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 .. ٚطًٓٝاايؾبٝيب ايؾٝخ قُز صما

 

 

 اي٫ٛر٠ ٚايٓؾأ٠ اؿٛط١ٜٚ: 

ايؾٝخ قُز صما بٔ ايؾٝخ دٛار بٔ ايؾٝخ قُز بٔ ؽبٝب بٔ إبضاِٖٝ بٔ 

 فكض ايٓذؿٞ ايؾبٝيب. 

 ّ. 1888ٖـ ـ 1306ٚيز ٗ ايٓذـ ا٭ؽضف ٗ ايغارؼ َٔ ؽٗض صَنإ إباصى عاّ 

ْؾأ ٗ صساب عاف١ُ ايعًِ ٚا٭رب ايٓذـ ا٭ؽضف, ٗ ٌٚ صعا١ٜ أب١ٜٛ صا٥ز٠ 

يٛايزٙ ايؾٝخ دٛار ايؾبٝيب, ساصؼ ايًػ١ ايؿقش٢ ٗ عقضٙ, ٚبًبٌ ايعضام 

 ايػضٜز, ٚؽاعض ا٭١َ ايعضب١ٝ ْعا٤. 

ب اٱْغاْٞ ؾنٌ ايعٓا١ٜ بٗشا ايٛيز ايباص ٗ فاٍ ايتشقٌٝ إعضٗ نإ شلشا ا٭

اؾار, ٚعٛامل ايؾعض ايعضبٞ ا٭فٌٝ, ٖٚٛ ـ بعز ـ صدٌ َٛعٛعٞ إٛاٖب, َتعزر 

اؾٛاْب عًًُا ٚأربًا ٚيػ١ ٚؾكًٗا ٚأف٫ًٛ, ٖٚٛ َٔ أبضط أقضاْ٘ ٗ فايٞ ايٓجض 

ٚصعاي١ً, َٚكا١ًَ, ٚبٓزًا, ٚتضع٬ً  ٚايؾعض, َٚٔ إٔع أ١ُ٥ ايبٝإ ايعضبٞ َكاي١ً,

ب٬غًٝا, ٖٚٛ َٔ أنجض ايٓاؼ ف١ً بطبكات اجملتُع ايعضاقٞ ايع١ًُٝ ٚا٭رب١ٝ 

ٚايغٝاع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ, ٚٗ أقضب ا٭ٚافض َٔ أعضم ا٭عض ايعضب١ٝ ٗ ايٓذـ 
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 ٍُٞ « ؽٝخ ا٭رب»ا٭ؽضف, ٚبأؾنٌ إذلي١ يز٣ ايؿكٗا٤ ٚايعًُا٤ ٚايعؾضا٤ ست٢ عٴ

 «. ؾكٝز ايعًِ ٚا٭رب»ّ أطًل عًٝ٘ 1944ٚؾات٘ عاّ  ٚيز٣

ْؾأ ٚيزٙ ايؾٝخ قُز صما ايؾبٝيب ٗ رٚس١ ٖشا اجملز ايٛاصف, ٚٗ سص٠ٚ ٖشا 

ايؾضف ايباسذ, ْؾأ٠ تتغِ با٭فاي١, ٚاخت٘ يٓؿغ٘ عب٬ًٝ َٗٝعًا َٓش ؽباب٘ 

إبهض; ؾذُع بٌ ؾنًٝيت ايعًِ ٚا٭رب, ٚأتكٔ رصٚؼ اؿٛط٠ ايع١ًُٝ ٗ ايٓذـ 

إعاْٞ ٚايبٝإ ٚايؿك٘ ايؿتٛا٥ٞ اتكاًْا نبرلًا, رصؼ ايٓشٛ ٚايقضف ٚإٓطل ٚ

ٚعًِ ا٭فٍٛ ٚاؿه١ُ ٚايؿًغؿ١ يز٣ أعاتٝش اؿٛط٠ ايع١ًُٝ, ٫ٚطّ رصؼ 

ٖـ( ٚأنٌُ ؼقًٝ٘ 1379يز٣ اٱَاّ ايغٝز سغٌ اؿُاَٞ )تايغطٛح ايعاي١ٝ 

ا٭ندل طعِٝ ا٭سضاص ايؾٝخ  ا٫عتاسيز٣ « ايبشح ايعايٞ اـاصز»ايعًُٞ ايزقٝل ٗ 

 «. نؿا١ٜ ا٭فٍٛ»ٖـ( فاسب نتاب 1329قُز ناِٚ اٯخْٛز اـضاعاْٞ )ت

ٚأْت تض٣ ايؾبٝيب ٖٓا سيو ايطايب اجملز ٗ طًب ايعًِ َٓش َبار٥٘ ست٢ أصق٢ 

َضاتب٘ ٗ ايزصاعات ايعًٝا, ٚقز ٫سٛت٘ يز٣ ٬َطَيت ي٘ ٗ عكز َٔ ايظَٔ 

عًّٛ اؿٛط٠, ٜٓاقؿ ٜٚٓاٚض ٚواٚص, ٜٚكضص ٜٚضتجٞ  خبرلًا ٚمًٝعًا ٗ َؿضرات

ٚىتاص, َٚا طايت سنضٜات٘ إؾامات٘ ـ ٚقز َن٢ ع٢ً ؾكزٙ أصبعٕٛ عاًَا ـ تضٕ ٗ 

َغاَعٞ, ُٚتًو عًٞ َؾاعضٟ ؿغٔ أرا٥٘ ٚرق١ َطايب٘, ٖٚٛ ٜظدٝٗا بضٚس٘ 

 إضس١, ٜٚؿٝنٗا بًغاْ٘ ايعشب ٚفٛت٘ اؾض٤ٟ. 

 

 : ايؾبٝيب ٚطًٓٝا ٗ ؽعضٙ

ٖا اَتاطت ب٘ ب١٦ٝ ايٓذـ ا٭ؽضف َٓش تأعٝغٗا قبٌ اثين عؾض قضًْا ست٢ 

ايّٝٛ, إٔ أغًب ط٬ب سٛطتٗا ايع١ًُٝ ٜكضمٕٛ ايؾعض َٓش عٗز ايقبا, ٜٚتباص٣ 

َعِٗ ايعًِ ٚايؾعض ٗ َنُاص ٚاسز, ٚقز هًٞ ايطايب اؿٛطٟٚ ٗ أسزُٖا, ٚقز 

 هُع بٌ ا٭َضٜٔ. 
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٘ َٓش اخت٘ عاصماٙ ؽاعضًا دظ٫ً َبزعًا, ست٢ إسا ٚنإ ايؾبٝيب قز بزأ سٝات

بًؼ ايعؾضٜٔ َٔ عُضٙ, قاٍ عٓ٘ ايؾٝخ عًٞ ناؽـ ايػطا٤ ٚايز اٱَاّ ايؾٝخ 

ؽاٌب أرٜب ٚؽاعض يبٝب, قز سقٌ ع٢ً »قُز اؿغٌ آٍ ناؽـ ايػطا٤ َا ْق٘: 

١ًْ َٔ ايعًّٛ ايعضب١ٝ, سغٔ ايِٓٛ دٝز٠, قٟٛ ايٓجض أٜزٙ, ؽعضٙ ٜؿٛم 

يٞ ٗ عا٥ض ٣ٰ ايعبٛص, سٚ سٖٔ ٚقار ٚؾهض ْكار, ٚمل ٜظٍ ِٜٓٛ عًو ايايؾعض

ا٭ٜاّ ٚايًٝايٞ, ؾٗٛ بضٜعإ ايقبا, ٚعٓؿٛإ ايؾباب, ْٚظ٠ٚ ايتقابٞ, بٌ أٌٖ 

«ايؿنٌ ٚاٯراب

(1)

 . 

ؾؿٞ ايغابع١ عؾض٠ َٔ عُضٙ صث٢ ايؿكٝ٘ إكزؼ ايؾٝخ قُز ط٘ آٍ لـ 

 ٖـ( بكقٝزتٌ, َطًع ا٭ٍٚ: 1323)ت

 غزا٠ ْع٢ ايٓاعٕٛ ؾٝو ؾازلعٛا  يٓعٝو قز طاٍ اؿٌٓ إضدع

 َٚطًع ايجا١ْٝ: 

ٚقٛمت بعز باْٝٗا َناصبٗا  فؿا٥ح ايعًِ قز ؾًت َناصبٗا

(2)

  

٢ ايعامل ثٚٗ ايجايج١ ٚايعؾضٜٔ َٔ عُضٙ عزت٘ قاؾٌ ايٓذـ ؽاعضًا نبرلًا, إس ص

 بضا٥ع١ َطًعٗا: ٖـ( 1329/قضّ/ 1ايؾاعض ايغٝز باقض إٛعٟٛ اشلٓزٟ )ت

ٚيٛ قٌٝ قٛؼ.. فزقت٘ ْباي٘  أت٢ ا٭ؾل َدلًٜا.. ؾكٌٝ ٬ٖي٘

(3)

 

ٚٗ ايعاّ ْؿغ٘ صث٢ أعتاسٙ إضدع ا٭ع٢ً ايؾٝخ قُز ناِٚ اـضاعاْٞ 

٭دظا٤ َٔ إٜضإ, ٖـ( ٚقز اعتٓؿض إغًٌُ يًذٗار ٚٗ است٬ٍ صٚعٝا 1329)ت

 ؾتٛٗ ي١ًٝ عظَ٘ ع٢ً ايغؿض, َغًَُٛا ٗ أصدح ا٭سٛاٍ, َٚطًع ايكقٝز٠: 

ايزٜٓيهٓٓا قز ؾكزْا بعزى ا  ايزٜٔ ؾٝو إعظ٣ يٛ ث٣ٛ ؾٝٓا

(4)

  

                                        
ٓٝع١  (1) ٗ َهتب١ ناؽـ ايػطا٤. 9/149اؿقٕٛ ٕا  ٙ  / كطٛ

ط١ٝ/ عٛط٠ أبٓا٥٘.  (2)  قُز ٍْا اشلاسلٞ/ اجملُٛع١ ايؾعض١ٜ ـا

قزص ايغابل.  (3)  ٕا

ٛإ/  (4)  . 189ـ 188قُز صما ايؾبٝيب/ ايزٜ
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ٚناْت ٖشٙ ايكقٝز٠ بأؾهاصٖا ايتشضص١ٜ بزا١ٜ طعا١َ ايؾبٝيب يًؾعض ايعضاقٞ 

 ٜؾاصن٘ ؾٝٗا ا٭عتاس َعضٚف ايضفاٗ. 

عٞ إٔ ٖشا ايؾعض دا٤ َعدلًا عٔ ب٦ٝت٘ باعتعُاٍ اؾٓاؼ ٚايتؾبٝ٘ ٚطبٝ

ٚإبايػ١, إ٫ أْ٘ بعز ٖشا ايتاصٜخ بأصبع عٓٛات نإ قز تطٛص ؽعضٙ, ٚتٓاقًت٘ 

ايقشـ ٚاجمل٬ت ٗ ايبًزإ ايعضب١ٝ, ٚعز َٔ أبضط ؽعضا٤ ايعضب١ٝ, عُٝا سٌ 

 ٥عت٘ اييت َطًعٗا: صث٢ بطٌ ايعًِ ٚاؾٗار ٚايغٝز قُز ععٝز اؿبٛبٞ بضا

 ٚردت ٭ْو ثػضٖا ايبغاّ  ػٛص إٛسؾات ٬ّٚ جعِ اي

ٚقز صث٢ ا٭عتاس ايؾبٝب ؽٗزا٤ ايعضٚب١ ايشٜٔ أعزَِٗ ْاٍ باؽا ايغؿاح ٗ 

 بًبٓإ, بكقٝز٠ عقُا٤ ناْت َٔ أِٖ أعباب ؽٗضت٘ عٓز ايعضب, ٖٚٞ: « عايٝ٘»

صثا٤ ايؾٗزا٤

(1)

 : 

ّ 1920ٖـ ـ 1339ٚقز أيكٝت ٗ سؿ١ً تأبٌ ايؾٗزا٤ اييت أقُٝت ٗ رَؾل ع١ٓ 

ٚناْت أعِٛ سؿ١ً عا١َ أقُٝت تشناصًا يؾٗزا٤ عغـ ايغٝاع١ ايذلن١ٝ َٔ ايعضب 

ٚسيو خ٬ٍ اؿضب ايعا١َ إام١ٝ; ٚقز أيكاٖا أرٜب َؾٗٛص َٔ أربا٤ ايؾاّ ع٢ً 

 : اؾُٗٛص احملتؾز شلشٙ ايػا١ٜ ٗ عاس١ إضد١

 ٖا ٜضر يٝعضب عًٝا٤ٖا

 

 سنض٣ ايؾاّ ٚأًٖٗا ؽٗزا٤ٖا 

 ٜا عار٠ أسقٝتِ ؾقًبتِ 

 

 يهِ َظاٜا َا أص٣ إسقا٤ٖا 

 َا ْقب أعٛار يهِ ٗ دًٍل 

 

 ٖا ٜؾٌ, أيغتِ خطبا٤ٖا؟ 

 ا٭صض اييت٣ٛ تصؾعٛنِ عٔ َغ 

 

 أفبشتِ تتٛطٕٓٛ زلا٤ٖا 

 َا عشص ٖشٟ ا٭صض ٗ أدزاثهِ 

 

 ٚقبٛصنِ أ٫ تهٕٛ ؾنا٤ٖا؟ 

 ٜهؿٞ ايغعار٠ ٚايؾٗار٠ أْٗا 

 

 خطبت ؾهٓتِ أْتِ أنؿا٤ٖا 

 َٔ سٝح عا٤ َقابهِ أْكشمت 

 

 ؾٝ٘ ايب٬ر ؾغضٖا َا عا٤ٖا 

 

                                        
ٕٛا ايؾبٝيب/  (1)  . 184ـ 183ٚ: رٜ
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 إٕ غِ َا نابزُٛٙ ؾطإا

 

 ؾضدتِ ٚنؾؿتِ غُا٤ٖا 

 قايٛا: تهٕٛ ؾزا٤ِٖ أٚطاِْٗ 

 

 ؾتذاٚبٛا: ن٬ ْهٕٛ ؾزا٤ٖا 

 عاؽت رَؾل, ؾأٟ أّ قبًٗا 

 

 طًب ايؿزا٤ ؾكزَت أبٓا٤ٖا؟ 

 تبهٝهِ أصض ايؾاّ ٚقز أص٣ 

 

 ٖشٟ اؾزاٍٚ رَعٗا ٫ َا٤ٖا 

 ايٌٓٝ معنع َٜٛهِ ؾغطاط٘ 

 

 ٕا أتاٙ, ٚرد١ً طٚصا٤ٖا 

 ٜا ْهب١ رٕٚ اؾظٜض٠ أثضت 

 

 «عٝٓا٤ٖا»ٚتٓاٚيت  «طٛصٖا»ٗ  

 ايٓا٥ٞ ؾهٝـ عاي٘ ٢عُٛت عً 

 

 يٛ نإ ٜؾٗز َا دض٣ أثٓا٤ٖا 

 َا نإ ٜؿعًٗا ايشٟ اعتؾؿ٢ بهِ  

 

 يٛ نإ ٜزصٟ َا ػض ٚصا٤ٖا 

 ايعقب١ ايكامٞ عًٝهِ عغؿٗا 

 

 يكٝت بشيهِ ايكنا٤ قنا٤ٖا 

 مل ٜهؿٗا تكطٝعٗا أصساَٗا 

 

 ٖا دٓت١ ؾكطعت أعنا٤ٖا 

 اي٤٫ٛ قنتُٛٙ عقب١فزم  

 

 ب٥٫ٛهِ اعزا٤ٖاؽشتهِ  

 َٔ قبٌ تؾدٝك إزاٟٚ را٤ٖـــا  عذًت ع٢ً فؿ١ ايع٬ز بكتًهِ 

 ٜا أَيت ٫ ؼظْٞ أٚ ؾاسظْٞ

 

 سظٕ ايٓؿٛؼ ايؾِ طار َنا٤ٖا 

 إٕ اينُا٥ض ٚايكًٛب إسا ردت 

 

 رخٌ ا٭ع٢ أعُاقٗا ؾأما٤ٖا 

َٔ أبضط ؽعضٙ ايغٝاعٞ ٚايٛطين ث٬خ ققا٥ز ْاٍ بٗا ؽٗض٠ نبرل٠, ساع فٝت٘  

 ؾٝٗا با٭ؾل, ٖٚٞ ع٢ً ايتٛايٞ: 

 

ايؾضم ايٓاٖض
(1)

 : 

 ّ 1918ٖـ ـ 1336اتؿكت إثض ثٛص٠ ايزصٚط ع٢ً اؿهِ ايؿضْغٞ ع١ٓ 

 ْؿز ايقدل ؾٗبت ؾظعا

 

 ٚأب٢ ايغٝـ شلا إٔ تنضعا 

 

                                        
ٕٛا ايؾبٝيب/  (1)  . 44رٜ
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 بعح اهلل شلا صاقز٠

 

 َٔ عقٛص َا أقض إنذعا! 

 ٚرعا يًشٚر عٔ أسغابٗا 

 

 ؽضف ايعضم ؾًبت إس رعا 

 أ١َ خضعا٤ ننِ ٚاـ ٚؽ٢ 

 

 بٓٛارٜٗا ٚنِ عاع عع٢ 

 أطَعت أ٫ ٜضاٖا ٬ًٓ 

 

 غافب فاٍ عًٝٗا عبعا 

 ٚاتكت سًٝٓا ؾًُا عكًت 

 

 ْبشت ساى ايتك٢ ٚايٛصعا 

 أؽضعت عاًَٗا ؾاتُٗٛا 

 

 سزٙ إأثٛص ست٢ قطعا 

 ٚارعاٖا ؾٓؿت سذت٘ 

 

 راسض اؿذ١ زلر إزع٢ 

 ْح ايؾضم ع٢ً صا٥ن٘ 

 

 بعز َا اعً سي٫ًٛ طٝعا 

 ٗ دٗات ا٭صض خضم نًُا 

 

 صؾأ ايغاع١ َٓ٘ أتغُا 

 داسبتٓا بضر٠ إًو ٜز 

 

 صقعاَٮتٗا َٔ ؾغار  

 نًُا قاّ إَاّ دا٥ض 

 

 قارْا اينعـ ؾقضْا تبعا 

 ت ايؾٌُ ْٝعًا ْؿضتؽ 

 

 غدلٚا ٫ ٜؾٗزٕٚ اؾُعا 

 ٫ ٜبايٕٛ إسا َا قًزٚا 

 

 مضِٖ َا ؾعًٛا, أّ ْؿعا 

 ٚإسا َا عجٛا َؾه١ً 

 

 مل ػزِٖ ؽٝع١ بٌ ؽٝعا 

 ف١ً ايؾضقٞ بإامٞ اعًُٞ 

 

 ٫ تعٛرٟ عٓزًا َٓكطعا 

  ***

** 

 

 داٖزٟ ٜا أَِ ايؾضم ا٭ٍ

 

 قتًْٛا داٖزِٜٗ أْعا 

 دزرٟ عٗز )عًٞ( غاطًٜا 

 

 ٚأعٝزٟ )َايهًا( )ٚايٓدعا( 

 ٚاسنضٟ َا ؾعٌ ايػضب َٔ 

 

 ٖشبٛٙ ٚافٓعٞ َا فٓعا 

 صؾعٛا ايقًبإ ٫ ؽاؾ١ٝ 

 

 َٔ عكاّ, ٚأقاَٛا ايبٝعا 

 ٚأَاتٛا عًٓٓا ٚامش١ 

 

 َٛتٗا ٗ ا٭صض أسٝا ايبزعا 

 ٚثب ايضٜـ َٔ ايػضب بِٗ 

 

 ؾأثاص ايؾضم ٚايػضب َعا 
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 ٚتعاٍ ٗ ايعضاقٌ فز٣

 

َٔ )بين ا٭طضـ( ست٢  

 أزلعا

 

 ْع ايعًر شلِ ؾاْبعجت

 

 ٖذُات ؾضقت َا ْعا 

 )أتٓٛذ( ٖشٙ, أّ ألبت 

 

 َض٠ أخض٣ )تٓٛذ( )تبعا(؟ 

 سٖبت أٜاَِٗ ؾاعذلدعٛا 

 

 َا أماعٛا صب َاض صدعا 

 إزٕ بٓاسنض تؿتدض  

 

 أٚ بزا٠ ْتشض٣ ايٓذعا 

 ْنض اهلل عٗٛرًا )باؿ٢ُ( 

 

 عايؿات, ٚصعاٖا َا صع٢ 

 «عا١ًَ»ٚعك٢ ٖا ًٜٞ  

 

 سيو إقطاف ٚإضتكبا 

 ٫ٚ« فٝزا٤»٫ أغب ايػٝح  

 

 «دبعا»أخًـ اي٤ٛٓ إضد٢  

 «سًبا»ٚتٛخ٢ « ٓقًا»بٌ  

 

 «أسصعا»ٚص٣ٚ « بقض٣»ٚما  

 ٫تقًتَزٕ يٛ تضنت  

 

 اٖٚا يٝغٛرا تبعادظٳ 

 عٔ اؿل ايشٟ« ايؾاّ»رؾعٛا  

 

 رَٗا عاٍ عًٝ٘ رؾعا 

 «دًٍل»ٜاشلا ٚاقع١ ٗ  

 

 دٌ ٗ سغبآْا إٔ تكعا 

 د١ٓ ا٭صض ـ َٚا أٚسؾٗا 

 

 د١ٓ ـ بايٓاص عارت بًكعا 

 َٓح ايًشات َٓٗا بًز 

 

 عبكضٟ ٚأؾار إتعا 

 ٜا ي٘ سًٝا يكاسًا يعبت 

 

 ؾٝ٘ أٜزٟ ايعابجٌ اـًعا 

َا يهِ إٕ أسغٔ ايؾضم  

 قض٣

 

 ـ أٜٗا اينٝؿإ ـ طرمت دؾعا 

 ٫ تكٛيٛا: طُع, را٩نِ 

 

 داٚط اؿز ؾأمش٢ طبعا 

 ٫ صعتِ َٔ ػاص عضمٛا 

 

 أْؿػ ا٭سضاص َٓٗا عًعا 
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صداٍ ايػز
(1)

 : 

ٚسيو ٗ َز١ٜٓ فٝزا٤ ٖٚٞ َٔ ايكقا٥ز  1920ٖـ ـ 1339ٖا اتؿل ي٘ ع١ٓ 

ايغا٥ض٠; ٚقز ْؾضتٗا ٭ٍٚ َض٠ ف١ً )ايعضؾإ( ثِ فشـ ايؾاّ ٗ ايتاصٜخ 

 إشنٛص. 

 أْتِ  َتعتِ بايغ٪رر

 

 ٜا ؽباب ايّٝٛ  أؽٝاذ ايػز 

 ٜا ؽبابًا رصعٛا ؾادتٗزٚا 

 

 يٝٓايٛا غا١ٜ اجملتٗز 

 ٚعز اهلل بهِ أٚطاْهِ 

 

 ٚيكز إٓ لاط إٛعز 

 أْتِ دٌٝ دزٜز خًكٛا 

 

 يعقٛص َكب٬ت دزر 

 نْٛٛا ايٛسز٠ ٫ تؿغدٗا 

 

 ْظعات ايضأٟ ٚإعتكز 

 أْا باٜعت ع٢ً إٔ ٫ أص٣ 

 

 ؾضق١, ٖانِ ع٢ً ٖشا ٜزٟ 

ايعامل ؽت٢ عكز  

 ؾاسقضٚا

 

 ُٖهِ ٗ سٌ تًو ايعكز 

 يتهٔ آَايهِ ٚامع١ 

 

 ْقب عٝٓٝٗا سٝا٠ ا٭بز 

 يتعؿ أؾهاصنِ َبزع١ 

 

 رابٗا إهار َامل ػز 

  ***   

٫ ٜٓاٍ اينِٝ َٓهِ 

 داْبًا

 

 غرل َٝغٛص َٓاٍ ايؿضقز 

 أٚ ؽًٕٛ ـ ٚأْتِ عار٠ 

 

 ٭عارٜهِ ـ َهإ ايغٝز 

 أٚ صعٝهِ  ايٛؾا سؿِٛ 

 

 ـ بعز عٗز اهلل ـ عٗز ايبًز 

 ٫ ُزٖٚا ٜزًا ٚا١ٖٝ 

 

 يٝز َؿضغ١ ٗ ايظصر 

 تؾب٘ ا٭صض اييت ؼُْٛٗا 

 

 عبح ا٭عزا٤ غاب ا٭عز 

 

                                        
ٕٛا ايؾبٝيب/  (1)   .81رٜ
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 ربضٚا ا٭صٚاح ٗ أدغارٖا

 

 ؾام را٤ ايضٚح را٤ اؾغز 

إٕ عكب٢ ايعًِ َٔ غرل  

 ٖز٣

 

 ٖشٙ ايعكب٢ اييت مل ؼُز 

باشلز٣ َٔ سٝح َٔ أتاْا  

 مل

 

 ٜتأرب سا٥ض مل ٜٗتز 

غرل فز ـ إٕ دًٗتِ  

 قزصنِ ـ 

 

 عزر ايعًِ ٚعًِ ايعزر 

 ٚإسا مل تضفزٚا أسٛايهِ  

 

 مل تؿزنِ رصدات ايضفز 

 ٚإسا مل تغتكِ أخ٬قهِ 

 

 ايعًِ سٖاب ايظبز سٖب 

عز عٓو ايضٚض ٫ أصتار  

 يٞ

 

غرل أخ٬م ٖٞ ايضٚض  

 ايٓزٟ

 

 ***  

 ْاؽ١٦ َُْٝٛ٘بٛصنت 

 

 ْؾأت ٗ ٌٚ ٖشا إعٗز 

 َٔ د٢ٓ َٔ عًُ٘ ؾا٥ز٠ 

 

 غرل َٔ عاـ ؾًِ ٜغتؿز 

َا دض٣ ـ يٝت ؽعضٟ ـ  

 ٚايز

 

 أٌُٖ ايتعًِٝ عٓز ايٛيز 

 عرل٠ اٯبا٤ ؾٝٓا قز٠ٚ 

 

 نٌ طؿٌ بأبٝ٘ ٜكتزٟ 

  ***  

يٝػ ٖشا ايؾعض َا 

 تضْٚٚ٘

 

 إٕ ٖشٟ قطع َٔ نبزٟ 

 
 

ٌٴ اؿُز َٚهشٚب  ايجٓا٤باط
(1)

 : 

 ؾت١ٓ ايٓاؼ  ٚقٝٓا ايؿتٓا  

 

 باطٌ اؿُز, َٚهشٚب ايجٓا 

 صب دِٗ س٫ٛٙ قُضًا 

 

 ٚقبٝح فرلاٙ سغٓا 

 أٜٗا إقًح َٔ أخ٬قٓا 

 

 أٜٗا إقًح أيزا٤ ٖٓا 

 ي٘نًٓا ٜطًب َا يٝػ  

 

 نًٓا ٜطًب سا ست٢ أْا 

 

                                        
ٕٛا ايؾبٝيب/  (1)  . 105رٜ
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 صَا تعذبٓا كنض٠

 

 أصبع با٭َػ ناْت رَٓا 

 مل تظٍ ـ ٚوو ٜا عقض أؾل ـ  

 

 عقض أيكاب نباص ٚن٢ٓ 

 سهِ ايٓاؼ ع٢ً ايٓاؼ َا  

 

 زلعٛا عِٓٗ ٚغنٛا ا٭عٝٓا 

 ؾاعتشايت ـ ٚأْا َٔ بعنِٗ ـ  

 

 أسْٞ عًٝٓا ٚعٝين أسْا 

 إْٓا لين ع٢ً أْؿغٓا 

 

سٌ لين, ثِ ْزعٛا: َٔ  

 د٢ٓ؟

 

 بًؼ ايٓاؼ ا٭َاْٞ سك١

 

 ٚبًػٓاٖا ٚيهٔ با٢ٕٓ 

 أخطأ اؿل ؾضٜل با٥ػ 

 

 مل ًَْٜٛٛا ٫َٚٛا ايظَٓا 

 خغضت فؿكتهِ َٔ َعؾض 

 

 ؽضٚا ايعاص ٚباعٛا ايٛطٓا 

 أصخقٛٙ ٚيٛ اعتامٛا ب٘ 

 

 ٖشٙ ايزْٝا يكًت مثٓا 

 ٜا عبٝز إاٍ خرل َٓهِ 

 

 د٤٬ٗ ٜعبزٕٚ ايٛثٓا 

 إْين ساى ايعضاقٞ ايشٟ 

 

 سنض )ايؾاّ( ْٚاد٢ )ايُٝٓا( 

 إْين أعتز )لزًا( صٚميت 

 

 ٚأص٣ د١ٓ عزْٞ )عزْا( 

  ***

** 

 

 أٜٗا اؾٌٝ انتؾـ يٞ سامضًا

 

 نًُا خضب َامٝو ب٢ٓ 

 ٜٓٗض ايؾعب ؾُٝؾٞ قزًَا 

 

 يٛ َؾ٢ ايزٖض إيٝ٘ َا اْج٢ٓ 

 ٚايضٚح ؾت٢غرل صاقٞ ايٓؿػ  

 

 ٚمع ايضٚح ٚصق٢ ايبزْا 

 ساي١ ايٓؿػ اييت تغعزٖا 

 

 ٚتضٜٗا نٌ فعب ٖٝٓا 

 ؾؿكرل َٔ غٓاٙ طُع 

 

 ٚغين َٔ ٜض٣ ايؿكض غ٢ٓ 

ٚيغت بٗشا ايبشح َعًٓٝا بؾعضٙ ايٛطين ٚسزٙ, ؾٗٓاى دٛاْب َؾضق١ َٔ  

ْناي٘ ايٛطين ٗ أبعار َتعزر٠, إ٫ إٔ َا أٚصرْاٙ َٔ ؽعضٙ ٖٓا, ٚقز ٜضر ٗ 

 َطاٟٚ ايبشح, ريٌٝ ايؾعٛص ايٛطين ايؿٝاض, ٚاؿػ ا٫عتك٬يٞ يب٬ر ايعضب. 
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 ايؾبٝيب بٌ ا٭تضاى ٚا٫ْهًٝظ: 

ٖـ ماب٘ استٝاٙ 1333ّ ـ 1914إع٬ٕ اؿضب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ عاّ نإ ايؾبٝيب يز٣ 

ٗ اؾٝؿ ايعضاقٞ ايعجُاْٞ نُا سزثين بشيو, ٚقز ِْٛ َعاْات٘ بكقٝزت٘ 

)سًٛإ بعز ايعضام( ٚنإ ٗ بعج١ عغهض١ٜ ع٢ً سزٚر ايعضام ايؾضق١ٝ

(1)

 . 

