝبب١ اذتببس  ايعاقٝبب١   ٚقببا لتًبب    ضببعٛا ذتببض  ٚ،  قٜٛبب  اَبباهل

أ٬ًَ يف حتكٝل غاٜاتِٗ . ٚمل ميض ٚق  طٜٛبٌ س ب٢   ;  ع٢ً ايجٛز٠ايػسٜط سطني 

زؾد ايعجُإْٝٛ تبٛز سسن١ ا٫ض ك٬ٍ ايعسب١ٝ ، ٚقاكٛا ع٢ً نجري ممٔ ثاب   
                                                           

ٔ بٔ ستُد ْاٖد بٔ عُس ، ٚاغ ٗس بفخسٟ باغا ، ٚيد يف  (1) ٌ : عُس فخس ايدٜ  م(ضذٛٚز)َد١ٜٓ امس٘ ايهاَ

ٍ ٚختسز إاي شل باقدزض١ اذتسب١ٝ يف ّ ، 1868ٚض١ٓ تسنٝا مشاٍ يف  ّ  فٝٗاض اْاٛ ٚنإ ا٭ٍٚ  ،ّ 1888عا

ع٢ً ش٥٬َ٘ ، ٚاي شل بدٚزات ٬َشَبٞ ايفسضبإ ٚأزنبإ سبس  . ٚعُبٌ يف ادتبٝؼ ايساببجن يف أشزصتبإ ،         

ٚغازى يف سس  ، ّ إىل زتا١ ٚنٌٝ ز٥ٝظ أزنإ ادتٝؼ ايسابجن 1908ٚنإ َ ُٝصًا يف عًُ٘ ، زقٞ عاّ 

ٕ ، ٚيف َبًجن اذتس  ايعاق١ٝ ا٭ٚىل عني ٚن٬ً يكا ِٓ ، ضٛز١ٜ يف اقسابط ايسابجن ٥د ادتٝؼاياًكا  بايطفس ُنِّط ث

 ، بريو يكٝالت٘ تكسٜسًا ٚزفجن ، ا٭تساى ع٢ً يجٛزت٘ سطني ُٜعد ٚايػسٜط فٛؾًٗا ، أسٛاهلا ع٢ً يًٛقٛف اقد١ٜٓ إىل

٘ َٓؿال ستافظ اقد١ٜٓ يف 1916 ٜٛيٝ٘ 17 يف اذتذاش ذت١ًُ قا٥دًا اقد١ٜٓ يف فُجاِّ  ٌ أبس 28ّ ٚأقٝط إيٝ ٜ1917 ّ

 ٚتٛقٝجن اذتًفا٤ بٝد تسنٝا ضكٛط س ٢ ٚسًفا٥٘ ، ٚألاز ايعًُٝات ايعطهس١ٜ اييت قاَٚ  قٛات ايػسٜط سطني

ا٭ٚاَس َٔ اضب اْاٍٛ ب طبًِٝ اقدٜٓب١ فسفكبٗا ٚاضب ُس يف       إيٝ٘ ٚؾدزت ، 1918ّ أن ٛبس 30 يف زٚلع ٖد١ْ

ّ بكةط َٔ ش٥٬َ ٘ ;اقكا١َٚ ضتٛ مخط١ أغٗس اقبس بعدٖا ي٬ض ط٬ ٌ يف َؿس ،  ٘ ٚقٝالت ا بثِ َايفاع ك

ٚلفٔ بٓا٤ّ ّ ،  1948ض١ٓ قد٠ ث٬خ ضٓٛات ، عال بعدٖا إىل ب٬لٙ ٚتٛىل عد٠ َٓاؾال ضٝاض١ٝ ٚإلاز١ٜ . تٛيف 

 ايػٗري٠ . ( زًَٚٞ سؿاز) ع٢ً طًا٘ يف قًع١ 

ٓكٌ َعب٘ يف اقبدٕ   ّ ، ٚنإ أبٛٙ قاقًٝا ف 1894نٝا ض١ٓ برتيف َد١ٜٓ قٛشإ ْادٞ ناغط نذُإ ٚيد  (2)

ٛٓز٠ فٝٗااييت عٌُ فٝٗا ، اي شل باقدزض١ اذتسب١ٝ ٚختسز  ٚغٗد  ، بستا١ قابط ، عني يف سا١َٝ اقد١ٜٓ اقٓ

ٚٚقبجن يف َعطبهس    ، ا٭سداخ اييت دست فٝٗا ت٬ٍ اذتس  ايعاق١ٝ ا٭ٚىل ، أضس بعد اض طب٬ّ اذتاَٝب١  

ٚغةٌ عدلًا َٔ اقٓاؾال اإللاز١ٜ ٚايطٝاض١ٝ . ن بال   ثِ عال إىل ب٬لٙ ، ، اع كاٍ مبؿس قد٠ ث٬خ ضٓٛات

ْػسٙ بعٓٛإ : ايبدفا  عبٔ اقدٜٓب١ أٚ نٝبط اْفؿبً  عٓبا اذتذباش ،        عد٠ َ٪يفات َٓٗا ٖرا ايه ا  ايرٟ 

ٛٓز٠   َٓبكب١  ا٭سداخ اييت دست يف  ٜٚسٟٚ فٝ٘ تب٬ٍ فبرت٠ اذتبس  ايعاقٝب١ ا٭ٚىل ; ٚقبد      ٚمشاهلبا  اقدٜٓب١ اقٓب

 .سداخ اييت دست لاتٌ اقد١ٜٓ اقٓٛز٠ ب ؿسف ٜطري أِٖ ا٭َٓ٘ اق بفٓا 

 مدخل
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ٚهلرا ايطاال دتب    . ( ايٛطٔ تٝا١ْ ) ١ُٗب  ٚسانُِٖٛ ، ا٭دٓا١ٝ ايدٍٚ َجن ختابسِٖ

 -قا٥ببد ادتببٝؼ ايسابببجن  -إىل مجباٍ باغببا  سطببني  ايػببسٜط ابببٔ فٝؿببٌ ايػبسٜط 

عٔ سكٛم ايعس  امسبًا )   ايدفا  ٚزا٤ ايطاع١ٝ َه١ إَاز٠ باضِ ا٭َس ٖرا ٚغها ي٘

ٚاعبرت  عًب٢ ا٭سهباّ ايؿبالز٠ عًب٢      اي٬ٖج١ ٚزا٤ غاٜاتٗبا ايػخؿب١ٝ ٚاقعبًا ( .    

ٔ َجن اإلْهًٝبص ، ٚٚؾبفٗا ب ْٗبا  ًبِ ٚتعطبط ، ٚطايبال بٛقفٗبا . ٚنبإ         اق آَسٜ

يً شبسى بػبهٌ   يًػباا  ايعسببٞ ايطباعٞ ٚزا٤ ا٫ضب ك٬ٍ     ٖرا مبجاب١ إغباز٠ َٓب٘   

 تعببِ عًبب٢ إسببداخ ثببٛزات ٚاتفكببٛا،  ِٗضتببٛ ث٬ئا٥بب١ غببخـ َببٓ فبباد ُجنضببسٜجن ، 

ع٢ً تكًٌٝ قٛاتٗا ٚمحًٗا ، بٗرٙ ايجٛزات  تسنٝا ٍاغةإل ، ب ضسٖا ايعسب١ٝ ادتصٜس٠

، ٚلببسٚا بسْباَر متبسل سكٝكبٞ ،      يف ادتاٗات ا٭تس٣ ، ٚباي ايٞ حتدخ ٖصمي ٗبا 

ايدعا٠ يف غب ٢ أزدبا٤    ٚبجٛاّ ( ، 1916َاٜٛ عاّ  23 ) نإ َٔ اقكسز إٔ ٜادأ يف

  . ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ

     ٔ  ٚيف تًببو ا٭ثٓببا٤ نببإ ايػببسٜط سطببني ٜبًببال ب ذتببا  َبب

ٌ  ٚإٔ ، اذتذباش  أَري يكال ميٓش٘ إٔ ايعايٞ اياا  ٘  ٜٓكب ِ  إيٝب يبٛا٤   سهب

 اذتذاش ٭بٓا٥٘ َٔ بعدٙ ، فسفك  ١ٜ٫ٚٚ ، تاٛى َجن اقٓٛز٠ اقد١ٜٓ

٘  إٔ ايعجُا١ْٝ اذته١َٛ ٘  إىل جتٝاب ، ٚذيبو لٚابا تكبدٜس     ٖبرا  طًاب

 ، ٚمل ته طايعس  يً ُسل ٚا٫ض ك٬ٍ  طاعٞقٚ ، اْراى يًٛقجن

 ادتبٝؼ  قا٥بد  ٚنٌٝ ( باغا فخسٟ ) أزضً  بٌ ، بايسفض اذته١َٛ

 ايسابجن إىل اقد١ٜٓ اقٓٛز٠ ، ي شسٟ ا٭ٚقا  َٚساقا ٗا .

ٚنإ ) بؿسٟ باغا ( ستافظ اقد١ٜٓ ٚقا٥دٖا قد قاض ع٢ً أسبد ايبدعا٠ ،   

فٝ٘ ، َٚٛعد َبد٥٘ ، ٚب ١ٜ ؾٛز٠ ضٝهٕٛ ،  ٚايكايعني ، اي ُسل تستٝاات َٓ٘ ٚعًِ

 يٛقجن .ٚأزضٌ إىل ْظاز٠ ايدات١ًٝ تكسّٜسا َفؿ٬ً عٔ ا

قدَٛا َٔ َه١ ي٬غرتاى  ايعس  اق بٛعني َٔ مخط١٦ُ ضتٛ اقد١ٜٓ يف ٚنإ

ا٫ض ٤٬ٝ  إىل ٜسَٕٛ ناْٛا اذتكٝك١ يف ٚيهِٓٗ ،  اّٖسا ايطٜٛظ قٓا٠ ع٢ً اهلذّٛ يف

أسبد ،   داٌ ضفح يف ( محص٠ َطذد ) جبٛاز هلِ َعطهّسا أقاَٛا ٚقد ، اقد١ٜٓ ع٢ً

يف ايػُاٍ ايػسقٞ َٓٗا ، ٚنإ ع٢ً زأع ٖ٪٤٫ ع٢ً َطاف١ ضاع١ َٔ اقد١ٜٓ ، 

( ، ف ظباٖس   فٝؿٌ ) اٯتس أتٛٙ أَا ، ( عًٞ ) سطني يًػسٜط ا٭نرب ا٫بٔ ا٭عسا 

َٔ لَػل إىل اقد١ٜٓ ، يًكا٤ ٖ٪٤٫ اجملاٖدٜٔ ٚايرٖا  َعِٗ إىل ايكٓبا٠ ،   قدّ أْ٘

فخرررري باشرررا 
فررررم المدينررررة 
لتحررررررررررررررررري 
األوضررررررررررراع 
 ومراقبتهررررررررررا
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ق بٛع١ مخط١٦ُ أٚي٦و ا مبٓح ، ٚدا٤ َٚع٘ أَس َٔ مجاٍ باغا إىل ستافظ اقد١ٜٓ

 بٓدق١ٝ َٔ طساش ) َٛشز ( ضسٜجن ايبًكات .

َّبببا ايٓٝببب١   -ستبببافظ اقدٜٓببب١ ٚقا٥بببدٖا   -ٚنبببإ بؿبببسٟ باغبببا   ٜعًبببِ متا

، فكاّ ب ب تري تبسٚز َفبسش٠ ايبُٝٔ     اذتكٝك١ٝ يعًٞ ٚفٝؿٌ ، ابين ايػسٜط سطني 

ٔ  ذتُاٜ ٗبا  ; ادتاٗبات  إسبد٣  إىل طسٜكٗبا  يف ٜٓب١ باقد َست قد ، اييت ناْ   دٚاياب  َب

اقطببببًشني ايببببرٜٔ أسهُببببٛا ضببببٝبستِٗ عًبببب٢ ايػببببعا  ، ٚاضبببب عدٚا ٫ضبببب كااٍ  

ٚاذتًٝٛي١ نريو لٕٚ اهلذّٛ اق ٛقجن إٔ ٜػٓ٘ ايادٚ  ، اقطافسٜٔ بسؾاف بٓالقِٗ

ع٢ً اقد١ٜٓ ، إذ مل ٜهٔ باقد١ٜٓ ق٠ٛ ض٣ٛ فسقب١ اابافظ ، اقعٓٝب١ يُاٜب١ تبط      

 ايطه١ اذتدٜد .

َبٔ  باغا ٚفخسٟ باغبا  بؿسٟ  ايكاض ع٢ًساٍٚ ا٭غساف ٚ

 ٬ضب فال٠ ي ( محص٠ َطذد ) جبٛاز مبكسِٖ ، ٚي١ُٝ إىل لعٛتِٗ ت٬ٍ

ٖٛات ؾفٛف يف ازتااى َٔ ذيو عٔ ٜ ُخض مما ٔ  ، ايرتن١ٝ ايك  يهب

إىل ٖرٙ ايدع٠ٛ ، َ ع٬ًً باع ٬ٍ ؾش ٘ ، ٜرٖال  مل باغا بؿسٟ

ٔ  ٜع رز إٔ باغا فخسٟ زدا أْ٘ َٔ ايسغِ ٚع٢ً ،  ايبدع٠ٛ  تًبو  تًاٝب١  عب

غ٤ٞ َجً٘ ، يهٔ فخس ايدٜٔ باغا َك٢ إىل َٛقجن  ب ٟ ٚاي رز 

، ٚقد بدا ٚاقشًا  ارتٝاي١ ايكااط َٔ عدلًا َع٘ َؿبشاًا ايدع٠ٛ

أِْٗ  ; ايٛي١ُٝ أثٓا٤ اقسٜا١ ٚسسناتِٗ ، ايعس  اق بٛع١ تؿسفات َٔ

ي ًكٞ إغاز٠ إط٬م ايٓاز ، غري إٔ عدّ تًاٝب١   ا٫ض عدال أٖا١ ع٢ً

ٖٛات زأع ع٢ً ٚاْ ظازٙ ، يدع٠ٛا باغا بؿسٟ ،  اقد١ٜٓ يف ايرتن١ٝ ايك

٪ند تباٝل بسْاَر اهلذّٛ اقصَجن . يف سني نإ َٔ اق لٕٚ ساٍ

 إٔ ّٜٛ اي ُسل أؾاح ٚغًٝها .

عًٞ باغا إٔ ٜطُح هلُا بايكاض ع٢ً  مجاٍ َٔ باغا ٚفخسٟ باغا بؿسٟ طًال

ُْٗبا مل ٜ ًكٝبا زّلا س ب٢    ، إ٫ أٚفٝؿٌ ابين ايػسٜط سطني ; يػٌ سسن١ اي ُسل 

 ذيو ايٛق  .

، ٚاس ٌ اق ُسلٕٚ ; ٜسأضِٗ عًٞ ٚفٝؿٌ  بايفعٌ اي ُسل بدأٚ

ابٓا ايػسٜط سطني ادتاٌ اقط٢ُ ) تا١ ايعاف ( ، َٚا سٍٛ ب٦بس  

ايعٛايٞ ، ايرٟ نإ ميجٌ اقسس١ً ا٭ٚىل ع٢ً ايبسٜل ايطًباْٞ 

بررررردة حر رررررة 
 التمرررررررررررررررررررد 

 

محاولررررررررررررررررة 
علررر   القرررب 

بصررري باشررا 
 باشررا وفخررري
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جن دٓٛ  غسبٞ ايٛاق، ٚداٌ ) دِٗٓ (  َه١ إىل اقد١ٜٓ َٔ اقفكٞ

 .ايرٟ ضٛف ٜبًل عًٝ٘ ) تا١ تٛقال ( ٚ، اقد١ٜٓ 

، ٚزفعٛا أٚىل زاٜات  ( ايعاف تا١ ) ع٢ً اق ُسلٜٔ َٔ اقبًك١ ايهجس٠ ٚتكاطست

َبٔ اقدٜٓب١ ، ٚاق ذب٘ إىل ايػبُاٍ ،      اقةبالز اي ُسل ، ٚف شٛا ْرياِْٗ عًب٢ ايكبباز   

ٔ  غببس  َجن ايكباز ٖرا َط ك٬ً ، ٚقا٥دٖا اقد١ٜٓ ستافظ باغا بؿسٟ ٚنإ ٘  َب ،  قٛاتب

 ٕ ّ  ادتطببس س ب٢  ٚؾببٌ قبد  ٚنبا ٌ  عًبب٢ فبسل  ، ( ايعكٝببل ٚالٟ ) فبٛم  اقكبا ،  ايسؾبباف ٚابب

اق ٛاددٕٚ يف قُِ اقستفعات ادتاًٝب١ ااٝبب١ ، ٜسٜبد     اق ُسلٕٚايرٟ أطًك٘ عًٝ٘ 

 ؾدِٖ ٚطسلِٖ .

ى طٍٛ تط ايطه١ اذتدٜد ، ٚقبعٛا أض٬ ع٢ً اق ُسلٜٔ َٔ مجاع١ ٚاْاج 

قكاإ ايطه١ اذتدٜد يف اقٓبك١ ، بني ااٝط ٚاذتفبري٠   إىل ٚعُدٚا ، اي ًةساف

 ٚزببٖٛا باذتااٍ ، ٚدربٛا تًو اذتااٍ بادتُاٍ ، ٜسٜدٕٚ ختسٜال ارتط .

ٖٛات َبٔ ادتٓبٛ  ، ي٬غببرتاى يف          ٚيف تًبو ا٭ثٓبا٤ ا اضب دعا٤ نبجري َبٔ ايكب

ج٬ثٕٛ ، ٚايفسق١ اذتالٜب١  ايا٤ اق١٦ َٚاٜٛ ( ايًٛ ٠28 اذتذاش ، فكدّ اقد١ٜٓ يف ) قٛ

 ٚا٭زبعٕٛ َٔ مح١ً ايآالم اٯي١ٝ .

ّ ( ْببص  اياببدٚ اقطبباَري َببٔ تببط     1916َبباٜٛ  30ٚيف ٜببّٛ )

، ٚتسنٛا قكااْٗا بػهٌ طاٝعبٞ ٚنب ِْٗ    ١ٜايطه١ اذتدٜد

مل عتدثٛا بٗا أٟ ختسٜال ، ا٭َس ايرٟ تطباال يف اْكب٬  إسبد٣    

لخ ايكببببازات يف سسنببب١  سات ، ٚنبببإ ذيبببو أٍٚ سبببٛا  طايكبببا

 اذتذاش .ب اي ُسل

ٖٛات  ٛسٝدب أَّسا باغا مجاٍ ٚأؾدز ايكال١َ َٔ ايػُاٍ ،  ايك

ٖٛات َجن ٔ  فخبس  ٚتعبٝني  ، ٚتٓظُٝٗا ، اقد١ٜٓ يف اقٛدٛل٠ ايك  باغبا  ايبدٜ

ٖٛات تًو زأع ع٢ً  ) قا٥د ق٠ٛ مح١ً اذتذاش ( بؿ٬سٝات بًكال ايك

اي ُبسل يف أقؿبس    يكُبجن  سا١َؾب  اي بدابري  أغبد  ٚاختاذ ، ادتٝؼ قا٥د

 ٚق  ممهٔ ، َُٚٗا نًط ذيو َٔ تكشٝات .

ٖٛات ْظُ  إٔ ٚبعد أٚاَبسٙ   أٍٚ باغبا  فخسٟ ؾدزأ ، اذت١ًُ يٛاشّ ٚاض هًُ  ايك

ّ ( بػ ٕ اهلذّٛ اقصَجن غٓ٘ ع٢ً ) ايع٠ٚ٬ ( ) تًط داٌ 1916ْٜٛٝٛ عاّ  12يف ) 

أول حررررررررررررواد  
 القطررررررررررررررررررارا 

 

تعيررررين فخررررري 
باشرررا قاقرررد قررروة 
 حملررررة الح ررررا 
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فخببس ايببدٜٔ باغببا ا٭َببس إىل ( َكببس عًببٞ ٚفٝؿببٌ ، ٚقببد أبًبب   عًببٞ ب٦ببس ٚ) ، ( دٗببِٓ

ٖٛات  ْٚؿ٘ : ،ناف١  ٚايٛسدات ايك

 ( 1أَس زقِ ) 

12/6/1916ّ 

 اقد١ٜٓ اقٓٛز٠

 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ

ٚجتبٛلٕٚ   ، ايعجُاْٝب١  ايدٚي١ ٚباضِ اإلض٬ّ باضِ - فٝ٘ تكاتًٕٛ ايرٟ ايٛق  يف ))

ْٖٚا   -يف ) غًٝابٛيٞ ٚأزقبسّٚ ( ٚايعبسام     ِب زٚاسهِ ٚلَا٥ه ايبرٟ ٜطبع٢   عبد

َٓر ضٓٛات يًككا٤ ع٢ً اإلض٬ّ ٚايعجُاْٝني ، حتسى اق ُسلٕٚ ، ٚقبد اضب ًُٝٛا   

 ، اذتدٜببدٟ ايطببه١ تببط ٚفببٛم ، اقٓببٛز٠ اقدٜٓبب١ ْببٛاسٞ يف ٚاد ُعببٛا ، مببباٍ أعببدا٥ٓا

ِ  ٚأطًكبٛا  ، اي ًةبساف  أضب٬ى  ٚقببجن  ، اذتدٜدٜب١  ايطه١ ختسٜال ٚأقدَٛا ع٢ً  ْرياْٗب

 ، ٚأؾابٛا سساع ايبسم .أبٛا  اياًد٠ ايباٖس٠  ع٢ً

عًٝ٘ ،  ٚبٓا٤ ، أّٜكا اقدافجن ٜٚٓ ظسٕٚ ، اإلصتًٝص َٔ ايط٬  اق ُسلٕٚ تًك٢ يكد

 . ((ف ْ٘ بعٕٛ اهلل تعاىل ، أؾدزت أَّسا باهلذّٛ ع٢ً اق ُسلٜٔ 

ع٢ً َه١ ، غري إٔ ذيو مل  يًصسط اي  ٖال بكسٚز٠ أَس ؾدز ( ْٜٛٝٛ 15 ) ٚيف

ناْ  بعٝد٠ ، ٚايبسٜل ٚعس ، َٚٔ ايؿعال  فاقطاف١ ، ايٝطري ايطٌٗ با٭َس ٜهٔ

 ت َني ض١َ٬ تبٛط اقٓصٍ .

ٚقاا٤ ٚقسبإ َ ٣ٚ هلِ ، ٚنإ  ايعٛايٞ قس٣ اق ُسلٕٚ اختر

َّا ،  اي٬شّ َٔ ٖٛات  ٚشسف تبٗري تًو ايكس٣ َٔ اق ُسلٜٔ متا ايك

 سدث ّ ( ، 1332/1916ْٜٚٛٝٛ عاّ  24َٔ اقد١ٜٓ اقٓٛز٠ ، يف ) 

أباْ  عٔ غد٠ ٚبطاي١ عظُٝ ني ، ٚضكط عدل ،  قاز١ٜ سن١َع

َببٔ اق ُببسلٜٔ َببا بببني ق ٝببٌ ٚدببسٜح ، ٚصتببح عببدل اتببس َببِٓٗ يف   

ٍ  ف ٝإ َٔ عطانسْا أَا ، ايفساز ٕ  نباْٛا  فكبد  ا٭ْاقبٛ  ٜٗبابٛ

ٕ  ٚأؾبٝاٛا  ، يسؾافا ٖٝا ِٗ َٔ أنجس ايػُظ ٚتعسقبٛا   ، بايةجٝبا

ٚقعب١ ايعبٛايٞ   يإلؾاب١ نريو بكسبات ايػبُظ ، ٚقبد أسبدث     

ين موا هرررررة بررررر
القرروا  التر يررة 
والمتمردين فرم 
العررررروالم ومرررررا 
 حولهررررررررررررررررررررررررا
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ا نارّيا ، ٚبات اق ُسلٕٚ ع٢ً ٜكني َٔ أِْٗ ظتال إٔ غتػٛا أثّس

 .ضب٠ٛ ايدٚي١ 

ٖٛات  اض هًُ ت ، ٚقا ا٫ض عدالا ٚاض هُاٍ اي دزٜال ع٢ً عهفٓاثِ   ايكب

َّا ، ٚنإ َٔ اق عني إٔ ٜ عكاٛا  يً شسى ت ٖا  ، يًش١ًُ اض عدالاتٗا ايرتن١ٝ قد

ِٖ ، ٚزمبا نباْٛا ضبٝ كدَٕٛ س ب٢    ٤ٚخباؾ١ شعُا ايػبس ا٭ٍٚ َٔ اق ُسلٜٔ ،

ٖٛات يف اجتاٙ زتٗبٍٛ  1916ٜٛيٝٛ  15َه١ ، ٚيف )  ّ ( ؾدزت ا٭ٚاَس ب شسى ايك

 يػٔ ٖذّٛ ع٢ً اق ُسلٜٔ .

ٖٛات يف ) ب٦ببس عًببٞ ( ، ٚيف ؾبباا  ٜببّٛ ا٫ثببٓني )   ٜٛيٝببٛ ( بببدأ  18ٚجتُعبب  ايكبب

ٛا٤ ايجباْٞ ٚا٭زبعبني ، ٚايًبٛا٤ اق٦ب١     شسط يٛا٤ اهلذني اقةري٠ ٚطابٛز اياةايب١ ، ٚايًب  

ٖٛات ايٚ ج٬ثني ، ٚايبابٛز ا٭ٍٚ ، ٚضس١ٜ ايآالم اٯي١ٝ ، ٚنإ ع٢ً زأع تًو ايك

ٖٛات يف           ٟفخس باغا قا٥بد قب٠ٛ محًب١ اذتذباش ، ٚأزنبإ سسبب٘ . ٚاس ًب  ٖبرٙ ايكب

 ايطاع١ اي اضع١ ٚايٓؿط ؾااّسا َٛقجن ) ب٦س اقاغٞ ( ب٬ َعازى .