١ ٚققٝزت٘ )ط٥٬ع اؿضب ايعا١َ( ٖٚٛ ماب٘ َجكـ, تٛقع بٗا َقرل ايزٚي

ُْٛت ٗ »ايعجُا١ْٝ, ٚٚفـ بعض أْبا٤ اؿضب ايعا١ٕٝ, ٚقاٍ ٗ َكزَتٗا: 

ّ, ٚنإ 1914ٖـ ٚؾل ؽباٙ ع١ٓ 1333َز١ٜٓ بارٚصٜا بايعضام ٗ صبٝع ايجاْٞ ع١ٓ 

«ٗ بعج١ َٔ اجملاٖزٜٔ ايعضاقٌٝ

(2)

 . 

ٚنإ ايؾبٝيب قز فٛص َآعٞ اؿضب ايعا١ٕٝ َذُٛع١ َٔ ققا٥زٙ ايضا٥ع١, 

ا َا نإ بٌ ايعجُاٌْٝ ٚا٫ْهًٝظ َٔ ايقضاع, َٚا ْؾب بٌ آٍ عجُإ تٓاٍٚ ؾٝٗ

ّ, ٚفٛص اؿاي١ ايٓؿغ١ٝ اييت نابزٖا ايعضاقٕٝٛ ٖٚٛ 1912ٚإٜطايٝا َٔ اؿضب عاّ 

َٓٗا, ٚقز طدٛا ٗ سضٚب ٫ طا٥ٌ َعٗا

(3)

 . 

ٚقز عاـ تعكٝزات ٖشٙ اؿضٚب, ٚسُٝٓا أ٢ْٗ خز١َ ا٫ستٝاٙ عغهضًٜا, عار 

 إٍ ٚمع٘ ا٭ٍٚ, ؾدًع ا٬ٕبػ ايعغهض١ٜ ٚعار إٍ ايع١ُ ؽعاص ا٭١ُ٥ نُا ٜكٍٛ. 

أَا ٗ دٗار ايعضاقٌٝ ي٬ْهًٝظ ّٜٛ ايؾعٝب١, ؾكز نإ أسز ا٭ع٬ّ, إس اصتب٘, 

أَرل اٯ٫ٟ عًُٝإ »ؿ ايعجُاْٞ بكٝار٠ َناؾًا ٕٛقع٘ ايزٜين بض٥اع١ أصنإ اؾٝ

ّ ست٢ اْتشاص ٖشا ايكا٥ز بعز ٖظ١ّ 1914ٖـ ـ 1333َٓش أٚا٥ٌ فؿض/ « عغهضٟ بو

ّ, 1915/ ْٝغإ/ 14ٖـ ـ 1333/ ْارٟ ا٭ٍٚ/ 29اؾٝؿ ايعجُاْٞ فباح ا٭صبعا٤ 

                                        
ٛإ ايؾبٝيب/  امقُز ص (1) ٚايذل١ْ/ 12ايؾبٝيب/ رٜ ٚايتأيٝـ  ٗ  ايٓذـ ا٭ؽضف/ راص ايٓؾض  ع١ٝ ايضاب٘ ايع١ًُٝ  ْ ؾض  ْ/

 ّ. 1940ايكاٖض٠/ 

ؿغ٘/  (2) ٕٛا ايؾبٝيبْ   . 15رٜ

ؿغ٘/  (3) ٕٛا ايؾبٝيبْ  ا.  21رٜ ٖٛا  ٚع
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ٚقز تضى ْقـ اؾٝؿ ايعجُاْٞ بٌ قتٌٝ ٚدضٜح أعرل ٚؾكٝز نُا ٜكٍٛ 

ايؾبٝيب

(1)

 . 

ٚنإ ايؾبٝيب صٓ٘ اهلل, ٜقـ اْتشاص ٖشا ايكا٥ز ـ َؾاٖز٠ ـ ؿناص فًغ٘ 

بُٝٓا نٓا ْغرل َع عًُٝإ »ا٭عبٛعٞ فباح نٌ ْع١, ٚزلعت سيو َٓ٘, قاٍ: 

)اٯ٫ٟ عًٞ بو( عًِ عغهضٟ بو, ٖٚٛ ٗ عضبت٘, إس دا٤ أسز اينباٙ ٚأبًػ٘ إٔ 

شٟ ع٢ً صدًٝ٘ )ٚنإ دضوًا( يًعزٚ, ؾاصتبو عًُٝإ عغهضٟ, ٚعشب ا٭سضاّ اي

ٚغط٢ صأع٘, َٚٔ ؼت٘ عشب إغزؼ رٕٚ إٔ ْعًِ, ٚفٛب٘ ع٢ً صأع٘, ٚأطًل 

 «. َٓ٘ طًك١ أفابت٘ بضأع٘, ٚإٔ أ١ْ ؾُات

ٚسُٝٓا اْتشض قا٥ز اؾٝؿ ايعجُاْٞ ايتشل ايؾبٝيب ؾٛصًا بايغٝز اؿبٛبٞ, 

 ؾهاْا ٗ َٛقع ٚاسز, ست٢ ايٓٗا١ٜ بٛؾا٠ ايغٝز اؿبٛبٞ. 

سزٜح ايؾبٝيب َع ا٫ْهًٝظ طٌٜٛ دزًا, ؾكز صاؾل عكٛر سٝات٘ َٓش أٜاّ ٚ

ّ, ٚعٓتٓاٍٚ اٯؾام ايبعٝز٠ 1958ّ ست٢ ثٛص٠ ايضابع عؾض َٔ ُٛط 1914اؾٗار ٗ 

ٗ ٌٚ نؿاس٘ يٲْهًٝظ ٚدٛرًا ٚاعتعُاصًا َٚغتؾاصٜٔ, ٚافطزاَ٘ َع صَٛطِٖ 

هِ ايٛطين, ٚباعتباص ٚع٥٬ُِٗ ٚٚن٥٬ِٗ ؾُٝا ٜغ٢ُ بايعٗز ايٛطين أٚ اؿ

ايؾبٝيب َٔ إٔع َ٪عغٞ ايزٚي١ ايعضاقٞ ؾكز بضط ْناي٘ ايٛطين ٗ ٖشا إنُاص 

بعز٠ قاٚص عٓاتٞ عًٝٗا, ٖٚٓا أْطًل َع ايكاص٨ بقؿ١ َعاْا٠ ايؾبٝيب َع 

ا٭تضاى, ٖٚٛ صدٌ عضبٞ َغًِ, ٜعاتب ا٭تضاى سًٝٓا, ٜٚزعُِٗ باؾٗار سًٝٓا 

ٌٚٚ سهِ َتػطضؼ داٌٖ, ؼهِ ٗ صقاب ايٓاؼ آخض, ٚيهٓ٘ ٜغاّ اؿٝا٠ 

ٚرَا٥ِٗ باعِ اٱع٬ّ, ٫ٚ ّجٌ ايعجُإْٝٛ اٱع٬ّ, ٜٚٓطًل بتقٜٛض َؾاعضٙ 

ٚسيو يز٣ ثٛص٠ « ثٛص٠ ع٢ً ا٭تضاى»ٚأساعٝغ٘ ٚعٛاطؿ٘ ٗ ٖشا إٓاذ بكقٝزت٘ 

ٖـ 1334ٖـ ٚايجا١ْٝ ٗ 1333ايٓذـ ع٢ً ايعجُاٌْٝ بعز فظصتٞ نضب٤٬ ا٭ٍٚ 

ٖـ 1333ٖـ, ١ًٓٚ قتاٍ ايٓذـ ٗ صدب 1333ٚناصث١ عانـ بو ٗ اؿ١ً ٗ ؽٛاٍ 

                                        
ٕٛا ايؾبٝيب/  (1)  . 48ٚ: رٜ
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ٖا سنضٙ ٗ َكز١َ ايكقٝز٠, ٖٚا دا٤ ٗ ٖشٙ ايكقٝز٠ َٔ ا٭عباب, ٚأْا أقزّ 

 ايكقٝز٠ ٚإكز١َ نُا نتبٗا ايؾبٝيب ْؿغ٘: 

ثٛص٠ ع٢ً ا٭تضاى

(1)

 : أٚ ؽه٣ٛ ٚعتاب 

عجُاٌْٝ اييت اْتٗت اييٓذؿٌٝ ع٢ً َٔ أِٖ سٛارخ ايعضام ا٭خرل٠ ثٛص٠ ا

بطضرِٖ َٔ ايٓذـ, ٚبغكٛٙ ٖٝبتِٗ ٚمعـ ؽأِْٗ ٗ عا١َ ايب٬ر, ٫عُٝا 

عك٢ ايؿضات, ٚمل ٜكتقض تأثرلٖا َٔ ٖشا ايكبٌٝ ع٢ً ايكطض ايعضاقٞ ست٢ 

ػاٚط إٍ غرلٙ َٔ ا٭قطاص, ؾكز اْتؾضت ٗ ايٓذـ ٗ أخضٜات ْارٟ ايجاْٞ ع١ٓ 

اقع١ ايؾعٝب١ صقاع ؼض ع٢ً َٓاٖن١ اؿه١َٛ ّ أٚ ٕضٚص ؽٗض ع٢ً 1915ٖٚـ 1333

ٗ بػزار, ٚدضرٚا إٍ ايٓذـ بعجًا َ٪يؿًا َٔ أيـ ايعجُا١ْٝ, ؾاٖتِ شلا أٚيٝا٤ ا٭َٛص 

َٔ إؾا٠ ٚايؿضعإ بكٝار٠ )عظت بو( ؾؿض إؾاغبٕٛ عٓز ٚفٛي٘ إٍ ايغٛار, 

ع ا٭خرل ِٖٚ عقاب١ ٜتأيـ َعُٛٗا َٔ ايبً٘ )ايؿاصٜٔ َٔ اؾٓز١ٜ( ٚٗ اشلظٜ

ٛص, ّ عارٚا ؾٓؿشٚا إٍ ايبًز٠ َٔ ايغ1915ٖـ 1333/ صدب ع١ٓ 8َٔ ي١ًٝ ايغبت 

 يقباح ايجاْٞ بِٝٓٗ ٚبٌ اؿا١ٌَٝ, ؾٓؾب ٗ اٚاْنِ إيِٝٗ طا٥ؿ١ َٔ ايبًزٜ

ٖـ, ٚؾٝ٘ 1333/ صدب ع١ٓ 10ايعجُا١ْٝ قتاٍ ؽزٜز راّ إٍ عقض ّٜٛ ا٫ثٌٓ 

ؾكزإ ْاع١ َٓٗا ؾِٝٗ بعض اينباٙ أسعٓت اؿا١َٝ ٚدضرت َٔ ايغ٬ح بعز 

ٚطًب ايكا٥ز ٚايكا٥ُكاّ )بٗٝر بو( ٚإغتدزَٕٛ ا٭َإ, ؾأخشٙ شلِ, ٚأخضدِٗ 

ب٘ خاطٕ إؾٗز ٚبعض ا٭َاثٌ ٚايقزٚص, ثِ أمضَت ايٓاص ٗ رٚص اؿه١َٛ, 

ْٚٗبت أَتع١ إغتدزٌَ, ٚتغًِ ايٓذؿٕٝٛ َٓش سيو ايّٝٛ أط١َ اؿهِ ٗ 

اؿه١َٛ ايعجُا١ْٝ سيو ست٢ فاصٚا ٜعًُٕٛ ع٢ً تكٜٛض أصنإ ايبًز٠, َٚا نؿ٢ 

اييت سزثت بعز سيو, ٚأصٜز بٗا طضر ٕ شلِ مًع ٗ انجض اؿٛارخ َٔ ايعضام, ؾها

ّ ٚناصث١ اؿ١ً 1915ٖـ 1333ا٭تضاى نشارث١ نضب٤٬ ا٭ٍٚ ٗ َٓتقـ ؽعبإ ع١ٓ 

ّ 1916ٖـ 1334دب / ص7ٖـ ٚسارث١ نضب٤٬ ايجا١ْٝ ٗ 1333ٗ َٓتقـ ؽٛاٍ ع١ٓ 

                                        
ٕٛا ايؾبٝيب/  (1)  . 29ـ 26رٜ
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ًٖو ؾٝٗا خًل نجرل, ٚأؽضؾت ايبًز٠ ع٢ً اـضاب, إٍ غرل سيو َٚا طاٍ ايٓذؿٕٝٛ 

وهُٕٛ أْؿغِٗ بأْؿغِٗ عٓتٌ ناًَتٌ, ست٢  ساٚيٛا أخرلًا أ٫ ٜؿغشٛا بِٝٓٗ 

فا٫ً يٲْهًٝظ, نُا اتؿل شلِ َع ا٭تضاى, ؾكاَٛا بجٛصتِٗ اـطرل٠ ع٢ً اٱْهًٝظ 

/ ْار٣ 6ٌ )ايهابً َاصؽٌ( سانِ إز١ٜٓ فباح ايج٬ثا٤ اييت اؾتتشت بكت

ّ ؾشٛفضت ايٓذـ ٔغ١ ٚأصبعٌ ًَٜٛا ظٝؿ اْهًٝظٟ 1917ٖـ 1335ايجا١ْٝ ع١ٓ 

دضاص تبٛرٍ إط٬م ايٓاص بٝٓ٘ ٚبٌ ايٓذؿٌٝ أنجض تًو ا٭ٜاّ, إٍ إٔ مت يٲْهًٝظ 

يؾٓل ٚايٓؿٞ إَغاى ايغٛار ا٭عِٛ َٔ ايكّٛ, ٚعٛقب مٛ َا٥تٌ َِٓٗ با

 ٚايتػضٜب. 

 ٫ اؾي ثاص ؾأطػاْا ٫ٚ ايبدٌ

 

ايجا٥ض اؿكز با٭قٛاّ  

 ٚايزخٌ

 

 يٛ نإ َا بِٗ دبًٓا ٕا اْتكُٛا

 

ٚٗ طضٜل بًٛؽ ايٓك١ُ  

 ا٭دٌ

 

 نٌ قاف١ٝايغٝـ قضب َٓا 

 

٫ إٓطل ايؿقٌ َٔ قّٛ ٫ٚ  

 اؾزٍ

 

 َاسا ْ٪ٌَ ٗ إرصاى غاٜتٓا

 

 َٔ ايغٝاع١؟ ن٬ إْٗا سٌٝ 

 ٜا َٔ ٜعظ عًٝٓا إٔ ْ٪ْبِٗ 

 

ٗ سٝح ٫ ٜٓؿع ايتأْٝب  

 ٚايعشٍ

 

 دؿُْٛٛا ٚقًتِ: مٔ عاعتهِ

 

٢َٓ َطٝتٗا اٱخؿام  

 ٚايؿؾٌ

 

 شصنِعنِ تٓبشٕٚ يٓا سْبًا ؾٓ

 

 تكطعت ا٭عشاص ٚايعًٌيكز  

أَا فؿشٓا عٔ إامٞ  

 ٭عٝٓهِ؟

 

 أَا أرًٜت يهِ أٜآَا ا٭ٍٚ؟ 

أَا اعتذٝؾت نُا ؽ٦تِ  

 ٓا؟نتا٥ب

 

ست٢ تؿاٜض َٓٗا ايغٌٗ  

 ٚاؾبٌ

 

أَا َؾت تشصع ايزْٝا؟ أَا 

 اْكطعت

 

 بٗا إتا١ٜ ٚايػٝطإ ٚايغبٌ؟ 

أَا أطاعٛا؟ أَا بضٚا؟ أَا  

 عطؿٛا؟

 

َٛايِٝٗ؟ أَا  أَا استؿٛا 

 استؿًٛا؟

 

 باهلل ٫ ػضسٛا أنبارْا ٚرعٛا

 

دضاح )بضق١( ٚ)ايبًكإ(  

 تٓزٌَ

 

 ٖا ناف عًٝهِ إٔ سًٝتهِ

 

 ٫ تغتؿار ٚإٔ ايضأٟ َضػٌ 

 قاتًتِ غرل ع٬ٌَ أْهِ 

 

سظب ع٢ً خطٛات ايِٖٛ  

 ٜتهٌ
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 ٖشٟ إٛاقـ َا تٓؿو ٚاٖض٠

 

بٗا ايؿٛا٥ع ٫ )فؿٌ  

 ٚاؾٌُ(

 

 ٚقا٥ع َا تظاٍ ايزٖض عا٥ض٠

 

بٗا ايضنا٥ب َنضٚبًا بٗا  

 إجٌ

 

أمعتِ ايؿضف١ ايع٢ُٛ اييت 

 عٓشت

 

 ٚإِا ٖٞ ساى اؿارخ اؾًٌ 

 قٝنتِ ؿؿاٚ إًو طا٥ؿ١ 

 

 يػرلٖا إًو ٚا٫دٓار ٚايزٍٚ 

 إٍ ايزؾاع رعٛمت داًٌٖ ب٘ 

 

 ٚإِا ايٓاؼ أعزا٤ ٕا دًٗٛا 

 دٛاصسِٗعًُتِ سٌ عًُتِ  

 

رٕٚ ايعكٍٛ ٚقًتِ: إِْٗ  

 عكًٛا

 

 ٭ٟ ؽ٤ٞ تضاِٖ ٜ٪ثضْٚهِ

 

ٚايكّٛ ؾٝهِ ٚٗ أعزا٥هِ  

ٌُٖ 

 

 ٫ تأًَٛا خؿكاًْا َٔ قًٛبِٗ

 

 ؾإْٗا فؿضات َا بٗا أٌَ 

 لٛاِٖ إس أًٚتهِ عزاتهِ 

 

 بايٛإٌ يٓا عٔ َجًِٗ بزٍ 

قًٛبهِ َٔ سمٗاب ا٭َض  

 ٚاد١ً

 

 ٫ٚ ػٌأَا عٛاٖا ؾ٬ ؽؾ٢  

ؽانٕٛ خؿت بهِ يًشضب  

 نٛتهِ

 

 ٚقز تجاقٌ عٓٗا َعؾض عظٍ 

 مل ٜؿعًٛا َا أصرمت َٔ ثباتِٗ 

 

ٚنإ ٗ عهػ َا ٜٕٗٛٚ يٛ  

 ؾعًٛا

 

خاْٛا مُا٥ضِٖ ٗ بشٍ 

 طاعتِٗ

 

َٔ قبٌ, ؾاٯٕ َا خاْٛا ٫ٚ  

 خشيٛا

 

 ***

** 

 

مٔ ا٭ٍ عضض ٗ دٓب 

 دٖٛضنِ

 

ؾٝ٘ ْقاٍ إٓاٜا ايظصم  

 تٓتقٌ

 

قّٛ َٔ ايعضب ٚخظ ايٓدٌ 

 سِٛٗ

 

ٚسٜ قّٛ عٛاْا ا٭صٟ  

 ٚايعغٌ

 

 عٓز إػامن ٫ ْزع٢ ٜٚؿزسٓا

 

 َٔ إػاصّ ثكٌ يٝػ وتٌُ! 

 تأب٢ اؿٛارخ إ٫ إٔ ًِهِ 

 

٫ٚ ـ ٚرٜٔ ايتآخٞ ـ َا بٓا  

ًٌَ 

 

 أٜٔ ايضٌٖ بأَٛاٍ يٓا سٖبت؟

 

 َٚٔ ٜكٝز بأخٛإ يٓا قتًٛا؟ 

 َع٢ً ؾٛم َؾٓك١إَا ؽٗٝز  

 

 أٚ َٛثل عباٍ ا٭عض َعتكٌ 

ٜا َٔ بٌٛ بين عجُإ قز  

 ْؾأٚا

 

أمشٝتِ, إٕ ٌٚ ايكّٛ  

 َٓتكٌ

 

 ٜا صب: َٔ ٭ْاؼ َا شلِ أسز؟

 

ٜا صب: َٔ يضداٍ َا بِٗ  

 صدٌ؟
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 ٚاصٓتاٙ ٕٔ غابٛا ؾُا سنضٚا

 

َٔ ايجػٛص, َٚٔ عاصٚا ؾُا  

 قؿًٛا

 

 تغضٟ اؾٓٛر سؿا٠ غرل ْاع١ً

 

 نأْٗا بأرِٜ ا٭صض تٓتعٌ 

 إٕ ٚفًت ٛص ق٣ٛ ايؾبإأَا ؽ 

 

أٚ إْٗا يتٓا٥ٞ ايكقز ٫  

 تقٌ؟

 

 ٜظدٞ ايكٛاؾٌ با٭قٛات ساؾ١ً

 

طإٚٚ َا ؽضبٛا َٓٗا ٫ٚ  

 أنًٛا!

 

 ِ تؿؾٝٗارعٛا إٛامل ساٚيت

 

 َا يًب٬ر اييت ْا٤ت بٗا قبٌ 

 مل ٫ هاب َٓارٜٓا؟ نأِْٗ 

 

سكًا ٫ٚ َا اعتٓذظٚا عٔ ٜز  

 ع٦ًٛا

 

 قز اعتشصْا ٚقز فشت َكايتٓا

 

ضٙ ٗ اؿضب ٫ هأخٛنِ َ 

 بطٌ

 

 

 اؾٗار مز اٱْهًٝظ ٜٓطًل َٔ ايٓذـ: 

ناْت ايٓذـ ا٭ؽضف أٚاخض ايعقض ايعجُاْٞ ٌُٝ تبعًا يكارتٗا ٚعًُا٥ٗا 

٠ ايهض١ّ ٗ ٌٚ رعتٛص يًب٬ر, ؾكز ًَت ايتغً٘ ٝاايضٚساٌْٝ إٍ اؿ

ز٣ ايعجُاٌْٝ, ٚعأَت اؿهِ ايزنتاتٛصٟ إتدًـ ٗ ٌٚ اـ٬ؾ١ ا٫عتبزارٟ ي

إزعا٠ يًغ٬طٌ, ٚناْت ٗ ٖشا ايؾعٛص تعٝؿ سٝا٠ َظرٚد١ إعاٜرل, ؾٗٞ 

تعاصض اؿه١َٛ ايعجُا١ْٝ ٭ْٗا َغتبز٠ ٚا١ٕ, ٖٚٞ ؼاٍٚ اٱبكا٤ عًٝٗا ـ يٛ 

أنجض ٫ٚ أقٌ, ٚقز عدل أفًشت ٚاصعٛت ـ باعتباصٖا رٚي١ إع١َٝ٬ إزلًا ٚؽعا٥ض ٫ 

ا٭عتاس ايؾبٝيب بكقٝزت٘ ايغابك١ عٔ طبٝع١ اؿهِ ايؿضرٟ ايعجُاْٞ ٗ 

ٖاصعات٘ ايٲْغا١ْٝ ٗ ا٭سهاّ ٚاينضا٥ب ٚاؾبا١ٜ ٚعٛم اٯ٫ف إٍ إٛت ٗ 

سضٚب ٫ ْاق١ يٲع٬ّ ؾٝٗا ٫ٚ ٌْ, ٌٚٓ ع٢ً تًو إُاصعات ايٮخ٬ق١ٝ ٖا 

 ًا. مل ٜذلى اهلل ب٘ عًطاْ

ْٚؾأت ٗ أٚا٥ٌ ايكضٕ ايعؾضٜٔ سضن١ رعتٛص١ٜ ٗ تضنٝا رعا شلا اينباٙ 

إتشضصٕٚ ٚقار٠ ايؿهض, ٚتضعضت ٗ إٜضإ تًو ا٭ؾهاص ايز١ٜٝٓ اييت رعا إيٝٗا 

« ؽاٙ إٜضإ»ايعًُا٤ ٚصداٍ ايزٜٔ ٗ تؾضٜع سٝا٠ رعتٛص١ٜ تكًك َٔ ْؿٛس 

 ٜٚؾضف ع٢ً سيو َؾضعٕٛ َٔ ايب٬ر. 
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ٚتٓاٖت ٖشٙ ا٭ْبا٤ ع٢ً ايٓذـ ا٭ؽضف, ٚايٓذـ ع٢ً اط٬ع عُٝل َجٌ ٖشٙ 

ا٭سزاخ, ٚٗ ايٓذـ َٔ ٖٛ عُارٖا ٚعُٛرٖا ٚصا٥زٖا َٔ ا٭ع٬ّ, ٚناْت ايٓذـ 

ٔ إٍ ايتشضٜض سٌٓ ايِٝٗ إٍ إٛصر ؼٖٚٞ تتًك٢ أْبا٤ ايزعتٛصٌٜ ٗ ايزٚيتٌ 

ٗا َٚضادعٗا ايعٛاّ, ٚؽبابٗا ٜتزاٍٚ ٥اًُايعشب, ٚنإ ايٛعٞ ايٛطين َتُج٬ً بع

عضًا قضا٠٤ ايقشـ ٚاؾ٬ت اييت تشٜع أْبا٤ ايتشضٜض َٔ ا٫عتبزار, ٚقز ؽاصنت 

ٖشٙ ايقشـ ٚايبٝاْات ٚايٓؾضات ٗ نٌ َٔ عٛصٜا ايهدل٣, ٚايكاٖض٠, ٚا٭عتا١ْ, 

ٚإٜضإ ٗ إسنا٤ ْض٠ ايٓٛاٍ ٗ عبٌٝ ايزعتٛص, إ٫ إٔ سضنات ايتشضص تغرل بضنب 

ابتزعٗا بط٤ٞ, ؾٗٞ تشنٛ سًٝٓا ٚؽبٛا سًٝٓا آخض, ْٛضًا يٮسهاّ ايهٝؿ١ٝ اييت 

ا٭تضاى ٗ فاب١ٗ ٖشٙ ا٭ؾهاص, ٚناْت أفٛات إٓارٜٔ باؿض١ٜ تضتؿع ٚتتنا٤ٍ, 

ٚيهٓٗا تتعاٍ ٗ ايٓذـ ا٭ؽضف إس ٜزعِ ايٛعٞ ايزٜين ٚٛاٖض ايٛعٞ ايٛطين, 

باصٙ بًزًا َغًًُا, ٚباعتباص رٜٔ ايزٚي١ ًٜٚكٞ ب٬ٛي٘ ايٛصٜؿ١ ع٢ً ايعضام باعت

 ٖٛ اٱع٬ّ, ٚاٱع٬ّ ٜٓارٟ بتشضٜض ايؾعٛب. 

 ٚناْت عؾا٥ض ايعضام غاف١ ٚطبكات٘ بعا١َ تض٣ ٗ إضدع١ٝ ايز١ٜٝٓ قزٚتٗا

ايقاؿ١ ٗ ايتٛد٘ ايٛطين, ٚنإ إضدع ا٭ع٢ً ايؾٝخ قُز ناِٚ اٯخْٛز 

اييت تعطٞ يًشانِ « إغتبز٠»ٗ َكابٌ « إؾضٚط١»ٜتب٢ٓ َؾضٚع ايزعتٛص 

ف٬سٝات ؾضر١ٜ, ٚتع٢ٓ ا٭ٍٚ باؿهِ إتكٝز بأ١ُْٛ ٚقٛاٌْ رعتٛص١ٜ, 

أٚ إتكٝز ب٘, ٚٗ م٤ٛ ٚتع٢ٓ ايجا١ْٝ باؿهِ ايؿضرٟ إًهٞ غرل إكٝز بؾ٤ٞ 

تٛد٘ إضدع١ٝ ايعًٝا ٗ ايٓذـ ا٫ؽضف مٛ اؿٝا٠ ايزعتٛص١ٜ اؿض٠, ؾكز ايتـ 

ايؾعب ايعضاقٞ بؾباب٘ إتشُػ سٍٛ ٖشا ا٫ػاٙ ٜكٍٛ ا٭عتاس سغٔ َضط٠ 

 ا٭عزٟ صٓ٘ اهلل. 

إٕ ٖشا ا٫ػاٙ ايزعتٛصٟ ايكِٜٛ ايشٟ تبًٛصت ؾٝ٘ سضنات عًُا٤ ايزٜٔ »

ٗ ايٓذـ ٗ أٚا٥ٌ ايكضٕ ايعؾضٜٔ, دا٤ َٓغذًُا نٌ ا٫ْغذاّ َع ايعكٝز٠  ا٭َاثٌ

إتطٛص٠ إتشضص٠ يًؾٝع١ اٱَا١َٝ, ٚاييت قاشلا: إٔ اؿهِ سهُإ; سهِ اٱَاّ 
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ايعارٍ )ٜضٜز ب٘ إعقّٛ( ٚإيٝ٘ ًٜك٢ َكايٝز أَٛص ايزْٝا ٚايزٜٔ, ٚسهِ 

َباؽض٠ سض٠ ٫ تؾٛبٗا ؽا٥ب١,  اؿه١َٛ ايعاري١ إٓبجك١ َٔ ايؾعب باْتدابات

«ًٜٚك٢ إيٝٗا َكايٝز ايزْٝا, ٚتبك٢ أَٛص ايزٜٔ بٝز صداٍ إ٪ٌَٓ ايقاؿٌ

(1)

. 