كببًا يًُعًَٛببات اقطبب كا٠ ، فبب ٕ اق ُببسلٜٔ قببد تػبب  ٛا يببد٣ ايكاا٥ببٌ غببري أْبب٘ ٚف

عٝد ايفبس ، ٚمل ٜال َجن ز٩ضا٥ِٗ إ٫ٍ ضتٛ ضاع١٦ُ أغسِٖٚ باقاٍ ،  سًٍٛ مبٓاضا١

ع٢ً  ( عؿازاإل ) ٚغعال ( َعذص ) ٚيري٠ ( زاب   ) غعال ْٛاسٞ يف ٜساببٕٛ ٖ٪٤٫ ٚنإ

 ايػسٜط عًٞ . زأضِٗ ع٢ً ٚنإ . اغٞاق ب٦س دٓٛ  ضاعات مخظ أٚ أزبجن َطاف١

إٔ : ٚقببد أغببا  ز٥ببٝظ اق ُببسلٜٔ نببجريًا َببٔ ا٭زادٝببط بببني ايعسبببإ َ٪لاٖببا   

ٖٛات ايعجُا١ْٝ اييت عاًَٖٛا ٚتربٖٚا َٓر أزبع١٦ُ ض١ٓ ٚعسفٛا أْٗا َط١ًُ ، َا  ايك

 .بريو اق ُسلٕٚ ٖٞ إ٫ٍ أقإ نفس٠  . ٚاق ٓجن 

ٞ  ) : ًب١ قا٥ ادتا١ٗ َٔ ؾٝشاتِٗ ت عاىل ٚناْ  ٕ  ، ( ْؿبساْ  تؿبعٝد  ٜكابًبٗا  فهبا

 . ايسؾاف َٔ بٛابٌ اق٪ذٕ ُُٜٚبسٕٚ ( نٓرا  ) : ايعسبإ فٝؿٝح ، اإلض٬َٞ ا٭ذإ

ٖٛات يف تعكال اق ُسلٜٔ س ٢ ّٜٛ )   فٝٗبا  أغطبظ ( اض ٛي  13ٚاض ُست ايك

ع٢ً غعال اذتر ٚب٦بس ايسمحب١ ٚب٦بس تبايـ ، ٚقاَب  ببًعبات اض هػباف١ٝ عًب٢         

 ٚارتُطني فُٝا بعد . ايرٟ اس ً٘ ايًٛا٤ ارتاَظب٦س عااع 

ددًا ، ٚناْ  ايسٜا  تٗال ن ْٗا قال١َ َٔ ادتشِٝ ، ٚيف  سازًا ادتٛ ٚنإ

ايٛق  ايرٟ ناْ  تٗال فٝ٘ تًو ايسٜبا  ، ناْب  َٝباٙ ايؿبشسا٤ تةًبٞ ، ٚلزدب١       

إذا ٚقببع  ٚناْبب  اياٝكبب١ تٓكببر ( يف لاتببٌ ارتُٝبب١ ،  50-48 ) تاًبب  اذتببساز٠
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ٚيبٝظ ٖبرا فشطبال ، ببٌ إْب٘ سبدخ إٔ ضبكط َببَسْل يف سذببِ          . ايػبُظ  حتب  أغبع١  

أغطببظ ( ، فطباشإ    4ادتٛش٠ أٚ اياٝك١ بعد إٔ ضكط  اقبس َبدزازًا يف ٜبّٛ )   

 اهلل .

ٚؾً  ايؿس٠ ايطبًبا١ْٝ ايبيت نبإ ٜسضبًٗا      ا٭ٜاّٚيف تًو 

ِ  ٚاض كاً  ، ٚاقد١ٜٓ َه١ إىل ايطًبإ ايفخاَب١  .   يف غاٜب١ً  مبساضب

تؿبٓجن   ناْ  اييت ادتدٜد٠ ايهط٠ٛ ع٢ً ايطًبا١ْٝ ايؿس٠ ٌتػ ُٚ

أدٌ ايهعا١ اقعٍظ١ُ ، ٚناْ  تسضٌ ضًٜٓٛا  َٔ ، تاف بػهٌ

ض اْاٍٛ ( َٔ ٔقاٌ ايطًبإ ايعجُاْٞ ، َٚعٗا َاٍ دصٌٜ ، إَٔ ) 

 ٖٚداٜا ق١ُٝ ٭ٖايٞ َه١ ٚاقد١ٜٓ .

١ يُٝكٞ ٚنإ َٔ اقٓ ظس إٔ تف ح ايكٛات ايعطهس١ٜ طسٜل َه١ اقهسَ

َع٘ َٔ أَاْات إىل َه١ ، ٚنإ مجاٍ باغا قا٥د ادتٝؼ ايسابجن  مبا ايؿس٠ أَني

ٜرتن٘ إزداعٗا  ضٛف مما غتػ٢ٚ ، إىل َه١ ايطًبا١ْٝ ايؿس٠ تٛؾٌٝ س ١ُٝ ٜس٣

َٚا ضٛف عتؿٌ َٔ ض٤ٛ ضًيب ع٢ً َطًُٞ تسنٝا ،  أثس َٔ ايبسٜل َٓ ؿط َٔ

  ٔ باذته١َٛ .

 باغبا ٟ فخبس  أضظ إع٬َ٘ ػطْٚ ايػسٜط لعاٜات نجست ٚقا

ٚنببإ  ، ( اذتذبباش ) : مساٖببا ، عسبٝبب١ ؾببشٝف١ اقٓببٛز٠ اقدٜٓبب١ يف

أفهاز  ٚمحا١ٜ ، ايػسٜط لعا١ٜ ع٢ً ايسل ; ت ضٝطٗا ٚزا٤ َٔ ٜسَٞ

ايسغِ َٔ أْب٘  ع٢ً اي طُِ . ٚ َٔ ايعجُا١ْٝ يًدٚي١ اقخًؿني ايعس 

ل نبٌ  مل عتك إ٫ أْ٘،  ايؿشٝف١اض ُس يفرت٠ ط١ًٜٛ ٜؿدز تًو 

، ٚعدّ تؿدٜسٖا  ٗاا٭ٖداف اقسد٠ٛ َٓٗا ، بطاال قؿٛز تٛشٜع

 إىل ارتازز خباؾ١ إىل لٜاز ابٔ ايسغٝد ، ٚابٔ ضعٛل .

قاا٥ٌ اذتذباش ،   َٔ ، يًشه١َٛ اقٛاي١ٝ ايفسٚ  َٔ نجري ٚدٛل َٔ سغِاي ع٢ًٚ

مل ٜ  َت يفخس ايدٜٔ باغا ا٫ضب فال٠ اذتكٝكٝب١ َبِٓٗ ، س ب٢ يف أعُباٍ اي ذطبظ       

 ايػبٝ   إٔ غبري  ، اٯتس تًٛ ٚاسدًا اق ُسلٜٔ إىل ٖ٪٤٫ اْكِ ايٛق  ايدعا١ٜ ; ٚمبسٚزٚ

ايببسغِ َببٔ تفبباقِ عًب٢  سطبني باغببا اقبباريى  ببٌ عًب٢ ٥٫ٚبب٘ يًخ٬فبب١ ٚايطببًب١ٓ ،   

 . اي ٗدٜدات ، ٚنجس٠ اقؿاعال س ٢ ضكٛط قًع١ اقد١ٜٓ

، فعصي  ايػسٜط سطني ، ٚعٝٓٓ  اذته١َٛ تب٠ٛ  ب ٚت

دًا ع٢ً اقد١ٜٓ ، ٖٛ : ايػسٜط سٝبدز، ٚ٭ْب٘ مل ٜهبٔ    أَريًا ددٜ

تأسررررررررررري  أول 
 صررحي ة عربيررة

 

الح ومررررررررررررررررررة 
التر يرررة تعررر ل 
 الشريف حسرين

 

الصرررررررررررررررررررررررة 
السلطانية تصل 
 إلرررررر  المدينررررررة
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ٜعسف نٝط ٜط عٌُ ايرٖال يف اذتذباش ، ٚمل عتباٍٚ إٔ ٜطب ٍ    

َعسف١ بريو ، فًِ ميَض ٚق  طٌٜٛ ع٢ً ٚدبٛلٙ   هلِ ممٔ غخؿًا

 ، َٚٝاٖٗا اياازل٠ . ارتكسا٤ يآإ دااٍ إىل َك٢ س ٢ اقد١ٜٓ يف

أزضبٌ فخبسٟ باغبا    ٕٚ ايػبسٜط ،  ٚاض ُست اقعازى بني دٓٛل اذتا١َٝ ٚعسبا

إْ٘ بطاال عدّ تٓظبِٝ ْكباط    ))بسق١ٝ إىل بؿسٟ باغا ستافظ اقد١ٜٓ ، دا٤ فٝٗا : 

اقٓصٍ ٚقٛات ايٓكٌ ، ٚعدّ تٛفس اق٪ٕ مبكداز نإف ، اقبسزُت إىل ايعبٛل٠ بعبد   

إىل ايطببفٔ  آ٢ اياشببس ، ٚقببٝك  عًُٝٗببا س بب٢ اي ذببإٔ طببازلت فٝؿبب٬ً ٚشٜببدًا س بب

 . (( اذتسب١ٝ يًعدٚ

لٜطُرب ( ٖا  زٜح ؾسؾس أعكا ٗا أَباز غصٜس٠ ، ٚطة  ايطٍٝٛ  30ٚيف ) 

 س ٢ غُست نٌ تٝاّ اقعطهس ، ٚأغسق ٗا .

ث٬خ طا٥سات يًعدٚ بكؿط َعطهسْا بايكٓابٌ ،  قاَ  فرباٜس غٗس أٚا٥ٌ ٚيف

 ٚتسب  بعض أدٗص٠ اهلاتط .

اقٓبصٍ ،  بٌ    ٚع٢ً ايسغِ َٔ نٌ ادتٗٛل اقك١ٝٓ ، اييت بري ٗا تػبه٬ٝت 

ادتٓبٛل ٜٓبايٕٛ ٦َبب ني ٚضب ني ) دساَبًا ( َببٔ ارتابص ٚسبدٙ ، ٚيهببٞ ٜػباجن ادتٓببٛل        

دٛعِٗ ناْٛا ٜ نًٕٛ ايعػال ايرٟ ظتُعْٛ٘ َٔ ادتااٍ ٚايٛلٜبإ ، ٚنبجريًا َبا    

 نإ ٜ نٌ بعكِٗ َٔ ا٭عػا  ايطا١َ فُٝٛت .

سًٍك  طا٥س٠ إصتًٝص١ٜ فٛم اقد١ٜٓ  ( َازع 5 ) ّٜٛ ؾاٝش١ ٚيف

ٛز٠ ، ٭ٍٚ َبس٠ يف تبازٜ  اإلضب٬ّ ، إ٫ٍ أْٗبا مل جتبد ايفسؾب١       اقٓ

نٞ تكرت  َٔ ايكا١ ارتكسا٤ ، إذ  بالزت إيٝٗبا يف اي بٛ طبا٥س٠    

باهلذّٛ ، فُا نإ َٔ ايبا٥س٠ اإلصتًٝص١ٜ إ٫ٍ إٔ نست  عجُا١ْٝ

زادع١ ، َٔ فٛم َعطهس ايعٓرب١ٜ ، َٚسنبص ايكٝبال٠ ، فكاَب     

 ٚزا٤ داٌ ) دِٗٓ ( .طا٥ساتٓا مببازلتٗا إىل َا 

ّ  أسد ٚيف ٕ  ا٭ٜبا ٞ  ا٭َبري  نبا  زأع عٓبد  ايٛاقعب١  اذتبدا٥ل  يف ٜ ٓبصٙ  باغبا  سٝبدز  عًب

 فكببدّ ، دٝببدًا ذيببو ٜعسفببٕٛ اق ُببسلٕٚ ٚنببإ . ٞايػببسق اقدٜٓبب١ مشبباٍ يف ايببرٟ ايٝٓاببٛ 

ا٭َببري  رتبببط تببب١ لبببس قببد ٚنببإ ، ( ايعبباقٍٛ ) يف اقٛدببٛل٠ بكٛاتبب٘ اهلل عاببد ا٭َببري

ِ  ٚقبا  ، ٖبرٙ  د٫ٛت٘ إسد٣ يف ، ادتدٜد ٘  ٚألزى ، باغبا  سٝبدز  ببريو  عًب ٔ  دبد٣ٚ  ٫ أْب  َب

 . ٖٓاى ايؿٝط يككا٤ يآإ داٌ إىل اقكٞ قسز ، بكسزٖا اق ٓجن بٌ ، اقد١ٜٓ يف إقاَ ٘

طاقرة إن لي يرة 
تحلررررررر  فرررررررو  
 المدينرة المنرورة
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أبسٜببٌ ( ، عًٍببل فخببس ايببدٜٔ باغببا ) َٝدايٝبب١ ( ا٫َ ٝبباش ايفكبب١ٝ ايببيت   10يف ) 

 -ايعظُٝب١ ٚايداَٝب١    ((دٓبام قًعب١    ))نب١  نطاٗا ايًٛا٤ ايجاْٞ ٚا٭زبعٕٛ يف َعس

 مبساضِ ساف١ً . ٚقاّ ب ١٦ٓٗ قااط٘ ٚدٓٛلٙ .

ٖٛات اييت ع٢ً تبط ايطبه١ اذتدٜد   1333 ) عاّ ؾٝط يف َبٔ   ٜب١ ( ، بًة  ايك

عػسٜٔ طابٛزًا َٔ اقػا٠ ٚث٬ثب١ أيٜٛب١ يًفسضبإ ، ٚأزببجن فبسم       (َعإ  )اقد١ٜٓ إىل 

ٚأؾاح َٔ آالم اٯي١ٝ ٚاقدفع١ٝ ايعال١ٜ ، ايَدفع١ٝ ضسٜع١ ، ٚعد٠ فسم َٔ مح١ً 

، ٚنبإ ظتبال إٔ    إىل ٖرٙ ايكٛات ايهاري٠رتا٥س اي٪ٕ ٚاقْكٌ  ايؿعٛب١ مبهإ

 ٫ تط ُس ٖرٙ ايًعا١ ارتبس٠ أنجس َٔ ٖرا .

 ٭ٍٚأغبباز َسنببص ايكٝببال٠ ايعاَبب١ ٚ 1333يف زبٝببجن ضبب١ٓ ٚقاببٌ عببد٠ أضببابٝجن ، 

ٚبًٗذ١ سامس١ : َٔ فخسٟ باغا ٔ دا٤ ايسل ٚيه،  َس٠ إىل اس ُاٍ إت٤٬ اقد١ٜٓ

ٚنبإ َعًَٛبًا إٔ   قبط ، ٚإٔ اي خًٝب١ يٝطب  َٛقبٛ  يبح ،      إٕ اقد١ٜٓ ئ ُتِخًب٢  

ٚايعػل ايرٟ يف قًال فخس ايبدٜٔ باغبا َٚػباعسٙ ايدٜٓٝب١ ٚزا٤ ٖبرا       اإلميإسساز٠ 

 ايكساز .

بٝإ فٝٗا . ٚ٭١ُٖٝ  ْٚػس اقد١ٜٓ ٔع ادت٤٬ عٔ ايٓظس ُؾسفٚ

 : أعسق٘اٝإ غري ايعال١ٜ ،  ٚددت َٔ ايكسٚزٟ إٔ ٖرا اي

 12/4/1333 اقد١ٜٓ اقٓٛز٠ 

( ٚزل  تبببا  عتُببٌ تٛقٝببجن ) ايػببسٜط ( عًببٞ ،    1333يف َببازع َببٔ عبباّ )  

ٌ  5 ) ٚيف . غبسط  أٚ قٝبد  ب٬ ، اقد١ٜٓ يف اااَؾس٠ اذتذاش ق٠ٛ اض ط٬ّ فٝ٘ ٜكرت  (  أبسٜب

تٛقٝببجن ) ايػببسٜط ( شٜببد ٜبًببال فٝبب٘  ٖببب  ٚزل تبببا  اتببس ، عتُبب1333ٌَببٔ عبباّ  

َببٔ ٔقاببٌ قٝببال٠ قٛاتٓببا اقٛدببٛل٠ يف ٖببرا اقٛقببجن ،     ((اغببٞ اقب٦ببس  ))نببريو ختًٝبب١  

عسق  عًُٝٗبا : إٔ ًٜكبٛا ايطب٬  ،     -ٚتباًٝكا يًػسٜع١ اإلض١َٝ٬  -ٚيهين 

ٜٚ ٛبٛا َٔ اذتسن١ ادتٓا١ٝ٥ اييت أقدَٛا عًٝٗا ، فهإ زلُٖا عًب٢ عسقبٞ إٔ   

َببدافجن . ٚسطبباُا مسعبب  فبب ٕ فٝؿببٌ بببٔ اذتطببني ق،ببٔدّ َببٔ ايٛدبب٘ ،  أطًكببا أزبعبب١

ٖٛات يؿد ٚٚقط ، اقد١ٜٓ سدٜد ضه١ ٚقبجن ٚقدّ عاد اهلل  ، ايػُاٍ َٔ ايكال١َ ايك

ايبسٜل ايٛسٝد ي٬تؿاٍ بني اقد١ٜٓ ٚايػُاٍ  ٖٚٛ - اذتدٜد ضه١ ٚقبجن نريو

ٔ  ايعبس   َٓبجن ٚ ، َٛقبعني  َٔ - ٍ  َب ٚبعبد ٖبرا ، ف َبا إٔ    اقب٪ٕ إىل اقدٜٓب١ .    إلتبا

قررررررار الررررردفاع 
عررررررن المدينررررررة 
 المنررررررررررررررررررررورة
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تطبب ٛيٞ قببٛات عًببٞ ٚشٜببد عًبب٢ اقدٜٓبب١ طٛعببًا ، أٚ تطببًِ اقدٜٓبب١ نسٖببا ْ ٝذبب١          

 يًُذاع١ .

 : أٜٗا ايٓاع

بايدفا  عٔ اقد١ٜٓ اقٓٛز٠ ، ٖٚٞ  َهًفٕٛ ايػذعإ اياٛاضٌ لٟٛدٓ إٔ اعًُٛا

ب٪ب٪ عني ارت٬ف١ ، بهٌ اي  نٝد اقعٟٓٛ ، س ٢ اتس قببس٠ لّ ٚاتبس دٓبدٟ ،    

زؾاؾ١ ، ٚقد عصَٛا ع٢ً ذيو عصًَا أنٝدًا ، ٚئ ٜٓهظ عًِ ايعجُاْٝني ٚاتس 

 ايٓاٟٛطذد اقاقد١ٜٓ اقٓٛز٠ ، ٚايكا١ ارتكسا٤ َٚٓاز٠  قًع١ أبساز ع٢ً َٔ ، ا٭محس

َا مل ٜدزز ٖ٪٤٫ ادتٓد يف أنفإ محس َكسد١ بدَا٥ِٗ حت  أْكا  اقدٜٓب١ ،  

 ٚحت  ايرتب١ ارتكسا٤ يًسٚق١ اقبٗس٠ .

 : ا ايٓاعأٜٗ

قد  تٛزطٛا يف عدل َٔ ا٭عُاٍ ارتطٝط١ يف ٖرٙ اذتس   اق ُسلٜٔإٕ ٖ٪٤٫ 

) يإلصتًٝص ( . َٚجًُا سًك  طبا٥س٠ حتُبٌ ايعًبِ ) اإلصتًٝبصٟ ( ذات      متًكًا ، ايعاق١ٝ

ئ ٜ ٛزعٛا عٔ ْكال أضبٛاز اقدٜٓب١    اق ُسلٜٔ، ف ٕ ٖ٪٤٫  ايٓاٟٛطذد اقَس٠ فٛم 

. َٚببٔ اا ُببٌ إٔ ٜكبعببٛا   فعِٗ جتبباٙ قببرب اقؿبببف٢  َٜٛببًا َببا ، ٚإطبب٬م َببدا 

 َٛاؾ٬تٓا َٔ ايٓٛاسٞ ٚا٭طساف ، ي عذٝصْا ٚاي كٝٝل عًٝٓا يف ايعٝؼ .

َٚببٔ ثببِ ، ٚيًشًٝٛيبب١ بببني اق ُببسلٜٔ ٚحتكٝببل أٖببدافِٗ ، ٚايببدفا  عببٔ اقدٜٓبب١  

 ٭ٕ أتكدّ با٫قرتا  اي ايٞ : -َجن ا٭ضط  -بعٕٛ اهلل ٚعٓاٜ ٘ ، اقبسزت 

ٜطبب بٝعٕٛ اياكببا٤ يف ايببرٜٔ ٜعًُببٕٛ َعٓببا ٜٚػببازنْٛا َؿببريْا بسقببا٥ِٗ  إٕ 

غسٜب١ أ٫ ٜباياْٛٞ باق٪ٕ َد٠ عاّ ، ٚغري ٖ٪٤٫ ٜٓاةٞ إٔ ٜسسًٛا عٔ اقد١ٜٓ ، 

، س ٢ ٫ ٜ عسقٛا يعٛاقال  اقد١ٜٓ إىل سٝح غا٤ٚا ، إىل َٛعد غاٜ ٘ غٗس أبسٌٜ

 كشط ع٢ً ايطٛا٤ .ًَش١ُ نرب٣ ست ١ًُ ايٛقٛ  ، بطاال اذتس  ، أٚ اي

 قا٥د ق٠ٛ اذت١ًُ اذتذاش١ٜ

 فخس ايدٜٔ

 

إٕ اي ٛادبد  يف اقدٜٓب١ يف غبٗس زَكبإ اقابازى ُٜعبٓد ضبعال٠        

با٫ع كالات  أف٦دتِٗ تؿدأ مل قٔ ٚفسٜد٠ يبٝف١ فسؾ١ فٗٛ ، عظ١ُٝ

ايبُ ْٝٓب١   تاعبح  زٚساْٝب١  َٔ ايػسٜط يًشسّ َا ع٢ً فع٠ٚ٬ . ايااط١ً

رمضررررران فرررررم 
 المدينرة المنرورة
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ٌٜ ٚايػُٛ  ٚ) ايهٗاز  ( ، تاح ايٓٛز يف ف ٕ ايكٓال ، يٓفظا يف

ُٓا٠   ايبيت   (اقٓباز٠ ايس٥ٝطب١ٝ   ) نٌ ادتٗات . ٚاقٓاز٠ اياٝكا٤ اقطب

ع٢ً ساف١ ايكا١ ارتكبسا٤ َصٜٓب١ باقؿبابٝح ايهٗسبٝب١ َبٔ أٚهلبا       

ْٛز ، يًرٜٔ فكدٚا اهلدا١ٜ ، ٚقًٛا ايبسٜل  مبجاب١ فٗٞ اتسٖا إىل

 .. .ٚضط ايؿشسا٤ .

،  ايػبسٜط  اذتسّ لاتٌ ايرتاٜٚح ُتؿ٢ًِ تهٔ مل ، يًةا١ٜ ٜدًاغد نإ اذتس ٚ٭ٕ

ايػعري٠ ايد١ٜٝٓ ت٪لٟ يف اهلٛا٤ ايبًل ، يدٜك١ اذتسّ ايػسٜط اييت  ٖرٙ  ٚناْ 

 ٖٚضعٗا ايطًبإ عاد اجملٝد تإ ، ضانٔ ادتٓإ ) ب ذٕ اهلل ( .

ستب١ اقد١ٜٓ ٚيف ثاْٞ أٜاّ ايعٝد ، ُسٌُ ااٌُ ايػسٜط ايرٟ ٖا جتٗٝصٙ يف 

دسًٜا ع٢ً ايعال٠ ، ع٢ً مجاٍ َص١ٜٓ ، ٚحتسن  أ٫ًٚ فسق١ اقٛضٝك٢ ايعطهس١ٜ 

ٚاهلذاْب١   ٚأغٛات اذتبسّ ايػبسٜط ، ٚاقٛ فبٕٛ اقبدْٕٝٛ ، ٚايكبااط عًب٢ ايبُٝني       

باغا ، ٚا٭َبري اببٔ ايسغبٝد ، ٚأَبني ايؿبس٠ ممبدٚ         ع٢ً ايٝطاز ، ٚنإ فخسٟ

بٌٜٛ اذتاَبٌ يًؿبس٠ ، ٚذٖابٛا إىل اذتبسّ     بو ، ميطهٕٛ شَاّ ادتٌُ ايفكٞ اي

 ٌ ايػسٜط يف َٛقع٘ ارتاف .ُايػسٜط ع٢ً تًو اهل١٦ٝ ، ٚٚقعٛا اا

. اقساضِ َط ُس٠ نإ ساٍ ادتٓد يف ض٤ٛ  ٖرٙ ناْ  فُٝا

 ( اإلضبكسبٛط  ) َٚبس   ، اقدٜٓب١  ْٛاسٞ يف َسٚع١ مٍح٢ اْ ػست فكد

.  دتٓبٛل ٚا ٚتفػب  ٖبرٙ ا٭َبسا  ببني ايكبااط     ، اقفًبر ٚاقبصَٔ   

 ٚشالت ا٭عاا٤ اقعٝػ١ٝ .

 جبُجن اإلزٖام ٖرا ٚتكاعط ، ايكباعات يف ايطري ع٢ً طاق١ ٖٓاى تال ٚمل

اذتبببال َببٔ ادتاٗبب١ يكببُإ سسنببات ايكبببازات ادتايابب١ يًُبب٪ٕ َببٔ ايػببُاٍ ،      

 يف نٌ طابٛز .تكسّٜاا % 30ٚاطتفك  إَها١ْٝ اي شسى إىل 

 زد٬ً َٔ إٔ : ٖٚٞ . غسٜا١ ١ٚاقع ْا  تًكٝٓا ( 1333 ٜٓاٜس 23 ) ٚيف

ٔ  قبدَ   قا١ًٝ ، ٚناْب  تطبهٔ يف أنبٛان َبٔ      اذتاػب١  بب٬ل  َب

ٚقببجن   ، ي ٖٛبا  لفٓ  اَسأ٠ دج١ أتسز ، اقد١ٜٓ أطساف ع٢ً ايؿفٝح

َٛاٍ ) نٝظ يف ٚٚقعٗا ، ٚأذزعٗا أفخاذٖا ايطبٛم   إىل ذٖال ثِ ، ( ُد

٘  قاكب   ، نٛت٘ إىل قالّ ٖٛ ٚفُٝافااعٗا ،   ، ايبدٚزٜات  عًٝب

ال وع والحمر  
ينتشرررررران فرررررم 
 المدينررررررررررررررررررررررة

 

يطرررررررب    رررررررة 
رررا  ويبيعهرررا طعام 
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٘  َع٘ أدسٜ  اييت اي شكٝكات يف ٚاعرتف ٘  ، ذيبو  إىل اقببس  أْب  ٚأْب

 باعٗا يف ايطٛم بعد إٔ طاخٗا يف قدز .

ٖببرا اذتببد ، ٚبببدأت ايكبببط ٚايهبب٬  ايببيت يف      إىل اجملاعبب١ ٚؾببً  يكببد

 . ٚاسد٠ تًٛ ا٭تس٣ خت فٞايػٛاز  

 ٚنإ َٔ ،اذت١ًُ ك٠ٛ بًٜشل اهلصمي١  إٔ سطني ( ايػسٜط )مل ٜهٔ مبكدٚز 

ٖٛات عتكس إٔ إَا اي٬شّ  َط عُساتِٗ عطانس بدتٍٛ ٜطُح إٔ أٚ ، اإلصتًٝص١ٜ ايك

ٚيهٓ٘ مل ٜفعٌ ذيبو ،  مبكداز أنرب إىل اقد١ٜٓ َٚه١ ،  اقٛدٛلٜٔ اقطًُني َٔ

 ٢ طٍٛ تط ايطه١ اذتدٜد .عً ٚقسز ا٫ن فا٤ باقعازى

ٚمل ٜهٔ َدافعٛ اقد١ٜٓ غتػٕٛ عدِٖٚ ، ٚبدأٚا ٜ ٛافسٕٚ 

إعُبباز اقدٜٓب١ لٕٚ إٔ ٜعبببٛا أُٖٝب١ يًُٓاٚغببات اياطببٝب١ ،   عًب٢  

 طسٜل غل اقكسز َٔ ٚنإ . َ٪ضطاتٗا ٜٚػٝدٕٚ ٜعُسْٚٗا ٚاض ُسٚا

ايط٬ّ ، ٚنإ َٔ اقكسز أٜكًا تٛضٝجن اذتسّ ايػسٜط  با  قااي١ س ٢ يًةا١ٜ فطٝح

بري ااذ تدمج١ًٝ . ٚنإ َٔ اق عني اخت ٚإْػا٤ سدا٥لَطاف١ أزبعني َرتًا تكسٜاًا ، 

َجبببٌ  ،إشا٤ اس ُبباٍ عبببدّ نفاٜببب١ ايةبباش اقٛدبببٛل ٭ٖبببِ ٚضببا٥ٌ اذتبببس  ٚايبببدفا     

َٚسنببص ايكٝببال٠ ٚاقٓػببآت   ٚاقٓببصٍ اقعطببهس اي ًةببساف . ٚعًٝبب٘ ا إْبباز٠ سذببسات 

ا٫ضبب ةٓا٤ عبٔ ايةبباش ، ٚتبٛفري ايهُٝبب١   ايعطبهس١ٜ عاَب١ بايهٗسبببا٤ . ٚببريو ا    

 اييت ناْ  ض ط ًٗو فٝٗا .

اذتساز٠ لزد١ َطاا١ يًُصٜد َٔ اق اعال ض ٍ مجاٍ باغبا قا٥بد   ٚعٓدَا بًة  

ادتٝؼ فخس ايدٜٔ باغا عُا إذا نإ ٜسٜد ث٬د١ ،  فسل عًٝ٘ قا٬ً٥ : إْين فكبط  

 اس ٝباز  تكبدز  إٔ ذيو َٔ ٚتط بٝجن . ايّٝٛ يف َا٤ دس٠٠ عػس مخظ أغس ٚسدٟ 

 ؟أعت ٌُ ايجًر ٖرا اذتس ٜا باغا  ، ايعطانس

 قِٝ َؿٓجن يًجًر يف اقد١ٜٓ ، ٚبدأ يف تٛشٜجن إْ اد٘ .ٚبعد شَٔ ٜطري أ

ٚقببد نببإ تٛشٜببجن ا٭زشام يهببٌ قببابط غببٗسًٜا عًبب٢ ايٓشببٛ   

 اي ايٞ :

 دساّ نًٝٛ ايٓٛ   دساّ نًٝٛ ايٓٛ 

 500 1 ضهس  500 - أزش

 صمود وإعمرار
 

تقنين الحصص 
 الغذاقيررررررررررررررررررررة
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 500 1 ق٠ٛٗ  - 3 )بسغٌ(

 50 - غاٟ  - 1 عدع

 500 - متس  - 1 فاؾٛيٝا

 - 1 قُس ايدٜٔ  - 1 بباطظ

 500 - دل  - 1 شٜ  عالٟ

     - 1 شٜ  شٜ ٕٛ

 ٚيهٌ دٓدٟ يف ايّٝٛ

 دساّ نًٝٛ ايٓٛ   دساّ نًٝٛ ايٓٛ 

 30 - ذتِ َكًٞ  350 - تاص

 4 - شٜ  شٜ ٕٛ  10 - ضهس

 100 - بباطظ  1 - غاٟ

 30 - ًَح  100 - قُس ايدٜٔ
 

 . كُح ًَٜٛٝأَ ايٚنإ ٜٛش   ع٢ً اذتٝٛاْات نًٝٛ ْٚؿط 

مجاٍ باغا ع٢ً يكال ايكا٥د ايعاّ يةس  غا٘ ادتصٜس٠ سؿٌ 

تًو ا٭ٜاّ ،  ايسابجن ادتٝؼ قٝال٠ يف َٓؿا٘ ٚتسى ، ٚضٛزٜا ايعسب١ٝ

ايكباعببات . ٚدببا٤ يف ٚؾببٝ ٘ ا٭فهبباز اٯتٝبب١  يهببٌ ٚؾببٝ ٘ ٚبًٍبب 

 بػ ٕ ق٠ٛ اذت١ًُ اذتذاش١ٜ :

ٞ  ٚاإلعذا  ا٫َ ٓإ مبػاعس َفعِ قًيب إٕ ) ٔ  ب ؾبدقا٥ ٕ  ايبرٜ ٔ  ٜبرٚلٚ اقسقبد   عب

اقكدض١ َٓر ض١ٓ ، ٚعتافظٕٛ ع٢ً َٓبك١ اذتذاش بكٛات  ٚأَاْات٘ ايػسٜط ايٓاٟٛ

ٖٛات ايفسْط١ٝ ٚاإلصتًٝص١ٜ اقػرتن١ َجن اق ُسلٜٔ .  بطٝب١ قد ايك

ٚأثل أ٫ٍ ٜهٕٛ أبٓا٤ ايٛطٔ اجملاٖدٕٚ يف ضاٌٝ زضٍٛ ايعاقني ٚأٚاَس ايكدز٠ 

 . (سبا١ْٝ س ٢ ايٓٗا١ٜ اإلهل١ٝ ٚأسهاَٗا بعٝدٜٔ عٔ اذتُا١ٜ اي

ٚيٝظ َفًَٗٛا أنإ مجاٍ باغا بٗرا اي كسٜس ٜسٜد اي ةب١ٝ ع٢ً ارتب  ايرٟ 

ازتها٘ بػ ٕ متبسل اذتذباش أّ أْب٘ نبإ ٜبًبال ايعفبٛ َبٔ اببا٤ ٚأَٗبات ايػباا            

 تٛاِْٗ ٚأزاًَِٗ ٚأطفاهلِ .إبسؾاف اق ُسلٜٔ ، َٚٔ  ٚااض ػٗد ٔايرتنٞ ايرٜ

وصررررية  مررررال 
 باشررررررررررررررررررررررررررررا

 

م انررررة فخررررري 
 باشا لدى  نوده
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باغببا ي فكببد ضببه١ اذتدٜببد يف فرباٜببس تببسز فخببسٟ  27ٚيف 

اقدٜٓب١ دبس٣ يب٘ َساضبِ      َٓبك١ ) َدا٥ٔ ؾاحل ( ، فًُا عبال إىل 

اض كااٍ سافٌ ، ٚشٜٔ َسنص ايكٝال٠ با٭ع٬ّ ٚايصٖٛز ٚأغؿإ 

.  (َسساا  ) عًٝٗا ن ال يٛس١  ك،ًُِّع ْ٘إ س ٢ . ( ايطذادٝد ) ٚ ايٓخٌٝ

اهلٛا٥ٝبب١ .  َٚبجن ٚؾبٍٛ ايكبباز إىل اقدٜٓب١ أطًكب  ا٭يعبا  ايٓازٜب١       

 ايدٜٔ باغا ٜادٚ ٚن ْ٘ غري َطسٚز بٗرٙ اقظاٖسات فخس ٚنإ

ايصا٥د٠ . غبري إٔ اقكبُٝني يف اقدٜٓب١ نباْٛا ستكبني يف إٔ ٜظٗبسٚا ضبسٚزِٖ بٗبرٙ         

٭ٕ إسطاضبببًا باإلساببباط ٚاي عبببال نبببإ قبببد أؾبببا  ايكبببااط   ;ايؿبببٛز٠ اذتطببب١ٓ 

 قا٥ببدْا نببإ باغبباٟ فخببسٚ ، ابببا٤ِٖ ايببرٜٔ فكببدٚا ا٭طفبباٍ ا٭ٜ بباّٚادتٓببٛل ٚس بب٢ 

ايعطببهس١ٜ ، ْٚبب٪َٔ أْبب٘ ضببٛف ٜٓكببر  َكدزتبب٘ يف ْجببل ايطببٛا٤ . ٚنٓببا عًبب٢ ٚٚايببدْا

 ا٤ بعٛلت٘ . ٚقُٓا بٗرٙ اق١ُٗ .اقد١ٜٓ . يرا نإ سكًا عًٝٓا ا٫س ف

ٚاقه١ْٛ  اذتدٜد يًطه١ ٠عػس ايطابع١ ايفسق١ اقد١ٜٓ قدَ  1333 َازع 4 ٚيف

ًا ٚمخطب١ قبااط . ٚناْب  ٖبرٙ ايفسقب١ تػبهٌ       َٔ ٦َب١ ٚئاْٝب١ ٚأزبعبني غخؿب    

 اتس ق٠ٛ تعصٜص١ٜ سذاش١ٜ . فاعدٖا مل ٜ ت دٓدٟ ٚاسد ٫ٚ بٓدق١ٝ ٫ٚ َدفجن .

ناْ  ق٠ٛ اذت١ًُ اذتذاش١ٜ تٛفس أِٖ ا٫س ٝادات ايؿش١ٝ 

بكببٞ َرياثببًا َببٔ ستافظبب١ اقدٜٓبب١ .    رٟمبط ػببف٢ ادتسسبب٢ ، ايبب 

٘ َبٔ سذبس غاٜب١ يف    ٚنإ بٓا٤ّ َٓ ظًُا ٫ ب ع ب٘ ، بٓٝ  ددزاْ

ايطُو ٚذيو َٔ أدبٌ محاٜب١ اقسقب٢ َبٔ اذتبس ارتباْل يف تًبو        

 ادتٗات . ٚنإ ٜ ٛضبٗا سدٜك١ ٫ضرتاس١ اقسق٢ ٚجتٛهلِ .

ا٭طابا٤ ، ضبعًٝا   ٚبعد فرت٠ َٔ اذتؿاز ضع٢ ضبٝط ايبدٜٔ ببو ٚنٝبٌ نباري      

 أْ٘ اي عا٬َت ايكدمي١ يًُط ػف٢ ، بػ ٕ ايع٬ز ٚاإلعاغ١ . غريسجٝجًا نٞ ٜعٝد 

مل ٜهٔ باإلَهإ اإلبكا٤ ع٢ً ْفبظ َطب ٣ٛ    -بطاال اْعداّ اإلَهاْٝات  -

ٍ  ايبداف٧  ايهٓط ف ٕ ، غ٤ٞ َٔ ٜهٔ َُٚٗا . تًو اي عا٬َت ٟ  ، ا٭محبس  يًب٬ٗ  ايبر

أغبببفل عًببب٢ َبببدافعٞ اقدٜٓببب١ يف أٜببباّ اذتؿببباز اقسٜبببس٠ ، تبببسى اثبببازًا عُٝكببب١ يف    

 ذانستِٗ .

المؤسسرررررررررررررررررة 
ة فرررررم الصرررررحي

 المدينررررررررررررررررررررررة
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  لاتببٌ اقدٜٓبب١ ، فكببد أقببِٝ  ٦أْػبب ٚعبب٠ٚ٬ عًبب٢ اق٪ضطببات ايؿببش١ٝ ، ايببيت 

َ ٓكٌ يف ب٦س عًٞ . ٚنإ ٖرا اقط ػف٢ زتٗصًا ) بايػبط ( اقؿٓٛع١  َط ػف٢

ادتُاٍ ، ٚناْ  ) ايػبط ( َةبا٠ ب غب١ٝ بٝكا٤ .  ع٢ً اقٓكٍٛ ايٓخٌ دسٜد َٔ

ايببيت اضبب خدَ  َببٔ أدببٌ ْكببٌ اقسقبب٢ ايببرٜٔ اغبب د        -٫ٚقبب  ٖببرٙ ايٛضببا٥ٌ   

 ض شطاًْا ناريًا .ا -َسقِٗ إىل اقسنص 

٘  ، ٖبرا  عًب٢  ٚع٠ٚ٬ ٕ  ف ْب ّ  ٖٓباى  نبا ٔ  أٚ عػبس٠  ذات أقطبا  يف ، ضبسٜساً  عػبسٜ

 أغذاز أٚ ، بارتٝاّ َةبا٠  ١ًًٝ أَانٔ لاتًٗايف  ٚنإ ، طابٛز نٌ َسنص

 ايؿشسا٤ .

، ٚنبإ شتبصٕٚ    ا٭لٜٚب١ ٚأقُٝ  ؾٝدي١ٝ ؾش١ٝ يًُد١ٜٓ ي بٛفري غب ٢ أْبٛا     

ه١َٛ ) ايػسٜط ( اض فالت َٓ٘ بػهٌ ناري ايهجس٠ يٝح إٕ س َٔ ايؿٝدي١ٝ

 بعد ضكٛط ايكًع١ ، ٚأْكرت َسقاٖا بٗرٙ ا٭ل١ٜٚ .

ٖرا  ٚنإ ٗس ٚبػهٌ َسٜس عذص يف ايؿٝدي١ٝ ايؿش١ٝ .  ، اذتؿاز ٚأثٓا٤

نإ بعض  -َج٬ً  -. فاُٝٓا نإ ٖٓاى فا٥ض يف بعض ا٭ل١ٜٚ  ْٛعّٝاايعذص 

  اٖل َٓٗا ذز٠ .ا٭ْٛا  ا٭تس٣ قد ْفدت متاًَا ، ٚمل ٜ

ٚمل ٜاُد أٟ َٔ ا٭َبسا  ) ايفريٚضب١ٝ ( أٚ اُقِعٔدَٜب١ ببني قب٠ٛ محًب١ اذتذباش يف        

ؾببٛز٠ ٚبببا٤ ) باضبب جٓا٤ ْببص٫ت ايببربل اقعدٜبب١ ا٭تببري٠ ( ، ْٚببالزًا َببا ناْبب   تظٗببس  

سا٫ت ) اي ٝفٛل ٚايدشْ ازٜا ( . ٚمل تطَس ٖرٙ ا٭َسا  إىل دٗات أتبس٣ . ْٚ ٝذب١   

١ ايببيت أدسٜبب  ا اي  نببد  َببٔ إٔ َببٔ أؾببٝاٛا ببب َسا  نٗببرٙ    يٮيبباخ ايباٝبب

 ناْٛا َٔ ايعطانس ايكالَني َٔ ايػُاٍ .

 ٚناْ  ا٭َسا  اييت تعادتٗا َط ػفٝات ايك٠ٛ ايع١َُٝٛ ا٭ضاض١ٝ ٖٞ :

 اذت٢ُ . -1

 اإلضكسبٛط . -2

 سا٫ت إضٗاٍ ايا٬ل اذتاز٠ . -3

 ٚبا٤ ) ا٭ْفًْٛصا ا٭ضاا١ْٝ ( . -4

ٚناْ  سا٫ت اإلؾاب١  ، اذت١ًُ ق٠ٛ ؾفٛف يف  َس أِٖ ٖٞ اذت٢ُ ٚناْ 

تكٌ يف فؿٌ ايػ ا٤ ٚتهجس يف فؿٌ ايؿٝط . ٚنإ اقؿابٕٛ باذت٢ُ ميجًٕٛ  ب٘
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. ٚيف ت٬ٍ ايعاَني ا٭ٚيني قابٌ إغب٬م    % ( َٔ ْص٤٫ اقط ػفٝات 95أٚ  90ضتٛ ) 

ٖٛات ، ثِ أؾاح اقكداز ا قبٛش  ٫  طسٜل ايػاّ ) لَػل ( نإ ٜٛش  اقؿٌ ع٢ً ايك

اقسقببب٢ ، بطببباال إغببب٬م ايببببسم ٚاذتؿببباز اقفبببسٚ  .    -ْطببباًٝا  -ٜهفبببٞ 

٢ُٖ ِٖ ، َصَٔ بػهٌ فظٗست اذت ارتاٝج١ ، ٚمحب٢ ايبشباٍ    اذت٢ُ سا٫ت  ٗست ث

 ايهجرئٜ .ب، ف ٚلت 

ْفًْٛصا بٛاضب١ اهلذا١ْ ايرٜٔ ناْٛا ٜ تٕٛ بايطهس ٚا٭زش اإل ٚبا٤ تفػ٢ ٚقد

يف غكٕٛ أضاٛ  تفػ٢ ع٢ً ْبام ٚاضجن ، ٚ ٗس بني َٔ ايطاسٌ يك٠ٛ اذت١ًُ ، ٚ

ٖٛات ؾفٛف مجٝجن ٚفكدت  ، ٣ايكٛ ٚتا٥س٠ َسٖك١ ا٭ؾٌ يف ناْ  اييت ايعطهس١ٜ ايك

ٚاضبع١   تًفٝات ا٭ْفًْٛصا أسدث  ايطاال ٚهلرا . ا٭َسا  قد اقٓاع١ َٔ عظًُٝا داْاًا

ااغبا ا٭َبس اي بايٞ    ايٓببام ،  ْٚايب  َبٔ ايكب٠ٛ اقعٜٓٛب١ يًااغبا ايكا٥بد ، ف ؾبدز اي        

 . ((نجس٠ سا٫ت ايٛفا٠ إىل ٖرا اذتد ضاال ٚقُِّشٛا يٓا  ))يًُط ػفٝات : 

ٕ إَٛدع١ يكًال ايكا٥د ، ٚقاي  :  َط ي١ أِٖ زلٚلٖا يف اقط ػفٝات ٚأٚقش 

ٌ  أق٣ٛ ٖٚٛ . اق٪ٕ ْكـ عٔ ايٓادِ يًكعط ْ ٝذ١ نإ إاا اقس  ذيو سبا٫ت   يف عاَب

 ْفًْٛصا ميٛت أثٓا٤ ْكً٘ إىل اقط ػف٢ .بٛبا٤ اإلال ٚنإ بعض َٔ أؾٝ،  ايٛفا٠

ٖٛات ٚناْ  ، ٜٚؿٝاٗا اإلزٖام ، ٚنإ  ّٜٛ بعد ًَٜٛا تكُشٌ ايعطهس١ٜ ايك

ادتٛ  ٚايعسٟ ٜ٪ثس ت ثريًا ناريًا يف ايعطانس .ٚناْ  ايٛداات اي١َٝٛٝ يف أٚا٥ٌ 

 غٗس َازع ناي ايٞ :

ٚعػببس دساَببات ضببهس   ،ٚاسببد دببساّ لقٝببل أٚ تاببص ، ٚدببساّ غبباٟ   350 ))

 سغٌدساًَا ب 85 دساّ شٜ  شٜ ٕٛ . أَا َطا٤ فب 3ٚ بسغٌدساّ  80ؾااسًا . ٚ ٗسًا 

دبببساّ ًَبببح َٜٛٝبببًا . ٚنبببإ ٜؿبببسف نًٝبببٛ ْٚؿبببط قُبببح  30دبببساّ أزش ٚ 15َبببجن 

 .  ((يًشٝٛاْات 

ّ  إٔ ْع برب  إٔ ٚب َهآْا بداٜ ٗا يف تصاٍ ٫ اق٪ٕ َػه١ً ٚناْ  ٜهبٔ   مل ايؿبٝا

َٚجن ذيو ، بدأت سٛالخ اهلس  ايفسل١ٜ َٔ اقٛاقجن اقخ ًفب١ يًذاٗب١   قد بدأ بعد . 

َٚٔ لاتٌ اقد١ٜٓ . ٚاقجري ي٬ْ ااٙ إٔ أٍٚ َٔ فس نإ َٔ ايعطبانس ايعبس  . ٚيف   

ٖٛات اقسابببب١ جبببٛاز اقدٜٓبب١ أَبباّ ) اذتؿببٔ   6 َببازع اس ػببد قطببِ عظببِٝ َببٔ ايكبب
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  هلِ ض٤ٛ عاقا١ ايفساز . باغا ، ٚبرٍ ايٓؿا٥ح هلِ ، ٚغس ٟفخس ٚسكس ( ا٭محس

 يهٔ ذيو مل ظتٔد غ٦ًٝا .

قازف  أي١ٜٛ ٚاض عال٠ ، زٚضٝا َجن ايؿًح بعكد ا٭ْاا٤ تٛاتست 1334 َازع 9 ٚيف

ّ  ناف١ ايعطهس١ٜ ٚاق٪ضطات ايٛسدات ٚشٜٓ  ، ٚأزلٖإ ٚباطّٛ ٚايكٓالٜبٌ   ببا٭ع٬

 ، عطبهس١ٜ اي اقٛضبٝكات  فبسم  ت كبدَٗا  اقٛانال ٚأقُٝ  ، ايهٗسب١ٝ ٚاقؿابٝح

ٚغازى يف ذيو س ب٢ اقسقب٢ ايبرٜٔ يف طبٛز ايٓكاٖب١ ، ٚأقُٝب  أيعبا  اقؿبازع١         

 ٚعسٚ  ) ا٭زادٛش ( .

ٚيف اذتبسّ ايػببسٜط  ؾببعدت ا٭لعٝبب١ بٓؿبس٠ ادتببٝؼ ، ٚيف اقطببا٤ ا تٛشٜببجن   

اذت٣ًٛ ، ٚا٭زش بايًشِ ، ْٚكٝجن ايعٓال ع٢ً ادتٓبٛل ، نُبا ٚش  عًب٢ نبٌ ٚاسبد      

 . ا٫ض شكام اقكسزع٢ً َِٓٗ زغٝفإ شٜال٠ 

َببازع قاَبب  ضببس١ٜ اياةايبب١ ببًعبب١ اض هػبباف١ٝ يف داٗبب١ ) ب٦ببس    22ٚيف ٜببّٛ 

ك ٌ ث٬ث١ َٔ ايادٚ يف اقعسن١ فحت  قٝال٠ ايٝٛشباغٞ إمساعٌٝ أفٓدٟ .  اغٞ (اق

ٕ ايرٜٔ تسدٛا يدفجن قٛات ايطس١ٜ ، ٚختًب٢   اق ُسلٜٔاييت لازت َجن  عبٔ   اق ُبسلٚ

ٖٛات أضببًش١   نببجري َببٔ دسسبباِٖ يف أز  اق  عسنبب١ ٫ٚذٚا بببايفساز ، فةُٓبب  ايكبب

 غا٠ . ٠ايك ٢ً ٚض ني مج٬ً ٚضاع١ محري ٚض  عػس

ْفرْا قبازًا َٔ َدٜٓ ٓا إىل أٖايٝٓبا ،  أ 1334َازع  24ٚيف 

ٚمحًٓبباٙ بببآتس تباباتٓببا ٚحتٝاتٓببا ، ٚنببإ ٖببرا ايكببباز ٜصعببل   

 يد٠ ٚن ْ٘ نإ ٜعسف أْ٘ ئ ٜعٛل ثا١ْٝ .