َٚع َا ٗ ٖشا ايضأٟ َٓاقؾ١, ؾإٕ ا٫ػاٙ ايغا٥ز ٗ ايٓذـ ا٫ؽضف ٜزعٛ إيٝ٘ 

بهجرل َٔ ايعؿ١ٜٛ, ؾإٕ ايزصاعات مل تهٔ يتؿضم بٌ ايعًُا١ْٝ ٚايزّكضاط١ٝ, 

اؿهِ هٔ صا٥زٖا ايعًُا١ْٝ ع٢ً اٱط٬م, بٌ نإ ايعٌُ ٗ عبٌٝ ٚمل ٜ

ايزّكضاطٞ ايكا٥ِ ع٢ً أعاؼ ايؾٛص٣ ٚا٫ْتداب ٗ فًػ تؾضٜعٞ ّجٌ أطٝاف 

ايؾعب ايعضاقٞ, ٖشا َا أصارٙ ايٓذـ ا٭ؽضف ٚؽباب٘ ايعاٌَ ع٢ً إلاط َؾضٚع 

ّ ٗ تضنٝا, 1908عاّ ص ايعجُاْٞ ايزعتٛص ٚايتشضٜض اٱْغاْٞ, ٚنإ إع٬ٕ ايزعتٛ

« ْٝع١ ا٫ؼار ايذلقٞ»قز ٖظ َؾاعض ايعضب ٚا٭تضاى, ؾتأعغت ٗ تضنٝا 

ٚبايضغِ َٔ عزّ َعضؾ١ أٖزاؾٗا إدبأ٠ ٚاؿكٝك١ٝ, ؾكز أثض سيو تأثرلٙ ايؿاعٌ 

ٗ ايٓذـ ا٭ؽضف ؾؿتح أٍٚ ؾضع ؾُع١ٝ ا٫ؼار ٚايذلقٞ, ٚنإ ايؾٝخ قُز صما 

َاْع, ٚايغٝز قُز صما ايقاٗ, ١ًْٚ َٔ ايغٝاعٌٝ  ايؾبٝيب ٚايؾٝخ عًٞ آٍ 

ايعضاقٌٝ, ٚبعض ص٩عا٤ ايعؾا٥ض ايؿضات١ٝ, ٚطا٥ؿ١ َٔ ايؾباب ايٓذؿٞ ايجا٥ض, 

نإ نٌ أٚي٦و َٔ بٌ أعنا٤ ٖشٙ اؾُع١ٝ, ٚقز عاعزت اؾُع١ٝ ع٢ً بح ايٛعٞ 

ًػ١ ايزعتٛصٟ, ست٢ إسا انتؾـ أَض ا٭تضاى ٗ عٝاعتِٗ ايكام١ٝ بتذلٜو اي

ايعضب١ٝ ايؿقش٢, ٚايتبؾرل بإقا١َ إَدلاطٛص١ٜ عجُا١ْٝ, أغًل ا٭عنا٤ ؾضع 

 اؾُع١ٝ بعز إٔ اْغشبٛا َٓٗا, ِٖٚ ايعضب ا٭قشاح. 

ّ خًع ا٭تضاى عبز اؿُٝز, ٚبعز 1909ٖـ ـ 1327ٚٗ ايغابع َٔ صبٝع ايجاْٞ/ 

ّ قُز عًٞ 1909ٖـ ـ 1327سيو عٛايٞ ايؾٗضٜٔ, خًع اٱٜضإْٝٛ ٗ ْارٟ اٯخض 

ؽاٙ ًَو إٜضإ, ٚاعتػًٛا َبزأ إٓارا٠ بإؾضٚط١ سصٜع١ يًؿتو َٔ ي٘ ٚد١ٗ 

ْٛض أخض٣, ٚأقزَٛا ع٢ً أعُاٍ ؽٓٝع١ غرل َدلص٠, ٚأعزَٛا ١ًْ َٔ ايعًُا٤ 

                                        
 . 80سغٔ ا٭عزٟ/ ثٛص٠ ايٓذـ/  (1)
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ايكا٥ًٌ باؿهِ ايؿضرٟ, ٚنإ أبضط َٔ أعزّ ٗ ٖشٙ ايؿٛص٠ ايزعتٛص١ٜ ٖٛ ايؾٝخ 

اٍ راصٙ, ٖٚٛ َٔ أؽٗض عًُا٤ إٜضإ, ٚنإ َع ؾنٌ اهلل ايٓٛصٟ ٗ إٝزإ قب

ايزعتٛصٌٜ ٗ َطايبِٗ, ٚيهٓ٘ ٕػ ا٫عت٦جاص ٚايؿٛم٢ ٚعؿو ايزَا٤, ؾٛقـ 

 مزِٖ. 

َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَض, ؾإٕ خًع ا٭تضاى يًغًطإ, ٚاٱٜضإْٝٛ يًؾاٙ, سزثإ 

ر ٖا٬٥ٕ, دع٬ ايٓذـ تػًٞ نإضدٌ, ؾتناعـ اؿُاؼ ايٛطين, ٚقاّ ايعٌُ اؾا

ع٢ً إٓارا٠ بايزعتٛص يًعضام ٚايعضب, ٚايتدؿٝـ ٚيٛ دظ٥ًٝا َٔ عٝطض٠ 

ٖشا إٓش٢, ّ ْؾطٛا ٗ 1914ايعجُاٌْٝ, ٚسُٝٓا قاَت اؿضب ايعا١ٕٝ ا٭ٍٚ ٗ 

ٚإسا بِٗ ٜؿادإٔٚ بزخٍٛ اٱْهًٝظ ايبقض٠ ظٝٛـ غاط١ٜ ٗ أٚا٥ٌ تؾضٜٔ 

)ايؿاٚ( قتًٌ ايب٬ر, ٚإسا ٖـ, ٜٚذليٕٛ 1332/ سٟ اؿذ١/ 25ّ ـ 1914ايجاْٞ/ 

بايٓذـ ا٫ؽضف بعًُا٥ٗا ٚؽبابٗا ٚصداشلا تٓتؿض نايقكض يضر ايػظا٠ 

إغتعُضٜٔ, ٚإسا بايغٝز قُز ععٝز اؿبٛبٞ ٜهغض ايقُت, ٜٚضح ايكًِ, ٜٚؾٗض 

ايغٝـ, ٜٚ٪ٜزٙ إضادع ايعٛاّ ٖٚٛ أسزِٖ, ؾهإ َغضح أسزاخ اجملاٖزٜٔ ٗ 

ا٭ٍٚ ع٢ً َؾاصف ايؾعٝب١ ٚايدلدغ١ٝ َٔ ايبقض٠ ث٬خ دبٗات قتاي١ٝ ندل٣, 

ايؿٝشا٤, ٚايجا١ْٝ ٗ َكايع عضب ا٭ٖٛاط ٚعبارإ ٚاحملُض٠, ٚايجايج١ ؾُٝا بٌ 

 إزا٥ٔ إٍ ايهٛت. 

ٚنإ ص٩عا٤ ايكبا٥ٌ ايعضب١ٝ ٗ ايؿضات قز اْتُٛٛا ِٖ ٚعؾا٥ضِٖ ٗ فؿٛف 

اجملاٖزٜٔ بعز إٔ خـ ايعًُا٤ ا٭ع٬ّ يتًب١ٝ ْزا٤ ايزؾاع عٔ ايٛطٔ ٚسٝاض 

اٱع٬ّ, ْٚكًتِٗ ْٝعًا إٍ دبٗات ايكتاٍ ايغؿٔ ايٓٗض١ٜ ٖٚٞ ُدض عباب ايؿضا, 

ٛا ققب١ رعٛا أًٖٗا يًذٗار, ٚنإ ايغٝز اؿبٛبٞ ٚصعً٘ َٚبعٛثٛٙ نًُا ْظي

 ٢ٚقبا٥ٌ ايٓافض١ٜ ستؾاعتذابٛا, ٚاْتُٛت َعِٗ عؾا٥ض ايػضاف ٚعٛم ايؾٝٛذ 

 ٖـ1333ايؾطض٠ ٚايضؾاعٞ, ٚغارصٚا عٛم ايؾٝٛذ ٗ ايضابع َٔ صبٝع ايجاْٞ/ 

ا٭يٛف َٔ اجملاٖزٜٔ, ًَُُٝا ؽطض َٝارٜٔ  َع٘ عؾضات»بكٝار٠ ايغٝز اؿبٛبٞ 
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يغؿٔ ايٓٗض١ٜ ايهبرل٠ ٜٚكزص عزرِٖ بأنجض َٔ ث٬ثٌ أيـ اؾٗار, تكًِٗ ٦َات ا

صادٌ, ٚعؾض٠ آ٫ف ؾاصؼ, ٚقز ايتشل َعِٗ سٛايٞ ٔغ١ عؾض أيـ دٓزٟ, 

 ؾتهٕٛ َٔ ايطضؾٌ اؾٓاح ا٭ّٔ ايذلنٞ ٗ ٖشٙ اؿضب. 

ٖـ ٚفٌ ايٓذـ ا٭ؽضف سٛايٞ ايغتُا١٥ ؾاصؼ َٔ 1333/ صبٝع ايجاْٞ/ 7ٚٗ 

, ٚغارصٚا ٗ ايعاؽض َٓ٘ إٍ دب١ٗ ×ا بظٜاص٠ اٱَاّ عًٞفاٖزٟ ا٭نضار, قاَٛ

ايكتاٍ بطضٜل ايطـ: ايٓذـ ـ ايؾٓاؾ١ٝ ـ ايغُا٠ٚ ـ ايٓافض١ٜ ـ ايظبرل ـ 

«ايؾعٝب١

(1)

 . 

ـ ا٭ٖٛاط ـ « عرل٠ اؿُاص»ٚاػ٘ اؿبٛبٞ ٚاجملاٖزٕٚ ؽطض ايؾعٝب١ عٔ طضٜل 

ّ ٚمضبٛا خٝاَِٗ ٗ 1915ْٞ/ /نإْٛ ايجا22ٖـ ـ 1333/ صبٝع ا٭ٍٚ/ 13ؾٛفٛشلا ٗ 

َٛمع ٜغ٢ُ ايٓد١ًٝ

(2)

 . 

ٚنإ ايغٝز اؿبٛبٞ قز أؽضف ع٢ً تِٓٛٝ ؽ٪ٕٚ ايكتاٍ ٗ دبٗيت ايبقض٠ 

 ٚا٭ٖٛاط ٚتٛابعٗا, ؾكغِ اجملاٖزٕٚ ناٯتٞ: 

 ـ اؾٓاح ا٭ّٔ بكٝارت٘ َٚٔ َع٘ َٔ ايعًُا٤ ٚاجملاٖزٜٔ ٗ ايؾعٝب١. 1

ـ ايكًب, بكٝار٠ ؽٝخ ايؾضٜع١ ؾتح اهلل اٯفؿٗاْٞ, ٚايغٝز َٗزٟ اؿٝزصٟ, 2

 ٚايغٝز أبٞ ايكاعِ ايهاؽاْٞ ٚعا١َ اجملاٖزٜٔ ٗ ايكٛص١ْ. 

ـ اؾٓاح ا٭ٜغض, بكٝار٠ ايؾٝخ َٗزٟ اـايقٞ ايهبرل, ٚايؾٝخ دعؿض ايؾٝخ 3

٫ف صامٞ, ٚايٝؾخ عبز ايضما صامٞ, ٚايغٝز عٝغ٢ نُاٍ ايزٜٔ, َٚعِٗ آ

 اجملاٖزٜٔ ٗ ا٭ٖٛاط. 

ّ ع٢ً 1915/ ْٝغإ/ 4ؾٗذُٛا ٗ »ٚقز قاّ ايكًب ٚاؾٓاسإ بٛادبِٗ ايٓنايٞ 

«إٛاقع اٱْهًٝظ١ٜ احملق١ٓ, ٚٚقعت َعاصى  أب٢ً بٗا اجملاٖزٕٚ ب٤٬ سغًٓا

(1)

 . 

                                        
١ٝ/ بػزار/ 91سغٔ ا٭عزٟ/ ثٛص٠ ايٓذـ/  (1)  ّ. 1970/ ايطبع١ ايجْا

ظٖض ايؿضعْٛٞ/ ثٛص٠ ايعؾضٜٔ/  (2)  ٍَ  . 74ؾضٜل آ
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ْٚزع ايؾٝخ ايؾبٝيب أبضط اجملاٖزٜٔ َٔ ايؾباب ايٓذؿٞ ايجا٥ض ـ ٖٚٛ ؽاٖز َٔ 

 َٚكزَتٗا, قاٍ: « ّٜٛ ايؾعٝب١»تشزخ عُا دض٣ ٗ إعاصى ٗ ققٝزت٘ ايعقض ـ ٜ

ّٜٛ ايؾعٝب١

(2)

 : 

أؽٗض أٜاّ اؿضب ايعضاق١ٝ ـ إٕ مل ٜهٔ أعُٛٗا عٓز ايعضاقٌٝ ـ ّٜٛ ايؾعٝب١, 

سيو ايّٝٛ ايشٟ اعتٓؿض إيٝ٘ أٌٖ ايب٬ر, َٔ سامض ٚبار; قًت قب١ًٝ أٚ َز١ٜٓ مل 

ع٢ً سيو عِٛٝ ق١ٓ ايكّٛ ؾٝ٘; قز صابطٛا  ٜؾٗزٙ َٓٗا صدٌ أٚ صداٍ; أمـ

إهإ, َٔ دزب  ٝٗاعز٠ ؽٗٛص ٗ )ايٓد١ًٝ( فابضٜٔ ع٢ً أؽٝا٤ مل ٜقدل عً

ٚؽٛـ ايعٝؿ, إٍ إٔ َٓٛا بشيو اـش٫ٕ ايعِٛٝ, ٚفًُ٘ اْ٘ ٗ أٚا٥ٌ فؿض ع١ٓ 

 َتكًزًا قٝار٠ اؾٝؿ «أَرل اٯ٫ٟ عًُٝإ عغهضٟ بو»ّ, ٚصر بػزار 1914ٖـ ـ 1333

َٚع٘ ؾضٜل َٔ اؾٓٛر ايذلن١ٝ « ؾاٜٚز باؽا»ايعجُاْٞ ايعا١َ ٗ ايعضام, فاصؾًا 

 َٓتقـ فؿض إشنٛص, ٚٚاقع اٱلًٝظ ٖٓاى ٗ« ايكض١ْ» إزصب١ امزص بٗا إٍ

ؾذضح دضاسًا بًٝػ١, أعٝز بغببٗا ع٢ً بػزار, ٚأقاّ ٗ إغتؾؿ٢ ؽٗضٜٔ مل 

كٌٝ, ٚثابض ع٢ً تزبرل ا٭َٛص اؿضب١ٝ, ٜٓذح ؾٝ٘ ع٬ز, يهٓ٘ أب٢ َع ٖشا إٔ ٜغت

َتٛقعًا ايدل٤ ايتاّ. ٕٚا طاٍ سيو عًٝ٘ قار اؾٝؿ بشات٘ ع٢ً َٗا١ْ اٱلًٝظ ٗ 

ْؿغ٘  بعزٚٙ, ٚاعتزارًا بضأٜ٘, ٚثك١ َٓ٘ٚارٟ ايؾعٝب١ رٜٚٔ ايبقض٠, اعتدؿاؾًا 

 َٚٔ دٓزٙ بايؿٛط ٚاٱْتقاص; ؾأعزت ي٘ قؿ١ خاف١ ٌٓ عًٝٗا َٔ بػزار إٍ

ايٓافض١ٜ, بعز إٔ تكزّ بإٔ وتؾز ؾٝٗا اؾٝؿ, ٚنإ َ٪يؿًا َٔ ث٬خ نتا٥ب 

ٗا ٓ)ا٭٫ٜات( ٚاسز٠ تضن١ٝ; ٚاثٓتإ ًَؿكتإ َٔ ايعضب ايعضاقٌٝ ٚا٭نضار, َ

عز٠ صؽاؽات ٚمٛ أصبعٌ َزؾع عٌٗ, قاّ ٖشا اؾٝؿ ٗ َٓتقـ ْارٟ ا٭ٍٚ 

ض ايعاّ ٗ )ايٓد١ًٝ( َؾًٝا ع٢ً ّ َٔ ايٓافض١ٜ ع٢ً إعغه1915ٖـ ـ 1333ع١ٓ 

َٔ ٚفٛشلِ طسؿٛا بإٜعاط َٔ ايكا٥ز ايعاّ ِٖ ا٭قزاّ, ٚبعز ٌَٜٛ أٚ ث٬ث١ أٜاّ 

                                                                                                 
ٝاض/ ايجٛص٠ ايعضاق١ٝ ايهدل٣/  (1)  . 1926/ بػزار/ 122عبزاهلل ايؿ

ٕٛا ايؾبٝيب/  (2)  . 49ـ 47ٚ: قُز صما ايؾبٝيب/ رٜ
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ٚايعضب اجملاٖزٕٚ ع٢ً )ايؾعٝب١( ٖٚاْٛا اٱْهًٝظ ِٖٚ ؾٝٗا أَٓع َٔ عكاب 

َٔ ايؾٗض إشنٛص ٖذًَٛا ؽزٜزًا راّ ٌَٜٛ َٔ غرل إٔ  27اؾٛ فباح ا٫ثٌٓ 

ِٝٗ بطا٥ٌ, إٍ إٔ اصتزٚا ؾاؽًٌ, ؾاعتِٓ اٱْهًٝظ َٔ ايكّٛ اْكطاع ٜعٛر عً

ايطضم ٚإٛاف٬ت بِٗ, ٚغًب٘ اٱعٝا٤ ٚايتعب عًِٝٗ, ٚع٤ٛ اثض ايعطؿ ٚاؾٛع 

ٖـ أٚ فباح 1333ؾِٝٗ, ؾاتبعِٖٛ ْٚادظِٖٚ يًًٝتٌ بكٝتا َٔ ْارٟ ا٭ٍٚ ع١ٓ 

ُإْٝٛ ٚتضنٛا ْقـ سيو َٓ٘ َٓادظ٠ ؽزٜز٠ ٖظّ ٗ آخضٖا ايعج 29ا٭صبعا٤ 

قا٥زِٖ «عًُٝإ عغهضٟ بو»اؾٝؿ بٌ قتٌٝ ٚدضٜح ٚأعرل ٚؾكٝز, ٚاْتشض 

 ايعاّ. 

 ْبت ايضبا ٓض أؽ٤٬ ٚأٚصرا

 

 َٓجٛص ًٖو بٌ ايٓقض ؾايٛارٟ 

 أدغار َٛطع١« ايؾعٝب١»رٕٚ  

 

 ٗ ايبٝز تٛطٜع أعنا٤ بأدغار 

 أصَاؼ َٛثك١« ايٓد١ًٝ»ٚٗ  

 

 ع٥٬كًا بٌ أعٝاف ٚأغُار 

 يًذلى مث١ أٚتار, ٚأخب١ٝ 

 

 ؾٝٗا أفٝبٛا ٚؽذٛا ؽر أٚتار 

 دٝؿ أقاّ ث٬ثًا ٗ خٓارقٗا 

 

 خايٞ اؿكا٥ب َٔ َا٤, َٚٔ طار 

 َا٤ ايؿضاتٌ َٛؾٛص ٚسبُٗا 

 

 ًَتاح اؿؾا فارٟٚاؾٓز غضثإ  

 ايػ١ً ايػن١ اجمل٢ٓ اييت ْٗبت 

 

 َذلٚن١ ْٗب أٜزٟ ايضا٥ح ايػارٟ 

 أقٛاتٓا ٗ بطٕٛ ايشص أنجضٖا 

 

 ٫ ٗ بطٕٛ فعايٝو ٚأدٓار 

 فِ َزاؾعٓا َا أَطضت ًُٓا 

 

 ٚمل تهٔ سات إبضام ٚإصعار 

 كٓاًٝتٓاطٍ ايكّٛ ؾاتٛا سصع ؾ 

 

 بعز٠ ٚنجضْاِٖ بأعزار 

 أيـ عضاقٞ َٚجًِٗعؾضٕٚ  

 

 ٓض اؿُايٝل َٔ تضى ٚأنضار 

 فُضٕٚ ػاؾٛا عٔ رٜاصِٖ 

 

 ٚاعتبزيٛا ايٛسؿ َٔ أٌٖ ٚأ٫ٚر 

 َهابزٕٚ ع٢ً سايٞ سؿًا ٚٚد٢ 

 

 ٗ ايضٌَ نًؿ١ إغشاس ٚإع٦ار 

 عض َٔ ايضٌَ قاَت عٔ تػطُط٘ 

 

 تٓظٚ غٛاصب أَٛاز ٚأطبار 
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 ٜٗإْٛ ـ ِٖٚ صداي١ نؾـ

 

 ١ًْ أعٛاص ٚأعزارٗ ايدل ـ  

 ؾٌ ايعزٚ دٓاسِٝٗ ٚقًبِٗ 

 

 َٔ قبٌ ػٗٝظ أعٛإ ٚأَزار 

 إٕ ايزَا٤ اييت سًت مٛصِٖ  

 

 قز أُٖٚتٓا عكٛرًا ؾٛم أدٝار 

 تًو اؾُاٖرل ٫ تًٟٛ ع٢ً أسز 

 

 كؿ١ بعز أثكاٍ ٚأطٚار 

 ايقارصٕٚ ٚقز أنزت َطاَعِٗ 

 

 َٔ بعز َا أٚصرٖٚا ؽض إٜضار 

ايؿٝشا٤»َٔ ٚايضافزٕٚ  

(1)

 ثضٚتٗا« 

 

 باتت َٓاٜاِٖ َِٓٗ َضفار 

 ٚقا٥ز ًٓٛٙ ٗ قؿت٘ 

 

 «بػزار»َٔ طٚصا٤ « ايؾعٝب١»ع٢ً  

 أؾاتو بايعز٣ دٝؿ َزبضٙ 

 

 َعطٌ اؾغِ ًَك٢ ؾٛم أعٛار؟ 

ٗ اعتعذاٍ « عًُٝإ»دض٣  

 َقضع٘

 

 

 فض٣ نؿا٠ُ بأَض اؿضب قٛار 

 قار ا٭يٛف ؾأصراٖا ٚأتبعٗا 

 

 اؿاٍ ْؿػ أبٞ غرل َٓكارٗ  

 كاطض عاـ أعُاصًا ٭ٕ ي٘ 

 

 ٗ إثض نٌ لا٠ ّٜٛ ٬َٝر 

 ٚنجض٠ أعذبت٘ َٔ نتا٥ب٘ 

 

 ؾضاح يًٓقض ؾٝٗا أٟ َضتار 

 نأْ٘ ٚإكارٜض اييت عبكت 

 

 ع٢ً َكضص َٝكات َٚٝعار 

 ٚٔ ا٭يٛف َٔ ا٭عضاب تعنزٙ 

 

 ؾهإ َا ٚٓ٘ ؾتًا بأعنار 

 عُاصتٗا إٕ ايكقٛص اييت دًت 

 

 أَغت فٛاَع صٖبإ ٚعبار 

 عكًٝا يٛارٜو ٫ َٔ َا٤ غا١ٜ 

 

 نإٔ أدظا٤ٖا عًت بؿضفار 

  

 ثٛص٠ ايٓذـ ع٢ً باٱْهًٝظ نُا ٜقٛصٖا ايؾبٝيب: 

٠ ع٢ً اٱْهًٝظ, يعٌ ايؾبٝيب أفزم َٔ فٛص أسزاخ ايٓذـ ا٭ؽضف ٗ ايجٛص

 ايدلٜطاْٞ ناْت ع٢ً َضسًتٌ:  يٓذـ ا٭ؽضف مز اٱست٬ٍٚعٓزٙ إٔ ثٛص٠ ا

                                        
ز١ٜٓ ايبقض٠.  (1) ٕ عغهضٟ اٱعت٤٬ٝ ع٢ًَ  ُا ١ً عًٝ زفٓ   ٖٕ  نا
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اٱْهًٝظ ٗ ايٓذـص٠ ع٢ً ا٭ٍٚ: ٚقز عدل عٓٗا بايجٛ

(1)

 . 

ٚايجا١ْٝ: عدل عٓٗا بايجٛص٠ ايع٢ُٛ ٗ ايٓذـ ا٭ؽضف

(2)

 . 

ٚقز ؼزخ ايؾٝخ ايؾبٝيب عٔ إضس١ً ا٭ٍٚ بإهاط, ٚيهٓ٘ غط٢ أغًب أسزاثٗا 

ايض٥ٝغ١ٝ بأَا١ْ, باعتجٓا٤ ؼاًَ٘ ـ ٚيٛ دظ٥ًٝا ـ ع٢ً ايغٝز قُز ناِٚ ايٝظرٟ 

٭ْ٘ ٜض٣ اؿه١ُ ٚا٭ْا٠ بز٬ًٜ عٔ ايعٓـ ايجٛصٟ قبٌ أٚاْ٘, ٜٚض٣ ـ أٟ ايٝظرٟ ـ 

 قٝاّ اؿاز لِ ايبكاٍ ْٚاعت٘ ٗ َٗا١ْ إٔ ايكضاصات إضػ١ً اييت أرت إٍ

ايغضاٟ, ٚقتٌ ايهابً َاصؽاٍ ؾاؽ١ً ٗ خططٗا اٯ١ْٝ ٚإغتكب١ًٝ, ٚإٔ أَجاٍ 

ٖشٙ ا٭سزاخ عٛف ُهٔ اٱْهًٝظ بايٓٗا١ٜ إٍ أسهاّ ايغٝطض٠ ع٢ً ايعضام, ٚقز 

سقٌ َا تٛقع٘, ؾأؾام َٔ ٚقـ مزٙ, ٚيٛ بعز سٌ, ٖٚشا َا سزخ عكب ايجٛص٠ 

ٕا عدل عٓ٘ بايجٛص٠ ّ ٖٚٞ إضس١ً اي٬سك١ 1918/ آساص/ 18ع٢ً اٱْهًٝظ ٗ 

ايع٢ُٛ سُٝٓا ؼزخ بهٌ دظ٥ٝاتٗا ٚتؿق٬ٝتٗا سزثًا بعز سزخ, َا ٜعتدل 

ّ 1917/ 11/ 19ٚثٝك١ تاصى١ٝ ١َُٗ, ٖٚٛ بٗشا ٜض٣ ايجٛص٠ ا٭ٍٚ ٖٞ ايع٢ُٛ ٗ 

ٞ ًَدقًا ّ, ٚأساٍٚ إٔ أع1918ٗ آساص كاٍ ٚايجٛص٠ ايجا١ْٝ َا قاّ ب٘ اؿاز لِ ايب

َعُكًا ٕا قزَ٘ ايؾبٝيب ٗ إٛمٛع بشنض أبضط َعإٗا َعًكًا َٚعكبًا َٚقششًا َع 

 َضاعا٠ ا٫ختقاص. 

/ فؿض/ 4ثاص أٌٖ ايٓذـ ع٢ً اٱْهًٝظ مش٢ ّٜٛ ايج٬ثا٤ »ٜكٍٛ ايؾبٝيب: 

« خإ عط١ٝ أبٞ نًٌّ, ٚػُٗضٚا أَاّ ايغضاٟ )1917/ تؾضٜٔ ايجاْٞ/ 19ٖـ ـ 1336

ْغا٤ً ٚصدا٫ً, ٚتٛاٖضٚا بايغ٬ح, ْٚٗبٛا ايغضاٟ, ٚأٖاْٛا إغتدزٌَ, ٚأطًكٛا 

إغادٌ, ٚتؿقٌٝ سيو: إٔ ايهابً )بًؿٛص( عاٌَ اٱْهًٝظ ع٢ً ايؾا١َٝ 

ٚايٓذـ, ٚصر َٔ أبٞ فدرل, ٚفارف ٚصٚرٙ ٚصٚر إٝذض )باٚيٞ( عاٌَ 

                                        
(1)  ٞ يزٙ أععز/ ايجكاؾ١ اؾزٜز٠/ 1918ـ  1917ٚ: قُز صما ايؾبٝيب/ ثٛص٠ ايٓذـ مز ا٫عتعُاص ايدلٜطْا شنضات٘/ ؼكٝلٚ   َ/ّ

 ّ. 1969/ ُٛط/ 2عزر

ؿغ٘/  (2) ضدعْ   . 293ٕا
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نضب٤٬

(1)

تػًبٌ إٍ ايغضاٟ, ٚسنض َِٓٗ: عط١ٝ أبٛ , ؾأصع٬ ٗ طًب طعُا٤ إ

نًٌ, ٚناِٚ فيب

(2)

بضر َٓٗٛبات صنب )عذل٠( ايشٜٔ , ؾطايبُٖٛا ٚبك١ٝ ايؾٝٛذ 

خقِٗ اٱْهًٝظ با٫َتٝاط ٗ ايٓذـ... ؾتٓقٌ إشنٛصإ َٔ سيو, ٚتكزَا 

با٭عشاص, ٚبًؿٛص ٜضعز ٜٚظبز, ٜٚتٛعز ٜٚتٗزر, ٚقز طبضُٖا ٚعبُٗا ٚأٖاُْٗا 

ٔ اٱٖاْات ست٢ امطضُٖا ع٢ً َكابًت٘ بإٓهض, ٚاْتٗضاٙ ٚعباٙ بنضٚب َ

ٖٚزراٙ, ثِ ْار٣ عط١ٝ أبٛ نًٌ باؿضؼ با٭ًٖٞ ـ ايؾبا١ْ ـ إٔ ٜتؿضقٛا ؾتؿضقٛا, 

ٚأؽاص إٍ إغًشٌ غرلِٖ إٔ ٜٗذُٛا ع٢ً راص اؿه١َٛ, ؾؿعًٛإ ٚػُٗض ايؿكضا٤ 

ِ ٜٚٛٗضٕٚ ايتؾؿٞ َِٓٗ, ٚاؾٝاع ع٢ً ايغضاٟ ِٖٚ ٜغبٕٛ اٱْهًٝظ ًٜٚعْٓٛٗ

ؾاعك٘ س٦ُٓٝش بٝز اٱْهًٝظ, ٚعذٌ سانِ نضب٤٬ بايؿضاص إيٝٗا ع٢ً عٝاصت٘, 

ٚأخش )بًؿٛص( عُا١ٜ إغًشٌ إٍ راص ٓٝز خإ ٚنٌٝ اٱْهًٝظ ٗ ايٓذـ, ٖٚٛ 

خا٥ـ ْارّ ع٢ً َا ؾضٙ َٓ٘

(3)

 . 

بٞ فدرل ٚنإ ٖذّٛ عط١ٝ أبٞ نًٌ بإغًشٌ عببًا ٗ تغضب ايجٛص٠ إٍ أ

ٚطضر ايكا٥ُكاّ اٱْهًٝظٟ َٓٗا, َٚٗا١ْ اؿضؼ َٔ قبٌ ْاع١ َٔ 

 ايٓذؿٌٝ, ْٚٗبٛا ايغضاٟ عتارًا ٚخرلًا ٚأثاثًا. 