،  ٚايؿًال اذتدٜد َٔ ن ١ً بؿٝشات ٜٗ ِ اذت١ًُ ق٠ٛ يف ايص٤٬َ َٔ أسد ٜهٔ ٚمل

ذيبو ،   يف ستكبني  ٚناْٛا ، اقكدع ايدفا  يف َٗاَِٗ يف ٜفهسٕٚ ناْٛا فشطال فِٗ

، ٚعكبدٚا   (1)٭ِْٗ ناْٛا أببا٫ً ٚقفٛا أدطالِٖ ع٢ً ايدفا  عٔ ايكا١ ارتكبسا٤ 

 يعجُاْٞ َٓر قسٕٚ .أنٝد ايعصّ ع٢ً إلا١َ ارتد١َ اييت نإ ٜ٪لٜٗا ادتٝؼ ا

ُسٛؾست اقد١ٜٓ ، يهٓ٘ مل ٜهٔ قٔ سٛؾس فٝٗا ترب عبٔ  

ُٚببرٍ ايطبعٞ إلعبال٠    ، ٖرا ، ٚنإ نٌ غ٤ٞ ستاطًا بايطبس١ٜ  

 .زتااط َجن ارتازز َجًُا نإ ايػ ٕ َٔ قاٌ حتكٝل ا٫

                                                           

 يعً٘ ٜسَص بريو يًدفا  عٔ اقد١ٜٓ َٚا متجً٘ َٔ قِٝ إميا١ْٝ ) اقسادجن ( . (1)

القطررررار يغررررادر 
المدينرررة حرررام   
التحيرررررررررررررررررررا  
 واألشررررررررررررررروا 

 

المدينررررة تحرررر  
 الحصررررررررررررررررررار
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 باغا أٟ قا٥د يف َعبإ ٚعُبإ ٚلزعبا إ٫ٍ ٚأتبربٙ ، ٚمل ٜابل      ٟٚمل ٜرتى فخس

 ُبا٠ اقدٜٓب١ ا٭تكٝبا٤ ، ٚناْب     ض اْاٍٛ مل ٜطُجن باضب ةاث١ سُ إٚ َٛقجن يف لَػل أ

ايربقٝات اييت أبسقٗا قا٥بدْا ايفاقبٌ َب٪ثس٠ َٚٛدعب١ يًكًبٛ  . ٚعًبِ محبا٠ اقدٜٓب١         

 أِْٗ قد ُتسنٛا ٚسدِٖ  ًًُا ٚبؿٛز٠ ٫ تًٝل بصَاي١ ايط٬  .

       ٚ َعبإ  ٚيف ا٭ٜاّ ا٭تري٠ ، نبإ سببال ايكببازات ايعاًَب١ فُٝبا ببني اقدٜٓب١ 

 ظتُجن َٔ غاب١ ) ايةصٌٜ ( جبٛاز اقد١ٜٓ .

باذتبال  اق٪ٕ قبازات ٚتعٛل ، ايػُاٍ إىل اذتبال حتٌُ ايكباز عسبات ٚناْ 

ٍ  بايٓطبا١  يًةاٜب١  ٚتببس٠  غاق١ ١َُٗ ذيو ٚنإ . َعإ َٔ حتكسٙ ايرٟ ايكبباز .   يعُبا

ِ  ٚقبجن  قد ٜهٕٛ إٔ َٔ تٛف ٖٓاى ٚنإ ٔ  ايعبٛل٠  ْكبب١  يف يةب َعبإ .   س ب٢  اقدٜٓب١  َب

ٍ  ٕأ : ٚاذتكٝكب١  ٕ  نبباْٛا ٚادتٓبٛل   ايعُبا ٜهببسّ  ايكا٥بد  ايااغبا  ٚنببإ . بفدا٥ٝب١  ٜعًُبٛ

ٜعكبٛ    ) ٚنإ ، ضاقًا بايكباز ٜ تٕٛ ايرٜٔ ايطا٥كني ٚتاؾ١ اذتدٜد ايطه١ عُاٍ

طابٛز ايطه١ اذتدٜد َهًفًا بطٛم اتس قبازات اق٪ٕ . ٚنإ عدل  ( َٔ أفٓدٟ

دتٓٛ  قاٌ إغ٬م ايبسم مخط١ عػس قبازًا ، نٌ اق٪ٕ اييت َست إىل ا قبازات

 غاس١ٓ . ٚنإ ذيو أِٖ تد١َ ي٦ًٝٗب١ ايعاَب١   ٠قباز َٓٗا ٜ هٕٛ َٔ ئاْٞ عػس

ضبب اْاٍٛ إىل اقدٜٓبب١ ، َببٔ أدببٌ اي شكٝببل يف    إ َببٔ قببدَ  ايببيت ، اذتببس  ٭زنببإ

 إَها١ْٝ ايٓكٌ بايطه١ اذتدٜد .

 ٗد فٝب٘ باكبا٤  باغا بٝاًْا تع ْٟػس فخس(  1334أبسٌٜ  9يف ) 

يف َٓبكبب١ قبب٠ٛ اذتًُبب١ ، س بب٢ ْٗاٜبب١ سسنبب١      ٚايكببااط ادتٓببٛل

اذتذاش ، ٚأعًٔ إٔ َٔ قاًٛا ٖبرا اي عٗبد ضبٛف عتظبٕٛ بػبسف      

أساا٤ اذتذاش ( . ٚنجري َٔ ٖ٪٤٫ مل  ) : باضِ ف ح ايرٟ اي طذٌٝ

، ٚبعض َٔ ٜعسفٕٛ  أغًل قد اذتدٜد ايطه١ تط إٔ ٜعسف ٜهٔ

ددٜبد ،   َٔ ايبسٜل ٜف ح إٔ اا ٌُ َٔ أْ٘ يف ٜفهسٕٚ ناْٛا ذيو

دساسًا يف قًٛ  َٔ ٜ ًكٕٛ ٖرا  اٜف شٛ يه٬ٝ ٜطه ٕٛ ٚناْٛا

 ارترب اق٪مل .

ٌ     لفرت ) ف ح ٚا  ٖبرا  أساا٤ اذتذاش ( ٚتطابل نجري َبٔ ايكبااط ٚادتٓبٛل يٓٝب

باذترب ا٭محس يف أٚي٘ . ٜطرتعٞ ايٓظس فٝ٘ ٖٛ تٛقٝجن ايااغا ايكا٥د  ٚمما ، ايػسف

ديررررروان أحبررررراة 
 الح ررررررررررررررررررررا 
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َؿٓٛعًا َٔ ايٓٝهٌ ، ا٭َس  ٚنإ ( ادتٗال١ٜ ) تٛاا أسد إؾاع٘ يف ايااغا َظٔاٚي،

 ايرٟ نإ ي٘ ٚقجن سطٔ بني أبباٍ سا١َٝ اقد١ٜٓ .

اذتذباش ،   عٔ ايدفا  ع١ًُٝ ْٗا١ٜ س ٢ ، اذت١ًُ ق٠ٛ َٓبك١ يف باياكا٤ ايٛعد نإ

 َبد٣  عًب٢  يٛقبٛف ا ايكا٥بد  يًااغبا  َت ،ٖت٢ د١ٗ فُٔ ، ا٭١ُٖٝ َٔ داْال ع٢ً َط ي١

إَها١ْٝ إٔ ٜجل بسفام ض٬س٘ ، َٚٔ د١ٗ أتبس٣ ايٛقبٛف عًب٢ َبد٣ تكابٌ دٓبٛل       

ٔ  ، اق بٛعني دٝؼ فهس٠ اذت١ًُ ٟ  اي ذسبب١  ٚناْب   . اهلبدف  سٝبح  َب بٓذبا  ،   جتبس

 ٟٚنإ ايكااط ٚادتٓٛل ٜ عذًٕٛ ا٫ْكبٛا٤ حتب  زاٜب١ اي ببٛ  ايبيت زفعٗبا فخبس       

يصاَبًا   ٚنإ . ( اذتذاش أساا٤ لفرت ) يف ا٥ِٗأمس ي طذٌٝ بِٝٓٗ فُٝا ٚتطابكٛا ، باغا

، بعض ايعٛاٌَ ا٫د ُاع١ٝ ٚايسٚس١ٝ ، يف ٖرٙ اي ذسب١  أعٝٓٓا ْؿال ْكجن إٔ عًٝٓا

 ايعطهس١ٜ ، اييت بدت بطٝب١ يف  اٖسٖا .

نإ ميهٔ ايكٍٛ إْ٘ مل ٜهٔ َٔ اقُهٔ إٔ ٜببري طبا٥س أٚ متبس قافًب١ ،     

ال ألزادب٘ ممبٔ اضب  ذْٛا ايااغبا َٚكبٛا      لٕٚ ا٫ض ٦رإ َٔ ايااغا ، يهٔ َٔ عب 

إىل ايػُاٍ ناْٛا ق١ً ، ٚبريو أقا  ايااغا نجريًا َبٔ قبال٠ ٚسداتب٘ ا٭قٜٛبا٤ ،     

ٚهلرا نإ ٜكةط بػد٠ ع٢ً ا٫ض ٦رإ يف ايةٝا  ، ٚنإ ٜعٌُ ي شكٝل َٛاش١ْ 

ٚأٟ عذص ٜطري يف َٝصا١ْٝ ايكٝال٠ نإ  َٔ اقُهٔ إٔ ٜهبٕٛ تببريًا .   ، لا١ُ٥ 

ٜهببٔ َببٔ اق ؿببٛز اي فببسٜط يف أٟ غببخـ يف ارتدَبب١ ، ٚنببإ ٜٓ ظببس َببٔ   ٚمل 

 .نٌ ٚاسد ألا٤ َٗاّ فٛم طاق ٘ س ٢ ٚفٛم طاق ٘ اياػس١ٜ 

نببإ ذنببس٣ تسبببجن ايطببًبإ عًبب٢ عببسؽ    1334أبسٜببٌ  27ٚيف ٜببّٛ ادتُعبب١ 

  ٥ب ٚقس ، ٚأقُٝ  اقكاب٬ت ايسمس١ٝ، ايدٚي١ ، ٚأقُٝ  اقساضِ دسًٜا ع٢ً ايعال٠ 

 ٚأطًك  ؾٛازٜ  ايص١ٜٓ .، ٚأقُٝ  ا٫س فا٫ت  ،ا٭لع١ٝ 

نببإ ٖٓبباى َببس  ٜطببشل قبب٠ٛ محًبب١ اذتذبباش َببٔ ا٭عُببام أ٫ ٖٚببٛ   ٚيهببٔ 

 ايفساز َٔ ارتد١َ .

َببِٓٗ إىل بببايفساز ؟ ثببِ ضببس٣ ايعبس    بببدأ بعببض ادتٓببٛلقباذا  

ناْ  بطاال  ايفساز سا٫ت إٔ ْطُجن نٓا ؟ ا٭تساى ادتٓد ؾفٛف

ادتٓد ع٢ً ٜبد ايكبااط يف    هلاٜ عس  اقعا١ًَ ايط١٦ٝ اييت نإ 

 أٚطبباِْٗ إىل ايعببٛل٠ عببدّ رتبببس تعسقببِٗ بطبباال أٚ ، ادتاٗببات

ٔ  ، ا٭ؾب١ًٝ   يف َببٔ ٓضحتب  ضبس١ٜ  مجعٝب١  ٓا بعبد ذيبو  ان ػبف  ٚيهب

 معيرررة الحررر  
 علرررررر  ال رررررررار
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َٚببٔ غتببايبِٗ َببٔ دٓببد ا٭نببسال     ايعببس  دٓببد َببٔ اقدٜٓبب١ لاتببٌ

 ٚا٭تساى ٚادتسانط١ ع٢ً ايفساز .

ُٚسهِ  ، ٚألٜٓٛا ٚسٛنُٛا اذتس  لٜٛإ إىل ايطس١ٜ ادتُع١ٝ تًو أعكا٤ ٚأسٌٝ

 ، ٚغؿب  ضباس١ اإلعبداّ بادتٓبد     َٔ أٌٖ اقدٜٓب١ عدل َِٓٗ ناْٛا باإلعداّ ع٢ً 

أبسٜببٌ ; ٚضببٝل   30 ايج٬ثببا٤ ٜببّٛ يف ذيببو ٚنببإ ، اقببدْٝني ا٭غببخاف َببٔ ٚنببجري

ايطبه١   ستبب١  ساف١ ع٢ً ايٛاقع١ ايطاس١ إىل ايٝدٜٔ َكٝدٟ باإلعداّ عًِٝٗ ااهّٛ

 زًَٝا بايسؾاف . إعداَِٗ، ٚا  دٜد١ٜاذت

اي بازٜ    ٕإ : ٜكٍٛ زأٟ ٚئ١ ، اذتؿاز بد٤ ع٢ً غٗس ضتٛ َك٢

كٛي١ إ٫ٍ سٛالخ ت هسز ، ٚأًٜا نإ زأٟ َٔ ٜ٪ٜدٕٚ تًو اق ٖٛ َا

 قامتب١  ؾفشات ٖٓاى سؿاز نٌ تازٜ  يف ف ْ٘ ، ٜعازقْٛٗا أٚ

.  َ عاقاب١  َٓفسل٠ بٛقا٥جن ٜ هسز ذيو ٚنٌ ، َػسق١ أتس٣ ٚؾفشات

ٚنٌ ايٛقبا٥جن ايداتًٝب١ ٚارتازدٝب١ يف ايكب٬  اااؾبس٠ ا٭تبس٣       

 . طاٝع١ٝ اقبساز١ٜ درب١ٜ سٛالخ ٚن ْٗا تعاقال يف حتدخ ناْ 

ٚايطسق١ حتدخ يف غٛاز  قًع١ اقد١ٜٓ ٚبٝٛتٗا ٚسدا٥كٗا  ايك ٌ سٛالخ ٚناْ 

ٔ ضبًال  ااٝب١ ، ٚقد اخترت بعض اي دابري ايؿاز١َ قهافش١ ٚقبٛ  ادتبسا٥ِ َب   

ٚق ببٌ ، َٚٓببجن جتببٍٛ أٟ غببخـ أٚ أٟ دٓببدٟ بعببد  ايظٗببس بببني اابب٬ت باضبب جٓا٤   

 ايدٚز١ٜ اقطًش١ .

ْٚ ٝذ١ ي باٝل ٖرٙ ا٭ٚاَس ايؿبالز٠ ٚتٓفٝبرٖا بدقب١ ، ٖا َهافشب١ ايٛقبا٥جن      

 ايدات١ًٝ ايٝطري٠ ٚادتص١ٝ٥ ، اقخ١ً با٭َٔ ٚايٓظاّ .

ؿب١ يف  ١ ايٓاقا اي فهري يف ٚض١ًٝ ي ٛفري ايطعسات اذتسازٜ

ساد١ ق٠ٛ اذتًُب١ َبٔ ايًشبِ . فكباّ     غرا٤ ا٭فسال ٚايكااط ٚضد 

ْٜٛٝبٛ يف ا٭َبس    7فخس ايدٜٔ باغبا بب ب٬ه ٖبرا اي بدبري اي بايٞ يف      

 ايَٝٛٞ :

 تٛؾٝات تاؾ١ بػ ٕ ادتسال

َا ايفسم بني ادتسال ٚايعؿفٛز ، أٖٛ عدّ ٚدٛل زٜؼ يب٘ فشطبال ؟ ، فًدٜب٘    

 ةبر٣ عًب٢ ايٓابات ، ٖٚبٛ غبسع نايعؿبفٛز أٜكبًا        ٖٛ اٯتس دٓا  ٜبري بب٘ ، ٜٚ 

عؿيب َجً٘ ، ٜٓ كٞ َا ٜ نًب٘ بعٓاٜب١ ; ٚنبإ عًب٢ َا٥بد٠ َسنبص ايكٝبال٠ أَبظ         

التررررردابير الترررررم 
اتخذ  من أ ل 
تحقيررررررررررررررررررررررر  
االنضرررباط فرررم 
المدينرررررة أ نررررراة 
 الحصررررررررررررررررررار

 

حاميرررة المدينرررة 
تأ رررررل ال رررررراد 
 برردال  مررن اللحرر 
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َك٠٬ دسال ، ٚطعُ  َٓٗا َجن ش٥٬َٞ ف يفٝ ٗا أير َبٔ ) عًبال ايًطبإ ( ، نُبا     

 إٔ ضًب ٘ َجن عؿري ايًُٕٝٛ ٚشٜ  ايصٜ ٕٛ غا١ٜ يف ايًر٠ .

ْفهببس يف ٚضبب١ًٝ يبببسل ادتببسال َببٔ اذتببدا٥ل     ٚاذتاؾببٌ أْبب٘ بببا٭َظ نٓببا  

ٚايككا٤ عًٝ٘ ، أَا ايّٝٛ فٓاشح عٔ ٚض١ًٝ دتًا٘ . ٚأزدٛ َٔ ش٥٬َٞ إٔ ٜسضًٛا 

 ادتسال ع٢ً ضاٌٝ اهلد١ٜ ٜٚط فٝدٚا َٓ٘ بايٛد٘ ايرٟ غسس ٘ . ٞإي

 قا٥د ق٠ٛ مح١ً اذتذاش

 فخس ايدٜٔ

 

   ٛ ٠ اذتًُب١ أ٫ًٚ إىل  ُقدَ  َك٠٬ ادتسال اييت أعدت يف َفسش٠ َسنبص قٝبال٠ قب

 ؟ضبٓفعٌ   َباذا  : َ طبا٥ًني  بايعني ٜٚ ةاَصٕٚ ايٓظسات ليٕٛاٜ ا ادتُٝجن ٚنإ ، ايااغا

ٖرا أزال ايااغا إٔ ظتعٌ َٔ ْفط٘ قد٠ًٚ ٭ؾدقا٤ َا٥دت٘ ،  َٚجن ؟ ضٓ نً٘ نٝط

أْ٘ بسغِ اياػاغ١ اييت عً  ٚدٗ٘ ٚا٫ب طا١َ  فٛددت ، دٝدًا إيٝ٘ اْ اٗ  ٚيهٓين

بؿببعٛب١ .  ٚلعببٛت اهلل أ٫ٍ  اقكًببٞ يف عٝٓٝبب٘ ، نببإ ٜا ًببجن ادتببسال    ازتطببُ  ايببيت

ٖٞ ، يهٔ اهلل مل ٜ كاٌ . ٚمل ٜهٔ  ٜ اك٢ غ٤ٞ قط يف ايبال زٜجُا ٜ تٞ ايدٚز عً

انٌ َٔ ذتِ ادتسال ايًبٝط ٭ٕ ايااغا نإ ٜٓظبس إىل طابل    إٔ َٔ اقُهٔ إ٫ٍ

ٚ   ٜصٜبدٙ نٌ قابط ٚن ْ٘ ٜساقا٘ ، ٚنإ  نبإ ٜسٜبد إٔ ٜ تبر    إذا َبا ْكبـ ، 

َٚجن ذيو نإ ٜعبس  عبٔ اضب ُ اع٘     ،َٔ طاك٘ يٝكجن يف بعض ا٭طاام ايٓاقؿ١ 

 بًر٠ ادتسال .

تع ُببد  إٔ إ٫ٍ اقدٜٓبب١ ساَٝبب١ أَبباّ ٜعببد مل أْبب٘ تكببدّ فُٝببا ذنسْببا

،  طسقٓبا  أغًكب   فكد ، أسد َٔ َطاعد٠ أٟ اْ ظاز لٕٚ ، ْفطٗا ع٢ً

ا تباٝل ٖرٙ ٜهٔ ممهّٓٚمل ٚمل تعد اق٪ٕ ت تٝٓا َٔ ايػُاٍ ، 

ايٓكب١ يف نٌ َط ي١ ، ٚيف نٌ غ٤ٞ . َٚبجن ٖبرا فكبد اختبرت     

 ابري َٔ أدٌ إظتال ع٬ز ٯ٫َٓا .بعض اي د

يًُد١ٜٓ ، يف ا٭ٜاّ  ايدات١ًٝ ايكًع١ بسز يف قٓا١ً ٚقجن ، زتدلًا اق ُسلٕٚ ٚساٍٚ

 1334َاٜٛ  29-28ٚيف ي١ًٝ تطفس عٔ أ١ٜ تطا٥س .  مل ايكٓا١ً ٖرٙ إٔ غري ، ا٭ٚىل

ٛا ايكٓاببٌ عًب٢ تبط    ّفتطًًٛا إىل ) ااٝط ( ، ٖٚٞ ستب١ يف مشاٍ اقد١ٜٓ ، َٚؾ

عػس٠ قٓا١ً يف نٌ ؾط باْ ظاّ ، ٚتسبٛا قباعًا  إسد٣ ٚفذسٚا اذتدٜد ايطه١

العرررررررررررررررررررررذا  
والحرمان أ نراة 
 حصررار المدينررة
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ٛ  أقبٛا٤  ٚبدت ، اقد١ٜٓ يف ايكٓابٌ أؾٛات ٚمسع  ، اذتدٜد ايطه١ َٔ اقٓفذبس٠   الاقب

 َٔ اي ٬ٍ اجملاٚز٠ .

 :يًذٓٛل ع٢ً ايٓشٛ اي ايٞ ٚيف تًو ا٭ٜاّ أؾاح تٛشٜجن ايٛداات 

دببساّ متببس ، بببد٫ً َببٔ ايببٓكـ يف   250دببساّ لقٝببل ، ٚ 100

دبساّ متبس    225دساّ متس عٛقًا عٔ ايطهس ، ٚ 100ارتاص ، ٚ

ٚ   80عٛقًا عٔ ايبعاّ ، ٚ ٚ   30دبساّ بسغبٌ ،   20دساَبًا ذتبِ ، 

سف هلا عًط ، ٚنإ ؿدساًَا ًَح ، أَا اذتٝٛاْات فًِ ٜهٔ ُٜ

 عداّ ق٠ٛ اذت١ًُ ( ; ٚنإ فخسٟ باغا ٜٗبس   بٖرا مبجاب١ ) أَس 

إىل أٟ تٓدم تٓاعح َٓ٘ إغباز٠ ا٫ضب ةاث١ ، ٜٚؿبٌ نبايربم إىل     

 أٟ دا١ٗ ٜطُجن َٓٗا ؾٝش١ اي ُاع ايعٕٛ .

لَػبل ٚاضب اْاٍٛ عًب٢ ايطبٛا٤ ي ب َني       إىل عدٜبد٠  اضب ةاث١  بسقٝبات  ن بال  ٚقد

 ٚيهببٔ لٕٚ دبببد٣ٚ لَػببل ٚاقدٜٓببب١ ٚزفببجن اذتؿببباز ،    ببببني ايكبببازات  حتسنببات 

 . ٚايجاات ٚايعصّ ٚاي ٛنٌ بايؿرب إ٫ٍ ارت٬ف إىل ضاٌٝ ٫ إٔ اذتا١َٝ قٛات  ف لزن

أنجس َٔ ث٬ث١ ا٫ف سٝٛإ ٭ْ٘ مل ٜهٔ َٔ اقُهٔ ؾسف ايعًط  ْفل ٚقد

ٌ  ت نٌ بدأت إٔ إىل ٚاذتُس ٚاياةاٍ بادتٝال ا٭َس ٚاْ ٢ٗ ، هلا ،  دٛع ٗبا  ا إلغبا  ايسَب

اذتساع ٚايسعا٠ يف َٓجن اذتٝٛاْات َٔ ذيو ، غري أِْٗ فػًٛا . ٚيف ا٭ٜاّ  ٖدَد ٚقد

 ا٭تري٠ يًشؿاز مل  ٜال إ٫ٍ ضتٛ ئاْني أٚ ١٦َ َٓٗا .

ٞ  - ايسٜا  َٔ أْاا٤ ٚزلت (1334 ) 1918ّ ْٜٛٝٛ 17 ٚيف ٔ  لٜباز  ٖٚب  - ضبعٛل  ابب

: إٔ ئب١  اتٓبا يف َٓػبٛز فشبٛاٙ    أعدْا ؾٝاغ ٗا بػهٌ درا  ، ٚأذعٓاٖا ع٢ً قٛ

ٖب٪٤٫   إٔمجع١ٝ يإلتٛإ تػهً  َٔ أغخاف تكا٠ َ دٜٓني إىل أبعد اذتبدٚل ،  

ااسنبب١ يف إَبباز٠ ابببٔ ضببعٛل ، ٚإٔ أعكببا٤   ايس٥ٝطبب١ٝا٭غببخاف ميجًببٕٛ ايكبب٣ٛ 

ضببباٌٝ  يف ب ْفطبببِٗ يً كبببش١ٝ مجعٝببب١ اإلتبببٛإ ٖبببرٙ نببباْٛا عًببب٢ أا اضببب عدال    

ِ ٚأفهببازِٖ َٚاببال٨ طبببسٜك ِٗ ،    ٜعبببدٕٚ تببسٚز ) ايػبببسٜط ( سطببني عًببب٢    أْٗبب

      ٕ  ارتًٝف١ ٚمتصٜك٘ مشٌ اقطًُني ٚٚسبدتِٗ بٗبرٙ ايؿبٛز٠ ذْابًا ٫ ٜة فبس ، ٜٚع بربٚ

 سٜط ( سطببني ٚأتااعبب٘ نفببس٠ َببازقني ، ٚأْٗببِ شسفببٛا َببٔ َٓبباطكِٗ بع ببال    ) ايػبب

(  ايػبسٜط  ) ب تابا   اهلصمي١ إذتام ٖٞ أَاِْٝٗ أقؿ٢ ٚإٔ ، ضعٛل تًكٛٙ َٔ ا٭َري ابٔ

 سطني ٚطسل اق ُسلٜٔ ٚايهفس٠ َٔ َه١ .