ٖٚٓا ٜؾرل ايؾبٝيب إٍ ؼضى )بين سغٔ( ٖٚذَِٛٗ بايغ٬ح ع٢ً اٱْهًٝظ ٗ 

ايهٛؾ١, إ٫ أِْٗ انتؿٛا بأخش أيـ يرل٠ َٔ قا٥ُكاّ اؾغض )ايهٛؾ١( ٚتضنٛٙ, ٚقز 

أقؿًت ا٭عٛام, ٚثاص أٌٖ )ا٭بٝض( ٚ )اؿظّ( ع٢ً َغتدزَٞ اٱْهًٝظ ْٚٗبِٖٛ, 

ٚثاص آخضٕٚ

(4)

 . 

                                        
٘ احملاؾٜ.  (1) ٌ ٜعين ب ٚايعَا ٕ شلا,  ٚايهٛؾ١ تابعا ـ  ٚايٓذ ١ٝ قاؾ١ٛ,   ناْت ايؾَا

ٔ ي٘ ايػًب١ ٗ  (2) ٜضٜز بشيوَ  ؾضام/ ايدلام,ٚ  ُاص٠/ اؿٜٛؿ/ ٕا ٜكقز ايؾبٝيب بإتػًبٌ طعُا٤ احمل٬ت ا٭صبعٗ  ايٓذـ: ايع

ٚايظعا١َ.   ايكضاص 

ٞ/ ايجكاؾ١ اؾزٜز٠/ قُز صما ايؾبٝيب (3) ُاص ايدلٜطْا ـ مز ا٫عتع  . 286/ ثٛص ٠ ايٓذ

ٞ/ ايجكاؾ١ اؾزٜز٠/  (4) ُاص ايدلٜطْا ـ مز ا٫عتع ٚاختقاص. 287قُز صما ايؾبٝيب/ ثٛص٠ ايٓذ  , بتقضف 
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ّ, قطع غ٬ت ايؿضات 25/11/1917ٖـ ـ 10/2/1336ـ ا٭سز ٚأعًٔ اٱْهًٝظ ٗ ايٓذ

عٔ بػزار, ٚتٛؾرل اؿبٛب يًٓذـ َٔ اؿ١ً ٚاشلٓز١ٜ, ٚقطعت ايطضم, ٚامطضب 

سبٌ ا٭َٔ بعز ثٛص٠ ايٓذـ, ٚنجض ايٓٗب ٚايغًب ٚايكتٌ َٔ قبٌ ا٭عضاب, يهٔ 

 أععاص ايػ٬ت ٚاؿبٛب ٚايتُٛص تضاخت ٗ اؾ١ًُ, ٖٚبطت ا٭ععاص. 

رل بضعٞ نٛنػ اؿانِ ايدلٜطاْٞ ايعاّ إٍ ايٓذـ عقض ايج٬ثا٤ غٌ ايٚٚف

ّ, َٚع٘ ْاع١ َٔ مباٙ اٱْهًٝظ, ٚؽضعٛا بايكبض 1917/ 4/12ّ ٖـ ـ 1336/ 19/2

ع٢ً َٔ ي٘ طعا١َ ٚن١ًُ ْاؾش٠ ٗ قَٛ٘ ٗ ايٓذـ, ٚنشيو فٓعٛا ٗ بػزار 

ض ع٢ً طعُا٥ٗا, ٚايها١ُٝٚ ٚنضب٤٬, ٚنإ قزّٚ نٛنػ ٱصٖاب ايٓذـ ٚايكب

ٚٗ ايهٛؾ١ أصعٌ ع٢ً ايظعُا٤ يًٓذؿٌٝ يًشنٛص, ؾاعتشص بعنِٗ ٚأعتشص 

آخضٕٚ, ؾًِ ٜكبض عًِٝٗ يٝكبض ع٢ً اؾُٝع... ٚأخش ع٢ً ايظعُا٤ إٔ ونضٚا 

َٔ ايػز إيٝ٘ ؾًِ ونضٚا, ٚنإ أؽز ايكّٛ اَتٓاعًا عط١ٝ أبٛ نًٌ, ٚعار نٛنػ 

٘ ع٢ً ايٓذؿٌٝإٍ بػزار خا٥بًا رٕٚ إٔ تٓطًٞ سًٝت

(1)

 . 

ٚيز٣ ؾؾٌ نٛنػ ٗ َٗٓت٘ ٗ ايٓذـ, دٗظ مٖٛا دٝؾًا ٗ أٚا٥ٌ صبٝع ا٭ٍٚ 

ٖـ, ٚٚفًت ط٥٬ع اؾٝؿ إٍ ايهؿٌ ٗ ٔغُا١٥ إْهًٝظٟ.. ٚاصتارٚا 1336ع١ٓ 

َٛاقع يعغهضِٖ قضٜبًا َٔ )نضٟ ععز٠( ٚٚصرت ايهٛؾ١ عقض ا٭صبعا٤ 

هًٝظٟ, ٚؽٖٛزت خٝاَِٗ بٛاٖض ّ َكز١َ دٝؿ إ2/1/1918ْٖـ ـ 19/3/1336

 ايغ١ًٗ, ثِ عغهضٚا ٗ ؽضٜع١ ايتٌ َٔ ؽضا٥ع ؾضات ايهٛؾ١. 

ٚتشَض ايضأٟ ايعاّ ٗ ايٓذـ َٔ اٱْهًٝظ, ٚاْكًبٛا مزِٖ بعز إٔ أنجضٚا 

إضاع١ً يظعُا٤ ايٓذـ باؿنٛص إٍ بػزار َٔ قبٌ نٛنػ.. ؾًِ ونضٚا, 

ْهًٝظٟ إٍ ايٓذـ, ٚادتُعت ٚٚفًت )َػ بٌ( َعا١ْٚ اؿانِ ايغٝاعٞ اٱ

                                        
شنضات ايؾبٝيب/  (1) ٚاختقاص. 289ـ 288ٚ:َ   , بتقضف 
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بايٓذؿٌٝ َٔ رٕٚ طا٥ٌ ٗ ايٛقت ايشٟ ٚفًت ؾٝ٘ إ٪ٕ ٚايشخا٥ض اؿضب١ٝ إٍ 

ايهٛؾ١ ٚايهؿٌ تباعًا

(1)

 . 

ٚعضت ايجٛص٠  َٔ ايٓذـ إٍ ايغُا٠ٚ, ٚاْٗظّ َغتدزَٛا اٱْهًٝظ ؾٝٗا, ٚامطض 

َٚا ؾٛقٗا إٍ اٱْهًٝظ إٍ إصعاٍ دٓز ٚبٛاخض سضب١ٝ ٱف٬ح اؿاٍ ٗ ايغُا٠ٚ 

ايؾٓاؾ١ٝ

(2)

 . 

ٚتطٛص اؿاٍ بٌ ايٓذؿٌٝ ٚاٱْهًٝظ إٍ ايكتاٍ, ؾكز ٚٗضت مش٢ ايغبت 

اٱْهًٝظ ٗ ٚاٖض ايٓذـ, ؾٓؿض ايٓذؿٕٝٛ,  ّٕ عض١ٜ بجًجُا١٥ َٔ ؾضعا1918/ 12/1

ٚأطًكٛا ايضفال بؾز٠, ٚاْغشبٛا ٚتٛاٖضٚا ّٜٛ ا٫ثٌٓ غض٠ صبٝع ايجاْٞ 

إ ع٢ً اٱْهًٝظ, ٚٚٗضت ٗ زلا٤ ايٓذـ طا٥ض٠ مل ٜذلرر ٖـ, ٚأطًكٛا ايٓرل1336

ايٓذؿٕٝٛ بإف٥٬ٗا ْاصًا سا١َٝ, ٚادتُع ص٩عا٤ احمل٬ت باٱْهًٝظ ٚأٚٗضٚا 

ايطاع١ باعتجٓا٤ عط١ٝ أبٞ نًٌ, ؾكز أفض ع٢ً إكاطع١, ٚغارص ايٓذـ, ٚخضز 

ٞ ايٓذـ عضاٜاِٖ ٚخًِٝٗ ٖا ًّٜ, ٚبح اٱْهًٝظ 1918/ 17/2نضِٜ ععز صامٞ ٗ 

ٚنضب٤٬ إٍ ايؾٓاؾ١ٝ, ٚؽضعٛا عؿض اـٓارقٔ ٚنإ غضمِٗ سقاص ايٓذـ

(3)

 . 

 ن١ اٱع١َٝ٬, ٚتعاقزٚا ع٢ً تبٝٝتؾتٓار٣ اؾٓاح ايعغهضٟ ؾُع١ٝ ايٓٗ

/ ْار٣ اٯخض/ 6اٱْهًٝظ بكٝار٠ ايبطٌ ايباعٌ اؿاز لِ ايبكاٍ, ؾذض ايج٬ثا٤ 

ّ, ٗ سزٚر ا٭صبعٌ َغًشًا عٔ طضٜل َكدل٠ ايٓذـ, ٚتغًٌ 1918/ 3/ 19ٖـ ـ 1336

َِٓٗ سٛايٞ ايعؾض٠ أٚ أنجض ق٬ًًٝ َتظٌٜ بظٟ ايؾضط١ ا٭١ًٖٝ, ٚقتًٛا اؿاصؼ, 

ذـ ٚأطًل ايٓاص َٔ َغزع٘, ؾذضح فارم ٚخضز ايهابً )َاصؽاٍ( سانِ ايٓ

ا٭رٜب َٔ بٌ إٗاٌْ, ٚتهاثضٚا ع٢ً َاصؽاٍ ؾكتٌ, ٚتهاثض اٱْهًٝظ ٜطًكٕٛ 

ايٓاص ع٢ً إٗاٌْ, ٚعار ايٓذؿٕٝٛ أرصادِٗ... ٖٚذِ ايجٛاص ع٢ً راص اؿه١ُ 

                                        
 , بتقضف. 291ـ 290َشنضات ايؾبٝيب/  (1)

ؿ (2) ضدعْ   . 291غ٘/ ٕا

ؿغ٘/  (3) ضدعْ   . 292ٕا
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ٔ َع ْٗٛص ايٓاؼ, ؾٓٗبٛا َا ؾٝٗا َٔ ا٭ثاخ, ٚأؽعًٖٛا, ٚقًعٛا ا٭بٛاب.. ٚمل و

مش٢ ايج٬ثا٤ إ٫ ٚ)بًؿٛص( ٚاؾٓٛر ٚايؾضط١ ققٛصٕٚ ٗ اـإ, ٚايٓذؿٕٝٛ قز 

استًٛا إزابؼ ٚإغاخل دٓٛب اـإ, ٚتعاطٛا َع َٔ ٗ اـإ إط٬م ايٓاص طٛاٍ 

سيو ايٓٗاص قاٚيٌ بشيو اٱعت٤٬ٝ ع٢ً َكض اؿه١َٛ, ٕٚا خِٝ اي٬ّٛ ٖزأ 

١ٓ ٚمل ٜطًكٛا ٫ ِٖ ٫ٚ َٔ ٗ اـإ طًك١ ايؿضٜكإ, ٚعار ايٓذؿٕٝٛ إٍ إزٜ

ٚاسز٠

(1)

 . 

ٚقز ْٗز بٗشٙ اؿارث١ أٌٖ ق١ً إؾضام, ٚتأيؿت ؾإ َٔ ا٭عٝإ ٚايعًُا٤ 

يًتٛع٘ بٌ ايؿضٜكٌ, ؾُا لشٛا ٗ سيو, ٚقز نإ إتٛاٖضٕٚ مز اٱْهًٝظ 

ِٗ, مش٢ ٖشا ايّٝٛ ععز اؿاز صامٞ ٚأ٫ٚرٙ, ٚاؿاز لِ ايبكاٍ َٚٔ تبع

ٛاص ايقيب ٚايضَاسٞ )ناِٚ فيب/ جٚؽاٜعِٗ ؾتٝإ بك١ٝ ا٭سٝا٤, ٚاتؿل َع اي

عباؼ ايضَاسٞ( ٚغرلُٖا ع٢ً َزاؾع١ اٱْهًٝظ ٚغرلُٖا َٔ أٌٖ ق١ً ايعُاص٠ 

ٚاؿٜٛؿ, ؾدضدٛا ي١ًٝ اـُٝػ خاصز ايغٛص, ٚاؽتز إط٬م ايٓاص بِٝٓٗ ٚبٌ 

ٕضدع ايزٜين ايغٝز قُز ناِٚ ّ عكز ا1918/ 21/3ا٭ْهًٝظ, ٚٗ فباح اـُٝػ 

ايٝظرٟ قؿ٬ً نبرلًا ٜنِ ايعًُا٤ ٚا٭عٝإ, ٚؾاٚمٛا أصنإ ايجٛص٠ ؾطًبٛا ا٭َإ 

اؿكٝكٞ َٔ قبٌ اٱْهًٝظ, ؾًِ ٜنُٔ شلِ أسز سيو

(2)

 . 

ٚناْت ٖشٙ ايجٛص٠ ٖا ٚسز أَض ايٓذؿٌٝ عٓز اٱْهًٝظ, ٚقز ٫قت ايٓذـ 

ص ث٬ث١ ٚأصبعٌ ًَٜٛا ًٖٚو نجرل َٔ ايٓاؼ ا٭َضٜٔ ٗ سيو ٚؾضض عًٝٗا اؿقا

 دٛعًا, ٚؽح إا٤ ست٢ ؽضبٛا َا٤ اٯباص. 

ٚتؾهًت قه١ُ عغهض١ٜ بض٥اع١ )ؾُٔ( حملان١ُ أعنا٤ اؿضن١, ٚنإ قز 

 قبض عًِٝٗ أعٛإ اٱْهًٝظ, ٚعًُٛا إٍ َٗزٟ ايغٝز عًُإ. 

                                        
 , بتقضف. 294َشنضات ايؾبٝيب/  (1)

 , بتقضف. 297َشنضات ايؾبٝيب/  (2)
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ُإ, ٚقضع٘ أٟ ٚنإ اؿاز لِ ايبكاٍ قز قبض عًٝ٘ ؾأٖاْ٘ َٗزٟ ايغٝز عً»

«تكضٜع ٚعب٘.. ٚنشيو اؿاٍ َع اٯخضٜٔ

(1)

 . 

 ْٚزع ايؾبٝيب ٜتشزخ عٔ احمله١ُ, ٜكٍٛ: 

ٚٗ َغا٤ ايّٝٛ ايجأَ عؾض َٔ ؽعبإ رعٞ إٍ دغض ايهٛؾ١ َؾاٜخ ايٓذـ »

إٛارعٕٛ ٚإدتاصٕٚ, ٚرعا اٱْهًٝظ قغًُا َٔ َؾاٜخ عؾا٥ض ايؾا١َٝ, ؾشنض 

/ 19ّٜٛ « اجملضٌَ»ًب اٱْهًٝظ إٔ ٜؾٗز أٚي٦و ؽٓل اؾُٝع ٗ دغض ايهٛؾ١, ٚط

 ّ. 1918/ َاصؼ/ 30ٖـ ـ 1336ؽعبإ/ قبٌ طًٛع ايؾُػ/ عاّ 

دغض ايهٛؾ١ باخض٠ َقؿش١ َٚغًش١ صعت ػاٙ ٚقز اعتشنض اٱْهًٝظ ٗ 

ٚٚدٗٛا َزاؾعِٗ إٍ دٗيت ايؾضم ٚايػضب, « اجملضَٕٛ»اـإ ايشٟ اعتكٌ ؾٝ٘ 

َعاقًِٗ, ٚيظَٛا َتاصٜغِٗ, َٚٓع اؿضؼ ادتُاع ايٓاؼ, ؾهإ ٚؼنض اؾٓز ٗ 

 ايغهٕٛ ٗ دغض ايهٛؾ١ كٝؿًا مل ٜعٗز َجٌٝ ي٘ ٗ ايعضام...

ٚسكًا إٕ َٔ ٜؾٗز سيو إؾٗز اؿضبٞ ٜعتكز إٔ اٱْهًٝظ فُُٛا ع٢ً ؽضٜب 

ر اؾغض ٫ عُٝا ٚإٔ إعزار تًو ايعز٠ نإ ع٢ً سٌ غض٠, ٚمل ٜؿِٗ ايٓاؼ َاسا أصا

 اٱْهًٝظ َٔ تًو ا٭عُاٍ ايؿذا١ٝ٥. 

خإ عًٞ »َٚا غضبت ايؾُػ ّٜٛ ا٭صبعا٤ ست٢ ْقبت إؾٓك١ ٗ ٚع٘ اـإ »

ٖـ( 1336/ 19/8ّ ـ 30/5/1918َٚا طًعت ايؾُػ ّٜٛ اـُٝػ )« ْقض اهلل ٗ ايهٛؾ١

ست٢ مت ؽٓل ايكّٛ بأعضع َا ّهٔ َٔ ايٛقت, ؾدضز َٔ اـإ ْاع١ إزعٜٛٔ 

دِٖٛٗ ٖكع١ أيٛاِْٗ, ٚبعز بض١ٖ ققرل٠ أَض اٱْهًٝظ بٓكٌ دجح َقؿض٠ ٚ

إقًٛبٌ إٍ سٞ تزؾٔ, ؾشًُٖٛا ٗ عضب١ َٔ عضبات )ايذلاَٛاٟ( ْٚكًٖٛا إٍ 

ايهٛؾ١ سٝح غغًت ٚنؿٓت, ٚٗ ي١ًٝ اؾُع١ ْكًت إٍ َكدل٠ ايٓذـ, ؾزؾٓت 

                                        
 . 219َشنضات ايؾبٝيب/  (1)
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ٚاسز َٔ  اؾجح, ٚقز تعٗز سيو ْاع١ َٔ ايؾباب, ٚمل ونض غغًِٗ ٚرؾِٓٗ

«ايٓذؿٌٝ

(1)

 . 

ٚناْت احمله١ُ ايعضؾ١ٝ ايعغهض١ٜ اٱْهًٝظ١ٜ قز سهُت بإعزاّ ث٬خ عؾض 

لؿًٝا, خؿـ عٔ أسزِٖ إٍ ايغذٔ إ٪بز, ٖٚٛ عظٜظ ا٭عغِ, ٚؾض اٯخض إٍ 

إٜضإ بعز اختؿا٥٘ ٗ اٯباص, ٖٚٛ ا٭عتاس عباؼ اـًًٝٞ, ٚقز ْؿش سهِ اٱعزاّ 

 بأسز عؾض لؿًٝا ُٖا: 

 ـ ناِٚ فيب. 1

 ـ عباؼ عًٞ ايضَاسٞ. 2

 ـ عًٛإ عًٞ ايضَاسٞ. 3

 ـ نضِٜ اؿاز ععز اؿاز صامٞ. 4

 ـ أٓز اؿاز ععز اؿاز صامٞ. 5

 ـ قغٔ اؿاز ععز اؿاز صامٞ. 6

ٖٚٛ ابٔ اؿاز ععز اؿاز صامٞ نُا زلعت َٔ ا٭عض٠, ٚأَ٘ « عبزِٖ ععٝز»ـ 7

 ْٛب١ٝ. 

 ـ قغٔ أبٛ غِٓٝ )أسز قت١ً ايهابً َاصؽاٍ(. 8

 ـ اؿاز لِ ايبكاٍ )طعِٝ ٖشٙ اؿارث١(. 9

ـ فٝز َٗزٟ رعٝبٌ )إؾٗٛص أْ٘ ٖٛ ايشٟ باؽض قتٌ َاصؽاٍ(10

(2)

 . 

 ـ دٛرٟ بٔ عٝغ٢ ْادٞ. 11

( نأعض٣ سضب ع٢ً اشلٓز, ٚغضا١َ ٔغٌ أيـ صٚب١ٝ َٔ 103ٚسهُت بإبعار )

 ِٝ أيـ بٓزق١ٝ يٲْهًٝظ. أٖايٞ ايٓذـ, ٚتغً

 

                                        
 . 338َشنضات ايؾبٝيب/  (1)

شنضات/  (2) ضتٌ/ ٕا  ٍَ َاصؽا شا قز أطًل ايٓاص ع٢ً  ٕ فٝزًاٖ   . 319ٜض٣ ايؾبٝيب أ
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 ايؾبٝيب ٚثٛص٠ ايعؾضٜٔ: 

مل ؼكل ثٛص٠ ايٓذـ ع٢ً ا٫ْهًٝظ أٟ ْقض عغهضٟ اٚ عٝاعٞ, ٚيهٓٗا سككت 

ْقضًا َغتكبًًٝا, ؾٗٞ باْز٫عٗا قز ٚمعت ا٭عػ ايع١ًُٝ ٕٓاٖن١ اٱْهًٝظ, ٚٗ 

 م٤ٛ عٌُ إدًقٌ تؿذضت ثٛص٠ ايعؾضٜٔ, إس بزأت عز٠ قاٚص ٚط١ٝٓ ٗ

 ايعضام تعٌُ ع٢ً اٱطاس١ باٱْهًٝظ ٗ قاٚي١ يتؾهٌٝ سهِ ٚطين. 

 ٚنإ أبضط ٖشٙ احملاٚص ناٯتٞ َع ا٫ختقاص إعُل: 

ـ قٛص ايٓذـ ا٭ؽضف ٚنضب٤٬ إكزع١ بكٝار٠ ايؾٝخ قُز تكٞ ايؾرلاطٟ 1

ٜٴضاعٌ عضًا سٍٛ  قا٥ز ثٛص٠ ايعؾضٜٔ, ٚؽٝخ ايؾضٜع١ اٯفؿٗاْٞ, ٚنإ ايؾرلاطٟ 

جٛص٠ ٖٚٛ بعز ٗ عاَضا٤ ثِ اْتكٌ إٍ نضب٤٬ باقذلاح َٔ ايجٛاص ي٬٦ وقٌ اي

ايتعاصض بٌ صأٜ٘ ٚصأٟ إضدع ا٭ع٢ً ايغٝز قُز ناِٚ ايٝظرٟ ايشٟ مل ٜكتٓع 

َٓاطي١ اٱْهًٝظ يعزّ تٛاؾض ايتغًح ايهاٗ ٕٓاٖنتِٗ َٔ د١ٗ, ٚي٬٦ تهٕٛ شلِ 

ٚي٬٦ ؼهِ ايب٬ر َٔ قبًِٗ بؾهٌ  ايػًب١ ؾتشٖب ايزَا٤ ٖزصًا, ٖٚهشا نإ,

 َباؽض أٚ غرل َباؽض ٗ ساي١ إخؿام ايجٛص٠, ٖٚهشا نإ. 

ٚقز بزأ ايعٌُ ٗ ايٓذـ بقٛص ٚاٖض٠ ٜٓٗض ب٘ عًُا٤ ايزٜٔ ٚٗ طًٝعتِٗ آٍ 

اؾظا٥ضٟ, ٚآٍ ايؾٝخ صامٞ, ٚآٍ اؾٛاٖضٟ, ٚآٍ عض ايعًّٛ, ٚآٍ نُاٍ ايزٜٔ, ٚآٍ 

جكـ, ٚا٭عٝإ ٚايتذاص ٚمدٝات ايٓذـ ا٭خض٣, ايؾبٝيب ٜزعُِٗ ايؾباب ٚإ

ٚنإ ؽٝخ ايؾضٜع١ ٖٛ ايضَظ ايشٟ تًتـ سٛي٘ ٖشٙ ايؾضا٥ح ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ 

 ٚإتشؿظ٠ ٗ ايعٌُ ايغٝاعٞ يًجٛص٠. 

ـ قٛص ايؿضات ا٭ٚع٘, ٚقز عٌُ ص٩عا٤ ايكبا٥ٌ ايعضب١ٝ ٗ ايؿضات إٍ دٓب 2

ايعًُا٤ ا٭ع٬ّ ٚؽباب ايتشضص ايٛطين ٗ ايٓذـ ا٭ؽضف, ٚٗ طًٝعتِٗ, آٍ ؾت١ً, 

ٚآٍ ايٝاعض, ٚأيبٛ طبٝخ, ٚايٛٛامل, ٚآٍ ؾضعٕٛ, ٚايعٛابز, ٚآٍ إبضاِٖٝ, ٚآٍ 
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بٓٛ سغٔ, ٚاؿٛامت, ٚعٛاِٖ ٖٔ ٫ َهٛطض, ٚآٍ ؽبٌ, ٚآٍ عٝغ٢, ٚايػظا٫ت, ٚ

 ْغتطٝع سقضِٖ. 

ٚبعض طعُا٤ ٖشٙ ايكبا٥ٌ ِٖ ايشٜٔ عكزٚا ادتُاعِٗ ٗ ايٓذـ بض٥اع١ 

ٖـ يتزاصؼ ايٛمع 1338ايؾٝخ عبز ايهضِٜ اؾظا٥ضٟ ٗ ايٓقـ َٔ ؽعبإ عاّ 

ٜات ضايعضاقٞ, ٚقضصٚا تؾهٌٝ ٚؾز إٍ نضب٤٬ ٱط٬ع ايؾٝخ ايؾرلاطٟ ع٢ً ف

 ٚنإ قز ٚفٌ إيٝٗا تًٛا َٔ عاَضا٤.  ا٭َٛص,

ٚنإ ٖشا ايٛؾز َٓؿشًا ٕا ُدض عٓ٘ ادتُاع ٚؾز ايٓذـ ا٭ؽضف َع قٛص 

 ٖـ. 1388/ؽعبإ/ 3بػزار ٚايها١ُٝٚ ٗ 

ٚبًػين َٔ ؽٝٛخٓا إٔ أٍٚ ادتُاع نإ ٫ؽاس ايكضاص بكٝار٠ ايجٛص٠ مز 

٭ؽضف, ٖٚٛ ايشٟ تضأع٘ اٱْهًٝظ, نإ ٗ راص ايغٝز ناِٚ ايعٛارٟ ٗ ايٓذـ ا

 اؾظا٥ضٟ. 

ـ قٛص بػزار ٚايها١ُٝٚ إكزع١, ٚنإ بكٝار٠ ايؾٝخ َٗزٟ اـايقٞ ايهبرل 3

ٚايغٝز َٗزٟ اؿٝزصٟ َٔ ايعًُا٤, ٚسنضٙ َٔ ايغٝاعٌٝ اؿاز قُز دعؿض 

أبٛ ايتُٔ, ٚايغٝز قُز ايقزص, ٜٚٛعـ ايغٜٛزٟ ٚعًٞ ايباطصنإ, ٚطبك١ ق١ًًٝ 

 اٖض. َٔ ايؾباب ايٓ

ٚقز عدل عٔ تعاطـ ٖشا احملٛص َع ايجٛص٠ ايٛطين ايػٝٛص اؿاز قُز دعؿض 

إٕ صداٍ »أبٛ ايتُٔ يز٣ طٜاص٠ ٚؾز ايٓذـ ا٭ؽضف يبػزار ٚادتُاع٘ بِٗ, ؾكاٍ: 

«بػزار َغتعزٕٚ يًعٌُ, ٚأِْٗ ٫ ىضدٕٛ عٔ صأٟ ايعًُا٤ ٚايض٩عا٤

(1)

 . 

يجٛص٠ ايعؾضٜٔ َع ا٭يٛف َٔ ٖشٙ احملاٚص ايج٬ث١ نإ ا٭عاؼ ٗ ايتُٗٝز 

ـَ بايتظاَاتٗا سُٝٓا قاَت ايجٛص٠, باعتجٓا٤ ايكار٠  ايؿضاتٌٝ, إ٫ إٔ بػزار مل ت

ايج٬خ: اـايقٞ ٚاؿٝزصٟ ٚأبٞ ايتُٔ, ٖا أٚقع ايٓذؿٌٝ ٗ سضز, إ٫ إٔ فزم 

                                        
 . 382سغٔ ا٭عزٟ/ ثٛص٠ ايعؾضٜٔ/  (1)
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ايظعا١َ ايز١ٜٝٓ ٚايٛط١ٝٓ ٗ ايٓذـ ا٭ؽضف ٚنضب٤٬, ٚتقُِٝ ايؿضاتٌٝ 

 ّ. 30/6/1920ؾذض ثٛص٠ ايعؾضٜٔ ٗ ٚعؾا٥ضِٖ, 

ٚناْت صغب١ ايٓذـ ا٫ؽضف بهٌ طبكاتٗا َٚٔ ٚصا٤ِٖ َٔ ايعؾا٥ض ايؿضات١ٝ 

 ًَش١ بإْؾا٤ سه١َٛ عضب١ٝ ٗ ايعضام, ٚعًُٛا يشيو عضًا ٚعًًٓا. 

ٚأرصى اٱْهًٝظ سيو ؾشاٚيٛا إسباط٘, ٚٚدٗٛا أع١ً٦ يًعضاقٌٝ عا١َ, 

 ّ. 1918اْٞ/ / تؾضٜٔ ايج30ٚيًٓذؿٌٝ خاف١ ٗ 

ٚؾُٝا غُظ ٕٚظ ٗ أَضٜٔ ٌَُٗ: « َبار٨ ٚيغٔ»ٖٚشٙ ا٭ع١ً٦ قز ٜعدل عٓٗا بـ

 ا٭ٍٚ; ؾقٌ إٛفٌ عٔ ايعضام ٚإؿاق٘ بذلنٝا. 

 ايجاْٞ: دعٌ ايعضام ؼت ايٛفا١ٜ اٱْهًٝظ١ٜ بأَرل عضبٞ ىتاصٙ اٱْهًٝظ. 

 ٚا٭َض إِٗ غرل إعًٔ ٖٛ إٔ وهِ اٱْهًٝظ ايعضام. 

بقٝػ١ إعتؿتا٤ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ اْت أع١ً٦ ٚيٛٚن

(1)

 : 

ـ ٌٖ تضغبٕٛ بتأيٝـ سه١َٛ عضب١ٝ َغتك١ً ؼت ايٛفا١ٜ اٱْهًٝظ١ٜ, 1

 يُٝتز ْؿٛسٖا َٔ أعايٞ إٛفٌ إٍ خًٝر ايبقض٠؟؟

 ـ ٌٖ تضغبٕٛ إٔ ٜضأؼ ٖشٙ اؿه١َٛ أَرل عضبٞ؟ 2

 ـ َٔ ٖٛ ا٭َرل ايشٟ ؽتاصْٚ٘ يض٥اع١ ٖشٙ اؿه١َٛ. 3

َٚا إٔ ٚقـ ايعضاقٕٝٛ ع٢ً ٖشٙ ا٭ع١ً٦ ست٢ بارص قا٥ز ايجٛص٠ ايعضاق١ٝ ايؾٝخ 

قُز تكٞ ايؾرلاطٟ بإفزاص ؾتٛاٙ بعزّ دٛاط اْتداب غرل إغًِ, أٚ ؼهِٝ غرل 

 إغًِ بؾ٪ٕٚ إغًٌُ. 

ٚنإ شلشٙ ايؿت٣ٛ أثضٖا ايعِٛٝ ٗ تػٝٝرل فض٣ ايغٝاع١ ايدلٜطا١ْٝ ٗ »

«صد١ ٗ ْؿٛؼ اؿهاّ اٱْهًٝظايعضام, سٝح أسزثت 

(2)

 . 

                                        
ـ ٚسامضٖا/  (1) َامٞ ايٓذ ٔ ايعقض/  زَ  ٛ ؽٖا ٖ  . 258سنض ا٭ع١ً٦ ايؾٝخ دعؿض قبٛب١,ٚ 

 . 365سغٔ ا٭عزٟ/ ثٛص٠ ايعؾضٜٔ/  (2)
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ٚأخش اشلٛؼ ايهٛيٌْٛٝ ٚيغٔ, ؾكقز ايٓذـ ا٭ؽضف بٓؿغ٘ يٝكـ ع٢ً آصا٤ 

 ايكّٛ َٔ ايعًُا٤ ٚإجكؿٌ ٚص٩عا٤ ايعؾا٥ض. 

ٚنإ ٚيغٔ َتعذضؾًا ٜضٜز إٔ ٜجبت يًكٝار٠ اٱْهًٝظ١ٜ أْ٘ صدٌ إٛقـ, صغِ 

بضٟ( سانِ ايؾا١َٝ, ٚرعا َا أفٝب ب٘ َٔ ْهغات, ؾأسنض َع٘ إٝذض )ْٛص

ايعًُا٤ ٚايظعُا٤ يًشنٛص ٗ عضاٟ اؿه١َٛ, ٚأيك٢ عًِٝٗ خطابًا أٚمح ؾٝ٘ 

ٚد١ٗ ْٛض ايدلٜطاٌْٝ ٗ ا٫ع١ً٦ إشنٛص٠, ٚطًب باعِ اؿه١َٛ ايدلٜطا١ْٝ 

 اٱداب١ عٓٗا, ٚناْت يػت٘ يػ١ تٗزٜز ٚٚعٝز. 

آصا٤ ع٤٬ُ اٱْهًٝظ ـ ٚقز ٚقز أسٝ٘ ايغضاٟ بايؾباب ايٓذؿٞ ايجا٥ض ي٬٦ تتػًب 

أسنضِٖٚ ـ ع٢ً آصا٤ ايعًُا٤ ٚبإتشضصٜٔ, ٚايٓاؼ ع٢ً ص٩عِٗ ايطرل, ؾٓٗض 

 ايؾٝخ قُز صما ايؾبٝيب ؾداطب ٚيغٔ باعِ ايعضام: 

إٕ ايؾعب ايعضاقٞ ٜضتأٟ إٔ إٛفٌ دظ٤ ٫ ٜتذظأ َٔ ايعضام, ٚإٕ ايعضاقٌٝ »

اعتك٫ً٬ تاًَا, ٚيٝػ ؾٝٓا َٔ ٜضٕٚ َٔ سكِٗ إٔ تتأيـ سه١َٛ ٚط١ٝٓ َغتك١ً 

«ٜؿهض ٗ اختٝاص اؿانِ ا٭دٓيب

(1)

 . 

ٚسٝٓٗا اْت٢ٗ خطاب ايؾبٝيب ثاصت ثا٥ض٠ ٚيغٔ َا ٜقٛصٙ َ٪صذ ايٓذـ 

 ايؾٝخ دعؿض قٛب١ ـ ٖٚٛ سامض ـ بكٛي٘: 

ؾػاٚ ٖشا اـطاب ايبًٝؼ اؿانِ ؾكاطع ن٬ّ ايؾبٝيب, ٚمضب بٝزٙ ع٢ً »

ٚنًُا ساٍٚ إٔ ٜعضف صأٟ بك١ٝ أصنإ اؾُع١ٝ إٓنز٠ اييت ناْت عٓزٙ, 

اؿامض٠ مل ٜتُهٔ, إس مل ٜعذلمٛا ع٢ً صأٟ ايؾبٝيب, ٚأ٢ْ شلِ سيو ٖٚٛ ايضأٟ 

«ايقا٥ب

(2)

 . 

ٚنإ َا قاي٘ ايؾبٝيب صر ايٓذؿٌٝ, بٌ ايؿضاتٌٝ ٚٚطٓٝٞ ايعضام ع٢ً َبار٨ 

 ٚيغٔ ٚأع١ً٦ اٱْهًٝظ. 

                                        
سامضٖا/  (1) ـٚ  ٞ ايٓذ َام  . 258دعؿض قبٛب١/ 

ؿغ٘/  (2) ضدعْ   . 259ٕا
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 ٜكٍٛ ا٭عتاس دعؿض اـًًٝٞ صٓ٘ اهلل ٗ ٖشا ايقزر: 

ٚ٭ٍٚ َض٠ ٜزٟٚ اعِ ايؾبٝيب قُز صما ٗ ا٭ٚعاٙ رًٜٚا تٗتظ ي٘ ا٭ْز١ٜ »

ٚا٭ٚعاٙ ايٓذؿ١ٝ, ٚنإ سيو ّٜٛ ْع اؿانِ اٱْهًٝظٟ ايهبرل ايض٩عا٤ ٗ 

انِ ايٓذـ ٚايعؾا٥ض ٗ عضاٟ ايٓذـ ٫عتُايتِٗ ٚأخش َٛاؾكتِٗ ع٢ً فٛص٠ اؿ

ايشٟ ٜضٜزٙ اٱْهًٝظ يًعضام قبٌ قٝاّ ايجٛص٠ ايهدل٣... ؾٗادت ايٓذـ َٚادت, 

ٚاقتزت بٗا ايعؾا٥ض, ٚنإ ٚصا٤ ٖشا اشلٝاز ايؾٝخ عبز ايهضِٜ اؾظا٥ضٟ ٚايؾٝخ 

عبز ايضما ايؾٝخ صامٞ, ٚايؾٝخ دٛار ايؾبٝيب, َٚٔ ص٩عا٤ ايكبا٥ٌ نإ ايغٝز 

از عهض ٚغرلُٖا ٖٔ أٜزٚا ايؾبٝيب, عًٛإ ايٝاعضٟ ٚاؿاز عبز ايٛاسز اؿ

ٚاعتدلٚٙ ٖج٬ً عٔ ايٓذـ ٚايعضام أْع, ٖٚشا َا ساٍ بٌ ايغًط١ احملت١ً ٚبٌ 

«أؽاس اٱدضا٤ات ٗ تٛقٝـ ايؾٝخ قُز صما ايؾبٝيب أٚ ْؿٝ٘

(1)

 . 

ٚنإ َغت٣ٛ ايتدطٝ٘ َتبًٛصًا بٌ ايعًُا٤ ٚايٛطٌٓٝ ٚطعُا٤ ايؿضات يت١٦ٝٗ 

ؼ اٱعتٝا٤ َٔ اٱراص٠ ايدلٜطا١ْٝ بؿٞ ايعضام أققاٙ, ٚأخش بايتقاعز ايجٛص٠, إس بً

ْٛضًا يػطضع١ اٱْهًٝظ, ؾهاْت ا٫دتُاعات ٚا٫ستذادات تأخش طابعًا 

اعذلاتٝذًٝا َٚضنظًٜا ٗ ايتدطٝ٘ يٲطاس١ باٱْهًٝظ, ٚنإ اـٝاص إؿنٌ قٝاّ 

ؿغٌ بٔ عًٞ, سه١َٛ عضب١ٝ ٚط١ٝٓ َغتك١ً ٜضأعٗا أسز ألاٍ ؽضٜـ َه١ ا

ٚتؾهٌ شلشا اـٝاص َهتب ايكٝار٠ ايغٝاع١ٝ يًجٛص٠ َٔ قبٌ ايغٝاعٌٝ ايٛطٌٓٝ 

 ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: 

 ـ ايؾٝخ قُز صما ايؾبٝيب.. ص٥ٝغًا. 1

 ـ ايغٝز ععٝز نُاٍ ايزٜٔ.. عنًٛا. 2

 ـ ايغٝز سغٌ نُاٍ ايزٜٔ.. عنًٛا. 3

 ـ ايؾٝخ باقض ايؾبٝيب.. عنًٛا. 4

 ز صما ايقاٗ... عنًٛا. ـ ايغٝز ق5ُ

                                        
(1)  ِ ًٞ/ ٖهشا عضؾتٗ ًٝ  ايتعاصف/ بػزار. / راص 2/120دعؿض ـا
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 ـ ايغٝز ععز فاحل دضٜٛ... عنًٛا. 6

 ـ ايغٝز قُز عبزاؿغٌ... عنًٛا. 7

 ـ ايغٝز عبزايضطام عز٠ٚ... عنًٛا. 8

ٖـ ٗ راص 1337/صبٝع ا٭ٍٚ/ 17ي١ًٝ ا٭سز »ٚأٍٚ ادتُاع عكز شلشٙ ايكٝار٠ نإ 

ٜار٠ ٗ إطايب, ؽٝخ ايؾضٜع١... ٚٚقعٛا ؾٝ٘ ع٢ً عضٜن١ طعُا٤ ايؾا١َٝ َع ط

ُ٘ شلا «ٚتٛدٝ

(1)

 . 

ٖٚشٙ ايعضٜن١ تتشزخ عٔ صغب١ قٝار٠ ايجٛص٠ ايعضاق١ٝ ٗ اختٝاص أسز ألاٍ 

ايؾضٜـ ًَهًا ع٢ً ايعضام, ٚقضصت ايكٝار٠ إٜؿار ايؾٝخ ايؾبٝيب إٍ اؿذاط ٕؿاؼ١ 

ايؾضٜـ سغٌ با٭َض, َٚع٘ ث٬خ ٚثا٥ل; ٖٚٞ عباص٠ عٔ عضا٥ض َٚناب٘ 

 خ دٗات: َٛقع١ َٔ ث٬

 ا٭ٍٚ: َٛقع١ َٔ عًُا٤ ايٓذـ ا٭ؽضف ٚنضب٤٬ إكزع١ ٚايها١ُٝٚ إؾضؾ١. 

ٚايجا١ْٝ: َٛقع١ َٔ قبٌ ص٩عا٤ ايعؾا٥ض ٚايؿضات, ِٖٚ ايك٠ٛ ايعغهض١ٜ 

 ايناصب١. 

ٚايجايج١: َٛقع١ َٔ قبٌ ايؾباب ايعضبٞ إغًِ ٗ ايٓذـ ا٭ؽضف, ِٖٚ ٗ 

 َهتبِٗ ايغٝاعٞ بض٥اع١ ايؾٝخ قُز صما ايؾبٝيب ْؿغ٘. 

ٚناْت ايزع٠ٛ إٍ إًه١ٝ ٖشٙ ٗ قباٍ ايزع٠ٛ ع٢ً اؾُٗٛص١ٜ اييت صؽح شلا 

ؽٝخ بين أعز يًٓذـ  طايب ايٓكٝب ص٥ٝغًا, ٚأصعٌ عامل اـٕٝٛ« إغذل ؾًيب»

ا٭ؽضف َضٚدًا يًهؿض٠ ؾضؾنت

(2)

 . 

ٚأَا اشلزف َٔ ٌٓ صعاي١ ايؾبٝيب ٚٚثا٥كٗا إٍ اؿذاط, ؾٗٛ ؽعٛص ايجٛاص قبٌ 

إٔ ٜزخًٛا إعضن١, إٔ اٱْهًٝظ بأطا٤ تظٜٝـ سكا٥ل ا٭ؽٝا٤, ٚقز ْعٛا سٛشلِ 

ز ؽاٖزٚا ؽباب اٱْتٗاطٌٜ ٚإٛايٌ شلِ ٚايع٤٬ُ, ٖٔ اؽذلٜت مُا٥ضِٖ, ٚق

                                        
ٞ/ ؽعضا٤ ايػضٟ  (1) ـاقْا َطبعتٗا/ ايٓذـ ا٫ؽضف/ 9/8عًٞ ا هتب١ اؿٝزص١ٜٚ   ّ. 1956/ ٕا

: ثٛص٠ ايٓذـ/  (2) ظٗ  ٌ اٱْهًٝ ٔ قب شا ايتاصٜخَ   ٖٗ ٌ ايزع٠ٛ ٍإ اؾُٗٛص١ٜ  ٔ ا٭عزٟ.  379ٚ: تؿقٝ ٖا يٮعتاس سغ  َٚا بعز
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ايٓذـ ايجا٥ضٜٔ َٓؿٌٝ إٍ اشلٓز, ٚاحمله١ُ ايعغهض١ٜ أعزَت أسز عؾض ثا٥ضًا, 

ٚصأٚا بأّ أعِٝٓٗ َا سٌ ٗ ايب٬ر ٚايعبار َٔ سقاص ايٓذـ, َٚقارص٠ قٛت 

ايؾعب ٗ ايكقبات ا٭خض٣, ٚؽاٖزٚا اٱْهًٝظ ٚاْتؿاخِٗ ٗ ايٛقت ايشٟ قاٍ ؾٝ٘ 

ٚقز أثبتت ايٛقا٥ع أِْٗ « د٦ٓا قضصٜٔ ٫ ؾاؼٌ»)اؾٓضاٍ َٛر( ؾاتح بػزار: 

دا٩ٚا َغتعُضٜٔ ٫ قضصٜٔ, ٚقز دعًٛا إراص٠ ايعضام بأٜزِٜٗ ٚسزٖا, 

 ٚتقزقٛا بؿتات بعض إٓافب ايجا١ْٜٛ ع٢ً ع٥٬ُِٗ ٗ ايزٜاص ايعضاق١ٝ. 

ٚبٗشا نإ تؿغرل ايؾبٝيب سا ٖزف صؾٝع, ٖٚٛ ازلاع أفٛات ايجا٥ضٜٔ ٗ ايٓذـ 

ٚنضب٤٬ ٚايها١ُٝٚ إٍ َغاَع اشل٦ٝات ايزٚي١ٝ ٚإُٓٛات ايعا١ٕٝ  ٚايؿضات

 ٚايؾعب ايعضبٞ ٚايعامل اٱع٬َٞ. 

 ٚنإ ٖشا ٖزؾًا َضنظًٜا, ٚيٛ ٚؿضٚا بأسز ا٭لاٍ يهإ َهغبًا ع٢ً نٌ ساٍ!!

ٜٚض٣ ا٭عتاس دعؿض اـًًٝٞ إٔ ايؾبٝيب قز ٚمع تكضٜضًا َؿق٬ً عٔ أٚماع 

ت ـ لٌ «بإزاٚي١ َع إرلطا قُز صما ايؾرلاطٟ»ُٗت٘ ايعضام بٓؿغ٘, ٚعٔ َ

قا٥ز ايجٛص٠ ـ ٚايؾٝخ عبز ايهضِٜ اؾظا٥ضٟ... ٚع٢ً ٖشا ٜهٕٛ ايؾبٝيب أٍٚ َٔ 

ٚأسغب إٔ سزر صغب١ ا٫عتك٬ٍ, ٚأٍٚ َٔ فٛص أَاْٝ٘ ٗ قٝاّ ٖشٙ ايزٚي١... 

يز٣ ٚطاص٠ ْقٛل ايتكضٜض قؿٛٚ ٗ عذ٬ت ايدلٚتٛن٫ٛت ٗ َ٪ُض ايقًح, أٚ 

«ا٫عتعُاص ايدلٜطاْٞ

(1)

 . 

, ؿٌُ ص٩عا٤ ٚاصتأ٣ ايؾبٝيب إٔ ٜعنز َُٗت٘ بايغؿض إٍ ايٓافض١ٜ أ٫ًٚ

إٓطك١ ٚأعٝإ ايػضاف ٚٚدٛٙ ايٓاؼ ٖٓاى ع٢ً تٛقٝع َا وٌُ َٔ ٚثا٥ل, َٚٔ 

ٚيكٞ َٔ ايؾٝخ عًٞ ايؾضقٞ ـ ٚنإ قز »ثِ ٜكقز ؽطض اؿذاط, ٖٚهشا نإ, 

و ـ َٚٔ ايغٝز عبز إٗزٟ إٓتؿهٞ ٗ أبٞ ٖإٚ, َٚٔ ايؾٝخ عبك٘ ع٢ً إٓتؿ

                                        
(1)  ِ ًٞ/ ٖهشا عضؾتٗ ًٝ  . 124/ 2دعؿض ـا
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قُٛر اـًٌٝ ـ ٚقز أٚؾز َٔ قبٌ إرلطا ايؾرلاطٟ ـ َغاعز٠ دز مث١ٓٝ ٗ إلاط 

«َؾضٚع٘, َٚٔ ٖٓاى رخٌ ايبار١ٜ بقشب١ ايؾٝخ إبضاِٖٝ إطُٝؿ

(1)

 . 

ٚٚفٌ ايؾبٝيب اؿذاط ٚققز َه١, ٚطًب َكاب١ً ايؾضٜـ سغٞ, ْٚزع ايه٬ّ 

 ٖٓا يًؾبٝيب َتشزثًا عٔ سيو; قاٍ: 

طاصْٞ بعض َضاؾكٞ إًو, ؾضسبٛا بٞ َٔ قبٌ ايزٜٛإ, ٚأبًػْٛٞ إٔ إًو »

بًين عتكٜضغب باعتكبايٞ غزًا فباسًا, ؾشٖبت ٗ ايٛقت إعٌ إٍ ايكقض سٝح ا

رٜٛاْ٘, ٖٚٛ ٜكع ٗ ايزٚص ايجايح َٔ ققضٙ ٚٗ اؾٓاح ايػضبٞ إًو سغٌ ٗ 

َٓ٘, ٚبعز تبارٍ ايتٗاْٞ ٚايغ٬ّ; بغطت اؿاي١ بتؿافًٝٗا نُا ٖٞ ٗ ايكطض 

ايعضاقٞ, ٚأطًعت٘ ع٢ً تأطّ ايٛمع, ٚقضب اْز٫ع ْرلإ ايجٛص٠ بايعضام, إسا مل 

ٍٛ ؽضس٘, ثِ رؾعت تًب بضٜطاْٝا َطايب ا٭١َ ايعضاق١ٝ, إٍ غرل سيو ٖا ٜط

إيٝ٘ َا َعٞ َٔ ايٛثا٥ل ٚايضعا٥ٌ إٛد١ٗ َٔ ايعضام إٍ اؿه١َٛ ايعضب١ٝ 

اشلاسل١ٝ ٚاٍ ًَو ايعضب ْؿغ٘, ؾاٖتِ بٗا اٖتُاًَا بايػًا, ٚقطع ٚعزًا بأْ٘ 

عرلعٌ ٖشٙ ايٛثا٥ل ٚايهتب إٍ ٖجً٘ ٗ َ٪ُض ايقًح إٓعكز ٗ )ؾضعاٟ( َٔ 

 ؾٝقٌ إٍ ٖشٙ ايٛثا٥ل ا١ُٕٗ ٗ إطايب١ عكٛم ب٬ر ؾضْغا, يٝغتٓز ا٭َرل

عًُت بعز سيو ايعضاقٌٝ, ٚإٔ ًَو ايعضب ٜ٪ٜزِٖ نٌ ايتأٜٝز ٗ ٖشا ايؾإٔ ٚقز 

بإٔ إًو سغٌ بض بٛعزٙ, ٚأصعٌ بايٛثا٥ل إٍ ٚيزٙ, ٚنإ يٮَرل ؾٝقٌ َٛقؿ٘ 

ؾٝٗا, ٕٚا  إعضٚف ٗ إطايب١ باعتك٬ٍ ايب٬ر ايعضب١ٝ, ٚتهٜٛٔ رٚي١ َٛسز٠

ٚفًت إٍ ايؾاّ ٚادتُعت بإًو ؾٝقٌ ٚصداٍ رٚيت٘ ٗ عٛصٜا, تأنز يٞ بإٔ ٖشٙ 

إػاَض٠ َٔ ايعضام إٍ دظٜض٠ ايعضب ؾايؾاّ: مل تهٔ عبجًا, إس بعح إًو سغٌ 

                                        
ٚايقؿش١.  (1) ؿغ٘  ضدعْ   ٕا
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َعٞ أدٛب١ إٍ طبكات كتًؿ١ َٔ ايعضاقٌٝ, ِٖٚ ايشٜٔ ناتبٛٙ ٚاْتزبْٛٞ 

«إيٝ٘...

(1)

 . 

ّ ٚايؾٝخ ايؾبٝيب بضؾك١ إًو 1920/ سظٜضإ/ 30ؾضٜٔ ٗ ٚقاَت ثٛص٠ ايع

ؾاعتطاع إٔ ٜبعح ببعض ا٭خٝاص, ٚبقٛص٠ ايعًِ ايعضبٞ »ؾٝقٌ ا٭ٍٚ ٗ عٛصٜا 

يًعضام مُٔ صعاي١ ًٓٗا صعٛي٘ إٍ ؽٝخ ايؾضٜع١... ؾعٗزت فٛص٠ ايعًِ ايعضبٞ 

إٍ ايغٝز مٝا٤ طٜين, ٚنإ ٜعٌُ خٝاطًا ٗ )قٝقض١ٜ عًٞ آغا(

(2)

ٗ ايٓذـ,  

ؾعٌُ َٓٗا عًًُا نبرلًا ْقب ٭ٍٚ َض٠ ؾٛم عضاٟ نضب٤٬, ٚناْت نضب٤٬ قز 

اعتدلت َتقضؾٝ٘, ٚقز تعٌ شلا ايغٝز قغٔ أبٛ طبٝخ َتقضؾًا َٔ قبٌ فًػ 

ايجٛص٠, ٚنإ ٖشا ايعًِ ايشٟ بعح بقٛصت٘ ايؾٝخ ايؾبٝيب أٍٚ عًِ عضاقٞ صؾع٘ 

«ايعضام

(3)

 . 

ّ 1968ؾإْين أًْ٘ َا نتبت٘ قبٌ أصبعٌ عاًَا ٗ آب/  أَا أسزاخ ثٛص٠ ايعؾضٜٔ

 ّ, قًت آْشاى: 2007ٖٚا أْا سا أؽرل إيٝٗا ٗ آب/ 

/ َاصؼ/ 3ؾٛد٧ ايٓذـ ا٭ؽضف بب٬ؽ سه١َٛ ا٫ست٬ٍ ايدلٜطاْٞ ببػزار ٗ »

ٖـ ايكامٞ ظعٌ ايعضام ؼت ٌٚ ا٫ْتزاب ايدلٜطاْٞ, 1338/ ؽعبإ/ 18ّ ـ 1920

ؾجاصت ثا٥ض٠ ايعًُا٤ ٚايظعُا٤ ٚص٩عا٤ ايكبا٥ٌ ايؿضات١ٝ, ٚعاؾضٚا فتُعٌ إٍ 

اٱَاّ ايؾرلاطٟ, ؾتأٌَ طعِٝ ايجٛص٠ نضب٤٬ ـ يًُض٠ ايجا١ْٝ ـ عضمٛا ا٭َض ع٢ً 

ٛص٠, ست٢ إسا نجضت سٛارخ ايعٓـ جايؾٝخ ايؾرلاطٟ ط٬ًٜٛ ٗ إفزاص أَض اي

ٚاٱنضاٙ َٔ قبٌ اٱْهًٝظ ؾًٞ ايٓذـ ٚايعتبات إكزع١, قاّ ايٓذؿٕٝٛ بطبع 

نجرل َٔ إٓؾٛصات إغتٓهض٠ ٫عتؿظاط ايدلٜطاٌْٝ, ٚطعت ٗ ايعضام بعا١َ, 

عٛص ايٛطين, ٚاْؿذضت ايعٛاطـ, ٚتأطّ إٛقـ, ٚتٗٝأت بعض ؾت٬سِ ايؾ

                                        
ٟ « سزٜح خال يًؾبٝيب»ٚ:  (1) ٞ/ ؽعضا٤ ايػض ـاقْا  . 10ـ9/9َع عًٞ ا

ٗ عٗز ايطاغ١ٝ.  (2) ٔ َعامل ايٓذـ اييت أطًٜت  َ ٞ ٖ َغذز اشلٓزٟ,ٚ   ٟٚ ٌ باب قب١ً ايقشٔ اؿٝزص شٙ ايكٝقض١ٜ ب  تكعٖ 

(3)  ِ ًٞ/ ٖهشا عضؾتٗ ًٝ  . 2/125دعؿض ـا
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ا٭عباب إٛدب١ يًهؿاح إغًح, ٚنإ ٚيزٙ ايؾٝخ قُز صما وضم٘ ع٢ً ايجٛص٠, 

 ؾأفزص ايؾٝخ قُز تكٞ ايؾرلاطٟ ؾتٛاٙ بشيو, ٖٚشا ْقٗا: 

 

 بغِ اهلل ايضٓٔ ايضسِٝ

ُٔ َطايبتِٗ صعا١ٜ َطايب١ اؿكٛم ٚادب١ ع٢ً ايعضقٌٝ, ٚهب عًِٝٗ ٗ م»

ايغًِ ٚا٭َٔ, ٚهٛط شلِ ايتٛعٌ بايك٠ٛ ايزؾاع١ٝ إسا اَتٓع اٱْهًٝظ عٔ قبٍٛ 

 «َطايبِٗ.

 قُز تكٞ اؿا٥ضٟ ايؾرلاطٟ                                                     نضب٤٬ إكزع١ 

 

ّ, ؾأعًٓت ٚقز ؾغضت ايؿت٣ٛ بأْٗا إؾتا٤ باؾٗار أٚ ايزؾاع عٔ بٝن١ اٱع٬

/ سظٜضإ/ 30ٖـ ـ 1338/ؽٛاٍ/ 15ايجٛص٠ ٗ ايٓذـ ا٭ؽضف ٚايؿضات ّٜٛ ا٫سز 

ّ, ٚػُٗض ايٓذؿٕٝٛ بطبكاتِٗ ايضٚس١ٝ ٚإجكؿ١ ٚايؾعب١ٝ ٗ ايقشٔ 1920

اؿٝزصٟ ايؾضٜـ ؿ١ٛ ٚفٍٛ أْبا٤ ايطًبات ا٭ٍٚ َٔ قبٌ ص٥ٝػ ايٛٛامل 

ذٔ ايؾا١َٝ بأَض اؿانِ ايؾٝخ ؽع٬ٕ أبٛ اؾٕٛ يز٣ ؾو اعتكاي٘ َٔ ع

اٱْهًٝظٟ ؾٝٗا )إٝذض ْٛص بضٟ( ٚخـ ايٓذؿٕٝٛ ؿٌُ ايغ٬ّ ٖٚاْٛا اٱْهًٝظ 

 عؾٛا٥ًٝا, ؾذ٬ اٱْهًٝظ َٔ ايٓذـ ؾٛصًا, ؾدضدٛا إٍ ايهٛؾ١. 

َٔ ايضَٝج١ َٚضٚصًا  إٍ ايؿضات ؾجاص بعؾا٥ضٙ ابتزا٤ًٚٚفًت أْبا٤ ايٓذـ 

, ؾإؾداب, ؾاؿرل٠, ؾأبٞ فدرل ؾايٓذـ بايغُا٠ٚ, ؾايزٜٛا١ْٝ, ؾايؾا١َٝ

 ا٭ؽضف, ؾايهٛؾ١, ؾهضب٤٬ ؾاشلٓز١ٜ ٚعٛاٖا. 

ٖٚادِ ايجٛاص َضانظ ق٣ٛ اٱْهًٝظ, ٚخضبٛا ايغه١ اؿزٜز ؾُٝا بٌ ايٓافض١ٜ 

ٗ عز٠ أَانٔ ست٢ ايزٜٛا١ْٝ, ٚقز اعتدزَٗا اٱْهًٝظ يٓكٌ آ٫تِٗ اؿضب١ٝ 

ٛر ٚاٱْهًٝظ, ٚنجضت إعاصى ايزا١َٝ ؾٛصًا َعزاتِٗ ايعغهض١ٜ, ْٚكٌ اؾٓٛر اشلٓ

بٌ اٱْهًٝظ ٚايعضاقٌٝ ٗ كتًـ ايبكاع ٚايكقبات, ٚقتٌ ْٗٛص عِٛٝ َٔ 
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اؾٝؿ اٱْهًٝظٟ ٜكزص بعز٠ آ٫ف, ٚعكطٛا ؾُٝا بٌ ايضَٝج١ ٚايعاصمٝات 

ٚإؾداب ٚاؿ١ً ٚايهٛؾ١ ٚايضاغ١ٝ ٚايٓذـ ٚنضب٤٬ ٚطٜٛضٜر ٚبك١ٝ َٝارٜٔ 

ٚد٤ٞ ٦َات ا٭عض٣ اٱْهًٝظ إٍ ايٓذـ, ٚاستذظٚا ٗ )ايؾ٬ٕٝ( ٚأٚف٢ ايكتاٍ, 

ؽٝخ ايؾضٜع١ َعاًَتِٗ َعا١ًَ إْغا١ْٝ, ٖٚهشا نإ, نٌ سيو ٖا رعا اٱْهًٓٝظ 

إٍ ايذلادع بعز إٔ تهبزٚا اـغا٥ض ايؿارس١ ٗ ا٭صٚاح ٚإعزات, ٚتضادعٛا عٔ 

ع٤٬ُ ٗ ايعضام َٔ ا٭عضاب ٚاؾؿا٠ سهِ ايعضام إباؽض, ٚأتٛا عًٝ٘ عٔ طضٜل اي

 ٗ ايزيِٝ ٚبػزار. « ا٭ؾٓز١ٜ»ٚايبزا٠ ٚعٌٝ 

ٚيٝػ غضٜبًا إٔ تغؿض ْتا٥ر ٖشٙ ايجٛص٠ ٗ ٠ٖٛ عشٝك١ َٔ ايتآَض ع٢ً آَاٍ 

 ايؾعب, ؾعٓافضٖا بعزٴ مل تتهاٌَ, ٚأعبابٗا مل تتنح ٗ إكز١َ ٚايٓتٝذ١, بٌ

ٗا ايؾعٛص با٫مطٗار اٱْغاْٞ رٕٚ ت دشٚتدا٤ت ؽضاص٠ ٗ ا٭ؾل ايبعٝز أسن

ايتؿهرل بإهاعب إغتكب١ًٝ, ٖٚشا َا دض ايهٛاصخ ع٢ً قارتٗا ٚقٛاعزٖا 

ايؾعب١ٝ, ؾكز َظقٛا ؽض ٖظم, اعتبٝح سضَِٗ, ٜٚتُت أبٓا٩ِٖ, ٚصًَت 

ْغا٩ِٖ, ٖٚزَت َٓاطشلِ, ٚتهبز بعز ٖشا ايٓذؿٕٝٛ غاف١ ٚايؿضاتٕٝٛ عا١َ 

«ا ًّهٕٛاـغا٥ض ايؿارس١ ٗ أعظ َ

(1)

 . 