طعررررا  ال نررررود 
يقل والحيوانا  
ررررا  تمررررو   وع 

 

الطعررا   التمررر  
الوحيررررررد لقرررررروة 
 الحملرررررررررررررررررررررررة
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ٕ :  ٚاذتكٝك١ ،.اي ُس غري يدٜٓا ٜال مل ٖٚبٞ   -متبٛز اقدٜٓب١    فب 

ٍ  لعبا٤  بربن١ اييت سظٝ  ، غبٗس٠ ٚاضبع١    ان طبا   -  ايسضبٛ

يف أٟ بكع١ أتس٣ َبٔ بكبا  ايعبامل .     تٛدداييت ٫  اق ُٝص٠ ب ْٛاعٗا

 ٔ ) ايسطبببال ( ،  ٚيف اٯْٚببب١ ا٭ٚىل نٓبببا ًْببب ِٗ نُٝبببات ٖا٥ًببب١ َببب

ٚناْ  ا٭ٚق١ٝ َٓ٘ تاا  بعػسٜٔ ) باز٠ ( أٚ َبا ٜعبالٍ قسغبني َبٔ     

ْهبٔ ْعبسف فٛا٥بدٙ ، ٚنباْٛا      مل اٯْٚب١  ايع١ًُ ايفك١ٝ . ٚيف تًبو 

ٚاقببا٤ اقببجًر فكببط ٖببٛ  . ب ُاَبب٘ ايبعبباّ ٜببٛش  إٔ عتسضببٕٛ ارتاببص إىل

َببا  قببدز َٓبب٘ تػببسبٛا إٔ ٚتطبب بٝعٕٛ ، ايببرٟ نببإ َ ببٛافسًا بهجببس٠

غس  َا٤ اقد١ٜٓ ايؿشٞ يًةا١ٜ عٓبدَا   ػاجن ٫َْٔ  إ . ٚنٓتسٜدٚ

نببٛبني َببٔ اقببا٤   ٚنببٌميببٌ َٓٗببا .   ٜببجًر ، ٚنببإ ٜعبببٞ يببر٠ ٫  

ـ  نٌ نإ فكد عت٬ٕ ستٌ زغٝط َٔ ارتاص . ٚعًٝ٘ ٍ  غبخ  ٜ ٓباٚ

، ٚعٓبدَا غتبسز ايااغبا     اقا٥بد٠  ايااغبا إىل  ٜ تٞ زٜجُا ، دسعات عد٠

 نإ ايرٟ ٖرا طعاّ أٟ ٚيهٔ ; ايبعاّ تٛشٜجن يف ٜاد٩ٕٚ ناْٛا

، ؾشساٟٚ ٜػا٘ ايطااْ  ٜطب٢ُ ًَٛتٝب١    ْااتَج٬ً  إْ٘ ، ا٫ْ ظاز ٖرا نٌ ُٜٓ ظس

َٚطببشٛم قُببس ايببدٜٔ بصٜبب  ايصٜ ببٕٛ . ٜببا اهلل فُٝببا نٓببا ْ نببٌ        ، ٚأزش ببباي ُس 

َطشٛم قُس ايدٜٔ ٖرا ، َاذا نٓا ْاًجن ، يكد نإ غ٦ًٝا نسٜ٘ ايبعِ ، نإ 

نإ َٔ اقُهٔ إٔ ْسبط سذسًا ع٢ً ببْٛٓا ، يف ذيو ؟  ً ٓاسٝ َا يهٔ ، ابًاعر

 يهٔ مل ْهٔ ْط بٝجن إٔ ْ نٌ ايرتا  .

باغا يف ات زس١ُٝ أب١ٜٛ أثٓا٤ اذتؿاز ، ُٚتبدزى ٖبرٙ ايًف بات      ٟنإ يفخس

يكٛات ٚنجريًا َا نإ ُٜؿسِّ  سٙ اي١َٝٛٝ ، اييت نإ  ٜٓػسٖا . باإلَعإ يف أٚاَ

 . ((ند يهِ أْين أساهِ ن بٓا٥ٞ أٚإْين  ))اذتا١َٝ : 

ا٭ٌَ  بٓح أدٌ َٔ ، إهل١ٝ َطاعد٠ ٚادتٓٛل ايكااط ًٜصّ نإ

ِ  ، تاؾبب١ بؿببف١ اياا٥طببني ْفببٛع يف  ٚهلببرا،  اقعٜٓٛبب١ ٚزفببجن قببٛاٖ

بؿٛز٠  ، ايهسِٜ ايكسإ قسا٠٤ ٖٞ ٚض١ًٝ ٚأمس٢ أقدع ناْ 

 َٓ ظ١ُ .

ٕ ع٢ً سساضب١ قبسٜح   ْ٘ فُٝا نإ قٖسا٤ ايكسإ ايهسِٜ ، ٜكَٛٛأٚاذتكٝك١ 

عظبِٝ يف قًبٛبِٗ ، ٚس ب٢    ٚيٌٝ ْٗاز ، ناْٛا ٜػعسٕٚ باْػبسا  فسٜبد    ايسضٍٛ 

قررراةة القرررهن أ رر  
وسرررررررررريلة لرفرررررررررر  
الضرررري  وانشرررررا  
 الصررررررررررررررررررررررررررررررردر
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ٌَ ٔقَسا٠ٔ٤َ ايكسإ ، ف ْ٘ قاٌ إنُاٍ ؾفش١  يٛ ناْ  قًٛبِٗ تفٝض أقًا ٚسصًْا ، ق،ِا

 َٓ٘ ٜػعسٕٚ ب ٕ ايكٝل يف أزٚاسِٗ قد شاٍ ، ٚإٔ ايكًال قد اْػس  فذ ٠ .

لتٍٛ  فاعدًر٠ ، تفٝض أنجس يف ايسٚق١ اقبٗس٠ ، ٖٚرا ايػعٛز ، ٖٚرٙ اي

ٝٗببا ، ٚايٛاقبجن ف ْبب٘ ٫ سبٖد هلببرٙ   ت ذبسل ايٓفببٛع َبٔ ايببدْٝا َٚبا ف   َااغببس٠ ايسٚقب١  

 ايًر٠ اقع١ٜٛٓ ، اييت ٜط ػعسٖا اق دِّٕٓٛ ع٢ً ٚد٘ ارتؿٛف .

َٔ اقعًبّٛ إىل أٟ َبد٣ نبإ ٯبباز اقبا٤ قُٝب١ عظُٝب١ ، يف        

ايؿشسا٤ ، ٚيف ا٭قايِٝ اذتاز٠ ، ٚقد  ايعطهس١ٜ ، يف ايعًُٝات

اس ٝادببات  يطبدِّ  اد ٗببدٚا ; ائفبسم  قبال٠  َببٔ بج٬ثب١  باغببا ٟفخبس  أغبال 

 اي ايٞ : ٚأذا  اياٝإ ، اقا٤ َٔ ٚسدا٥كِٗ ، ٚسٝٛاْاتِٗ ، دٓدِٖ

بُٝٓا نإ سًُٞ أفٓدٟ قا٥د ايببابٛز ايجايبح يًبٛا٤ ايجباْٞ ٚا٭زبعبني ٜكبّٛ        ))

، بطاال تٓاقـ اقا٤ يف اباز ) دًٝذ١ً ( عجس  ايٓٛاسٞ يف ، ا٤اق عٔ اي ٓكٝال بعًُٝات

ٞ    ايسَاٍ يف َٓدثس ب٦س ف١ٖٛ ع٢ً  (1)، ٚنإ ٖرا ايا٦س ٚاقعًا عًب٢ ايبسٜبل ايطبًباْ

ٚنإ مي ٧ً مبا٤ ايطٍٝٛ . فادأ سًُٞ أفٓدٟ يف اذتفس يف ذيو اقٛقجن ،  ، متاًَا

ٖ٪٤٫ َٔ دٗد َٛفبٛز ،  ٗبس    با٫ض عا١ْ جبٓد ايبابٛز ا٭بباٍ ، ٚبفكٌ َا بري٘

ضٛز ب٦س ، نإ قد اْدثس يف ايسَاٍ . ٚبعد فرت٠ ا ان ػاف ب٦بس َٓكببجن ايبٓظري    

يف تًو ادتٗات ، ٚنإ ٜٓصٍ إىل قاع٘ بطًِ َٓ ظِ ، ٚناْ  َٝاٖ٘ أنجس يبر٠  

ٚبسن١ َٔ َٝاٙ ) دًٝذ١ً ( ٚب٦س ) ذتبال ( . ٚقبد مسٝب  ٖبرا ايا٦بس ) ب٦بس سًُبٞ (        

را ايطعٞ ٚاهل١ُ ، ٚهلبرا مٓسبٛٙ أٜكبًا ) ب٦بس سًُبٞ ( عًب٢ ارتبسا٥ط . ثبِ         تكدٜسًا هل

َٚٙ ، فاضب ابٛا اقبا٤ ،    تاجن ٖرا ايكابط، يف ؾٓٝع٘ قااٌط نجس ، نًِٗ سرا َسِر

 ٚمسٝ  اٯباز ب مسا٥ِٗ ) نا٦س أَني ( ، ) ٚب٦س شنٞ ( تكدٜسًا دتٗٛلِٖ .

 . ((أعص اهلل ٖ٪٤٫ ايسداٍ ايج٬ث١ نُا أعص اقا٤ 

 اي ٓاٝ٘ اي ايٞ : ٟيف أسد ا٭ٜاّ أؾدز فخسٚ

زاعين إٔ نٌ ايدنانني ناْب  َف ٛسب١ َٚطب ُس٠ يف عًُٝب١ اياٝبجن ٜبّٛ        ))

ايؿ٠٬ ، ٚقد أؾدزت ا٭ٚاَس اي٬ش١َ يس٥اض١ اياًد١ٜ يًككا٤  ٚق  اقاقٞ ادتُع١

ع٢ً ٖرٙ ايظاٖس٠ ايكاٝش١ ٚإغ٬م ايبدنانني ٚقب  ايؿب٠٬ ، ٚقبد َٓعب  َٓعبًا       

                                                           

 ل ايطًباْٞ : ٖٛ ايبسٜل ايس٥ٝطٞ ايعاّ  .ٜايبس (1)

مشررررر لة المررررراة 
 أ نررراة الحصرررار

 

أوامررر صررارمة 
مرررررررررن أ ررررررررررل 
 النظافرررررررررررررررررررررة
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ِٖ ايٛقبب  يف لتطببهجن ا٭فببسال يف ايػببٛاز  قاٝببٌ ٚقبب  ايؿبب٠٬ ، ٚاضبب ٓفا  قبعٝببًا

ْظس قٝال٠ اقٛقجن بٗبرا ايػب ٕ . نُبا     ٗ ف،اياٝجن ٚايػسا٤ أَاّ ايدنانني . ٚإْين ي،

أٚؾٝ  بعدّ تدتني زعا  ايٓاع ايطذا٥س ٚايٓسد١ًٝ يف ايػٛاز  يف َٓبك١ ايطبٛز  

، ٚضببٛف ت ؿببد٣ قٝبببالات    ايببداتًٞ ايكسٜببال دببدًا َبببٔ اذتببسّ ايٓاببٟٛ ايػبببسٜط     

 . ((ايػسط١ ٚاياًد١ٜ يهٌ َٔ ٜكاط شتايفًا ي ًو ا٭ٚاَس 

باغببا ٜ ؿببسف يطاضبب١ٝ غببدٜد٠ إشا٤ ْظافبب١    ٟفخببس نببإ

دٓٛل ق٠ٛ اذت١ًُ ، ٚنإ ٜؿبدز ايهبجري ٚايهبجري َبٔ ا٭ٚاَبس      

 يف ٖرا ايػ ٕ . ٚأقدّ يكسا٥ٞ أسد ٖرٙ ا٭ٚاَس بٓؿ٘ :

د أضاٛعًٝا ، ٜٚػسسٕٛ هلِ ت ثري إؾابات ٜكّٛ أطاا٤ ايٛسدات بفشـ ادتٓ ))

ايفببِ ، ٜٚٓ ابب٘ نببريو قببال٠ ايطببساٜا ٭فببٛاٙ دٓببدِٖ ، ٜٚف ػببٕٛ عًٝٗببا يف نببٌ       

 اد ُا  ٚعتدثٕٛ دٓدِٖ ًَٜٛٝا عٔ إؾابات ايفِ .

َبسات   ثب٬خ  يًُٝهسٚببات  قات١ً َكُك١ باض عُاٍ أفٛاِٖٗ اقؿاب١ ادتٓد ٜكّٛ

 . يًُٝهسٚبات ايكات١ً ٚا٭ل١ٜٚ باقساِٖ ؿاب١اق ادتٓد أفٛاٙ ا٭طاا٤ ٜٚدٖٔ ، ًَٜٛٝا

ٜٚ ٛىل قال٠ ايطساٜا ٚايبٛابري ٚا٭يٜٛب١ ٚأطاا٩ٖبا ألا٤ َٗباَِٗ باذتبدٜح عبٔ      

ٜٚطبذٌ يف لفباتس ايٛقبا٥جن ايؿبش١ٝ نبِ غخؿبًا أؾبٝال         ،ايٓظاف١ ٚأَسا  ايفِ 

 ؟ٚأٟ لٚا٤ ٜط عٌُ  ؟ٚنِ غخؿًا ٜكّٛ ب ٓظٝط دطُ٘ ٚأضٓاْ٘  ؟ب ؾابات ايفِ 

ايبيت   (ايطبًفات )ةٞ حتبسٟ ايدقب١ يف َعسفب١ َبا إذا نبإ ادتٓبٛل ٜاًعبٕٛ        ٜٚٓا

ادتٓببٛل ٜاؿببكٕٛ ايطببًفات بعببد إٔ ٜ ذسعٖٛببا ،  بعببض ٕ إتكببدّ إيببِٝٗ أّ ٫ ؟ ; إذ 

 (( .ٗا ٝٓاةٞ اي  ند َٔ أِْٗ ٜا ًعْٛف

ٍ  ٚعًب٢  ادتاٗبات  يف ٚقبا٥جن  حتبدخ  تهٔ مل ا٭ٜاّ ٖرٙ ٚيف ،  اذتدٜبد  ايطبه١  طبٛ

. ٚمل تهبٔ  قبد نجبسٚا   از اقط ػفٝات َٔ ايكااط ٚادتٓٛل نٌ َا ٖٓايو إٔ شٚ

 ا٭ل١ٜٚ اييت ناْ  متٓح هلِ تهفٞ َٔ سٝح ايٓٛ  ٚادتٓظ يػفا٥ِٗ .

ئبب١ ضبب٪اٍ مل ٜهببٔ َببٔ ايطببٌٗ اإلداببب١ عٓبب٘ ، ٖٚببٛ : إىل أٟ َببد٣ ضببٛف        

تط بٝجن ق٠ٛ اذت١ًُ إٔ تدبس اس ٝاداتٗا َٔ اق٪ٕ ؟ . يكد قُ  باي شسٜات اي٬شَب١  

عُٝ  ي شدٜد َكداز اق٪ٕ اقٛدبٛل٠ يف َطب ٛلعات اقخبصٕ يف غبٗس ٜٛيٝبٛ      يريو ٚض

 ّ ع٢ً ضتٛ تكسٜيب ، ٚطاكًا هلرا اياشح ناْ  اق٪ٕ اقٛدٛل٠ ناي ايٞ :1918
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 اقكداز ايٓٛ 

 نذِ 90 ًَح

 نذِ 80 بكطُاط

 نذِ 33 عٓال داف

 نذِ 39 قُس ايدٜٔ

 نذِ 50 أزش

 نذِ 6 ضهس

 نذِ 16 شٜ  عالٟ

 نذِ 15 شٜ ٕٛشٜ  

 نذِ 350 متس

 ز٩ٚع 4 غٝاٙ

 

 ،٫ق  اذت١ًُ اإلُٖاٍ ايصا٥د ، ٚيهٓٗا عاغ  فشطال بػع١ً إميإ قًٛبِٗ 

ذنس٣  عتٌُ نإ اي هسِٜ ٖرا إٔ ٚزغِ . اذتدٜدٟ ايؿًٝال ٚضاّ قٝالتٗا َٚٓش 

ف ْ٘ مل ٜهٔ ًٜٝل بابٌ اقد١ٜٓ اق دٜٔ َٔ سٝبح ٚ ٝف ب٘   ; عظ١ُٝ يٮ١َ ااازب١ 

اقساضببِ  أٜبباّ إسببد٣ ٚيف . عظُٝبب١ تدَبب١ نببإ ايٛضبباّ ٖببرا فبب ٕ ذيببو َٚببجن . اْ ببَ٘ٚه

ّ  ذيبو  يٝعًبل  ايااغا اض عد ٕ  ايعًُبا٤  فباعرت   ، ؾبدزٙ  عًب٢  ايٛضبا اق ػبدلٕٚ   اقطبًُٛ

عدّ دٛاش  ايكا٥د ايااغا الع٢ ٚعًٝ٘ . تعًٝك٘ اقٓاضال َٔ ٜسٚا ٚمل ، ايٛضاّ غهٌ ع٢ً

رٟ اع ببال أٖببايٞ اقدٜٓبب١ عًبب٢ تعًٝكبب٘ عًبب٢  ايػببسٜط اذتسٜببسٟ ا٭ضببٛل ٚا٭محببس ايبب 

ز٩ٚضِٗ َٓر شَٔ بعٝد ، ع٢ً اع ااز إٔ نٌ ث١ٝٓ َٓ٘ ع٢ً غبهٌ ؾبًٝال . ٚبٓبا٤ّ    

 عًٝبب٘ إٕ نببإ تعًٝببل ٖبببرا ايٛضبباّ يببٝظ دببا٥صًا فببب ٕ اضبب عُاهلِ ذيببو ايػبببسٜط        

 ) ايه٬ٙ ( غبا٤ يًسأع يٝظ َٔ ادتا٥ص أٜكًا ب ٟ غهٌ َٔ ا٭غهاٍ .

ٚمل ٜعكاٛا ع٢ً ن٬ّ ايااغا . ٚيهٔ يف ايّٝٛ اي ايٞ ٚضه  أٖايٞ اقد١ٜٓ 

قاّ ا٭ٖايٞ بطد ايؿًاإ اييت ناْ  ت ػهٌ ع٢ً غببا٤ ايبسأع ب قُػب١ ًَْٛب١     

 َٔ اذتسٜس .

الوضررررررررررررررررررررر  
االسررررررررتراتي م 
 لقلعرررررة المدينرررررة
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ستاؾبس٠ اقدٜٓب١ ، ٚضبٛف     تبازٜ  إىل ْكب١ حتبٍٛ يف   ٚؾًٓا

تاببدأ اقدٜٓبب١ يف ا٫ْهُبباؽ غبب٦ًٝا فػبب٦ٝاّ، . ٚهلببرا ضببٝهٕٛ َببٔ       

ٛقببجن ا٫ضببرتاتٝذٞ يعطببانسْا عًبب٢ طببٍٛ اقفٝبد اذتببدٜح عببٔ اي 

ايطببه١ اذتدٜببد ٚستببٝط اقدٜٓبب١ ، ٚذيببو َببٔ سٝببح تبب ثريٙ عًبب٢  

 ايكساز ايؿالز بػ ٕ ا٭ٜاّ ا٭تري٠ يًدفا  عٔ اقد١ٜٓ .

نإ با  ايكًع١ ُٜعٗد طسٜكًا يطه١ اذتدٜد ، ٚبٓبا٤ّ عًٝب٘ نبإ ٜبسابط عًب٢      

فسقبب١ َببٔ اقػببا٠ َببٔ ايبببابٛز  تابب١ ) اقٗببد ( ، ايٛاقعبب١ عًبب٢ مشبباٍ غسبببٞ اقدٜٓبب١ ، 

ايجبباْٞ يًببٛا٤ ايجبباْٞ ٚا٭زبعببني ٚببازٜبب١ َببدافجن ؾببشسا١ٜٚ ، تابعبب١ يًببٛا٤ اقدفعٝبب١       

َبٔ  َٓ ػّسا ارتاَظ ٚارتُطني ; ٚنإ ايبابٛز ايجاْٞ يًٛا٤ ارتاَظ ٚارتُطني 

 غس  تا١ ) اقٗد ( ، س ٢ ْكب١ غسط١ تايد باغا اقٛدٛل٠ مشاٍ داٌ أسد .

َبٔ اقببًعٛا مبُٗب١ ايبدفا  عبٔ اقدٜٓب١        يٝهِ اٯٕ بعضإٚ

 َٚا ًٜٝٗا ٚايكٛات اييت ناْٛا ٜسأضْٛٗا :

إمساعٌٝ زٚسٞ بو ٚنٌٝ قا٥د ايًبٛا٤ ارتباَظ ٚارتُطبني    

) ايٝٛشباغبٞ (   ٚ .يف اقد١ٜٓ ، ٚقا٥ُكاّ ز٥ٝظ دت١ٓ ا٫ض شهاّ 

 ، ( عٕٝٛاي َٓبك١ ) يف ايًٛا٤ هلرا ايجاْٞ ايبابٛز قا٥د بو عازف

ٞ  ب٦بس  ) يف ٚا٭زبعبني  ايجاْٞ ايًٛا٤ قا٥د بو ؾا٥ال ( اغٞاياها ) ٚ ٞ  ) ٚ ، ( َاغب  ( ايٝٛشباغب

،  اقدٜٓب١  يف اٯيٝب١  يًآبالم  ٚا٭زبعبني  اذتال١ٜ ٚايطس١ٜ ، ا٭ٍٚ ايبابٛز قا٥د بو عجُإ

ايطًهٞ ٚاي٬ضًهٞ . ٚيف ) دًٝذ١ً ( نإ  ٚايربم ٚايصزاع١ ا٫ض شهاّ ٚضساٜا

(  اياهااغببٞ ٚ) ، ٚا٭زبعببني اذتببالٟ يًببٛا٤ ايجايببح ايبببابٛز قا٥ببد سًُببٞ ( ايٝٛشباغببٞ )

دابٌ   يف ٚارتُطبني  ايجأَ اقدفع١ٝ يٛا٤ قا٥د ٚٚنٌٝ ، اقد١ٜٓ َدفع١ٝ قا٥د بو تٛفٝل

ٚ ( ايٝٛشباغٞ )  ) ضًٝجن ( ، ٚ ٞ )  د٬ٍ بو قا٥د ايبابٛز ا٭ٍٚ يًبٛا٤ ،   ( ايٝٛشباغب

 تًٌٝ زمحٞ ، قا٥د ايبابٛز ايجاْٞ .

َٚط ػبازٙ   ، اذتبس   أزنإ ١٦ٖٝ ز٥ٝظ ، ايكا٥د ايااغا ٖ٪٤٫ أعز ع٢ً ٚنإ

٫ٟ ( عًٞ صتٝال بو ، ٚايكا٥ُكاّ أَني بو ٚنٌٝ ز٥اضب١ ٦ٖٝب١   اايعطهسٟ ) اقري

أزنبإ   ) ا٭ٚىل اذتسنب١  غبعا١  َبدٜس  ٚنٌٝ بو إبساِٖٝ ( ايٝٛشباغٞ ٚ) ، ا٭زنإ

بط ا٫ضبرتاس١ ،  قبا  (1)سس  ايفسق١ ايجآَب١ ٚارتُطبني ( ، ْٚبادٞ ) نٝذُبإ (    

                                                           

 َ٪يط ٖرا ايه ا   . (1)

ل بعرررر  أبطررررا
 حاميرررة المدينرررة

 

وسرررراقل تخررررابر 
 حاميرررة المدينرررة
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ٚٚنٌٝ َدٜس غبعا١ ايػب٪ٕٚ ايػخؿب١ٝ ايجاْٝب١ ، ٚعابد ايبسمحٔ ببو َبدٜس غبعا١          

ااانِ ايجايج١ ، ٚ) ايكا٥ُكاّ ( ؾربٟ بو َدٜس غعا١ اإللاز٠ ايسابع١ ، ٚايباٝال 

) اياهااغببٞ ( بٝببباز ٖٚببيب بببو  نُبباٍ بببو ٚنٝببٌ َببدٜس ايػببعا١ ارتاَطبب١ ، ٚ

 َدٜس ايػعا١ ايطالض١ .

ا١َٝ ت خابس َجن ٚسداتٗا ٚمجاعاتٗا ٚقٝالتٗا ناْ  ق٠ٛ اذت

 ايعا١َ بٛضا٥ٌ َ ٓٛع١ ، ٖٞ :

 َسنص اقد١ٜٓ ايجاب  يًربم اي٬ضًهٞ . -1

 َسنص ايربم اي٬ضًهٞ ايؿشساٟٚ . -2

 َسنص ايربم اقدْٞ . -3

 َهاتال ايربم اي ابع١ ابات ضه١ سدٜد اذتذاش . -4

 َسنص اهلاتط . -5

 َسنص اي٬ضًهٞ ايجاب  :

ٞ  مشاٍ ( ضًٝجن ) ٚ أسد داًٞ بني اقسنص ٖرا أْػ٧ َطببش١   أز  يف اقدٜٓب١  غسبب

، ٚنإ َسنصًا ع٢ً ْظاّ اهلاتط ا٭قاْٞ ،  (1)سدا٥ل طتٌٝ ) ايعٕٝٛ ( إىل تفكٞ

ايآبصٜٔ (   ) ي اخبس  ْظبساً  بايةباش  اقسنبص  ٖبرا  تػةٌٝ ٜ ِ ٚنإ . ( نًٝٛٚات 10 ) ضع ٘

 ْٚفاذٙ بطسع١ يف ايا٬ل اذتاز٠ .

كااط اقٛدٛلٕٚ يف دا١ٗ ايكًع١ ، ٚع٢ً طٍٛ تط ايطه١ نإ ا٭فسال ٚاي

ٜطُعٕٛ أؾةس سالثب١   -بطاال ازتااطِٗ ايٛثٝل ٚايدا٥ِ باقسنص ٚ -اذتدٜد١ٜ 

أٚ غا٥ع١ ترتلل لاتٌ اقد١ٜٓ ، ٚناْٛا ظت ٗدٕٚ إلؾبداز زتُٛعب١ َبٔ ا٭سهباّ     

 سطال زأِٜٗ .

    ٛ قب  ْفطب٘ فب ٕ َجبٌ     ٚقد أعاز ايااغا ايكا٥د ٖبرا ا٭َبس اٖ ُاَبًا َٓب٘ . ٚيف اي

عٓبدَا   ايٝ ع فٝ٘ ف اح ، ايعدٚ دا١ٗ إىل ؾداٖا ٜرتلل نإ ٚايٛقا٥جن ايػا٥عات ٖرٙ

ٜدزى إٔ ؾُٛل ايكًع١ ضٛف ٜطب ُس يفبرت٠ طًٜٛب١ . َٚبٔ ايباٝعبٞ إٔ ٜهبٕٛ ٖبرا        

ٔ     ٚض١ًٝ مج١ًٝ بايٓطا١ يٓا . ٚنإ َٔ أبسش اذتٛالخ   ايبيت هلبا تب ثري عًب٢ اق ُبسلٜ

ض شهاّ ع٢ً ْػاطٗا بػل ايبسم ٚتٓظِٝ ايػٛاز  ، ٚنبٌ  َدا١َٚ ) َضَس١ٜ ( ا٫

َٔ ٜبايجن ٖرا َٔ ادتٓٛل ٚايكااط نإ ٜكٍٛ : َالاّ ٖٓاى اٖ ُاّ ٚدٗبد ٜابرٍ   
                                                           

 .  ((ضٝظ ايرت ))ٜٚطُٝ٘ أٌٖ اقد١ٜٓ :  (1)
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يػل طسم ٚتٓظِٝ غٛاز  بٗرٙ ايدزد١ يف اقد١ٜٓ ، فٗرا ٜعين إٔ ايااغبا ايكا٥بد ٫   

١ ضبٛف تاكب٢ يف   ٜفهس باي خًٞ عٔ اقد١ٜٓ ٚادت٤٬ عٓٗا ، ٚأْ٘ ٚاثل َٔ إٔ ايكًع

 أٜدٜٓا ، يريو فٗٛ ٜداّٚ ع٢ً إقا١َ َجٌ ٖرٙ اقػسٚعات ٜٚسعاٖا .

ٌ ٚعٓبدَا    -، ناْب  أس٬َٗبِ   إىل اق ُبسلٜٔ  أْابا٤ َجبٌ ٖبرٙ ا٭عُباٍ      تؿب

 . ٚا٫ْٗٝازٜؿٝاٗا اي صيصٍ   - سٍٛ ضكٛط ايكًع١ قسٜاًا

دفا  مل تهٔ ناف١ٝ يًػد َٔ أشزْا َٔ أدٌ اي ايكعٝف١ اق٪ثسات ٖرٙ ٚيهٔ

ٌ  إىل سادب١  يف ٚنٓبا  ، قًع ٓا عٔ ٍ  بباٝعب١  أتبس٣  لفاعٝب١  ٚضبا٥ ٔ  ٚذيبو  ، اذتبا ٌ  َب  أدب

ٍ  اتبس  تكبٜٛض  ذيبو  عًب٢  ٚع٠ٚ٬ ، دٓٛلْا ْفٛع يف ايٓذا  أٌَ نا٤ذإ اق ُبسلٜٔ .   اَبا

 شزاعب١  يػبعا١  تابعب١  ايطبس١ٜ  ٖبرٙ  ٚناْب   ، ايصزاعب١  ضس١ٜ ( أٜكًا ) اق١ُٗ ٖرٙ تٛىل ٚقد

اقد١ٜٓ  يف  ٌ ايرٟ بو شٖدٟ ٚنإ ، أفٓدٟ غهسٟ ( يٝٛشباغٞا ) ٜٚ صعُٗا ، اقٓصٍ

 أثٓا٤ اذتؿاز ٚايرٟ ُعِّٔ َدٜسًا يًصزاع١ ٜ ٛىل اإلغساف ع٢ً ٖرا اي ػهٌٝ .

  ( قاببا٤ يببب) ايصزاعٝبب١ اق َٛزٜببات عًبب٢ ايصزاعبب١ ضببس١ٜ تٛشعبب  ٚقببد

 ( بسنببببب١ ) ٚ ( مجذبببببّٛ ) ٚ ( بببببب٬لٟ ) ٚ ( ايعبببببٛايٞ ) ٚ ( قسببببببإ ) ٚ

 ضبٓدت أٚ . ( ايطبهسا١ْٝ  ) ٚ ( ايبٝازٜب١  ) ٚ ( َٛض٢ عني ) ٚ ( ٕعٝٛ ) ٚ

اقٓبباطل قٛاَٗببا   ٖببرٙ ٚناْبب  ، قببابط إىل َٓٗببا قطببِ نببٌ قٝببال٠

 ايٓخٌٝ ٚاذتدا٥ل ايٛاضع١ ااٝب١ باقد١ٜٓ . صاز َ

تعين ؾاعك١ تٟٗٛ  ا٭ز  ع٢ً ايصزاع١ ضس١ٜ تكسبٗا ناْ  ف ع قسب١ ٚنٌ

َٓر فبرت٠ طًٜٛب١ أْٗبِ يبٔ      ألزنٛاِْٗ ناْٛا قد ع٢ً زأع شعُا٤ اق ُسلٜٔ ، إذ إ

 .ىل اي عًل بآَاٍ جتٜٛجن اااؾسٜٔ ٜط بٝعٛا اق شاّ ايكًع١ سسبًا ، ٚاقبسٚا إ

ميهبٔ شزعٗبا قُشبًا    ٚ، غاضبع١  اقطاسات يف اقد١ٜٓ َٚبا سٛهلبا    ف ٕٚايٛاقجن 

 غعريًا ٚاض جُازٖا ، إ٫ٍ إٔ ذيو مل عتدخ يكٝل ايٛق  .ٚ

إ٫ ناْب  عًب٢ لزدب١ عايٝب١ َبٔ ارتؿبٛب١ ،        ا٭ز تًو ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ٚ

َٔ اي٬شّ زٟ اذتكٍٛ ًَٜٛٝا إلْكاذٖا َٔ غد٠ سساز٠ ايػُظ . ٚناْ  غ ٬ت إٔ 

تط بٝجن إٔ حتافظ ع٢ً سٝاتٗا س ٢ أزبجن أٚ مخظ ضٓٛات ٚتةٌ  ٚايفًفٌ ايااذصتإ

ايبدٚاّ ،   ٖٚٞ ذات أشٖباز عًب٢   ، ْطإاإلقا١َ  َٔ أطٍٛ اياا١َٝ ٚتستفجن ، ستؿ٫ًٛ

 ٜٚهجس ارتٝاز ٜٚ ٛفس بهُٝات ٖا١ً٥ ، تاؾ١ ارتٝاز ايؿٝين ايرٟ ٜاك٢ طاشدًا

ع٢ً ايدٚاّ ، ٚتُٓٛ أسطٔ أْٛا  ايابٝ  ، يف سبني ٜهبٕٛ ايػبُاّ عبدِٜ ايًبر٠ ،      

الشرررررررررررررررررررؤون 
ال راعيررة أ نرراة 
 الحصررررررررررررررررررار
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س١ٜ ٫ٚ ٜطجن أٟ إْطإ إ٫ٍ ا٫صترا  إيٝ٘ بًْٛ٘ ٚزا٥ش ٘ . ٖٚهبرا ناْب  َُٗب١ َضب    

تٓظِٝ اقػاتٌ َٔ أدٌ تبٛفري اذتادب١ َبٔ     : ُاقطُني ، أسدٖ إىلايصزاع١ تٓكطِ 

ارتكسٚات ، ٚناْٛا ٜطُٕٛ نٌ ٚاسد َٓٗبا ) سٝبط ( ، ٚاذتٝبط ٖبٛ اذتدٜكب١      

ايبببيت ُتبببس٣ٚ َبببٔ َؿبببدز َبببا٤ ٚاسبببد ، ٖٚبببٞ سبببدا٥ل قابببا٤ ، ٚقسببببإ ٚايعبببٛايٞ ،  

 ٚايداٚل١ٜ ، ٚبسن١ ٚايبٝاز١ٜ ٚايطهسا١ْٝ ٚايصٖس٠ ٚايػٓا١ٝ ٚعني َٛض٢ .

فٝ ُجٌ يف اض ة٬ٍ اقٓباطل ايكابًب١ يصزاعب١ اذتابٛ  ، ٖٚبٞ       أَا ايكطِ اٯتس

سكٍٛ قسبإ ٚعٛايٞ ٚبسن١ ٚاقدافع١ٝ ٚادتساب١ٝ ٚايعااضب١ٝ ٚايصٖسٜب١ ٚاذتٝدزٜب١    

 ٚايؿدٜك١ٝ ٚاقكاٛي١ٝ .

َبببببٔ قبببببااط ا٫حتبببببالٜني   -ا تعبببببٝني ؾبببببفٛت شنبببببٞ  

َٚؿبف٢ ، ع٢ً ٚناي١ ايٓٝاب١  -َٚط ػازٟ ادتٝؼ ايكدا٢َ 

 ع٢ً زتًظ اي شكٝل . - تسظتٞ اذتكٛمَٔ  -نُاٍ بو 

ٔ  اقرْإٛ فهإ ، ايعسيف اذتس  لٜٛإ ُأيةٞ اذتؿاز َسس١ً ٚبعد ٜطب شكٕٛ   ايبرٜ

ٕ  ايعطهسٜني َٔ أٚ ا٭ٖايٞ َٔ ناْٛا ضٛا٤ ايعكا  ٕ  إىل ٜطباقٛ ايبدا٥ِ .   اذتبس   لٜبٛا

َٔ  ٚنإ . ايهاري٠ ايستال ذٟٚ ايكااط يطال ٜ ةريٕٚ ايدٜٛإ ذيو أعكا٤ ٚنإ

 ِٝٓٗ أٜكًا ) قٝا أفٓدٟ ( َٔ زداٍ ايكإْٛ .ب

ٚأبٓبا٤ٙ   سطبني  ( ايػسٜط ) غذعٛا ايرٜٔ ايػٝٛن ايعسيف اذتس  لٜٛإ سانِ ٚقد

ٚق  ايعؿٝإ ٚٚقفٛا جباْاِٗ ، ٚبعض ايرٜٔ بريٛا هلِ ايعبٕٛ فعًٝبًا ، ٚاق طبااني    

ِ أثٓا٤ ضكٛط ايكااط اق ُٗني باإلُٖاٍ يف ألا٤ َٗاَٗ ٚبعض ، ( ايعٛايٞ ٚقع١ ) يف

ا٭غخاف  بعض ستانُات نريو ايعسيف اذتس  لٜٛإ إىل ٚأسٌٝ ، ( اياشس ٜٓاجن )

اق ُٗني باي ذطظ ، ٚدبسا٥ِ أتبس٣ . ٚؾبدز اذتهبِ غٝابٝبًا عًب٢ بعبض ايػبٝٛن         

 باإلعداّ . اي ُسلايرٜٔ غذعٛا ع٢ً 

َٚجًُا نإ ٖٓاى قسازات ؾدم عًٝٗا ايااغا ، أٚ قبسازات  

 إ ٖٓاى قسازات بايؿفح ٚايعفٛ .أعٝد ايٓظس فٝٗا ، ن

ٟ غخـ ع٢ً أْب٘  ٜٓظس إىل أ -يكٓاع١ غخؿ١ٝ  -باغا  ٟٜهٔ فخس ٚمل

هِ عًٝ٘ قُريٙ ٚٚدداْ٘ بريو ، ٚمل ٜهٔ يف اإلَهبإ  زتسّ َرْال َا مل عت

 تٓفٝر اذتهِ ايؿالز بػ ٕ ذيو ايػخـ َا مل عتهِ قُري ايااغا ب لاْ ٘ .

إ ررررررررررررررررراةا  
إصرررررررررررررررر حية 
  ديرررررررررررررررررررررررردة

 

 ن ا ة الباشا

األ انررررر  فرررررم 
مر رررررر  قيررررررادة 
 المتمررررررررررررررردين
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َعطبهس ) ايػبسٜط (   نإ ٖٓاى ) قا٥ُكاّ إصتًٝبصٟ ( يف  

نإ ٜكبًجن مبُٗ ٘ نُ خؿـ يف ختسٜبال تبط   ، ٚعاد اهلل 

ايطبببه١ اذتدٜبببد . غبببري إٔ ٖبببرا ) ايكا٥ُكببباّ ( اقطبببهني تبببسى  

سكٝا ٘ ارتاؾب١ ٚأٚمس ب٘ َٚٝدايٝاتب٘ جملُٛعب١ َبٔ أببايٓبا عًب٢        

 تط ايطه١ اذتدٜد ٫ٚذ بايفساز .

 ، ي اببٛى ةسبببٞاي ايػببُاٍ يف اقٛدببٛل اق ُببسلٜٔ قٝببال٠ َسنببص ز٩ضببا٤ ٚنببإ

طببالتِٗ َببٔ ا٭غٓٝببا٤ ) اإلْهًٝببص بذدٕٚ ٓ( فٝؿببٌ ، ٜ ٛضببًٕٛ ٜٚطبب  ايػببسٜط ) ٚ

ٚايفسْطببٝني ( ، ٚيف ايٓٗاٜبب١ تًكببٛا َببِٓٗ ايعسبببات اقؿببفش١ ٚاقببدافجن ايؿببشسا١ٜٚ     

 ٚايبا٥سات .

اييت ٚقد ُفِٗ ضسٜعًا ددًا إٔ ٖرٙ ا٫ض عدالات ناْ  قد سا١َٝ ) اقدٚز٠ ( 

قبٛات   ساؾبست ّ ( 1918أغطببظ   16ٚقاٌ طًٛ  ؾاح ٜبّٛ )  َٔ اقد١ٜٓ .  قدَ 

ٚأؾاش  اذتا١َٝ ٚدًٗا يٛد٘ َجن قٛات تفٛقٗا عدلًا ٚعد٠ ، ا٭عدا٤ سٍٛ ااب١ 

، ٚاْٗاي  ع٢ً اذتا١َٝ ايرتن١ٝ طًكات اقدافجن ، ٚسًك  فٛم ز٩ٚضٗا ايببا٥سات  

٤ٞ ، ٚنإ ا٭عسا  ظتٛبٕٛ ايٓٛاسٞ ٚا٭طساف . ٚمل ٜهبٔ ب َهباِْٗ عُبٌ غب    

َٔ تًكا٤ أْفطِٗ ، ٚناْ  نٌ اَاهلِ َعًك١ ع٢ً قٛات ايعبدٚ ايٓظاَٝب١ . َٚباذا    

نإ باض باع١ محا٠ اابب١ اقطبانني إٔ ٜفعًبٛا ؟ أمل ٜهبٔ يهبٌ غب٤ٞ سبد        

 َٚجن نٌ ٖرا ؾُد اذتُا٠ .؟ ْٚٗا١ٜ 

اقدٜٓب١ إٔ   محبا٠  عًب٢  سكًا ٚنإ . سدخ َا عًٝ٘ تفٞ َهإ ٜال ٚمل ا٭ٜاّ َٚست

ايابٛيبب١ ٚايفدا٥ٝبب١ ايببيت جتًبب  يف اقببدٚز٠ َببج٬ً عت ببر٣ . ٚنببإ َببٔ     ٜ خببرٚا َببٔ

 ايباٝعٞ أ٫ٍ ٌُٜٗ ايااغا ايكا٥د ٖرا .

 اق عني غةٌ اااؾسٜٔ ب ٟ غهٌ َٔ ا٭غهاٍ ٚبات َٔ

، ٚقببد ؾببالف ذيببو اقببس٠ ا٭ٚىل قساضببِ تٓظٝببط سذببس٠ اذتببسّ      

 ايٓاٟٛ ايػسٜط ، ٚاييت ناْ  تكاّ يف ايعاّ َستني .

أغطبظ ( زأع ايااغا ايكا٥د قاف١ًً ت ب يط َبٔ    21ّ ا٭زبعا٤ اقٛافل ) ٚيف ٜٛ

ايكااط ٚادتٓٛل ايرٜٔ أزضبً ِٗ ايٛسبدات ٚاي ػبه٬ٝت يًخدَب١ لاتبٌ اذتذبس٠       

ايٓاٜٛبب١ ايػببسٜف١ ، مبساضببِ تاؾبب١ . ٚيف ٜببّٛ ارتُببٝظ ا غطببٌ زتبباّ اذتذببس٠        

فخرررري باشرررا يشرررغل 
بخدمرررة  المحاصررررين

 المسرررررررر د النبررررررررروي
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لًٜبٗا ٚاسبدًا ٚاسبدًا .    اقبٗس٠ ، ٚيف ايّٝٛ ايرٟ ًٜٝ٘ ٖٚٛ ّٜٛ ادتُع١ ا تٓظٝط قٓا

ٕ لتٍٛ اذتذس٠ ايٓا١ٜٛ ايػسٜف١ غسف َا بعدٙ غسف ، ٚضبعال٠ َبا   ; ف  ٚاذتكٝك١

فٛقٗا ضعال٠ . ٚهلرا نإ ادتُٝجن ٜٗسعبٕٛ إىل تًبو ارتدَب١ . ٚيهبٔ نبإ ذيبو       

ٜ بًال َٔ ايكا٥ُني بٗا ؾدم اي١ٝٓ ، ٚاقػاعس ايد١ٜٝٓ . َٚٔ ايٓباع َبٔ مل ٜهبٔ    

اٜاٙ ٚذْٛب٘ ، فهإ عتذِ عٔ محٌ ٖبرٙ اقُٗب١ عًب٢    جن إٔ ٜ شٌُ ثكٌ تبٜٝط ب

 عاتك٘ ، فهإ عتسّ ْفط٘ َٔ ٌْٝ ٖرٙ ايطعال٠ ، ٚايربن١ ايد١ٜٝٓ .

نُببا أضببظ ، ٚنبرا فكببد ُعبين فخببسٟ باغببا بػب ٕ ايباٛغسافٝببا يف اقدٜٓب١     

 َدزض١ ايًٛاشّ ي عًِ ت َني نٌ َا حت اد٘ اذتا١َٝ ٚااافظ١ عًٝ٘ .

ايعطبهس١ٜ ،   ;٢ اااؾسٜٔ يف ايػب٪ٕٚ نافب١   ستاقسات عً ٝ يكأٚنرا 

 ٚايع١ًُٝ ، ٚايبا١ٝ ، ٚاي ازغت١ٝ ، ٚا٫د ُاع١ٝ ، ٚغري ذيو .

ٔ ٚقبد   ٛل قب٠ٛ اذتًُب١ ببب ٟ   ُاق ُبسلٕٚ ب ْب٘ يبٔ ٜ ب ثس ؾب      أٜكب

غبببهٌ َبببٔ ا٭غبببهاٍ إ٫ٍ َبببٔ تببب٬ٍ َطببب ي١ اقببب٪ٕ ، فهببباْٛا 

 ٜدضٕٛ ارتاص اقطُّٛ إىل لاتٌ اقد١ٜٓ .

ُٚدد يف  غري أْ٘ يف ايّٝٛ ْفط٘ نإ قد أذٜجن اياٝإ اي ايٞ بػ ٕ تاص َطُّٛ 

 ْٛاسٞ ) بٛاط١ ( :

يف ْبٛاسٞ ) بٛاطب١ ( . ْٚ ٝذب١ يًهػبط      اق ُسلٕٚٚدد ْٛ  َٔ ارتاص لٖض٘  ))

ٚاقعا١ٜٓ تباني أْب٘ تابص َطبُّٛ . ٚإشا٤ اس ُباٍ إٔ ٜهبٕٛ قبد ٚش  َبٔ ٖبرا ارتابص           

ظبب١ ، ٚإدببسا٤ اي ٓاٝٗببات اي٬شَبب١  اقطببُّٛ يف دٗببات أتببس٣ ، أزدببٛ اذتٝببب١ ٚايٝك 

 . ((ع٢ً ادتٓد 

بببني ساَٝبب١ اقدٜٓبب١  إٔ ا٫تؿبباٍ نببإ َطبب ُّساٚعًبب٢ ايببسغِ 

بطاال عدّ اض باع١ ايػُاٍ تكدِٜ َطاعد٠ ٚف ْ٘  ، ا٭ّ ٚايٛطٔ

ٚيبببٛ ٜطبببري٠ إىل ساَٝببب١ اقدٜٓببب١ ، فكبببد اضببب ُس ايػبببعٛز بايٝببب ع   

 . ٚايكٓٛط

 الخبرر  المسررمو 
 

الحالرة المعنويرة 
لل نرررررررد أ نررررررراة 
 الحصررررررررررررررررررار

 



 ملحمة ومأداة -فخري باذا والدفاع رن المدينة 

 

187 
ا ٜع دٕٚ بعدِٖٚ ، ف ٕ َكباَٚ ِٗ  ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ محا٠ اقد١ٜٓ مل ٜهْٛٛ

ناْ  ت كا٤ٍ َجن َسٚز  -يًُػه٬ت ٚاقؿاعال ، اييت جتػُٖٛا يف ايداتٌ 

 ا٭ٜاّ .

ناْ  ادتٗبٛل تابرٍ َبٔ أدبٌ تػبذري اقٓبكب١ ااٝبب١ بباذتسّ ايػبسٜط ،          ٚ

ٖٚبٞ اقدزضب١ ايبيت نبإ ايطبًبإ ستُبٛل قبد         -ٚنرا اقدزض١ ) ااُٛلٜب١ (  

ٜبٌ تًبو اقدزضب١    ٚنبإ َبٔ اقكبسز حتٛ    -ٚبا  ايطب٬ّ   أْػ ٖا بني با  ايسمح١

 إىل َٝدإ فطٝح .

عترتَٕٛ  اق ُسلٜٔسسن١ ايعؿٝإ نإ ٜادٚ إٔ ز٩ضا٤  َٔ ا٭ٚىل ايط١ٓ ٚيف

ٚهلرا ناْٛا ٫ ٜسٜكٕٛ ايدَا٤ يف ا٭ٜاّ اقاازن١ ، خباؾ١  . يًعس  ايد١ٜٝٓ اقػاعس

ْٛا ٜ ظاٖسٕٚ باسرتاّ ا٭ضاع ايدٜين ٚنا ، غازاتِٗ ٜػٕٓٛ ٫ٚ ، اذتسّ غٗسا٭ يف

ٕ  ٚيٛ ِ  ذيبو  نبا ٔ  . العبا٤ّ  َبٓٗ ِ  ) تسنبٛا  ايٛقب   َبسٚز  َبجن  ٚيهب ، ( ٖبرٙ   ته ٝهباتٗ

، ٚأؾاشٛا ٫ ٜفسقٕٛ بني ا٭ٜاّ اقكدض١  ايسمسٞٝؼ ادتايٓاز ع٢ً  ٜبًكٕٛ ٚبدأٚا

 ٚضٛاٖا يف ٖذُاتِٗ .

اقآضٞ ايدا١َٝ َط ُس٠ ع٢ً تط ايطه١  ٖرٙ ناْ  ٚفُٝا

ٚيهٔ أقاسٝ٘ مل تهٔ ا٭قش٢ اقاازى ،  عٝد سٌ ، ١ٜٜداذتد

ٕٓةص٫ٕ . ؾةاز ايػٝاٙ أٚ ؾةاز اي  ايطٌٝ ٖٚرا ا٭محس ايدّ ٖرا إ

ٕ  َٓبر   ٌ ٜ بدفل  ايرٟ ا٭محس ٕ  قبسٚ ٔ  لّ نبا  ايبسٚ   ببريٛا  ايبرٜ

 ميكٕٛ ايفدا٥ٕٝٛ ٖ٪٤٫ فهإ .  ْاٝ٘ ٚض١ٓ ، اهلل ن ا  ضاٌٝ يف

ٕ ٛا ْب ٛإىل ادت١ٓ ، ٚمل ٜه ٔ  ٜفهبسٚ ٘  فبُٝ ٔ  ٜرتنْٛب ٌ  ، عذبا٥ص  أَٗبات  َب  ٚأزاَب

 لاَع١ عِْٝٛٗ ، ٚأبٓا٤ فكسا٤ َعدَني ، ٫ ميًهٕٛ غس٣ٚ ْكري .

ّ ( نبإ عٝبد ا٭قبش٢ ، ٚقابٌ ؾب٠٬      1918ضا ُرب  16ْعِ يف ّٜٛ ا٭سد ) 

ايؿاح تٛافبد ادتٓبد ٚا٭ٖبايٞ ٚايٓباع عبٔ بهبس٠ أببِٝٗ ، إىل اذتبسّ ايػبسٜط ،          

ٚأقُٝبب  ؾبب٠٬ ايعٝببد ، ٚمل ٜهببٔ ب َهببإ أٟ    ٚسببٌ ٚقبب  اي هبباري ٚاي ًٗٝببٌ ، 

غخـ إٔ ٜكٍٛ غ٦ًٝا يػخـ اتس ، ٚنبإ ادتُٝبجن غتبافٕٛ ، ٚناْب  ا٭يطب١ٓ      

 .تطه  ي  شدخ ايعٕٝٛ 

ضرررح  عيرررد األ
 أ نررراة الحصرررار
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،  دٚمل تهٔ ايبسم تفب ح ، ٚمل ٜهبٔ اذتؿباز ُٜسفبجن ، ٚناْب  اقب٪ٕ تٓفب       

ٚنإ ا٭دبٌ ٜبٛايف ا٭ؾبدقا٤ ، ٚناْب  قب٠ٛ اذتًُب١ تطبشل . نبإ نبٌ غب٤ٞ           

 -١ُٗ ، ٚايػسف اي بازغتٞ ، ناْبا ٜب َسإ    َٔ ايٓٗا١ٜ . يهٔ قدض١ٝ اقٜكرت  

 .ق٠ٛ اذتا١َٝ يف  ٌ إَهاْٝات حت  ايؿفس  -باض ُساز 

ٚبُٝٓا نإ تبس اجملاع١ ٜبٌ بسأض٘ عًب٢ اذتاَٝب١ ، دبا٤    

 َا ًٜٞ :

ْٛفُرب ( ٚزل ارتبرب اقػب٪ّٚ ايبرٟ ٖبص ٫ضبًهٞ       6يف ّٜٛ ) 

د ساَٝ ٗا ، ٚقبد بًب  ٖبرا ارتبرب إىل     اقد١ٜٓ أٜاًَا ، ٚفٖ  يف عك

 ٫ضًهٞ اقد١ٜٓ بٛاضب١ ٜٓاجن اياشس . ٚقد دا٤ فٝ٘ :

 ل فخس ايدٜٔ باغا ، قا٥د اقد١ٜٓ .إىل ايفسٜ ))

 . ايدٜٔ باغا ، قا٥د عطري ٞإىل اقرييٛا٤ ستٝ

شري فٝٗا ايعكٍٛ ، يف ضاٌٝ ايدٜٔ ٚايػسف ،  أبسشمتٛٙ َٔ تكشٝات ت َا بعد

ًفٓا ، ا٭َس ايرٟ محٌ ايدٚي١ ايعجُا١ْٝ ع٢ً عكد اهلد١ْ َجن لٍٚ ذتك  اهلصمي١ ي

ٖٛات ايعجُاْٝب١   اذتًفا٤ . ٚقد دا٤ يف أسد بٓٛل اهلد١ْ غسٌط ٜككٞ ب ٕ تط طًِ ايك

 يف اذتذاش ، ٚعطري ، ٚايُٝٔ ، إىل أقس  قا٥د َٔ قال٠ دٝٛؽ اذتًفا٤ .