ؾبعز ْٗا١ٜ ايجٛص٠  ٚٗ ايٓذـ ا٭ؽضف ػز إآعٞ ماصب١ بأطٓابٗا ٗ صبٛعٗإ

سافضٖا اٱْهًٝظ سقاصًا ُٖذًٝا, ؾًِ تغتُض بأسزاثٗا ع٣ٛ عت١ أؽٗض, ٚؾضمٛا 

ع٢ً ايٓذؿٌٝ غضا١َ قزصٖا ث٬خ آ٫ف بٓزق١ٝ, ٚأخض٣ َاي١ٝ قزصٖا إسز٣ 

 ٚمثإْٛ أيـ يرل٠ سٖبًا, َع اعتكاٍ ايظعُا٤ ايكار٠. 

                                        
عافض/  (1) ٌ ٗ ايؾعض ايٓذؿٞ ٕا / ؾًغط ٪ـي ِ ي٬ًٌُٜ/ برلٚت/  45ـ 44ٕا ٚاختقاص, راص ايعً  ّ. 1968بتقضف 
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 إٔ ُهٓٛا َٔ اعتكاشلِ أَا ايعًُا٤ ؾكز ٌٚ اٱْهًٝظ ٜتشٕٝٓٛ بِٗ ايؿضل إٍ»

ع٢ً أٜزٟ ايعضاقٌٝ أْؿغِٗ بعز تؾهٌٝ اؿه١َٛ ايٛط١ٝٓ!! ٚعؿضِٖٚ خاصز 

«ايعضام ٚعٓزَا سضَٛا ا٫ْتدابات إظٚص٠

(1)

 . 

ٚأْٗا يٛف١ُ عاص ٗ دبٌ فاسب ايؿدا١َ عبز احملغٔ ايغعزٕٚ ص٥ٝػ ايٛطصا٤ 

ٝخ َٗزٟ اـايقٞ إٓتشض ـ إٔ ٜزخٌ بٓؿغ٘ َٚع٘ د٬ٚطت٘ ع٢ً اٱَاّ ايؾ

ايهبرل ٗ َزصعت٘ ايع١ًُٝ ٗ ايها١ُٝٚ إكزع١, ٜٚٗٝٓ٘ ٜٚكّٛ ؽدقًٝا بتغؿرلٙ 

ّ, ٚسيو يتشضّ٘ ا٫ؽذلاى ٗ اجملًػ ايتأعٝغٞ 1922/ 26/6خاصز ايعضام ٗ 

 إؾبٛٙ, ٚؼضِٜ إعا١ْ اٱْهًٝظ ٗ ايتعٌٝ َٓافب ايزٚي١. 

ا٤ ؾٗادض َِٓٗ ث٬مثا١٥ عامل ٚصدٌ ٚقز استر ايعًُا٤ ٚإضادع ع٢ً ٖشا اٱدض

رٜٔ بضؾك١ إضدعٌ ايؾٝخ قُز سغٌ ايٓا٥ٝين ٚايغٝز أبٛ اؿغٔ اٯفؿٗاْٞ, 

يكز ٖظ ايعضام ٖشا اؿزخ ٖظًا عٓٝؿًا, ٚخضدت إٛاٖضات ٚنجضت ا٫ستذادات, 

ٚعار بعز سٌ ايٓا٥ٝين ٚاٯفؿٗاْٞ ع٢ً ايٓذـ بعز َٓاؽز٠ عا١َ ٚخاف١, 

ّ ٚرؾٔ بايكضب َٔ اٱَاّ 10/4/1925ايقٞ ايعٛر٠ ست٢ ٚؾات٘ ٗ ٚأب٢ ايؾٝخ اـ

 ايجأَ عًٞ بٔ َٛع٢ بايضما ٗ اؿنض٠ ايضم١ٜٛ إطٗض٠. 

ٖٚهشا صدع ايجٛاص غؿٞ سٌٓ, ٚا٭ْه٢ َٔ سيو إٔ ٜغً٘ اٱْهًٝظ ع٤٬ُِٖ 

ٗ ا٭َػ سهاًَا ع٢ً ايعضام, ٚإٔ ٜعٛر أبٓا٤ ايجٛاص خزًَا ٚدٓٛرًا عٓز ٖ٪٤٫ 

سْاب, َٚٔ د١ٗ أخض٣ ؾكز عُزت اؿهَٛات إتعاقب١ ٗ ايعضام ست٢ ايّٝٛ إٍ ا٭

تؾٜٛ٘ اؿكا٥ل ايتاصى١ٝ يًجٛص٠, ٚإٔ ٜكشُٛا ٗ صداشلا َٔ يٝػ َِٓٗ, ٚإٔ تػؿٌ 

َعطٝاتٗا ايٛط١ٝٓ ٚايك١َٝٛ, ٚإٔ ٜتقزص اؿهِ َٔ ػغغٛا يٲْهًٝظ ع٢ً 

 سغابٗا. 

 

 

                                        
ٔ َضط٠ ا٭عزٟ/ ثٛص٠ ايٓذـ/  (1)  . 384سغ
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 ايؾبٝيب ٗ ايعٗز إًهٞ: 

ّ ٚفٌ إًو ؾٝقٌ إٍ َٝٓا٤ ايبقض٠, 1921ٗ ايجايح ٚايعؾضٜٔ َٔ سظٜضإ عاّ 

ّ, ٚناْت ايٛثا٥ل اييت ًٓٗا ايؾبٝيب 1921/ سظٜضإ/ 29ٚعاؾض إٍ بػزار ؾٛفًٗا 

إٍ ٚايزٙ اؿغٌ قز عضمت ع٢ً ؾٝقٌ ؾكزَٗا إٍ َ٪ُض ايقًح ٗ ؾضعاٟ 

إغعُضات ايدلٜطا١ْٝ قز أقض  ؾأقضٖا, ٚناْت صغب١ إغذل ْٚغتٕٛ تؾضغٌ ٚطٜض

ٓزٚب ايغاَٞ ٗ ايعضام: ايغرل بضعٞ ٗ َ٪ُض ايكاٖض٠ آْشاى ـ بايتؾاٚص َع إ

نٛنػ, ٚدعؿض باؽا ايعغهضٟ ٚطٜض ايزؾاع ايعضاقٞ ـ تضؽٝخ ؾٝقٌ ًَهًا ع٢ً 

 ّ. 1921/ آساص/ 12ايعضام يز٣ اْعكار َ٪ُض ايكاٖض٠ ٗ 

ٚبعز »٘ )َكاٜٝػ ايهؿا٠٤ يٲعتك٬ٍ(: ٜكٍٛ ا٭عتاس ٖٕٛػ صٜتؾض ٗ نتاب

َؿاٚمات نجرل٠ عضض ايعضـ ايعضاقٞ ع٢ً ا٭َرل ؾٝقٌ ايشٟ نإ قز أخضز 

سزٜجًا َٔ ايزٚي١ ايعضب١ٝ اييت ؽهًٗا ٗ عٛصٜا, َٚع إٔ اْتداب ا٭َرل ؾٝقٌ 

ٜعٛر قغِ َٓ٘ َٔ رٕٚ ؽو إٍ ايٓؿٛس ايدلٜطاْٞ, ؾهاْت مث١ أري١ ناؾ١ٝ, ست٢ 

صغب١ بضٜطاْٝا, ع٢ً إٔ زلٛٙ نإ إٓتدب عٔ طٝب خاطض َٔ قبٌ إٔ تعضف 

«ايعٓافض ا١ُٕٗ ٗ ايعضام

(1)

 . 

/ 23َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَض, ؾكز تٛز ا٭َرل ؾٝقٌ بٔ اؿغٌ ًَهًا ع٢ً ايعضام ٗ 

ٖـ, ٚعار ايؾبٝيب إٍ ايعضام بعز عؿضت٘ إٍ 1339/ سٟ اؿذ١/ 18ّ ـ 1921آب/ 

َٔ ايهضار٠ ايؾضق١ٝ ست٢ ٚؾات٘, « ايظ١ٜٚ»ار ٗ اؿذاط ٚايؾاّ, ٚأقاّ ٗ بػز

ٚعافض ايعٗز إًهٞ ٗ ًَٛن٘ ايج٬ث١: ؾٝقٌ ا٭ٍٚ/ غاطٟ ا٭ٍٚ/ ؾٝقٌ ايجاْٞ, 

 ٚاعتدل َٔ َ٪عغٞ ايزٚي١. 

                                        
طاصات ايعضاق١ٝ  (1)  / ايطبع١ ايغابع١. 1/38عبزايضطام اؿغين/ تاصٜخ اٛي
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ٚنإ ايؾبٝيب َٔ صداٍ اؿهِ ٗ ايعٗز إًهٞ, ٚيهٓ٘ ٗ فؿٛف إعاصم١ 

 ١. ايٛط١ٝٓ ايبٓا٠٤, بٌ ٜعز َٔ أبضط أصنإ إعاصم

ؽاصى ٗ اؿهِ َؾاصن١ ؾاع١ً ٗ ايٛطاص٠ ٚفًػ ايٓٛاب ٚفًػ ا٭عٝإ, ٚقز 

ّ ٚأعٓزت إيٝ٘ ٚطاص٠ إعاصف بٛطاص٠ ا٭عتاس 1924/ آب/ 2اعتٛطص ٭ٍٚ َض٠ ٗ 

ٜاعٌ اشلاسلٞ ا٭ٍٚ, ٚاعتكاٍ َٓٗا استذادًا ع٢ً إتؿاق١ٝ ايٓؿ٘ اييت أبضَتٗا 

 ١: فاسب ايؿدا١َ ص٥ٝػ ايٛطصا٤ إٛقض. ايٛطاص٠ بنػ٘ بضٜطاْٞ, ْٚك ا٫عتكاي

بعز ايتش١ٝ: سٝح ٫ ٜغعين إٛاؾك١ ع٢ً إتؿاق١ٝ ؽضن١ ايٓؿ٘ اييت ٖنُت 

 َٛدبٗا سكٛم ايعضام, ؾإْٞ أتكزّ إٍ ؾداَتهِ باْغشابٞ َٔ اجملًػ ايٛقض. 

 ٖشا ٚيؿداَتهِ َظٜز ا٫سذلاّ 

قُز صما ايؾبٝيب ّ 1925/ َاصؼ/ 5ٖـ ـ 1343/ؽعبإ/ 10

(1)

  

 ّ. 1925/ ُٛط/ ٠16 ا٫ْتداب١ٝ ا٭ٍٚ: ايؾبٝيب ْا٥بًا عٔ بػزار ٗ ايزٚصٚاْتدب 

ٚٗ فًػ ايٓٛاب خايـ ايؾبٝيب ٚعبع١ عؾض ْا٥بًا َعاصمًا يز٣ ايتقٜٛت 

ع٢ً إعاٖز٠ اٱْهًٝظ١ٜ ايعضاق١ٝ ايكام١ٝ باصتباٙ ايعضام باٱْتزاب ايدلٜطاْٞ 

ٕز٠ ٔػ ٚعؾضٜٔ ع١ٓ ٚصؾض سيو

(2)

 . 

ّ, 1928/ آٜاص/ 19ٚاْتدب ايؾبٝيب عنًٛا ٗ ايدلٕإ عٔ بػزار يًُض٠ ايجا١ْٝ ٗ: 

ٚصؾض َعاٖز٠ اؿًـ بٌ ايعضام ٚبضٜطاْٝا اييت أبضَٗا ْٛصٟ ايغعٝز ٗ ٚطاصت٘ 

إْٞ أصؾض َؾضٚع بإعاٖز٠ ًَشكات٘, »ّ, ٚقاٍ عٓٗا: 1930/ سظٜضإ/ 3ا٭ٍٚ 

جرلًا َٔ إػاصّ ٚايتبعات, ٚمل ٜهغب ٗ ٭ْ٘ َؾضٚع ؼٌُ ايعضام َٛدب٘ ن

َكابٌ سيو سكًا دزًٜا َٔ اؿكٛم, ٚايكن١ٝ بايٓغب١ يدلٜطاْٝا َعهٛع١ إس 

                                        
طاصات ايعضاق١ٝ  (1) طاص٠ ا٫ع٬ّ.  1/288ٚ: عبز ايضطام اؿغين/ تاصٜخ اٛي  طبعٚ 

(2)  ٘ ؿغ ضدعْ   . 53/ 3/ 45/ 2ٚ: ٕا
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سقًت ع٢ً أِٖ  اؿكٛم ٚا٫َتٝاطات, ٚؽًقت َٔ ناؾ١ ايتبعات 

«ٚإغ٪ٚيٝات

(1)

 . 

ٚمل ٜضؽح ايؾبٝيب جملًػ ايٓٛاب يًزٚص٠ ايجايج١ تنآًَا َع إعاصم١ ايٛط١ٝٓ 

 ّ. 1931ييت قاطعت ا٫ْتدابات ٗ: تؾضٜٔ ا٭ٍٚ/ ا

ّ, 1933/ آساص/ 8ٚاْتدب ايؾبٝيب ْا٥بًا عٔ بػزار ٚٗ ايزٚص٠ ايضابع١ يًُذًػ 

, ٚؾٝٗا عكب 11/1934/ 29ٚاْتدب أٜنًا ٗ ايزٚص٠ اـاَغ١ ْا٥بًا عٔ بػزار ٚٗ 

عًٞ , َٓتكزًا عٝاع١ 1934/ نإْٛ ايجاْٞ/ 3ع٢ً خطاب ايعضـ يًًُو غاطٟ 

 دٛرت ا٭ٜٛبٞ ٗ ٚطاصت٘ ا٭ٍٚ قا٬ً٥: 

ٜٛدز ٗ ايب٬ر ايعظٜظ٠ تشَض ٚاعتٝا٤ عِٛٝ ْاؽ٧ عٔ أعباب ٚعٛاٌَ نجرل٠, »

َٔ ًْتٗا ٖشا اٱُٖاٍ ٚايتغاٌٖ ٗ تطبٝل أسهاّ ايكٛاٌْ, ٖٚٓاى قإْٛ آخض 

٤ ٚتٛدز أٜنًا أؽٝا« ايقٓٝع١ ٚاحملغٛب١ٝ»ْاؾش ٗ ايب٬ر َع ا٭عـ ٖٚٛ قإْٛ 

نجرل٠ َٔ ٖشا ايكبٌٝ, ٚنٓت أٚر إٔ أص٣ ٗ خطاب ايعضـ أؽٝا٤ تزٍ ع٢ً عرل 

«ايتٗشٜب َٔ قبٌ اؿه١َٛ ٬َٚسٛتٗا ٖشٙ ايكن١ٝ

(2)

 . 

ّ يًُعاصف ٗ ٚطاص٠ ٜاعٌ 1935/ آساص/ 17ٚاعتٛطص ايؾبٝيب يًُض٠ ايجا١ْٝ ٗ 

ّ استذادًا ع٢ً تزخٌ ص٥ٝػ ايٛطصا٤ 1935/ أًٍٜٛ/ 15اشلاسلٞ, ٚاعتكاٍ َٓٗا ٗ 

ٗ ؽ٪ٕٚ ايٛطاص٠, ٚتعٌٝ أخٝ٘ ايؿضٜل ط٘ اشلاسلٞ ص٥ٝػ أصنإ اؾٝؿ َزٜضًا 

ٕزصؼ َٓٗا, َناؾًا إٍ تأثرل ص٥ٝػ يًُعاصف ايعاّ بعز اعتكاي١ ا٭عتاس ؾُٗٞ ا

ايٛطصا٤ بايزعا١ٜ إن١ًً مز ايٛطاص٠ بكٝار٠ ايؾٝخ ايؾبٝيب, ؾًُا تًك٢ ايٛطصا٤ 

نتاب ا٫عتكاي١ ققز ايؾبٝيب ٗ راصٙ, ٚساٍٚ إقٓاع٘ بايعزٍٚ عٔ ا٫عتكاي١, أٚ 

قبٍٛ َٓقب ٚطاص٠ ايعزٍ بز٫ً عٓٗا, ؾأب٢ ايؾبٝيب سيو, ٚنإ ص٥ٝػ ايٛطصا٤ 

                                        
ضدع ايغابل.  (1)  ٕا

ٛاب ايعضاقٞ/ يغ١ٓ  (2)  . 9ّ, ل1934قامضات فًػ ايٓ
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ٌ ٚط١ٝٓ ايؾبٝيب, ؾضؾع ي٘ ص٥ٝػ ايٛطصا٤ ايهتاب اٯتٞ ايزاٍ ع٢ً َز٣ ه

 اسذلاَ٘ ايؾبٝيب: 

 ٫َٟٛ ا٭عتاس قُز صما ايؾبٝيب احملذلّ

ٜ٪عؿين إٔ تشٖب قا٫ٚتٞ ايعزٜز٠ يًتٛؾٝل بٌ اٯصا٤ بزٕٚ ْتٝذ١, ٜٚ٪ٕين 

عغضًا دزًا إٔ أص٣ اعتُضاص ايتآطص َعهِ ٗ ؼٌُ أعبا٤ ايٛضٚف اؿامض٠ َت

 يكضاصنِ ا٭خرل. 

إْين أؽعض بإتاعب اييت ؼًُتُٖٛا أثٓا٤ امط٬عهِ بإغ٪ٚي١ٝ ٗ ايٛطاص٠, 

ٚإسا َا تكزَت إيٝهِ باٱعضاب عٔ ايؾهض ٚايتكزٜض, ؾإْين ب٬ ؽو أعدل ٗ ايٛقت 

ْؿغ٘ عُا وًُ٘ ط٩٬َنِ ايٛطصا٤ ايباقٕٛ َٔ ؽعٛص ا٫َتٓإ ع٢ً َا ٫ ق٠ٛ 

ِ َعِٗ َٔ ايتأٜٝز, ٚنٌ َا أصدٛٙ إٔ تهٕٛ صابط١ ا٭خ٠ٛ َٓهِ َز٠ اؽذلانه

ٚإبزأ اييت صبطتٓا ٗ دٗارْا باق١ٝ ع٢ً صٚاقٗا, ٚأيتُػ إٔ تكبًٛا أسذلاَٞ 

 ٚإد٬يٞ. 

إدًك ٜاعٌ اشلاسلٞ  ّ 1935/ أًٍٜٛ/ 16بػزار: 

(1) 

يًُذًػ ايٓٝابٞ مل ٜضؽح ايؾبٝيب ٭ْ٘ اْتدب  9ٚ 8ٚ 6ٚ7ٚ 5ٚٗ ايزٚصات: 

/ ؽباٙ/ 21ًٛا ٗ فًػ ا٭عٝإ ثِ اْتدب ص٥ٝغًا ي٘ ٭ٍٚ َض٠ ٚآخض َض٠ ٗ عن

ّ, ٚٗ ايزٚص٠ ايعاؽض٠ يًُذًػ ايٓٝابٞ اْتدب ايؾبٝيب ْا٥بًا عٔ يٛا٤ ايعُاص٠ 1937

ّ عٌ ايؾبٝيب ٚطٜضًا يًُعاصف ٗ 1937/ آب/ 17ّ, ٚٗ 1943/ تؾضٜٔ ا٫ٍٚ/ 9ٗ 

صتؿع َغت٣ٛ ايتعًِٝ ٗ ايعضام, ٚقز خقك ٚطاص٠ ٌْٝ إزؾعٞ ايضابع, ٚؾٝٗا ا

إٍ اـاصز ٗ كتًـ ايتدققات َا ٜعتدل خط٠ٛ «ايبعجات»ايؾبٝيب ايعزٜز َٔ 

نبرل٠ إٍ ا٭َاّ, ٚؾتح بهٌ إفضاص ١ًْ َٔ إزاصؼ اٱبتزا١ٝ٥ ٚايجا١ْٜٛ  

 ٚايقٓاع١ٝ ٚايظصاع١ٝ. 

                                        
طاصات ايعضاق١ٝ  (1)  . 142ـ 141/ 4ٚ: عبزايضطام اؿغين/ تأصٜخ اٛي
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/ 2ضابع١ يًُعاصف ٗ ٚٗ ٚطاص٠ ٌْٝ إزؾعٞ اـاَغ١ اعتٛطص ايؾبٝيب يًُض٠ اي

ّ, ؾأفًح َٔ َٓاٖر إعاصف ٚإراصاتٗا, ٚاْتدب ايؾبٝيب ص٥ٝغًا 1941سظٜضإ/ 

ّ ٚاعتُض ٗ سيو ص٥ٝغًا ّجٌ إعاصم١ 1943/ نإْٛ ا٭ٍٚ/ 1جملًػ ايٓٛاب ٗ 

ّ ؾضؽشت ٚطاص٠ ٓزٟ ايبادذٞ عًُإ 1944/ نإْٛ ا٭ٍٚ/ 2ايٛط١ٝٓ ست٢ 

يب, ؾؿاط ايؾبٝيب با٫ْتداب ص٥ٝغًا يًُذًػ ايدلاى, ٚصؽشت إعاصض ايؾبٝ

با٭نجض١ٜ ايغاسك١, ٚاعتا٤ ص٥ٝػ ايٛطصا٤ ايبادذٞ َٔ ٖشٙ ايٓتٝذ١, ٚسضض 

بعض ايٓٛاب ع٢ً صؾع طًب يًٛفٞ عبز اٱي٘ ٗ عزّ إقارق١ ع٢ً قنض 

فًػ ايٓٛاب, ٚمل ٜؾأ ايٛفٞ إٔ ٜؿعٌ سيو, ؾأْكش ايؾبٝيب إٛقـ باٱعتكاي١ 

 ٗ14/12 /1944ّ

(1)

 . 

 ٚنإ عبب اعتٝا٤ ٓزٟ ايبادذٞ َٔ ايؾبٝيب ٜعٛر ٭َضٜٔ ٌَُٗ: 

عتباصٙ ص٥ٝغًا جملًػ ا٭عٝإ قز اعتٓهض بٝإ ؽزٜز اا٭ٍٚ: نإ ايؾبٝيب ب

ايًٗذ١ قضاص اؿظب اؾُٗٛصٟ ٚاؿظب ايزّكضاطٞ ٗ أَضٜها ايزاعٞ إٍ ٖذض٠ 

ٱقا١َ رٚي١ ٜٗٛر١ٜ ٗ ايقٗا١ٜٓ إٍ ؾًغطٌ بزٕٚ قٝز أٚ ؽضٙ, ُٗٝزًا 

1944ّ/ ؽباٙ/ 29ؾًغطٌ, نإ سيو ٗ 

(2)

 . 

بعٓـ, ٚاعتدل  ثاًْٝا: اْتكز ايؾبٝيب ص٥اعت٘ جملًػ ايٓٛاب ٚطاص٠ ايبادذٞ

عًط١ ٫ تتُتع »اؿه١َٛ تعٌُ ٗ عٝاع١ ايب٬ر بٛسٞ اٱْهًٝظ َباؽض٠, ٖٚٞ 

َظاٜا ا٫عتك٬ٍ, ٚعًٝ٘ أفبشٓا ْض٣ ؽ٪ٕٚ ايب٬ر تزاص ٚؾل ٖشٙ ايغٝاع١, نُا 

أقق٢ نجرل ٖٔ ٜٛٔ أِْٗ خقّٛ ٖشٙ ايغٝاع١, ٚأبعزٚا عٔ إٝزإ, ٚٚٗضت 

«٫ تًو ايٛضٚف ٚدٛٙ دزٜز٠ َا نإ شلا إٔ تٛٗض يٛ

(3)

 . 

                                        
ؿغ٘  (1) ضزْ  ٚاختقاص.  6/217ٚ: ٕا  بتقضف 

طاصات ايعضاق١ٝ ٚ: عبزايضطام اؿغين (2)  . 6/217/ تاصٜخ اٛي

ٛاب ايعضاقٞ/ يغ١ٓ  (3)  . 135/ ل1946ـ 1945قامضات فًػ ايٓ



 

 يزنتٛص قُز سغٌ ايقػرلا             ايؾٝخ قُز صما ايؾبٝيب ... ٚطٓٝا                                                      

41 
 

ٚاْتكز ايؾبٝيب اؿه١َٛ ايعضاق١ٝ ٱْؾا٥ٗا َا ٜضٜز إٓزٚب ايدلٜطاْٞ إْؾا٤ٙ, 

 ٚٱسعاْٗا يًُؾ١٦ٝ ايدلٜطا١ْٝ, ٚقاٍ ٗ َكاٍ ي٘: 

ٚاؾل إغ٪ٚيٕٛ ايعضاقٕٝٛ ع٢ً إْؾا٤ إهاتب ايغض١ٜ يٲْهًٝظ ٗ طٍٛ ».... 

ا٭قن١ٝ ٭ي١ٜٛ ايعضاق١ٝ ؾن٬ً عٔ ايب٬ر ٚعضمٗا... إس أفبح ٗ نٌ يٛا٤ َٔ ا

َهتب ٜزٜضٙ ماب٘ عٝاعٞ )إْهًٝظٟ( ٜغ٢ُ ماب٘ ا٫صتباٙ إٍ داْب َهتب 

«َتقضف ايًٛا٤...

(1)

. 

ّ, اْتدب ايؾبٝيب ْا٥بًا ٗ ايزٚص٠ اؿار١ٜ عؾض يًُذًػ, 1947/آساص/ 17ٚٗ 

 / نإْٛ ا٭ٍٚ َغتٓهضًا َعاٖز٠ بٛصتغُٛخ. 28ٚسنض َ٪ُض ايب٬ٙ ٗ 

ٚسُٝٓا َٓعت سه١َٛ فاحل ددل إٛاٖضات مز إعاٖز, سنض ص٩عا٤ ا٭سظاب 

ٚإعاصم١ ادتُاعًا ٚطًٓٝا ٗ راص ايغٝز دعؿض ٓٓزٟ نإ ؾٝ٘ ايؾبٝيب, 

ؾأْعٛا ع٢ً مضٚص٠ إٛاٖضات, ؾبزأت إٛاٖضات ٗ ايّٝٛ ايتايٞ, ٚقُعت 

ٍ ايؾبٝيب ٚعؾضٕٚ ّ, ٚعٓزٖا اعتكا1948/نإْٛ ايجاْٞ/ 27بايضفال ٗ ايٛث١ٝ 

ْا٥بًا َٔ عن١ٜٛ اجملًػ استذادًا ٚؽذبًا

(2)

 . 

ّ, ٚؽهٌ ايغٝز قُز 1948/ نإْٛ ايجاْٞ/ 28ٚعكطت َعاٖز٠ بٛصتغُٛخ ٗ 

 َٓ٘ ص٥اع١ ايٛطاص٠, ٚناْت ٚطاص٠ إعاصف يًُض٠ اـاَغ١.  29ايقزص ٗ 

ار ٚٗ ايزٚص٠ ا٫ْتداب١ٝ ايجا١ْٝ عؾض٠ اْتدب ايؾبٝيب ْا٥بًا عٔ بػز

ّ, ٚاعتكاٍ َٔ عن١ٜٛ اجملًػ استادًا ع٢ً إٔار أفٛات 1948/سظٜضإ/ 21

َعاصم١, ٚؼٝظ ايزٚي١ يٲْتٗاطٌٜ, ٚاعتكاٍ َع٘ عت١ ٚث٬ثٕٛ ْا٥بًا, ٚعدل 

َِٓٗ اثٓإ ٚعؾضٕٚ ْا٥بًا ٗ طًٝعتِٗ ايؾبٝيب عٔ َكاطع١ ا٫ْتدابات 

                                        
ٕ ايبػزار١ٜٗ   (1)  . 1946/ سظٜضإ/ 22قُز صما بايؾبٝيب/ َكاٍ/ دضٜز٠ ايظَا

طاصات ايعضاق١ٝ  (2) ٖا.  7/268ٚ: عبزايضطام اؿغين/ تاصٜخ اٛي  َٚا بعز
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ز٠ ٗ ا٫ْتدابات ٚايغٝاع١ ايته١ًُٝٝ, باعتباصٖا خط٠ٛ ثا١ْٝ يٲعتكاي١, إس ٫ؾا٥

ع٢ً ساشلا

(1)

 . 

ّ, ٖٚٞ آخض رٚص٠ صؽح ؾٝٗا 1953/ 24/1ٚاْتدب ْا٥بًا ٗ ايزٚص٠ ايجايج١ عؾض٠ 

سظب اؾب١ٗ »َٔ عٝاع١ اؿهَٛات إتعاقب١, ٚؽهٌ  باٱسباٙيًٓٝاب١, إس َين 

 عن١ٜٛ فًػ ا٭عٝإ. ٚقز أؽػٌ ص٥اعت٘ ٚ« ايؾعب١ٝ إتشز٠

ٚٗ ٖشٙ ايزٚص٠ ٖادِ عٝاع١ ايزٚي١ ٚإراص٠ اؿهِ ٚأٚقـ إغ٪ٚيٌ ع٢ً ٚاقع 

ّ ٫عتُاع إٍ َٓٗاز ٚطاص٠ ايغٝز 2/2/1953ايب٬ر, ٚسيو ٗ اؾًغ١ إٓعكز٠ ٗ 

 ٌْٝ إزؾعٞ, ٖٚٛ ٜتًٖٛا ٗ اجملًػ, قاٍ ايؾبٝيب: 

ٗا, ٚإْ٘ إٕ ايب٬ر َػًٛب ع٢ً أَضٖا, ٚإٕ ا٭دٓيب ايػاؽِ ٜتزخٌ ٗ ؽ٪ْٚ»

ؿ نٌ طبك١ ًتظّ ؾضٜكًا َعًٝٓا َٔ ايٓاؼ, ٜٚؿضمِٗ ؾضمًا ع٢ً ايب٬ر, ٜٚٓاقٜ

ٌٜٛ إٍ ايّٝٛ, ١ٝ شلا آصا٩ٖا احملذل١َ ٚتؿهرلٖا ايغٝاعٞ ايٓامر َٓش طَإ طٚاع

 ٚاْؾطضت ايب٬ر..  إٍ ؽطضٜٔ ٚاٍ دًٌٝ: 

ٚاع سزٜح,  لٔ اؾٌٝ ايكزِٜ ايشٟ ٜٓٗر ٖشا ايٓٗر ٗ ايغٝاع١, اػآٖا دٌٝ

ٚآصا٩ٙ َٚٓاٖذ٘ ؽتًـ نٌ ا٫خت٬ف عٔ تؿهرلْا مٔ أبٓا٤ اؾٌٝ ايكزِٜ ايشٟ 

أؽػًتٓا إٓافب َضاصًا نجرل٠, ٚايشٜٔ أبٝٓا إٔ ْؿغح اجملاٍ يػرلْا, ٚإٔ ْعز أْاعًا 

«ٱؽػاٍ ٖشٙ إٓافب إسا اْت٢ٗ أَضْا

(2)

 . 

ْزبت »ّ 18/6/1953ٗ « ْكض٠ ايغًُإ»ٚيز٣ َٗا١ْ ايؾضط١ يًغذٓا٤ ٗ 

إعاصم١ صنٓٗا ايباصط ايؾٝخ قُز صما ايؾبٝيب, ؾكابٌ إًو ٚأعضب عٔ ا٭ثض 

«ايشٟ تضن٘ عٌُ اؿه١َٛ ٗ ايٓؿٛؼ

(3)

 . 

                                        
ٖايٞ ايبػارار١ٜ ايقارص  (1) َاصؼ/ 10ٚ: دضٜز٠ فٛت ا٭ /1950 .ّ 

ٛاب ايعضاقٞ/ يغ١ٓ  (2)  . 10/ ل1953قامض فًػ ايٓ

طاصات ايعضاق١ٝ  (3)  . 9/42عبزايضطام اؿغين/ تاصٜخ اٛي
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ّ, قابًت ا٭سظاب 29/4/1954ٚسُٝٓا ؽهٌ أصؽز ايعُضٟ ٚطاصت٘ ايجا١ْٝ ٗ 

يتأيٝؿٗا ايغٝاع١ٝ ٚايٛط١ٝٓ تؾهًٝٗا بايغد٘ ايعاّ, ٚنإ أؽز ا٭سظاب َعاصم١ 

ٚاؿظب ايٛطين ايزّكضاطٞ سظب ا٫عتك٬ٍ بض٥اع١ ايؾٝخ قُز َٗزٟ نب١, 

بض٥اع١ ناٌَ اؾارصدٞ, ٚسظب اؾب١ٗ ايؾعب١ٝ إتشز٠ بض٥اع١ ايؾٝخ قُز 

صما ايؾبٝيب

(1)

 . 

اؾب١ٗ »ّ ؽعضت 1954/ آب/ 3ٚيز٣ تؾهٌٝ ْٛصٟ ايغعٝز ٚطاصت٘ ايجا١ْٝ عؾض ٗ 

اؿظبٞ إًتظّ, ا٭عنا٤ واٍٚ ايتدًك َٔ ايعٌُ  بإٔ بعض« ايؾعب١ٝ إتشز٠

عكزت »ٜٚؿنٌ ايغرل بضناب ايغًط١, ؾعطٌ ايؾبٝيب اؾب١ٗ بايبٝإ اٯتٞ: 

اشل١٦ٝ اٱراص١ٜ يًذب١ٗ عًغ١ً ادتُاعات بض٥اع١ َعايٞ ايؾٝخ قُز صما 

 ايؾبٝيب, ٚبعز إزاٚي١ ٗ ايٛمع ايغٝاعٞ قضصت: 

 ـ ٚقـ أعُاٍ اؿظب, ٚتعطٌٝ ْؾاط٘ إٍ إؽعاص آخض. 1

ـ ٜهٕٛ ا٫ؽذلاى ٗ ا٫ْتدابات ع٢ً َغ٪ٚي١ٝ ايعنٛ ايؾدق2١ٝ

(2)

 . 

ّ, اعتٓهض ايؾبٝيب 1956/ تؾضٜٔ ا٭ٍٚ/ 29ٚيز٣ ا٫عتزا٤ ايج٬ثٞ ع٢ً َقض ٗ 

َع ؾضٜل نبرل َٔ قار٠ ا٭سظاب ٚإعاصم١ عٝاع١ ْٛصٟ ايغعٝز مز َقض, 

إعاصم١ سًـ بػزار أخطض أعباب ايؿضق١ بٌ ايعضب, ٚسيو ٗ َشنض٠ ٚاعتدلت 

1956ّ/ تؾضٜٔ ايجاْٞ/ 30ؽزٜز٠ ايًٗذ١ قزَت يًًُو ٗ 

(3)

 . 

ٚيز٣ اعتكاٍ سه١َٛ ْٛصٟ ايغعٝز نٛنب١ ٫َع١ َٔ أعاتش٠ اؾاَع١ 

ٚايغٝاعٌٝ ٚقار٠ ايؿهض ٫ستذادِٗ ع٢ً عٝاع١ اؿه١َٛ إطا٤ ايعزٚإ, اعتٓهض 

                                        
َإ/ ا٭عزار ايقارص٠  (1) ٛا٤ ا٫عتك٬ٍ/ دضٜز٠ ايظ ٞ / ي ٖاي َاصؼ/ 4ٚ: فٛت ا٭ /1954 . 

طاصات ايعضاق١ٝ  ٚ: عبزايضطام (2)  . 9/141اؿغين/ تاصٜخ اٛي

طاصات ايعضاق١ٝ  (3)  . 130ـ 10/126ٚ: عبزايضطام اؿغين/ تاصٜخ اٛي
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ايٛطاصات ايغابكٕٛ, ٚا٭عٝإ, ٚايٓٛاب, ٖٚجًٛ ا٭سظاب عٝاع١ ايزٚي١, ص٩عا٤ 

1956ّ/ نإْٛ ا٭ٍٚ/ 2ٚنإ ايؾبٝيب ٗ طًٝعتِٗ ٗ َشنض٠ صؾعت يًًُو ٗ 

(1)

 . 

ٚسُٝٓا تؿاقُت ا٭ٚماع ٗ ايعضام عٝاعًٝا ٚاقتقارًٜا ٚإراصًٜا, أطًل ايؾبٝيب 

مل ٜبل يًعضام »ّ قا٬ً٥: 1958اّ فضخت٘ إز١ٜٚ ٗ آخض دًغات فًػ ا٭عٝإ ع

ؾنذت قاؾٌ ايعضام أْع بٗشٙ ايقضاس١, ٚأعًٔ « إ٫ اهلل ؾإٍ اهلل ْؾهٛ

َكاطعت٘ يًُذًػ ٚاؿه١َٛ ْٗا٥ًٝا نُا ٖٛ َؾٗٛص, ٚيز٣ تزٖٛص إٓاذ ايغٝاعٞ 

ّ, سزثين ايؾبٝيب ْؿغ٘: إٔ ْٛصٟ ايغعٝز 1959ٚإٍز ايؿٛمٟٛ ٗ ايعضام عاّ 

 راصٙ بعز قضاصٙ اؿاعِ ٗ َكاطع١ اؿه١َٛ, ؾكاٍ ي٘ ْٛصٟ ققزٙ ي٬ًٝ إٍ

 نٌ ؽ٤ٞ, ٚيهٔ عٝأتٞ ايّٝٛ ايشٟ تكٍٛ ؾٝ٘ صسِ ايغعٝز: أْت قاطع اؿه١َٛ ٗ

اهلل ْٛصٟ ايغعٝز!! ؾإسا دا٤ سيو ايّٝٛ ؾكٌ سيو, قاٍ ايؾبٝيب: ٚايّٝٛ أقٍٛ صسِ 

 اهلل ْٛصٟ ايغعٝز!!

سزاخ ايهبرل٠ اَتزت أصبعٌ ب١ ٗ ا٫ايؾبٝيب سكب١ عٝاع١ٝ ًَتٗ ٖٚهشا قنٞ

عاًَا, ؼٌُ ؾٝٗا أعبا٤ أرا٤ ايضعاي١ ايٛط١ٝٓ, ٚنابز نجرلًا َٔ اٯ٫ّ ٚا٭طَات 

 ّ. 1958/ ُٛط/ 14ايٓؿغ١ٝ, ست٢ ْٗا١ٜ ايعٗز إًهٞ بجٛص٠ 

 

 ايؾبٝيب ٗ ايعٗز اؾُٗٛصٟ: 

اعتٍٛ اؾٝؿ ايعضاقٞ بعز ايضابع عؾض َٔ ُٛط ع٢ً َكايٝز اؿهِ ٗ ايعضام 

بض٥اع١ ايظعِٝ ايضنٔ عبزايهضِٜ قاعِ ٚؾضٜل َٔ اينباٙ ايهباص ٚايقػاص, 

ٚأؽضى بعض ٖجًٞ ا٭سظاب ايغٝاع١ٝ ٚبعض ايٝغاصٌٜ ٗ ايٛطاص٠ اييت ؽهًٗا, 

١ ِٖٚ عت١ بعز عت١ ؽٗٛص, َٚا يبح ايكَٕٛٝٛ إٔ اعتكايٛا َٔ َكاعزِٖ ايٛطاصٜ

                                        
طاصات ايعضاق١ٝ  (1) ٗ تاصٜخ اٛي شنض٠  ك ٕا  . 137ـ 136/ 10ٚ:ْ 
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٫عتكارِٖ بامضاف ايجٛص٠ عٔ أٖزاؾٗا, ٚنإ ٖٓاى فًػ يًغٝار٠ َهٕٛ َٔ 

 ص٥ٝػ ٚعنٜٛٔ, ِٖٚ: 

 ـ ايؿضٜل ايضنٔ قُز لٝب ايضبٝعٞ... ص٥ٝغًا. 1

 ٟ نب١.. عنًٛا. ـ ايؾٝخ قُز َٗز2

 ـ ايغٝز َقًح ايٓكؾبٓزٟ... عنًٛا. 3

ي١ ُجٌٝ أطٝاف ايؾعب ايعضاقٞ عضبًا ٚأنضارًا ٚنإ ٖشا اٱعٓار ْابعًا َٔ قاٚ

ٚع١ٓ ٚؽٝع١, ؾايضبٝعٞ عين َعتزٍ, ٚنب١ ؽٝعٞ قَٛٞ ٗ أقق٢ رصدات 

 ا٫عتزاٍ, ٚايٓكؾبٓزٟ عين نضرٟ ٜتعاٌَ ع٢ً أعاؼ قَٛٝت٘ ٫ طا٥ؿت٘. 

َٚا يبح ا٭عتاس قُز َٗزٟ نب١ ص٥ٝػ سظب ا٫عتك٬ٍ ٗ ايعضام إٔ اعتكاٍ 

 َٔ َٓقب٘ تنآًَا َع ايكٌَٛٝ إغتكًٌ. 

نإ ٖشا اجملًػ أع٢ً عًط١ ٗ ايب٬ر ازلًٝا, أَا ايٛاقع إعافض ؾإٕ عبزايهضِٜ 

 قاعِ قز تٍٛ قٝار٠ ايب٬ر, ٚتضأؼ اؿه١َٛ ٚايزٚي١. 

ّ ايجٛص٠ ٗ ايغبعٌ َٔ عُضٙ, ٖٚٛ ؾتٍّٞ ٗ ؽباب٘ نإ ايؾبٝيب يز٣ قٝا

ٚعٓؿٛإ نٗٛيت٘, نُا ٖٛ ؾيت ٗ ؽٝدٛخت٘ إٛقض٠, ٚقز عظف ٗ ٖشٙ اؿكب١ 

عٔ ايعٌُ ايغٝاعٞ ٚاػ٘ يًُٓاذ ايجكاٗ ٚاؿٝا٠ اجملتُع١ٝ, ؾٗٛ عنٛ ٗ اجملاَع 

, ٚص٥ٝػ ايع١ًُٝ ٗ ايكاٖض٠ ٚرَؾل ٚعُإ, ٖٚٛ عنٛ ٗ اؾُع ايعًُٞ ايعضاقٞ

 ي٘ ٗ عز٠ رٚصات. 

ٛات اجملاَع ايع١ًُٝ ٗ ايٛطٔ ايعضبٞ, ًٜٚيب رعٛات إ٪ُضات عرٚنإ ًٜيب 

ايجكاؾ١ٝ اـاف١, ٜٚؾاصى ؾٝٗا َؾاصن١ ؾاع١ً, نُا نتب ايؾبٝيب َكا٫ت ٖتع١ 

يًُذ٬ت ٚاؾضا٥ز ايعضب١ٝ ٗ ؽت٢ إٛمٛعات ا٭رب١ٝ, ٚنإ ي٘ ٚيع خال ٗ 

َ٪صذ »ف ؾهتب عٓ٘ َا ؽا٤, ٚأفزص عز٠ نتب َتُٝظ٠ َٓٗا تاصٜخ ايٓذـ ا٭ؽض

 ٚعٛاُٖا. « ٚأرب إػاصب١ ٚا٭ْزيغٌٝ»ٚ « ايعضام ابٔ ايؿٛطٞ
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ٗ إػضب, « داَع١ ايكضٌٜٚ»ٚيًتاصٜخ ؾكز رعٞ ا٭عتاس ايؾبٝيب ٫ستؿا٫ت 

ٖج٬ً يًعضام ٱيكا٤ بعض احملامضات ٚايبشٛخ, ٚنٓت ٗ تٛرٜع٘ ٚاعتكباي٘, 

 عٛرت٘ اصػًت ٖشٙ ا٭بٝات: ٚيز٣ 

 زلا ٗ َؾضم ايزْٝا ٚد٢ً

 

 َكضبٗا ؾت٢ ايٛطٔ اؿبٝب 

 ٚطاص إػضب ا٭قق٢.. ؾأفػت 

 

 ي٘ أزلا٤ كتًـ ايؾعٛب 

 نأْو إس ٚقؿت بِٗ خطٝبًا 

 

 إقٝبتكٝػ ايكٍٛ بايٓٛض  

 نُٞ ؽل َزصد١ إعايٞ 

 

 ٖٚب ٜقز عار١ٜ اـطٛب 

 أْابػ١ ايعضام... يكز تعاٍ 

 

 فزاى.. ٚسٌ ٚعًٝا ٗ ايكًٛب 

 ٚصأٟ ايعبكضٟ إسا تغا٢َ 

 

 نغٝـ ايعغهضٟ يز٣ اؿضٚب 

 ٫ٚ عذب ـ أبا ا٭دٝاٍ ـ ٜبك٢ 

 

 إسا َا د٦ت بايعذب ايعذٝب 

 ٜكٍٛ ايٓاؼ: ْابػ١ دض٤ٟ 

 

 فزقٛا: ؾأْت: صما ايؾبٝيبٚقز  

ؾؾهض سيو ايؾبٝيب َػتبطًا ع٢ً عارت٘ ٗ بغُات٘ ٚزلت٘ ايضا٥ع, ٚنإ سيو ٗ  

1/11 /1960 .ّ 

ٚاعتُض ايؾبٝيب ٗ رٜٛاْ٘ ايعاَض ٜغتكبٌ َعاصؾ٘ ٚأفزقا٤ٙ فباح نٌ ْع١ 

َٔ ا٭عبٛع, ٚرٜٛاْ٘ ٖشا قؿٌ أربٞ ٚعًُٞ ٚعٝاعٞ ٚؾهاٖٞ َٔ ْٛع صا٥ع, ؾٗٛ 

اٱْغا١ْٝ, َٚتع١ ْارص٠ يًذلؾٝ٘ ايٓؿغٞ, تبشح ؾٝ٘ َزصع١ عٝاص٠ يًُعضؾ١ 

ن١ٝ ايغٝاع١ٝ, ٚؾٝ٘ ايزعاب١ إغأي١ ايع١ًُٝ, ٚتشنض ايطضؾ١ ا٭رب١ٝ, ٚتعاجل ايك

إتظ١ْ, ٚايتعًٝك١ اشلارؾ١, ٚايؿها١ٖ ايدل١٦ٜ, ٚنإ سناصٙ عٝاعٞ ايعضام 

إدنضَٕٛ ٚاحملزثٕٛ, ٚأربا٤ اؾٌٝ ايؾٝٛذ ٚايؾباب, ٚقار٠ ايؿهض, ٚنٓت َٔ 

إٛاٚبٌ ؾٝ٘, أتًك٢ ٚأعتُع, ٫ٚ أؼزخ إ٫ ق٬ًًٝ, ٚقز ٜطًب إيٞ ايؾبٝيب قضا٠٤ 

ٔ ايؾعض ؾأقضأ, ٚٗ ٖشا ايزٜٛإ تعضؾت ع٢ً طا٥ؿ١ نبرل٠ َٔ َا اعتذز َ

ايغٝاعٌٝ ٚإؿهضٜٔ, َٚا طايت سنضٜات٘ تذلا٣٤ س١ٝ ْابن١, ٚبايضغِ َٔ َضٚص 
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أنجض َٔ أصبعٌ عاًَا ع٢ً سنضٜات٘ ؾُاطيت أسٔ شلا سًٓٝٓا ؽذًٝا ٜأخش َاَع 

 اؾٛاْح ٚا٭عٝػ, ّٚتًو ايعٛاطـ ٚإؾاعض. 

ٗ فًغ٘ ٖشا نجرلًا َا ٜعاجل أٚماع ايعضام َٔ خ٬ٍ ايتٛدٝ٘ ٚنإ ايؾبٝيب 

ٚايٓقح ايهضِٜ, ٚقز ٜغتطًع بعض إغ٪ٚيٌ ـ ع٢ً قًتِٗ ـ َِٚٓٗ ايظعِٝ عبز 

ايهضِٜ قاعِ ـ صأٜ٘ ٗ بعض ايؾ٪ٕٚ ؾ٬ ٜبدٌ بإبزا٤ ايضأٟ ايغزٜز ٚايٛاقع 

 ايقضٜح. 

ز,ٚصع٬ًٝ إثض صعٌٝ ٗ ٚنإ اؿهِ قز اعتٍٛ عًٝ٘ ايعغهضٜٕٛ ؾٛدًا بعز ؾٛ

اٚ عضبٝ٘ اٚ ٜغاصٜ٘,ٚمل ٜهٔ َٓطكِٗ وؿٌ با٫عتٓتاز اٚ  ١اػاٖات ؽعٛبٝ

ايؿذ٘,ؾٛفًت ٗ تزاعٝات٘ ٚإؾضاطات٘  ايؾٛص٣, بٌ ٖٛ َٓطل ايكٛٙ ايعغهض١ٜ

اؿاٍ إٍ ٠ٖٛ عشٝك١ ٫ ٜقح َعٗا ايقُت, ٫ٚ وُز ايغهٛت, ؾعكز إٗضداْات 

٤٬ ٚبػزار ٚايها١ُٝٚ ـ ٚقز ؽاصى ايؾبٝيب ٗ ٗ نٌ َٔ ايٓذـ ا٭ؽضف ٚنضب

قغِ َٓٗا ـ ٚاؿ١ً ٚايبقض٠ ٚايزٜٛا١ْٝ ٚبك١ٝ ققبات ايعضام تؿقح َٔ ٫ ن١ًُ 

ايقارق١, ٚػأص بايقضخ١ إز١ٜٚ اعتٓهاصًا ٕٛاٖض ايطا٥ؿ١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ, ٚنإ شلا 

 كططٕٛ ٜتًكٕٛ تعًُٝاتِٗ َٔ ايق١ْٝٛٝٗ ٚإاع١ْٝٛ ايعا١ٕٝ. 

وؿٌ ايغاع١ ايعغهضٜٕٛ بٓزا٤ إدًقٌ َٔ أبٓا٤ ايعضام, ست٢ إسا ؽهًت ٚمل 

أٍٚ ص٥اع١ سهِ َز١ْٝ بكٝار٠ ايزنتٛص عبز ايضٓٔ ايبظاط, ٖٚٛ َجكـ عقضٟ, 

ٚقاْْٛٞ باصع, ٚقَٛٞ َعضٚف ٚد٘ إيٝ٘ ايؾبٝيب َشنض٠ عٝاع١ٝ ؽا١ًَ, ناْت 

ع ايبظاط إسزاخ أٟ  ٜغتطؾٝٗا اؿًٍٛ يهجرل َٔ َؾه٬ت ايبًز يٛ اعتُع إيٝٗا, ٚمل

بعض ٚطصا٤ ايؾٝع١ ٗ ايتؾه١ًٝ ايٛطاص١ٜ, ؾايض٥ٝػ عبز ايغ٬ّ  تػٝرل ع٣ٛ ؾضض

ف ص٥ٝػ ايزٚي١, ٖٚٛ سٚ عٝاع١ طا٥ؾ١ عُكت َؿاِٖٝ ايطا٥ؿ١ٝ صعا

 ٚاٱق١ًُٝٝ, ٚيهٔ إداطب ايبظاط ٗ إشنض٠. 
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َشنض٠ ايؾبٝيب ص٥ٝػ ايٛطصا٤

(1)

 : 

 ايزنتٛص عبز ايضٓٔ ايبظاط احملذلّايغٝز ص٥ٝػ ايٛطصا٤/ 

ٛدظ٠ غزا٠ امط٬عهِ بأعبا٤ ثتٓا ايتًؿ١ْٝٛ إرٜغعزْٞ إٔ أؽرل إٍ قا

١ٝ, َٚا تنُٓت َٔ ايتُٓٝات ايطٝب١ يهِ بايتٛؾٝل, ٜٚطٝب يٞ نشيو إٔ يٛإغ٦

أعظط سيو اؿزٜح, بٗشٙ إشنض٠ إٛمش١ يطا٥ؿ١ َٔ ايكناٜا ٚإؾه٬ت اـطرل٠ 

ٗا ايب٬ر, صادٌ إٔ وايؿهِ ايتٛؾٝل ٗ رصعٗا ؾكض٠ ؾكض٠, ُٗٝزًا اييت تٛادٗ

يٮخش َناَٝٓٗا قزص اٱَهإ, ٖٚا ؽذع ع٢ً تكزِٜ ٖشٙ إشنض٠ ٗ ٖشا 

خط٠ٛ ايٛضف بايشات إٔ ص٥اع١ اؿه١َٛ ٜؾػًٗا أسز صداٍ ايكإْٛ, ٚتًو 

غاٚصْا سغ١ٓ, ٚأسغٔ َٓٗا إٔ ٜهٕٛ إغ٪ٍٚ سا عٓز ؽعيب َتٌ, ٖٚٛ أَض ٜ

 ايؾو ؾٝ٘ اٯٕ. 

نإ ايؾعٛص ايٛطين ٗ ايعضام ٜتذ٢ً بايػرل٠ ايٛط١ٝٓ ٚاؿب ايعُٝل ٭صض 

اٯبا٤ ا٭دزار, ٚنإ ٖشا ايؾعٛص اؿاؾظ ا٭ٍٚ يقٝا١ْ ٚسز٠ ايب٬ر, ٚيهٔ ا٭سزاخ 

ٚايهٛاصخ اييت سًت بٗا ْتٝذ١ تقاصع ا٭ٖٛا٤ ٚتؾذٝع ايتؿضق١ عقؿت بٗشا 

ع٢ً أبعار ٚأعُام عشٝك١, ىؾ٢ إٔ تتٝح يٮدٓيب  ايؾعٛص ايٓبٌٝ ٚأققت٘

إذلبك ايؿضف١ يًٌٓٝ َٔ ٚسزتٓا ايٛط١ٝٓ إكزع١, ٚمل ٜعز خاؾًٝا ع٢ً أسز إٔ 

ايب٬ر ايعضاق١ٝ ػتاط ٗ ٚضٚؾٗا اؿاي١ٝ َضس١ً ٫ ؼغز عًٝٗا َٔ َضاسٌ 

                                        
: بعح ايؾٝخ قُز صما ايؾبٝيبٗ   (1) ًٞ َاٜ  شنض٠ إٍ 1965/ 28/10نتب ايزنتٛص ععٝز ايغاَضا٥ٞٗ  َكز١َ سنضٙ يًُشنض٠   َ,ّ

ت تعبرلا  ٚاييت نْا طصا٤ ٗ عٗز ايض٥ٝػ عبز ايغ٬ّ عاصف, ايشٟ نٕا َعضٚؾًا بطا٥ؿٝت٘ ايؾزٜز٠,  عبز ايضٓٔ ايبظاط ص٥ٝػ اٛي

ًٛ بعز عٛرت٘ ٛعَٔ  شنض٠,ٚ  ٔ تكزِٜ ٕا يهٔ ايكنا٤ عادٌ ايؾٝخ ايؾبٝيب ؾتٛٗ بعز ؽٗضَ  ١َٝ ا٭غًب١ٝ ايؾٝع١ٝٗ  ايعضام,ٚ 

ٔ ؾ عضازٗ  ايكزؼ ايؾضٜـ. َ ٌ سٝح سٖب ؿنٛص استؿا٫ت ٕا  ًغط

ٚاييت طارت ٗ  ٗا ايزٚي١,  ٗا ع٢ً عٝاع١ ايتؿضق١ ايطا٥ؿ١ٝ اييت تتٗذ شنض٠ ايؾبٝيب ع٠ٚ٬ ع٢ً تتبٝٗ  َ ـ, ؾٕإ ُاٗ  َٝجام ايٓذ ٚن

١ً, بايؾ٪ٕٚ ايظ ٛصًا عا١َ, بٌ اساطت إساط١ تهار تهٕٛ ؽَا ٚايٓؿط١ٝ عٗز عبز ايغ٬ّ عاصف, تنُٓت َأ ٚاٱراص١ٜ  صاع١ٝ 

ٚايغٝاع١ٝ, ٚنشيو َٛمٛع ايٛسز٠ ايعضب١ٝ.   ١ٝٓٗ  ٕٚا

ضسل/  ٚاؿٌ/ ٕا ٛاقع  ضا٥ٞ/ ايطا٥ؿ١ٝٗ  ايعضامـ  اي ـ 1423. يٓزٕ/ َ٪عغ١ ايؿذض/ 399ٚ: ععٝز ايغَا  ّ.1933ٖـ 
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سٝاتٗا, ٚنٝـ ؼغز ع٢ً َضاسٌ َٛع١َٛ بهجض٠ كاٚؾٗا َٚؾه٬تٗا, َٚا 

ًًٗا َٔ ؽهٛى ٚاستُا٫ت, ٚقز تغ٢ٓ يٞ أخرلًا إٔ أتقٌ ظُٗض٠ َٔ أبٓا٤ ٜتد

ايب٬ر, ٚإٔ إٔػ َٛاقع ا٭مل َِٓٗ ٚاٱسغاؼ َا ىاؾِٗ َٔ عد٘ ٚتشَض, 

 ٜٚـ ٚععٞ, بٌ أص٣ َٔ ٚاديب, إٔ أعذٌ ًَدقًا َٛاٖض سيو ٗ ايؿكضات ايتاي١ٝ: 

قشؿٞ قٛي٘: إٕ اؿه١َٛ ـ دا٤ ع٢ً يغإ ايغٝز ص٥ٝػ ايٛطصا٤ ٗ َ٪ُضٙ اي1

عاط١َ ع٢ً إعار٠ اؿٝا٠ ايزعتٛص١ٜ يًب٬ر, ٚإدضا٤ اْتدابات سض٠, ٚبٗشا نُا ٫ 

ىؿ٢ عتٓتٗٞ ايؿكض٠ با٫ْتكاي١ٝ, ٚتغتكض ا٭ٚماع ٗ ايب٬ر, ٜٚتُهٔ ايؾعب َٔ 

ٖاصع١ سك٘ ايكاْْٛٞ ٗ اْتداب َٔ ٜضاٙ فاؿًا ٱراص٠ ايب٬ر ٚؼٌُ 

 َغ٪ٚيٝاتٗا اؾغاّ. 

ٚإْٓا ْ٪نز ع٢ً مضٚص٠ ايكٝاّ عاد٬ً بٛمع أعػ قإْٛ ا٭ْتدابات ايعا١َ 

ٚعضمٗا ع٢ً ايؾعب يٝبٌ صأٜ٘ ؾٝٗا, ست٢ تتِ ا٫ْتدابات إباؽض٠ خ٬ٍ ؾذلتٗا 

احملزر٠ ٗ ايزعتٛص إ٪قت, ع٢ً إٔ هضٟ سيو بإؽضاف عًط١ َعضٚؾ١ باؿٝار 

 ايتعبرل. ٚايضأٟ ٚا٫عتكا١َ, عًط١ تنُٔ يًذُٗٛص سض١ٜ ايقشاؾ١ ٚ

ـ تٓاٍٚ ايغٝز ص٥ٝػ ايٛطصا٤ ٗ َ٪ُضٙ ايقشؿٞ َٛمٛع ايٛسز٠ ايعضب١ٝ 2

ٚا٫ؼار, ٚأداب عٔ ايتغا٫٩ت ا يهبرل٠ اييت أثرلت سٍٛ تقضوات٘, ٚٗ صأٜٓا أْ٘ 

َُٗا ناْت اػاٖاتٓا ايغٝاع١ٝ ٚاؾتُاع١ٝ ٗ ايكناٜا ايعضب١ٝ ؾإٕ ايٛسز٠ 

ٕقرل قارص٠ ٗ ايٛقت اؿامض ع٢ً إٔ ؽًل بٝٓٓا اؾػضاؾ١ٝ ٚٚسز٠ ايتاصٜخ ٚا

ٚسز٠ عٌُ, ْٛاد٘ بٗا ايتشزٜات ٚإداطض, إٕ ايٛسز٠ ايعضب١ٝ ٗ صأٜٓا ٖزف ٜتِ 

 باعتؿتا٤ ايؾعب عًٝ٘, ٚإٔ ايتنأَ ايعضبٞ ٚع١ًٝ ؿُاٜت٘. 