اجن فب ْهِ  يكد بكٝ ِ َٓر ضٓٛات ترٚلٕٚ عبٔ غبسفهِ ايعطبهسٟ ، ٚببايب    

 بريو اذتهِ ، إاا ٖٛ أَس ْابجن َٔ سال ايٛطٔ ، ٚايسغا١ يف ايسقا إٔ تدزنٕٛ

،  اياطاي١ قسٚ  َٔ ٚأ ٗسا ، اي كشٝات َٔ بري ِ يكد ، ستكل فٓا٤ َٔ إْكاذٙ

َا ساش ع٢ً إعذا  ٚتكدٜس ادتُٝجن س ٢ تؿَٛهِ ٚأعدا٥هِ ، ٚأْا ع٢ً ٜكني 

بهبٌ زباطب١ دب ؽ ٚطاعب١ . ٚأزدبٛ      َٔ أْهِ ضٛف ت شًُٕٛ ٖرا اذتٌُ ايجكٝبٌ  

إٔ تهْٛٛا ٚاثكني َبٔ ؾبدم ْٛاٜبا ) إصتًبرتا ( ايبيت مل ت كباعظ عبٔ إببساش سطبٔ          

ٚأمت٢ٓ َٔ اهلل ايعًٞ ايكدٜس إٔ تعٛلٚا يف ايكسٜال ايعادٌ ضاقني ،  ، بػ ْٓا ايٓٛاٜا

 . ((إىل أز  ايٛطٔ ايعصٜص ، حتٝاتٞ يهِ مجٝعًا 

 ايؿدز ا٭عظِ ْٚا س اذتسب١ٝ

 عصت أمحد

 

األمرررررر بتسرررررلي  
المدينررررررررررررررررررررررة 
وتداعياتررع علرر  
 القيررادة وال نررود
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. ٚع٢ً ايسغِ  ب٘ عًُٛا َٔ ٚضا٥س ايكا٥د ع٢ً ايؿاعك١ ٚقجن ارترب هلرا نإ ٚقد

َٔ إٔ ايااغا قد صتح يف اي ه ِ ع٢ً اقط ي١ ، َٔ أدٌ ض١َ٬ اذتاَٝب١ ، ٚأَبٔ   

ْفط٘ َٔ إٔ تة ِ ٜٚ ةػاٖا غعٛز بايكٗس ٚاقساز٠ ،  ميٓجن مل ا٭ضط َجن ف ْ٘ ، ايكًع١

 َٔ ٖرا ارترب .

را اإلغعاز َٔ ت٬ٍ ) ٫ضًهٞ ( ايعدٚ ، ٚتهسز ٖرا ا٭َس يعد٠ ٖ ٖحُب ٚقد

غهٛى قا٥د ايكًع١ . ٚيف ٖرٙ ايفرت٠ نإ َسنص بٛزضعٝد  أثاز ايرٟ ا٭َس ، أٜاّ

ٜ ؿٌ ) ب٬ضًهٞ ( اقدٜٓب١ عبد٠ َبسات َٜٛٝبًا بٛاضبب١ ) ٫ضبًهٞ ( ٜٓابجن اياشبس         

اَٝبب١ اقدٜٓب١ قببد  ٜطب ي٘ عبٔ ايببسل ، ٚنبإ ايعببدٚ ٜسٜبد إٔ ٜعبسف َببا إذا ناْب  س      

عًُبب  باإلغببعاز أّ مل تعًببِ ، ٚنببإ ٜسٜببد نببريو إببب٬ه ذيببو اإلغببعاز قببٔ ًٜببصّ  

ٚقد قابٌ ايااغا ٖرٙ اذتسنات نًٗا بايؿُ  اقبًل ، ٚن ٕ ذيو إب٬غ٘ ب٘ . 

 ت٪ثس قط مل ايهٗسب١ٝ َٛدات٘ ٚن ٕ ، أسد ب٘ ٜعًِ ٚمل قط اقد١ٜٓ إىل ٜ ت مل اإلغعاز

 : ٜكٍٛ ايكا٥د ايااغا نإ ٚقد . اقد١ٜٓ افام متٮ ناْ  اييت ( اهلٛا٥ٝات ) يف

 (إٔ تعٛلٚا يف ايكسٜال ايعادٌ ضاقني إىل أز  ايٛطٔ ايعصٜص  ) عااز٠ أيٝط )) 

 . ((عااز٠ غسٜا١ ؟ 

) ا٭ْفًْٛصا ا٭ضاا١ْٝ ( َط ُس٠ يف ؾٛز٠ ٚبا٤ شتٝط ،  ناْ  ا٭ثٓا٤ تًو ٚيف

، ٚمل ٜهبٔ زدباٍ اذتاَٝب١ ٜ ًكبٕٛ     ٚناْ  تعؿط بايكااط ٚادتٓٛل ٚتًٗهٗبِ  

 -سبباي ِٗ ضبب٤ًٛا ببباْك٬  ايٛقببجن    اشلالت ٚقببد ، عببا٬٥تِٗ أسببٛاٍ عببٔ أتابباز أٜبب١

قبدِٖ . ٚمل ٜهببٔ ممهٓبًا َهافشبب١ ) ا٭ْفًبْٛصا ا٭ضبباا١ْٝ (     -بػبهٌ عبباّ  

عًب٢ ا٭ز  ، ٚنبإ    مجٝعباً  ٚايطبساٜا  ايه ا٥بال  أفسال ٚمتدل ، ب٬ ٚض١ًٝ أٚ ع٬ز

 عظ١ُٝ . ادتُٝجن ٜعإْٛ أش١َ

اي ٛبب١ يف   اضببٛا١ْ ايااغبا َبٔ أَباّ     حتبسى  ٚيف ّٜٛ ادتُعب١ 

تػٛ  تاّ ، ٚتكدّ اقٓرب خببٛات َ جاق١ً ، ٚزفجن ٜدٙ ٚاب ٌٗ إىل 

 اقٛىل عص ٚدٌ .

ٚيف بط٤ ٚت٪ل٠ ؾعد اقٓرب س ٢ ايدزد١ ايطالض١ َٓ٘ ، ٚتسى اقظازٜط ايبيت  

اييت ضًٝكٝٗا ، ٚناْ   ع٢ً ايطًِ ٚياظ ْظازت٘ ، ٚنإ قد ن ال ارتبا١ بٝدٙ

ايٛزق١ تٗ ص يف ٜدٙ ، ٚبدأ ايه٬ّ بؿٛت تفٝض ، ٚنإ ؾٛت٘ غتاٛ َبٔ غبد٠   

ا٫ْفعاٍ ، ٚأْفاضب٘ خت ٓبل إىل إٔ دبا٤ت عًٝب٘ ذتظب١ لَعب  فٝٗبا عٝٓب٘ َبٔ غبد٠           

الخطبة التم ألقا را 
فخرررر الررردين باشرررا 
ررررررررررررررررررررررررررررررررررا  با ي 
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اي  ثس ، ٚأٚغبو عًب٢ اياهبا٤ ، ٚنبإ ؾبٛت٘ ٜػبا٘ ؾبٛت ايبفبٌ ايبرب٤ٟ ايبرٟ           

ٕ ٜطب ُس يف ارتباب١ بؿبٛت نٗببرا ،    عًب٢ ٚغبو اياهبا٤ . ٚمل ٜهبٔ ممهٓبًا أ     

٭ْبب٘ يببٛ اضبب ُس يف ذيببو قببا اضبب با  إٔ عتبباظ لَٛعبب٘ ، َٚببا عببال ب َهاْبب٘ ألا٤    

إٔ ٜابجِٗ ايكب٠ٛ ٚاي ُاضبو ;     ٖبِ يادب١ إىل  ٚادا٘ جتاٙ زفاق٘ يف ايط٬  ، ايبرٜٔ  

، ٚأتسز َٓدًٜ٘ َٚطح عٝٓٝ٘ ، ٚبدا نُٔ ميطح ْظازت٘ .  اي ٛقط إىل اقبس هلرا

ُٕ اضب با  ببايك٠ٛ ايبيت اضب ُدٖا      ٚيف تًو ايً شظ١ اييت مل تدّ أنجس َٔ بكجن ثبٛا

 َٔ عكً٘ ; إٔ ٜ ُايو ْفط٘ ، ٜٚهاح َػاعسٙ ، ٚتابجن تبا ٘ بؿٛت دٗٛزٟ .

ٚمل ٜهٔ يف اإلَهإ ترنس ادتٌُ اييت قاهلا بايٓـ ، ٭ْٓبا مجٝعبًا نٓبا    

١ٝ ْهفهط لَٛعٓبا مبٓالًٜٓبا ، ٚمل ٜهبٔ ممهٓبًا أ٫ٍ ْاهبٞ . ٚناْب  ايككب       

. ٜٚادٚ إٔ عاقا١  ٖٞ سكٛم ٚٚاداات تًٝف١ اقطًُني يف سكس٠ ايٓيب  اقبسٚس١

اتس اياٛاضٌ ايرٜٔ تٛيٛا ايرٚل عٔ اذتسَني ايػسٜفني ٭نجس َبٔ أيبط ٚث٬ئا٥ب١    

ض١ٓ ، عاقا١ ٚت١ُٝ ، إىل سد نإ اياها٤ غري نإف أبدًا ، ٚعدّ اياها٤ غري 

 ممهٔ نريو .

 اغا َٔ اقٓرب ، ٚزفع  ا٭ع٬ّ .ْصٍ اياٚأتريًا اْ ٗ  ارتبا١ ، ٚ

ٚبدأت تٓ ػس غا٥عات سٍٛ ا٫ض طب٬ّ ٚتطبًِٝ اقدٜٓب١ يًشًفبا٤ ٚاق ُبسلٜٔ ،      

ايااغا مل  يهٔ ، ٚإمياْٗا عصَٗا َٔ ْٚاي  ، اقد١ٜٓ سا١َٝ ايػا٥عات ٖرٙ ٖصت ٚقد

ٍَ ،  ، ٚن ال زلٚلٙ ، س ٢ إْ٘ قد اس د نُا مل عت د َٔ قاٌ َٓٗا ٚاسد٠ ب ١ٜ ٜاا

عًبب٢ اعببرتا  أَببني بببو ٚنٝببٌ ز٥ببٝظ اذتسبٝبب١ ، ٚقببد العبب٢ أَببني بببو أْبب٘ َببٔ       

ا٭ْطال ادتب٤٬ عبٔ ايكًعب١ ، ٚتطبًُٝٗا تباٝكبًا ٭َبس ٚشاز٠ اذتسبٝب١ تاؾب١ ، ٚإٔ         

٫ٟ ( آٖبباى ٦َبب١ ٚمخطببني غخؿببًا ميٛتببٕٛ َٜٛٝببًا َببٔ اقببس  . ٚقببا نببإ ) اقببري   

ايااغا ايكا٥د ٖٛ اقط٪ٍٚ  ايرٟ نإ ساقسًا يف زتًظ اي ػاٚز ٜعًِ إٔ بو صتٝال

ا٭ٍٚ ٚا٭تري عٔ ايكًع١ ، ٚؾاسال ايه١ًُ يف ايدفا  عٓٗا ، فكد قاٍ : نٝفُبا  

ْب٘ ٜب٪ثس   : إتػا٤ ، ٚقاٍ إبساِٖٝ بو ٚنٌٝ َبدٜس ايػبعا١ ا٭ٚىل ٭زنبإ اذتبس      

 ا٫ْ شاز ع٢ً إٔ ٜط طًِ إىل ايعسبإ .

يببرٟ مل ت تببرٙ زمحبب١   ٚيف تًببو ا٭ٜبباّ نببإ ٚبببا٤ ) ا٭ْفًببْٛصا ا٭ضبباا١ْٝ ( ا    

ياَٝبب١ اقدٜٓبب١ ٜف ببو ب فسالٖببا ف هببًا ذزٜعببًا ، فهببإ اقؿببابٕٛ ببب٘ َببٔ قببعاف    

 ا٭بدإ َبد٤ًا ، ٜٓ كًٕٛ إىل زمح١ اهلل تعاىل ، يف غكٕٛ َٜٛني أٚ ث٬ث١ .
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ٚمل ٜهببٔ ايااغببا ظتببد ايببدٚا٤ ايببرٟ ٜعبٝبب٘ إىل ادتٓببد ، فهببإ ٜصٜببد َببٔ      

ٕ ٜعٛقبِٗ عبٔ ايعب٬ز بعبد٠ ضبعسات      سؿؿِٗ َٔ ا٭زش ٚايطُٔ ، ٚنإ ٜ َبٌ أ 

سساز١ٜ ، ٜكٝف٘ إىل غرا٥ِٗ ، يهٔ اقس  مل ٜهبٔ ٜبسسِ قبط ، ٚنبإ ميبٮ      

 َكابس ) د١ٓ اياكٝجن ( مبٔ ٜؿالفِٗ .

 رٟ نإ ٜاري٘ أطاا٩ْا يٌٝ ْٗاز .ٖٚٓا سل عًٝٓا إٔ ْػٝد بادتٗد اي

زاس  غا٥عات أْؿاز تطًِٝ ايكًع١ ٚاض ٬ّ اذتا١َٝ تف بو  ٚ

ٚنإ ٜ بٛىل نبٌ ذيبو ايكبابط أَبني ببو ، ف ؾبدز         بسداهلا ،

 اياٝإ اي ايٞ :

ْٓا ضٛف اٛت دٛعًا ٖٓبا . ٔيبِ ؟ ، ٚ٭ٟ ٖبدف ؟ . أٟ قب٠ٛ يٓبا ايٝبّٛ، ٚأٟ       إ ))

ق٠ٛ ْجل بٗا ؟ ، ٚضٛف ْكبس إىل ادت٤٬ عٔ نٌ ا٭َانٔ ايبيت حتب  أٜبدٜٓا ،    

ٛ     قبال٠ ْٚط طًِ ٭قبس    قبجن ايبرٟ ضبٛف    اذتهَٛب١ ايعسبٝب١ َٓبا ، يٝطبًُٓا إىل اق

ٚضببٛف ْطببًِ ضبب٬سٓا نببريو ،  قببس  قببال٠ قببٛات اذتًفببا٤ ، يف َؿببس ،  ٜعٝٓبب٘ أ

 . (( بايؿٛز٠ اييت أٚقش ٗا سهَٛ ٓا

غري أْ٘ قد تػٛؽ تفهريِٖ ٚاْكًال زأضًا ع٢ً عكال ، ٚفكد أَني بو اقٓكر 

ايصا٥ط ٖد٤ٚٙ ٚضهٝٓ ٘ ، ٚاض اد ب٘ ايكًل ٚا٫ْفعاٍ . ٚنإ َٔ اق عبرز إعببا٤   

ٚمل ٜهببٔ ب َهببإ َببٔ يببٝظ هلببِ ايكببدز٠ عًبب٢ زتابٗبب١ اقببٛت ، ايكٝبباّ        قببساز ،

يسنبب١ َػببسٚع١ ٚإظتابٝبب١ . ٚيف ايٓٗاٜبب١ ن اببٛا ؾببفش١ ًَبخبب١ بايعبباز يف تببازٜ  

ايرتى اجملٝبد ، ضب ظٌ إىل ٜبّٛ ايكٝاَب١ ، ٚختًٍبٛا عبٔ َسقب٢ ايببابٛز ٚايكبعفا٤          

ٚبد٩ٚا يف سسن ِٗ  ايرٜٔ يف طٛز ايٓكا١ٖ ، ٚش٥٬َِٗ غري ايكالزٜٔ ع٢ً ايطري ،

ٚأتببرٚا َعٗببِ أٖببِ قبببجن ايآببالم اٯيٝبب١ ، ٚاقببدافجن نبب٬ٝ ُٜبًببل عًببِٝٗ ايٓبباز َببٔ   

 ، ٚتسنٛا أِٖ ْكب١ يف ايكًع١ فازغ١ متاًَا . اق ُسلٜٔتًفِٗ ، ٫ٚذٚا ب

ايكااط ايرٜٔ مجعٗبِ يف َكبس ايكٝبال٠ ،     يف اد ُا  َجن ٚنإ ايااغا ايكا٥د

غٝظ٘ ٚسٓدت٘ ن٬ٝ عتظ أسد بٗا ،  ٜهظِ نٞ ٗداد ف ، بايٛاقع١ ارترب تًك٢ إذ

ْ٘ ضٛف ٜعببِٝٗ اقصٜبد   إ : ، غري أْ٘ مل ٜفًح ، ٚقاٍ ا٫د ُا ٚأزال ا٫ض ُساز يف 

 َٔ اي فاؾٌٝ يف اد ُا  اتس ، ٚاض  ذٕ َدعٜٛ٘ .

بدة حر ة التمرد 
فرررررررم صررررررر وف 
 الحاميررررررررررررررررررررررررة
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ّ ( ، اس ً  َفسش٠ َبٔ ايابدٚ قٛاَٗبا ضب ٕٛ     1918ٜٓاٜس  3ٚيف ّٜٛ ارتُٝظ ) 

ٚز ( ٚ ) ايؿدٜك١ٝ ( ٚ ) اقكاٛي١ٝ ( ٚ ) ايػبهسا١ْٝ ( ،  غخؿًا ، سدا٥ل ) تا١ اقد

 ع٢ً ايفساز َااغس٠ً . اق ُسلٜٔيهٔ اقدافجن اييت أطًك  َٔ ) تا١ اقٗد ( أدربت 

تفباقِ ٚقبعٗا   إٔ ٚبدأت سسن١ اي ُسل ٚايعؿٝإ يف ؾفٛف اذتا١َٝ ، بعبد  

 ٛلٕٚ إىلاقصزٟ ، ٚبعبد إٔ غباع  فٝٗبا َطب ي١ اهلدْب١ ٚايؿبًح ، ٚأْٗبِ ضبٛف ٜعب         

ب ٛشٜبجن ٖبرا   ب٬لِٖ ًٜٚ كٕٛ أضسِٖ ٚأ٫ٚلٖبِ ، ٚي بدازى ا٭َبس قباّ فخبسٟ باغبا       

 ّ ( .1919ٜٓاٜس  3اياٝإ يف ؾاا  ّٜٛ ادتُع١ ) 

 تٛتٞ يف ايدٜٔ :إزفاقٞ يف ايط٬  ٚ ))

( ، اقبست اذته١َٛ إىل تٛقٝجن ٖد١ْ َٓفسل٠ ، َٚست  اياًةاز ) تٝا١ْ بطاال

قًع١ ( ٚتصيصي  اض اْاٍٛ حت  َدافجن ضفٔ ا٭عدا٤ ، أضاطٌٝ اذتًفا٤ َٔ ) دٓام 

فه ال ْا س اذتسب١ٝ اقكِٝ بٗا زضاي١ ، أزضًٗا إىل ايكٝال٠ َبجن ايٝٛشباغبٞ ) قبٝا    

أفٓدٟ ( ايرٟ قدّ اقد١ٜٓ اقٓٛز٠ ، ٚزدجن عٓٗا َٔ قاٌ ، ٜبًال إيٝٓا ا٫ض ط٬ّ ، 

 ٚتطًِٝ اقد١ٜٓ اقٓٛز٠ .

ّ  زٜجُا ، ا٭ضس ذٍ يف ، َؿس يف اقٓف٢ يف اٛت إٔ َٔ ٚبد٫ً أٚ ابٛت   ، ايؿبًح  ٜبرب

يُاٜ ب٘   ًْٛذ إٔ بٓا ٚأددز يٓا تري ، اذتؿٕٛ ٚإقا١َ ، ايبسم غل يف ايطخس٠ أعُاٍ يف

 .  ضاشاْ٘ ٚتعاىل ، ايرٟ مل ٜرتنٓا دٝاعًا ، ْٚٓصٍ قٝٛفًا ع٢ً زضٛيٓا 

اهلدْب١ قبد    يكد أعًٔ أَني بو يًكااط ٚادتٓٛل يف اياٝإ ايرٟ قسأٙ عًِٝٗ إٔ

. ٚأْ٘ قد ا تطسٜح ادتٝٛؽ اييت  ايؿًح يٓا بايٓطا١ تعين ٚأْٗا ، غٗسٜٔ َٓر أبسَ 

ِِ ٜ شدخ عٔ  َِ ي، تٛآْا ا٭ضس٣ ايبرٜٔ ُٜطبإَٛ ارتطبط ٚاهلبٛإ     إيف ٚطٓٓا ا٭ّ . ٔي

ِِ ٜ شبدخ عبٔ أبٓبا٥ِٗ ؟ . َٚبا لاّ َبٔ اقكبسز إٔ ُْطبٖس  ف ْٓبا          َِ ي، يف َؿس اٯٕ ؟ . ٔي

َٚاذا ض هٕٛ َُٗ ٓا يف َؿس ؟ . إٕ د٤٬ْا عٔ اقد١ٜٓ ٚاض طب٬َٓا لٕٚ  ْط ٍ : 

قٝد أٚ غسط ، َط ي١ عظ١ُٝ يًةا١ٜ ، أعظِ َٔ إٔ ُتشٌ بسضباي١ ْبا س ) ٚشٜبس ( .    

 َا لاّ يٓا قا٥د أع٢ً ٚتالّ يًشسَني .

 زفاقٓا يف ايط٬  ، إتٛآْا يف ايدٜٔ : ))

 يٓط ح َٔ ايادٚ ايرٜٔ ٜٛادْٗٛٓا .
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إىل ٖ٪٤٫ ايسداٍ ايرٜٔ ْٓاٚغِٗ ايك باٍ َٓبر عباَني ْٚؿبط إْٗبِ مل       اْظسٚا

ٜ خًٛا عٔ دسساِٖ ، ٫ٚ س ٢ عٔ ق ٬ِٖ يف أٟ ٚقب  َبٔ ا٭ٚقبات ، س ب٢ ٖٚبِ      

 ًٜٛذٕٚ بايفساز .

ِّ فسٜط١ أْطكط ٔ  إىل ؟ أْسسٌ ؟ ٚاذتصٕ يًٗ ٌ  أٜب ؟  اقطبانني  َسقباْا  ْٚبرتى  ْسسب

 َعًا ؟ . نريو اكٞ إٔ ايٛادال َٔ أيٝظ ؟ ضًٜٛا ٖٓا إىل ْ ٔت أمل ؟ أَا١ْ ْرتنِٗ قٔ

يكد أنًٓا يصَٔ طٜٛبٌ َبٔ َا٥بد٠ ٚاسبد٠ ، ٚسازبٓبا يف تٓبدم ٚاسبد ، ٚاٯٕ        

ْ خ٢ً عِٓٗ ْٚرتنِٗ ٜؿبًٕٛ بٓاز اذت٢ُ ؟ إىل أٜٔ ْٗس  لٕٚ إٔ طتًـ  نٝط

س ٢ ٚيٛ مل ٜه ال يٓا اهلل إٔ ًْ كٞ يف ايدْٝا ، ؟ ذَ ٓا َٔ ايرٜٔ َاتٛا ستَُٛني 

 أئ ًْ كٞ َعِٗ ٚدًٗا يٛد٘ غدًا يف اٯتس٠ ؟ .

أٜٗا ا٭ؾبدقا٤ : إٕ ا٫ْطبشا  ٚا٭ضبس يبٔ عتكبل يٓبا غب٦ًٝا ، ٚإذا َبا اْفبسط          

عكدْا ٚتادل مشًٓا ، فطٛف ْؿباح مجٝعبًا أذ٤٫ . يٓ هباتط ْٚؿبُد ، ٖٚبا ٖبٞ       

 سؿؿٓا َٔ اق٪ٕ قد شالت ، ٚاقخابس٠ تعٌُ باي٬ضًهٞ اٯٕ ، ْٚٓ ظس ايسل .

 . ((ياكجن ضٓٛات يٓؿرب بكجن أٜاّ ، إٕ اهلل َجن ايؿابسٜٔ  ٚؾُدْا سازبٓا يكد

ّ قاَ  ايفسقب١ ايطبابع١ ايبيت    1919) ٜٓاٜس (  3أٚ  2ٚيف ي١ًٝ 

بكٝ  يف ايبابٛز ايجاْٞ يًٛا٤ ايجاْٞ ٚا٭زبعني ايبرٟ زاببط يف تاب١    

ايعاف ٚتا١ اقٗد ، ٚبعض قااط اقدفعٝب١ ، ٚايفسقب١ ا٭ٚىل َبٔ    

ايبب١ ايببرٟ نببإ قببد اس ببٌ تٓببالم طببابٛز ) ايعٝببٕٛ ( ،      يببٛا٤ اياة

ٚأفسال اقدفع١ٝ اقٛدٛلٜٔ يف داٌ ) دٗبِٓ ( ٚايفسقب١ ايسابعب١ َبٔ     

ايبببابٛز ا٭ٍٚ يًببٛا٤ ايجبباْٞ ٚا٭زبعببني ، قبباّ نببٌ ٖبب٪٤٫ بببرتى       

 َٛاقعِٗ ٚتٓالقِٗ ٫ٚذٚا بايفساز .

ٜٓبب١ ، ٚمل ُٚتٍبببِ  بببريو ثايجبب١ ايؿببفشات ايطببٛلا٤ يف ًَشُبب١ ايببدفا  عببٔ اقد

ٜفرت أْؿاز ايفبساز عبٔ اقعسنب١ ٚمل ٜكفبٛا َب عبًني ، فًبِ ٜهبٔ ٖبدفِٗ ايفبساز          

 عصٍ ايااغا . قسٚز٠فشطال بٌ ٜسٕٚ 

ٖٛات اقٛدٛل٠ لاتٌ اقد١ٜٓ اقٓٛز٠ ، تاؾ١ اقكُٝني يف  ٜٚادٚ إٔ غبسًا َٔ ايك

َعطهس ) ايعٓرب١ٜ ( نإ قد ؾح َِٓٗ ايعصّ ع٢ً اهلس  َٔ َعطهس ايااغا ، 

 َٔ ارتٝايب١ ا٭تبساى ، ٚإٔ اٯتبسٜٔ قبا مل ٜهبٔ باضب باع ِٗ       نيَٚعِٗ ضتٛ أزبع

 ٫ٟ ( عاد ايسمحٔ بوا٫ٟ ( صتٝال بو ٚ) اقرياَٛاد١ٗ ايااغا ، فكد بعجٛا ) باقري

ن عرردد  بيررر مرر
 نرررود الحاميررررة 
 يلوذون برال رار
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، ٚلتبٌ صتٝبال ببو أ٫ًٚ سذبس٠ ايااغبا يف تبب٢ َ عجبس٠ ،         يٝعًُٛا ايااغا بايٛقجن

 ٚقاٍ :

 ٜكًا فًِ أض بجن اجمل٤ٞ َٔ قاٌ .َعرز٠ ضٝدٟ ايكا٥د ، نٓ  َس -

فببسل عًٝبب٘ ايااغببا قببا٬ً٥ : َببا غببا٤ اهلل ٜببا صتٝببال بببو ، يكببد غببفٝ  يف اذتببني 

 اقٓاضال .

 ف تر صتٝال بو ٚعاد ايسمحٔ بو ٜطرتمحإ ايااغا بكٛهلُا :

 إٕ ادتٓٛل ترتى ادتا١ٗ تااعًا ، ٚمل ٜعد يف اإلَهإ ايؿُٛل ٚايدفا  .

 ا باغا ، ٚازمحٓا ضتٔ أٜكًا .ازسِ ادتٓد ٜ ٚقا٫ أٜكًا :

ايٝ ع ٚايرٍٖٛ ع٢ً ايااغا ، س ٢ إْ٘ مل ٜجَن غ٦ًٝا َٔ ايهازث١ اييت  فاض ٛىل

 تداز أَاّ ْا سٜ٘ ، ٚقاٍ :

تسدٛا عًب٢ ارتًٝفب١ ، ٫ٚ أضب بٝجن إٔ ألتبٌ      َ ُسلٜٔإْٞ أز٣ ) ا٭غساف ( 

 َعِٗ يف َفاٚقات . فكاٍ صتٝال بو ٚعاد ايسمحٔ بو :

 ايكا٥د . تًبط بٓا ضٝدْا

 فسل عًُٝٗا بكٛي٘ :

 إذا أزلمتا .إيِٝٗ ب َهاْهُا ايرٖا  

٫ٟ ( صتٝبال ببو ٚعابد    اّ ( غالز اقد١ٜٓ ) اقري1919ٜٓاٜس  4ٚيف ّٜٛ ادتُع١ ) 

ٚؾشاُٗا ؾربٟ بو قا٥ُكاّ ز٥ٝظ اإللاز٠ ) ٚايٝٛشباغٞ ( نُاٍ بو  بو ايسمحٔ

ٔ  ا٭طابا٤  ناري ٚنٌٝ ِ  ٚذيبو  ، لزٜٚبؼ  ب٦بس  قاؾبدٜ ٍ  ي طبًٝ  اقدٜٓب١  ساَٝب١  زدبا

 . اق ُسلٜٔارت٬ف١ إىل  َطٓد ٖٚٞ ايكًع١ تطًِٝٚ ، أعدا٥ِٗ إىل قاك١ اقطانني

 -أزضبٌ بسقٝب١ عادًب١ َبٔ ب٦بس لزٜٚبؼ        اهلازبني ز٥ٝظ بو أَني ٕف  ٚاذتكٝك١

 ٚأقبف٢ إىل ْكباط اذتاَٝب١ ٜبدعِٖٛ ي٬ض طب٬ّ ٚايًشبام بب٘ .        -َكس اق ُبسلٜٔ  

 ٘ ٜٓفر أَس قٝالت٘ يف اض اْاٍٛ .ع٢ً بٝاْ٘ ؾف١ زمس١ٝ ، ب ْ

اقد١ٜٓ تًفظ أْفاضٗا ا٭تري٠ ، ٚايكًع١ تطكط ، ٚبف ١ٓ ل٦ْٝب١   سا١َٝ ٚناْ 

 طٜٛ  ؾفشات مم ١٦ً باب٫ٛت ايدفا  عٔ اقد١ٜٓ .



 ملحمة ومأداة -فخري باذا والدفاع رن المدينة 

 

115 
أٜكٔ فخسٟ باغا أْ٘ مل ٜعد باإلَهإ (  1919ّ ٜٓاٜس 5 ) ا٭سد ّٜٛ ؾاا  ٚيف

 قاٍ فٝ٘ :أَسًا  اقكا١َٚ ، ف ؾدز

قا٥بد   ببو  صتٝبال  ( ٫ٟااقري ) ب عٝني قُ  ايؿش١ٝ أسٛايٞ طاالب

ٞ  ضبٛف  ٚغبداً  ، ٚارتُطني ايجا١َٓ ايفسق١ ،  ( لزٜٚبؼ  ب٦بس  ) إىل أَكب

 ٚأزدٛ اقعرز٠ إٕ نإ قد ؾدز َين تب  يف سكهِ .

 فخس ايدٜٔ باغا

 

ٜعًِ إىل أٜٔ ض طري أسد ٚايٝ ع ع٢ً اقد١ٜٓ ، ٚمل ٜهٔ  ايا٪ع َٔ دٛ ٚتِٝ

٘ . ٚبات ادتٓد ٫ ميًهٕٛ اذتسا  ٚايآالم ، اييت يف أٜبدِٜٗ ، ٚمل ٜعبد   ا٭َٛز ب

ِٖ أؾشا  اقطدع ٚايطٝط اقعًل يف تؿٛزِٖ ، ٚاض ادت بِٗ اذتري٠  ايكااط

ٚايٛيبب٘ ، يدزدبب١ إٔ بكببع١ زدبباٍ َببٔ اياببدٚ تطببًكٛا داببٌ دٗببِٓ ٚأَبببسٚا َسنببص   

اْٞ ٚا٭زبعبني بٛاببٌ َبٔ    ايبابٛز ا٭ٍٚ اقٓطشال إىل ) ب٦س عًٞ ( َٚسنص ايًٛا٤ ايج

ايسؾاف ، ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ قا٥د ايًبٛا٤ نبإ َٛدبٛلًا يف ضبفح ادتابٌ ، فب ٕ       

 ٛز ٚدٓٛلٙ ناف١ مل ٜسلٚا عًِٝٗ .قااط ايباب

ا٫تؿببباٍ بايػببسٜط عًببٞ يٝٛقبببط   ٚقببد اضببرتسِ قا٥ببد ايًبببٛا٤ ايااغببا ايكا٥ببد      

ٚنببإ  ٚيف تًببو ايًشظبب١ نٓبب  جباْببال ايااغببا .     ٖذُببات زدايبب٘ عًبب٢ قٛاتٓببا .    

 إ َٓ٘ ، ن ضد زبط قدَ٘ يف ٜدٙ .ٚايٝ ع َ ُهٓ ٚايةكال

ٚسببسا  يف  ضببٝٛف َببٔ أٜببدٜهِ يف َببا تطبب خدَٛا مل إٕ ))ٚقبباٍ ايااغببا يف زلٙ : 

. فاٗبب  قا٥ببد ايًببٛا٤ ٚمل ٜطبب بجن َٛادٗبب١    ((ٚقبب  نٗببرا ، فبباقٛت أفكببٌ يهببِ   

 :بو  ْٚػس اياٝإ اي ايٞ ب ٛقٝجن أزنإ سس  إبساِٖٝ، ايااغا ، ٚزادجن ْفط٘ 

نإ قد أؾدز أٚاَسٙ بعدّ  ٫ٟٞ ( صتٝال بو إٔ ايػسٜط عًاأتربْا ) اقري ))

اقببرتا  اياببدٚ َببٔ ستببٝط اقدٜٓبب١ ، ٚعببدّ قٝبباَِٗ بػببٔ أٟ ٖذُببات . ٚأْبب٘ إذا َببا  

 . ((اقرت  أسد شتايفًا بريو ٖرٙ ا٭ٚاَس ، فُٔ اقٓاضال لفع٘ بك٠ٛ ايط٬  

ٚناْ  إسداٖا ٖٞ سافظ١  ((كا٥ال سكس تًو اذتأ ))قاٍ ايااغا :  ايٓٗا١ٜ ٚيف

ايٛثا٥ل ايطبس١ٜ ارتاؾب١ بايااغبا ، أَبا ا٭تبس٣ فهاْب  سكٝاب١ أٚزام أَبني ببو .          

ِٓببُ  أْبب٘ ضببٛف ٜبب َس ب تفا٥ُٗببا أٚ ايبب خًـ َُٓٗببا ، ٚاْببص٣ٚ إىل سذستبب٘  ٚقببد مِخ

ارتاؾ١ . ٚنإ َؿاا  سذس٠ ايااغبا ٜابدٚ َبٔ تب٬ٍ سدٜكب١ َكبس ايكٝبال٠ . ٚمل        

إذعررران فخرررري 
باشرررررا ألوامرررررر 
 التسررررررررررررررررررررررلي 
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٬ً إىل عني ايااغا أبدًا يف تًو اي١ًًٝ س ٢ َبًجن ايٓٗاز . ٚقبد أْفبل   ٜعسف ايّٓٛ ضاٝ

أفس  أزنإ اذتس  قد ُغةًٛا يف   ٚناْ . ٚتٓظُٝٗا ايااق١ٝ ا٭ٚزام تستٝال يف ايًٌٝ

ٟ  يف تكبجن  يهب٬ٝ  ٚارتبسا٥ط  ايٛثبا٥ل  ب سسام تًو اي١ًًٝ ، س ٢ ؾااسٗا ايعبدٚ ،   أٜبد

ٚنطس ضٝٛفِٗ . ٚقكٞ نٌ غ٤ٞ ، ٚقاَٛا نريو ب يكا٤ َطدضاتِٗ يف اٯباز 

 ٚضكب  اٯَاٍ ٚن ْٗا أٚزام ايػذس ايراب١ً .

٫ٟ ( صتٝال بو ٚنٌٝ قا٥د ق٠ٛ اذت١ًُ أٍٚ أٚاَسٙ اأبً  ) اقري أتس٣ د١ٗ َٚٔ

 ناي ايٞ : 

ًٜٝٗا َبٔ   َٚا اقد١ٜٓ تطًِ ٚضٛف ، اقد١ٜٓ عٔ ادت٤٬ غسٚط ع٢ً اي ٛقٝجن ا يكد ))

اييت  اقٓاطل إىل ايعسبإ تطًٌ بعدّ اي طًِٝ غسٚط ٚتككٞ . ريا٭َ قٓدٚبٞ تااعًا َٛاقجن

ٜ ٛادد بٗا ادتٓٛل . اغسسٛا ذيو دٝدًا يًعسبإ . ٚا٭َري ٫ ٜسق٢ قبعًٝا عٔ َجبٌ  

إقٓا   ٖرٙ ا٭غٝا٤ ، ٫ٚ عٔ إزاق١ ايدَا٤ بني اقطًُني . ٚإٕ مل ٜهٔ يف اإلَهإ

 . ((ًاٛا َدافعٗا بايكس  َٓٗا ايعسبإ بريو ، قسبٛا اقخافس إىل ااب١ ٚاد

 ٫ٟ (ا) اقري

 عًٞ صتٝال

طًجن ايؿاح ، ناْب  ايطبٝاز٠   عٓدَا ّٜٛ مجع١ ، ٚنإ ّ 1919ٜٓاٜس  9 ٚيف

إىل اذتسّ ايٓاٟٛ ايػسٜط ، يًكٝاّ بايصٜاز٠ ا٭تري٠ ،  فاض كًٗا ، يًااغا دٗصت قد

 . ٚٚلا  ايسضٍٛ 

ُٕ  َٔ يف ٖرٙ ايصٜاز٠ٚيكد مسع  َا ٚقجن َٔ أسداخ  عت٢ٝ ْصٖ  بو ٬َشّ ثا

 ٚقط ايااغبا ايكا٥بد أَباّ     ))اس ٝاط ستافظ اذتسّ ايػسٜط ، ايرٟ ن ال ٜكٍٛ : 

متاَبًا   ٜكابٌ ايرٟ اقهإ ٖٚٛ ،  عُس ضٝدْا ٚفا٠ َٓر ٜف ح مل ٚايرٟ ( اقٛاد١ٗ با  )

، ٚعكد ايااغا ٜدٙ ٚمت ِ ، ثِ بطط ٜدٙ ٚلعا اهلل ، ثبِ اْبص٣ٚ    قسٜح ايسضٍٛ 

 هس ايؿدٜل ٚعُس زقٞ اهلل عُٓٗا .إىل د١ٗ ايُٝني ، ٚٚقط أَاّ أبٞ بتب٠ٛ 

، ٚنإ َٔ اي٬شّ إٔ ٜهٕٛ يًػخـ قدز٠  يًةا١ٜ َٚ٪ثسًا َ٪قًا اقٛقط ٚنإ

نإ كد ف، َٔ أدٌ َػاٖد٠ َٓظس نٗرا ، ٜكبجن ْٝاط ايكًال .  اياػس قدز٠ فٛم

ٍ  اقكدع اقسقد أَاّ َٔ غتسز ، يًخًٝف١ ايرٖيب ادتٝؼ قال٠ َٔ قا٥د اتس ،   يًسضبٛ

 يٝطبدٍ ايطب از عًب٢ َسسًب١ َبٔ َساسببٌ اي بازٜ  . ٚتكبدّ ايااغبا خبببٛات َ جاقًبب١         

ٌَ ايااغا ايةبا٤ ايطٝد٠ فاط١ُ زقٞ اهلل عٓٗا ،  َسقد أَاّ أؾاح س ٢ ٚبعد إٔ قٖا
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، ٚاض اد ب٘ ايٛدد ٚايػسٚل ، اقاازى يًكسٜح يف تػٛ  ٚاسرتاّ أتر ٜدعٛ اهلل 

ٝٓاٙ ناازق١ أَبٌ  ٗبست َبٔ ببني  ب٬ّ ايٝب ع ، ٚتًٗبٌ ٚدٗب٘ ٚلبب           ي ُع  عاثِ 

 ايسٚ  يف ْظسات٘ ٚأنٌُ ايدعا٤ .

 سذبس٠ ٚقاٌٝ ايظٗس ان ظ اذتسّ ايػسٜط بايصا٥سٜٔ ، ٚحتًل ادتُٝبجن سبٍٛ   

، يٌٓٝ قطط َٔ ايطه١ٓٝ ٚايساس١ ايٓفط١ٝ ، َِٓٗ َٔ نبإ ٜكبسأ    زضٍٛ اهلل 

ٚقبٔدّ نبجري َبٔ ايكبااط ٚادتٓبٛل يًكٝباّ       ايكسإ ، َِٚٓٗ َٔ نإ ٜط ُجن إيٝب٘ .  

اذتسّ ايػسٜط يف ٖرا ايّٝٛ ٜادٚ أنجس زٚسا١ْٝ ٚإغساقًا ،  ٚنإ ، ايٛلا  بصٜاز٠

 ٚزغِ ذيو نإ ٜعبٞ غعٛزًا بايٝ ع ٚاذتصٕ .

اي ٛب١ ، نُا ٖٛ اذتاٍ  اضبٛا١ْباغا أَاّ  ٟٚناْ  ايعٕٝٛ تف ؼ عٔ فخس

 تد َٓهطس٠ اْهطازًا أيًُٝا .يف نٌ ّٜٛ مجع١ ، ٚيهٔ نٌ ْظس٠ ناْ  تس

ٓرب باط٤ ، ٚبدأ يف قسا٠٤ ارتبا١ ، ٚأثٓا٤ ايبدعا٤ ٚعٓبدَا   اقٚؾعد ارتبٝال 

دا٤ إىل أمسا٤ تًٝف١ اقطًُني ، تكًـ ؾٛت٘ ، ٚفُٝا نبإ ارتبٝبال اقطبهني    

 ٜدعٛ يًطًبإ ٚدٓدٙ ، مل عت ٌُ ، ٚاطتسط يف اياها٤ .

ٚمل ٜهٔ يف اإلَهإ إ٫ٍ ا٫ف َٔ ايعطانس ٜاهٕٛ َجن ارتبٝال ،  ٚنإ

اياها٤ . يهٔ اياها٤ ٚسدٙ مل ٜهبٔ ٜهفبٞ ، ٚمل ٜهبٔ يف اإلَهبإ غطبٌ      

ايعاز ايرٟ يب  تازٜ  ايدفا  بطٍٝٛ ايدَٛ  . ٚمل ٜٛفل ارتبٝال بطباال َبٔ تب ثسٙ    

يف إمتاّ ارتبا١ ، ْٚصٍ َٔ ع٢ً اقٓرب َطًٛ  ايػعٛز ، ٚأغًل ايابا  ذٚ اقفباتٝح   

ؾ٠٬ ادتُع١ قدّ اقد١ٜٓ أزبعٕٛ َبٔ ارتٝايب١ ، َٚجًبِٗ َبٔ     ًُٓرب ، ٚبعد يايفك١ٝ 

قٝال٠ ايػسٜط ) غسٜط ( ، ٚناْٛا ٜطُٕٛ أْفطِٗ ق٠ٛ ا٫ْكااط ،  حت  اهلذا١ْ

ٚن ِْٗ ناْٛا ضٝشككٕٛ ا٭َٔ ايداتًٞ ، ٚيهٔ ٖب٪٤٫ ادتٓبد غبري ايٓظباَٝني     

سٝا٤ ٚايػٛاز  ، ادتٓٛل اقٓ ظ١ُ اهلامش١ٝ ( اْاجٛا يف ا٭ ) عًِٝٗ ٜبًل نإ ٚايرٜٔ

ٚبدأٚا يف أْػب١ ايطًال ٚايٓٗال س ٢ دا٤ ٚق  اق ؿست أعُاٍ قبجن ايبسٜل ع٢ً 

ٌٓ َٔ ميس َٔ َٓاطكِٗ ٜطًال ٚظتسل َٔ نٌ َا َع٘ .  ٖ٪٤٫ ، ٚنإ ن

ٖٛات اييت حتسن  َٔ ايع٬ َبجن َسنبص قٝبال٠ ايفسقب١ ايجآَب١       ٚاض باع  ايك

ّ ، ٚقدَٛا َٚعِٗ ضتٛ أزبعني أيط 1919ٜٓاٜس  11يف  اقد١ٜٓ إىل ت تٞ إٔ ٚارتُطني

 ) نًٝٛدساّ ( َٔ ا٭زش .
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ٚيف ايٝببّٛ ذاتبب٘ نببإ ايكببااط ايجُببإْٛ ٚادتٓببٛل ا٭يببط ، ايببرٜٔ نبباْٛا قببد  

ٜ شسنٕٛ ضتٛ  ( لزٜٚؼ ب٦س ) يف اد ُعٛا ايرٜٔ ايفازٕٚ ٚنرا ، دًٝذ١ً َٔ حتسنٛا

 ٜٓاجن اياشس يدتٍٛ اقع كٌ .

ٖٛات إٔ حت ٌ ) ب٦س لزٜٚؼ ( يٝظ بايط٬  ٚايٛاقجن أْ٘ نإ ب َهإ ٖرٙ اي ك

ٚإابببا بايعؿبببٞ ٚاذتذببباز٠ فشطبببال ، ٚنبببإ يف اضببب باع ٗا نبببريو إٔ ت ضبببس   

 ايعسبإ اقٛدٛلٜٔ ٖٓاى أمجعني .

ٚناْبب  قٛافببٌ ايسسٝببٌ ت ذٗببص ، ٚأذا  عًببٞ صتٝببال بببو ا٭َببس اي ببايٞ عًبب٢       

 ايساغاني يف اياكا٤ يف اقد١ٜٓ :

 بٝإ

ٛ  ايكبااط  إٔ عًُب   )) ٕ  ايعسبٝب١  ا٭ؾببٍٛ ذٟٚ لٚادتٓب اقدٜٓبب١ ،  يف اياكبا٤  يف ٜسغابٛ

يهين ٫ أض بٝجن إٔ أَٓشِٗ تؿسعتًا بريو ، ٚيبٝظ ب َهباْٞ إٔ أدبربِٖ عًب٢     

َط ك١ً  ايكااط ٚادتٓٛل يف اياكا٤ قٛا٥ِايسسٌٝ ; ف زدٛ إٔ ٜه ال ايساغإٛ َٔ 

 . ((ٜسضًْٛٗا إىل ق٠ٛ ااب١ 

يبٛا٤   جنع١ ، نٓا ْطب عد يًخبسٚز َب   ّٜٛ مج، ٚنإ ّ ( 1919ٜٓاٜس  18)  ٚيف

ناْب  ادتُبٛ  متكبٞ    ٚاهلذا١ْ ايرٟ جتُجن يف اقٝدإ أَاّ اقٓصٍ قس  ايظٗري٠ . 

ٕ ارتبٝال ف ٭لا٤ ؾ٠٬ ادتُع١ . ٚطاكًا قا مسع ٘ يف ايٓٗا١ٜ ،  ايػسٜط اذتسّ إىل

يٛ نٓ  قسأتٗا لٕٚ  ))ض ٍ ) ايػسٜط ( عاد اهلل نٝط ضٝكسأ ارتبا١ ، فكاٍ : 

ط ٍ يهٓ  ض ضه  ، أَا ٚإْو قد ض ي  ، ف ْبو ضب كسأٖا باضبِ ٚايبدٟ     إٔ ت

، ٚبه٢  ٚقس٥  بٗرٙ ايؿٛز٠ أٍٚ تبا١ ع٢ً َٓرب ايٓيب  . ( اق٪َٓني أَري ) بًكال

 بٌ ٚأدٗؼ باياها٤ .نٌ َٔ نإ قد ذٖال َٓا إىل ٖٓاى يًٛلا  

 

 ٚأعببس  فُٝببا ًٜببٞ عًبب٢ ٚدبب٘ اي كسٜببال قطببًُا َببٔ ا٭ضببًش١ ٚاقُٗببات ، ايببيت  

 :بعد ضكٛط اقد١ٜٓ  اق ُسلٜٔضًُ  إىل 

 بٓدق١ٝ 30.000 -

 قرٜف١ َػا٠ ) تكسٜاًا ( 1.000.000 -

 قرٜف١ َدفع١ٝ 80.000 -
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 َدفجن ؾشساٟٚ 1 -

 َدافجن ( 8ببازٜ إ يًُدافجن ادتا١ًٝ ايك١ٜٛ )  -

 َدافجن ( 4بباز١ٜ يًُدافجن ادتا١ًٝ طساش ) نسٚ  ( )  -

 ( َدافجن  3بباز١ٜ َدافجن قاذف١ )  -

 بباز١ٜ َدافجن ) طساش غٓاٜدز ( ) َدفعإ ( -

 َدفجن ( 16ببازٜات َدافجن ؾشسا١ٜٚ ) طساش َاْ ًٞ ( )  4 -

 َدافجن ( 4بباز١ٜ َدافجن دا١ًٝ عال١ٜ )  -

 َدافجن ( 4بباز١ٜ َدافجن ذات ف ٌٝ )  -

 َدافجن ( 8ببازٜ إ يًُدافجن َٔ طساش ) ْٛزلاْفًٝد ( )  -

 ضٛاتصيٛشا ( -ِٝ ْظاّ ) َانط بٓدق١ٝ اي١ٝ 75 -

 ستب١ قاط ٫ضًه١ٝ بهٌ تفسعاتٗا 2 -

 أزبع١ ستبات ٫ضًه١ٝ ؾشسا١ٜٚ بهٌ تفسعاتٗا -

 ْظاز٠ َعظ١ُ 12 -

 ضٝازتإ زنٛ  -

 طا٥س٠ بٗٓذسٖا -

 نًٝٛغساّ َٔ اي ُس . 300.000ٚأترّيا : 

قد تٓصٕ أدٛل أْٛا  اي ُس َٓصٚ  اي٣ٛٓ ، ٚض ٍ ادتٓٛل  اقطهني ايااغا نإ

دَٛا يهبِ متبسًا َٓبصٚ     ٌٖ ق ))ؾالفِٗ يف ايبسٜل أثٓا٤ ذٖاب٘ إىل ا٭ضس : ايرٜٔ 

 . (( ؟ اي٣ٛٓ
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