ـ َا اْؿو سهِ ايعضام ٗ عقضْا ٖشا بايشات َؾضبًا با٭ٖٛا٤ ٚا٭غضاض, ٚإٕ 3

ا٭غضاض َكٓع١ أٚ َػًؿ١ بأيؿاٚ خ٬ب١, ٚمل ٜهٔ ايطعٔ ٗ اؿهِ  ناْت تًو

إشنٛص ع٬ًٗ, ٭ْ٘ ٗ ٚاصٙ َغتُز٠ َٔ َبار٨ بٓٝت عًٝٗا ايكٛاٌْ إضع١ٝ, ٚقز 

اعتدلت ايطا٥ؿ١ٝ َٛدب ٖشٙ ايكٛاٌْ دض١ّ تعاقب عًٝٗا, ٚيهٔ ايعدل٠ يٝغت 
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, ٚيهٔ ايعدل٠ يٝغت با٭يؿاٚ با٭يؿاٚ اجملضر٠ ٖشٙ ايكٛاٌْ دض١ّ تعاقب عًٝٗا

اجملضر٠ ٚايتؾضٜعات إكٓع١, بٌ بايتطبٝل ايغًِٝ ٚاٱرصاى ايقا٥ب يضٚح تًو 

ايكٛاٌْ, ٚمل تهٔ ايتؿضق١ ايطا٥ؿ١ٝ َؾه١ً عاؾض٠ َٔ َؾانٌ اؿهِ نُا ٖٞ 

ايّٝٛ, ٚمل تهٔ َقزصًا باعجًا ع٢ً ايكًل إغتشٛس ع٢ً ايؾعب طإا اعتٓهضت 

ا ٚطايبت باٱق٬ع عٔ ٖشا ا٭عًٛب إُكٛت, ٚطإا تٓار٣ ايتؿضق١ ٚناؾشتٗ

إدًقٕٛ باتباع ْٗر آخض تضاعٞ ؾٝٗا إغاٚا٠ إطًك١ اييت أنزت عًٝٗا ايؾضا٥ع 

 ايغُا١ٜٚ ٚايكٛاٌْ ايٛمع١ٝ. 

 

 ا٫ْتؿاض ع٢ً عٝاع١ ايتؿضق١: 

َٚٔ ايٛامح إٔ ايؾعب ايعضاقٞ اْتؿض أنجض َٔ َض٠ ع٢ً عٝاع١ ايتؿضق١ 

ّ ع٢ً إقا١َ سهِ ٚطين رّكضاطٞ, 1920ايضعٓا٤, ٚعٌُ َٓش ثٛصت٘ ا٭ٍٚ عاّ 

ٜغِٗ بإقاَت٘ ٜٚٓعِ ٗ خرلات٘ أبٓا٤ ايؾعب ناؾ١, ٫ ٜؿضقِٗ عٓقض أٚ رٜٔ أٚ 

عًٝٗا آَا٫ً نبرل٠, َشٖب, ٚقز باصى ايؾعب ثٛص٠ ايضابع عؾض َٔ ُٛط ٚعًل 

ٚتٛقع إدًقٕٛ إٔ تغتأفٌ دشٚص ايٓعضات إؿضق١ باعت٦قاٍ قٛاعز ا٫عتعُاص 

ٚصنا٥ظٙ, غرل إٔ ا٭سزاخ ا٭خرل٠ بضٖٓت َع بايؼ ا٭عـ ع٢ً اْبعاخ صٚح 

 ايتؿضق١ بؾهٌ أؽز ٚأعٓـ َٔ سٟ قبٌ بهجرل. 

يو, ٚأْٗا تعتدل ٫ٚ ْشٜع عضًا إسا قًٓا إٔ نجض٠ ايؾعب عاخط١ دزًا َٔ دضا٤ س

اختٝاص بعض  ٗن١َٛ, ٫ٚ عُٝا ٚقز صاؾل سيو ع٤ٛٗا َقنضاَتٗا َٗا١ْ ٚسكٛ

َٔ إُهٔ إٔ تػض ٖشٙ ايهجض٠ ايؾعب١ٝ  نإَٔ ّجًْٛٗا ٗ دٗاط اؿهِ, ٚإسًا 

ْٛضٖا عٔ بعض سكٛقٗا ٗ ٚٚا٥ـ ايزٚي١, ٚتضى ؽبابٗا إجكـ َٔ ١ًٓ 

ا نإ َٔ إُهٔ أٜنًا إٔ تػض ٖشٙ ايؾٗارات ايعاي١ٝ ٚغرلِٖ رٕٚ عٌُ, ٚإس

ايهجض٠ ايٓٛض عٔ ايتكقرل إتعُز ٗ إْعاـ َضاؾكٗا ايجكاؾ١ٝ ٚا٫قتقار١ٜ 

ٚا٫دتُاع١ٝ, ٚإسا نإ َٔ اؾا٥ظ إٔ تػض ْٛضٖا عٔ َٛاقؿٗا إؾضؾ١ ٗ اؾٗار 
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ٚايتنش١ٝ, ؾإْٗا ٫ ٜغعٗا غض ايٓٛض عٔ ايتعضٜض بعضٚبتٗا ٚأفايتٗا ٚنضاَتٗا 

ا يًٛطٔ ٚيًزٚي١ اييت أقاَتٗا ع٢ً ْادِ ؽٗزا٥ٗا ا٭بضاص, سيو ٚإخ٬فٗ

 ايتعضٜض إجرل ايشٟ ًٜٛح ب٘ بعض إغ٪ٚيٌ ٚايقشـ ا٭درل٠. 

قز أعًٓت عٔ ايتظاَٗا ايقضاس١ ٗ ايكٍٛ راَت اؿه١َٛ اؿامض٠ ٖشا َٚا 

ٚتقشٝح ا٭ٚماع إٓشضؾ١, بارصْا تشنرلٖا بٗشٙ اؿكٝك١, إس يٝغت ايزٚي١ 

أدٗظتٗا ٚٚٚا٥ؿٗا ٚفا٫ت ايعٌُ ؾٝٗا ٚقؿًا ع٢ً طا٥ؿ١ َٔ رٕٚ أخض٣, إِا ٚ

تٛطع ٚادباتٗا سغب ايهؿا١ٜ, ٚيعٌ ْٛض٠ ؾاسق١ إٍ ايزٚاٜٚٔ ايهبرل٠ ٗ ايزٚي١ 

َٚٔ ٜؾػًٗا تهؿٞ ر٫ي١ ع٢ً عٝاع١ قابا٠, خقٛفًا ٚإٔ نجرلًا َٔ ايكضبٌ 

 ل. قضَٕٚٛ غايبًا َٔ إ٪٬ٖت ٚايهؿاٜات ٚاٱخ٬

٫ؽو إٔ فٝا١ْ ايٛسز٠ ايٛط١ٝٓ ٚسكٔ ايزَا٤ ٚإعار٠ ايطُأ١ْٓٝ ٚايغ٬ّ إٍ ـ 4

صبٛعٓا ٗ ايؾُاٍ ايعظٜظ ٜتطًب َٓا رصعًا رقٝكًا يًكن١ٝ ايهضر١ٜ اييت طاٍ 

عًٝٗا ا٭َز, ٕٚا نإ ايعضب ٚا٭نضار ؽضنا٤ ٗ ٖشا ايٛطٔ ٜتكازلٕٛ غضَ٘ 

سكًا ٗ ايتُتع عكٛقِٗ إؾضٚع١, ٚسيو ٚغُٓ٘, ؾإْٓا ْض٣ إٔ ٱخٛآْا ا٭نضار 

ع٬ًُ باٱراص٠ اي٬َضنظ١ٜ مُٔ ايٛسز٠ ايعضاق١ٝ, ٖشا ا٭عاؼ ايشٟ ٜكنٞ 

 مضٚص٠ ا٭خش ب٘ أعًٛبًا يًشهِ ٗ ايعضام َٔ ايٓاس١ٝ اٱراص١ٜ. 

ـ تعضمت ايٓكابات ٗ ايعضام ٕدتًـ أٚد٘ اينػ٘ ايغٝاعٞ, ا٭َض ايشٟ 5

ٗ سزٚر ف٬سٝاتٗا ٚأغضامٗا ا١ٕٝٓٗ, نُا ؼًُت فضؾٗا عٔ خز١َ َٓتغبٝٗا 

ايؿ٦ات ايعا١ًَ تبعات سيو ؾؿقٌ ٚعذٔ نجرل َِٓٗ, ٚسضَت عٛا٥ٌ َٔ َقارص 

عٝؾٗا, يشيو ٚدب ع٢ً اؿه١َٛ إٔ تعٝز ايٓٛض ٗ أسهاّ قإْٛ ايعٌُ, آخشت 

بٓٛض ا٫عتباص ا٭خطاص اييت ٚٗضت يز٣ تطبٝل ايكإْٛ إشنٛص, ٚإٔ تؿغح 

 يكٝاّ ْكابات ١َٝٓٗ تضاعٞ َقاحل إٓتغبٌ إيٝ٘ صعا١ٜ سك١.  اجملاٍ

ـ ٫ ْضٜز ايزخٍٛ ٗ دزٍ عٔ ا٫ؽذلان١ٝ َٔ سٝح نْٛٗا فاؿ١ أٚ غرل 6

فاؿ١ يًعضام, ٚيهٓٓا ْهتؿٞ بايضدٛع إٍ سكا٥ل ا٭ؽٝا٤, ٚصَا سقٌ ؾع٬ً َٔ 
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ايكضاصات ْتا٥ر يٝقزص اؿهِ َبًٓٝا ع٢ً ايٛاقع رٕٚ اـٝاٍ, ؾعٓز تطبٝل 

ّ ٬ْسٜ إٔ أٚماع ايعضام إاي١ٝ ٚا٫قتقار١ٜ تظرار 1964ُٛط  14ا٫ؽذلان١ٝ ٗ 

ؽبطًا ٚاصتبانًا: طٜار٠ ٗ ايبطاي١ ٚق١ً ٗ اٱْتاز ٚتبشٜضًا ٗ أَٛاٍ ايزٚي١ 

 ٚتٗضٜبًا يض٩ٚؼ ا٭َٛاٍ ايٛط١ٝٓ ٚعذظًا ٗ إٛاط١ْ. 

٫ؽذلان١ٝ بكٛي٘ ٗ َ٪ُضٙ يكز أؽاص ايغٝز ص٥ٝػ ايٛطصا٤ إٍ طبٝع١ ٖشٙ ا

إٕ ٖشٙ ا٫ؽذلان١ٝ مل تػرل ٗ ايٛمع ا٫قتقارٟ ٚا٫دتُاعٞ ٗ ايب٬ر »ايقشؿٞ: 

بكزص َا ؼغٓت أسٛاٍ طبك١ َع١ٓٝ َٔ إٛٚؿٌ ٚإٓتؿعٌ ع٢ً سغاب 

 «. اٯخضٜٔ

إْٓا ْ٪َٔ بإٔ ايزّكضاط١ٝ ا٫قتقار١ٜ ٖٞ ايٓٛاّ ايشٟ ٥٬ِٜ ٚضٚؾٓا 

ْ٪َٔ بايعزاي١ ا٫دتُاع١ٝ, ْٚعتدل ايؿضٚم ا٫قتقار١ٜ ٗ ٚساداتٓا, ٚإْٓا 

فتُعٓا خضقًا يكٛاعز ٖشٙ ايعزاي١, ؾًٗشا ّهٔ ايعٌُ ع٢ً تكًٌٝ ٖشٙ ايؿضٚم 

عٔ طضٜل تٛطٜع اينضا٥ب, ٚطٜار٠ َهاعب ايطبك١ ايعا١ًَ, ٚٚمع خط١ ؽا١ًَ 

 يًت١ُٝٓ ا٫قتقار١ٜ ٚطٜار٠ ايزخٌ ايعاّ. 

صى َا أرت إيٝ٘ تًو ايغٝاع١ بإضػ١ً َٔ بطاي١, إْٓا ْطايب اؿه١َٛ بتزا

ٚسيو بإهار عٌُ يًعاًٌَ ٜهؿٌ شلِ َغت٣ٛ َٔ إعٝؾ١ ٜت٥٬ِ ٚنضا١َ 

ايكطاع اٱْغإ, نُا ْطًب إعار٠ ايٓٛض ٗ ا٭ٚماع ا٫قتقار١ٜ َع تعٌٝ فا٫ت 

 ايعاّ ٚايكطاع اـال يهٞ ٜٓقضف إٛاطٕٓٛ إٍ َظاٚي١ أعُاشلِ عض١ٜ تا١َ

 ٚاط٦ُٓإ ناٌَ. 

 

 ايكطاع ايظصاعٞ: 

إٕ ايكطاع ايظصاعٞ ٗ ايعضام ّجٌ َقزصًا أعاعًٝا َٔ َقارص ايجض٠ٚ ايعا١َ, 

ٚيكز ٚٗضت ٗ قإْٛ اٱف٬ح ايظصاعٞ أخطا٤ أرت إٍ ؽًـ ايظصاع١, ٚشلشا 

ْطًب إعار٠ ايٓٛض ٗ أعػ ايكإْٛ إشنٛص ٚسيو ٗ م٤ٛ ا٭خطا٤ اييت ٚٗضت ٗ 
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َضس١ً ايتطبٝل, ْٚزعٛ يًعٌُ ع٢ً تعٜٛض إغتٛيٞ ع٢ً أصمِٝٗ َِٚٓٗ 

 أفشاب سل ايًظ١َ, إس أْٓا ٫ ْكض َبزأ إقارص٠ َطًكًا. 

ْٚطايب بإعار٠ ايٓٛض ٗ َٛمٛع اينضا٥ب خاف١ مضٜب١ ايزخٌ ٚمضٜب١ 

ايؾضنات ٚايتعز٬ٜت اييت دضت عًٝٗا أخرلًا, ٚمح ع٢ً رصاع١ ع١ًُٝ َب١ٝٓ 

اصب اييت َضت بٗا تًو ايكٛاٌْ يز٣ ايتطبٝل, ْٚطايب بإعار٠ ايٓٛض ٗ ع٢ً ايتذ

ايكٛاٌْ ا٭خض٣ اييت ؽضعت ٗ ٚضٚف َغتعذ١ً, ؾذا٤ت كايؿ١ ٭سهاّ 

ؽضٜعتٓا اٱع١َٝ٬, ٚغرل ١ُ٥٬َ ٭ٚماعٓا ٚتكايٝزْا ا٫دتُاع١ٝ, إٕ ايؾضٜع١ 

أٟ قإْٛ أّ ْٛاّ  اٱع١َٝ٬ ٖٞ ا٭عاؼ ايضاعخ ايشٟ ٜكّٛ ايتؾضٜع عًٝ٘, ٚإٕ

 ٜتعاصض َعٗا ٜعتدل ؼزًٜا يؾعٛص ا٭١َ ٚعكٝزتٗا ايضاعد١. 

ـ ٫ تظاٍ َؿاٚمات ايٓؿ٘ بٌ اؿه١َٛ ايعضاق١ٝ ٚايؾضنات ايعا١ًَ ٗ ايعضام 7

طٞ ايهتُإ ٚمل تعضف تؿافًٝٗا بعز, َٚع تكزٜضْا يًذٗٛر اييت تبشٍ 

 80أْٓا ْض٣ ٗ ايكإْٛ صقِ ٫عتد٬ل سكٛم ايعضام َٔ ايؾضنات ا٭دٓب١ٝ, إ٫ 

1963ّيغ١ٓ 

(1)

َهغبًا ٚطًٓٝا ًٜظّ اؿؿاٚ عًٝ٘, يشا ْٗٝب بايغًط١ إٔ تعضض  

ْتٝذ١ إؿاٚمات قبٌ ا٫يتظاّ ع٢ً ٖجًٞ ايؾعب سٌ تعٛر اؿٝا٠ ايزعتٛص١ٜ 

 إٍ ايب٬ر يٝكٍٛ ايؾعب نًُت٘ بٗا. 

بٞ ٗ ايعضام إٔ ٜنِ ايعض ا٫ؽذلانٞـ نإ اشلزف ا٭عاعٞ ٗ تهٜٛٔ ا٫ؼار 8

ٖشٙ ا١ُٕٛٓ مل وايؿٗا  َٕٓتغيب ايٓكابات ٚكتًـ ايؿ٦ات ايعا١ًَ, غرل ا

ايتٛؾٝل ع٢ً ايضغِ َٔ إعٓار ايغًط١ شلا َارًٜا َٚعًٜٓٛا, سيو ٭ٕ ا٭ٖٛا٤ 

تٓاطعتٗا َٓش ايبزا١ٜ, ٜناف إٍ سيو َٓٗذًا يًشهِ ٗ ايب٬ر, ٚشلشا ْطايب بإٔ 

ٌٜ ايكإْٛ ايشٟ قاَت َٛدب٘ ٖشٙ ا١ُٕٛٓ يتتُهٔ تبارص اؿه١َٛ إٍ تعز

ايؿ٦ات ا يٛط١ٝٓ اييت تغتُز آصا٤ٖا َٔ فُِٝ ٖشا ايبًز َٔ ٖاصع١ ْؾاطٗا 

 ايغٝاعٞ. 

                                        
ِ قاعِ.  (1) ٘ اؿه١َٛ ايعضاق١ٝ آخض عٗز عبز ايهضٜ ٕ ايشٟ أفزصت ٛ ايكاْٛ ٖٚ 
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ٖٚشا ٚؾا٤ً َٓا ٭َتٓا ٚٚطٓٓا ٚقٝاًَا بايٛادب إؿضٚض عًٝٓا, ٚإبضا٤ًا يشَتٓا 

ٗٛص َ٪ًٌَ إٔ تعٓٛا بارصْا إٍ بٝإ أِٖ َؾانٌ ايغاع١ اييت ؽاجل أؾهاص اؾُ

بزصاعتٗا ٚبشٍ اؾٗٛر ٗ عبٌٝ ايٛفٍٛ إٍ اؿًٍٛ ايغ١ًُٝ يًُؾانٌ إشنٛص٠ 

ناؾ١, ٚختاًَا ْبتٌٗ إٍ اهلل ايعًٞ ايكزٜض إٔ ٜغزر خطاْا ْٝعًا إْ٘ ٚيٞ 

 ايتٛؾٝل.

 قُز صما ايؾبٝيب 

 

 ايؾبٝيب ٚاؾتتاح َ٪ُض اجملاَع ايع١ًُٝ ٗ بػزار: 

نإ ايؾبٝيب ص٥ٝغًا يًُذُع ايعًُٞ ايعضاقٞ, ٚقز ْأ٣ ب٘ عٔ ايتأثرل ايغٝاعٞ, 

ٚأبكاٙ َٓدلًا سضًا يًعضب١ٝ ٗ ؽ٪ْٚٗا ايًػ١ٜٛ ٚايع١ًُٝ بعٝزًا عٔ إ٪ثضات 

اـاصد١ٝ, ٕٚا نإ ايؾبٝيب َٔ رعا٠ ايٛسز٠ ايعضب١ٝ َٓش فباٙ ٚست٢ 

 ٫ٚرت٘ رعا٠ ايٛسز٠ ايعضب١ٝ: ّ أٟ قبٌ 1920ؽٝدٛخت٘ إباصن١, ؾٗٛ ايكا٥ٌ عاّ 

 نْٛٛا ايٛسز٠ ٫ تؿغدٗا

 

 ْظعات ايؿهض ٚإعتكز 

 أْا باٜعت ع٢ً إٔ ٫ أص٣ 

 

ؾضق١.. ٖانِ ع٢ً ٖشا ٜزٟ 

(1) 

اجملاَع ايع١ًُٝ ٗ ايٛطٔ ايعضبٞ ٗ بػزار ٗ  ؾكز  رعا إٍ عكز َ٪ُض إؼار 

ٍ أبضط أعنا٤ اجملاَع ايًػ١ٜٛ ٚايعضب١ٝ ٗ اّ, ٚٚدٗت ايزع٠ٛ 1965تؾضٜٔ ايجاْٞ/ 

ايب٬ر ايعضب١ٝ ؿنٛص إ٪ُض إشنٛص, ٚناْت ايزع٠ٛ بازل٘ باعتباصٙ ص٥ٝغًا 

ع ايشٜٔ يًُذُع ايعضاقٞ, ؾًبٝت ايزع٠ٛ, ٚأؽعض اجملُع بأزلا٤ أعنا٤ اجملُ

 عٝشنضٕٚ إ٪ُض ببػزار. 

                                        
ٕٛا ايؾبٝيب/  (1) ٚايذل١ْ/  81قُز صما ايؾبٝيب/ رٜ ٚايتأيٝـ  ْؾض ْع١ٝ ايضابط١ ايع١ًُٝ ا٭رب١ٝ ٗ ايٓذـ ا٭ؽضف/ راص ايٓؾض 

 ّ. 1940ايكاٖض٠/ 
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ٚنإ ايعكٝز ايضنٔ عبز ايغ٬ّ قُز عاصف ص٥ٝغًا يًذُٗٛص١ٜ, ؾطًب إٔ 

ٜؿتتح إ٪ُض باعتباصٙ صأؼ ايزٚي١, ؾضؾض سيو ايؾبٝيب, ٚقاٍ: إٕ إ٪ُض 

َ٪ُض عًُٞ ٚيٝػ َ٪ُضًا عٝاعًٝا, ٚإسا نإ نشيو ٖٛ نشيو, ؾأْا ايشٟ أؾتتح 

ا٭ٍٚ; أْٞ رعٛت ٖ٪٤٫ ايعًُا٤, ِٖٚ عٝكزَٕٛ تًب١ٝ يزعٛتٞ إ٪ُض ٭َضٜٔ: 

ؽدقًٝا, ٚايجاْٞ; أْٞ ص٥ٝػ اجملُع ايعًُٞ, ٕٚا نإ إ٪ُض عًًُٝا ؾأْا أؾتتش٘ ٫ 

 ص٥ٝػ اؾُٗٛص١ٜ. 

ٚأفض عبز ايغ٬ّ ع٢ً اؾتتاح إ٪ُض, ٚأفض ايؾبٝيب ع٢ً صؾض سيو, ٚٚقع 

ذلَٕٛ ايؾبٝيب أسذلاًَا نبرلًا, ِٖٚ أعنا٤ اجملُع ٗ سضز َٔ أ َضِٖ, ؾِٗ و

واٚيٕٛ فا١ًَ ص٥ٝػ اؾُٗٛص١ٜ ٭ٕ بعنِٗ ٚطصا٤ عٓزٙ ٚإراصٜٕٛ ٗ أدٗظ٠ 

 ايٓٛاّ اؿانِ. 

ٚنإ ايؾٝخ ايؾبٝيب قز تًك٢ رعٛ ًَش١ َٔ ٖٝأ٠ إٗضدإ ايعإٞ ٗ ايكزؼ 

ايٓبٟٛ,  ايؾضٜـ ي٬ستؿا٤ باٱعضا٤ َٚٓاعب١ َضٚص أصبع١ عؾض قضًْا ع٢ً إبعح

ٗ ايتاصٜخ ايشٟ عٝٓعكز ؾٝ٘ إ٪ُض, ؾأصار نغض ٖشا اٱسضاز يعًُ٘ بإٔ عبز 

ع١ًُٝ, ٖٚٛ يكز عكز باؾتتاح ص٥ٝػ ايايغ٬ّ أٓل ؾكز ًٜػٞ َ٪ُض اجملاَع 

اؾُٗٛص١ٜ ي٘ ؾغٛف ٫ ونض, إسٕ ؾًٝػارص ايعضام إٍ َ٪ُض ايكزؼ َٚٗضداْ٘ 

ّ, ٚاْتٗت أعُاٍ َٗضدإ 1965/ 20/11ٗ  ايشٟ عكز بض٥اعت٘ أٜنًا, ٚغارص بػزار

ايكزؼ باْتٗا٤ أعُاٍ َ٪ُض بػزار, ؾعار إٍ بػزار َغا٤ ّٜٛ اـُٝػ 

ّ, ٚنإ ٗ اعتكباي٘ ٗ َطاص بػزار ايزٚيٞ, ْٗٛص نبرل َٔ 25/11/1960

ايغٝاعٌٝ ٚعًُا٤ بػزار ٚايها١ُٝٚ ٚأعاتش٠ داَع١ بػزار, ٚنٛنب١ َٔ ايؾعضا٤ 

ٌ, ١ًْٚ َٔ ايعُاٍ ٚايطًب١ ٚعا٥ض ايطبكات ايؾعب١ٝ َا ػاٚط ٚا٭ربا٤ ٚإجكؿ

ا٭يـ َٔ ايضداٍ, ٚقز سـ ب٘ ٖ٪٤٫ ْٝعًا َضسبٌ َٚغتكبًٌ, ٚنإ ايؾبٝيب 

رَح ا٭خ٬م, صسٝب ايقزص, طٝب اجملا١ًَ, ٚقز فاؾشٛٙ ؾضرًا ؾضرًا, ٚصسب 

, ٢ُٓٚ يًذُٝع ايغعار٠ بِٗ ؾضرًا ؾضرًا, ٚؽهض إعٌٓٝ بتٗٝأ٠ ا٫عتكباٍ ٗ إطاص
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ٗ ٌٚ ٚطٔ ٜٓعِ باؿض١ٜ ٚايعزاي١ ٚا٫عتك٬ٍ, ٚقز أثض ٖشا اؾٗز فشًٝا عًٝ٘, 

 ؾٗٛ ٗ ايغابع١ ٚايغبعٌ َٔ عُضٙ, ٚيهٓ٘ مل ٜٛٗض سيو أبزًا. 

ٚناْت َكاطع١ َ٪ُض اجملاَع ايع١ًُٝ َٔ قبٌ ايؾبٝيب يتزخٌ ص٥ٝػ 

 غٝاعٞ ٚايٛطين. اؾُٗٛص١ٜ ٗ ؽ٪ْٚ٘ آخض فؿش١ َٔ ْناي٘ اي

 

 ٚؾا٠ ايؾبٝيب ٚتؾٝٝع٘: 

َٚٔ َطاص بػزار سٖب ايؾٝخ ايؾبٝيب إٍ راصٙ ٗ ايغاع١ ايعاؽض٠ َغا٤ً, ٚبعز 

َٓتقـ ايًٌٝ َٔ ي١ًٝ ٚفٛي٘ ؽعض ايؾبٝيب بأٚداع ٗ فزص ٚخؿكإ ٗ ايكًب, 

ٚنإ إٍ دٓب٘ ٚيزٙ ايزنتٛص أنضّ ايؾبٝيب ؾأععؿ٘ َا تٝغض ي٘, ٚساٍٚ ْكً٘ إٍ 

إغتؾؿ٢ ؾأب٢ ايؾٝخ سيو, َٚا يبح إٔ يب٢ ْزا٤ صب٘ ؾؿاصم اؿٝا٠ عٓز طًٛع 

/ ؽعبإ/ 2ايؾُػ ّٜٛ اؾُع١ ٗ راصٙ بايظ١ٜٚ َٔ ايهضار٠ ايؾضق١ٝ ببػزار ٗ 

 ّ. 1965/ 26/11ٖـ ـ 1385

ٚأسطٓا خدلًا بايٓبأ إؿذع, ٚاتقًت بٛطاص٠ اٱع٬ّ ٚباٱساع١ ٚايتًؿظٜٕٛ 

ار٨ ا٭َض, ٚأسٜع ايٓبأ َتأخضًا بعز إٔ ػُعت عؾضات اٯ٫ف ايعضاقٞ, ؾتًهأٚا ب

َٔ اؾُاٖرل قضب راصٙ, ٚقز َجًٛا ؽضا٥ح ايؾعب ناؾ١, ٌٚٓ ايٓعؿ ٚٚصا٤ٙ 

٦َات ايغٝاصات اـاف١ كذلقا ؽٛاصع ايهضار٠ ؾايباب ايؾضقٞ عبٛصًا إٍ ايهضذ 

ضٜل ايعاّ ست٢ َضٚصًا بزاص اٱساع١ ٚايتًؿظٜٕٛ ؾإتشـ ايعضاقٞ ٚباػاٙ ايط

َٔ دغض اـض ؾأّ ايطبٍٛ, سٝح ٚرع َٔ قبٌ ْٗٛص َٔ إؾٝعٌ ايعا٥زٜٔ 

ايؾٝٛذ ٚإضم٢ ٚسٟٚ ا٭عشاص, ٚعزٖا صاؾل اؾجُإ إٍ ايٓذـ ا٭ؽضف أنجض َٔ 

أيـ عٝاص٠, ٚناْت ايكقبات اييت ّض عًٝٗا اؾجُإ قز اْتؾض ؾٝٗا آ٫ف ا٭ع٬ّ 

ايغٛرا٤, ٫ٚؾتات ايٓعٞ اؿظٜٔ إ٪ثض, ٚنإ سيو تعبرلًا عًًُٝا ٜغتزٍ ب٘ ع٢ً 

 ٜتُتع ب٥٫ٛٗا ايؾٝخ ايؾبٝيب باعبتاصٙ طعًُٝا َز٣ ايكاعز٠ ايؾعب١ٝ ايهدل٣ اييت

 ٚتطًٓٝا َتُٝظًا, ّجٌ أطٝاف ايؾعب ايعضاقٞ ّدتًـ اػاٖات٘. 
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ّ دض٣ يًؿكٝز ا يعِٛٝ ٗ 27/11/1965ٖـ ـ 1385/ ؽعبإ/ 3ٚٗ فباح ايغبت 

ايٓذـ ا٭ؽضف تؾٝٝع ساؾٌ ٦َات اٯ٫ف َٔ إؾٝعٌ ايشٜٔ اْنُت شلِ عؾا٥ض 

ع٘, سٝح أغًكت ا٭عٛام ٚعطًت إزاصؼ ٚإعاٖز ايضزل١ٝ ايؿضات ا٫ٚ

 ٚايز١ٜٝٓ. 

ٚٗ ايقشٔ اؿٝزصٟ ايؾضٜـ أر٣ عًٝ٘ ايق٠٬ اٱَاّ ايغٝز قغٔ اؿهِٝ+, 

َٚٔ خًؿ٘ ايعًُا٤ ا٭ع٬ّ ثِ تباص٣ ايؾعضا٤ ٚاـطبا٤ ٗ تأبٌ ايؿكٝز, ٚايٓعؿ 

هِٝ, ٚقز أيك٢ ققا٥ز أَاَِٗ, ٚاؾُاٖرل ايػامب١ سٛشلِ, ٚعنٛص اٱَاّ اؿ

 صقٝك١ سات ْدلات سظ١ٜٓ نٌ َٔ: 

 ـ ايؾٝخ عبزإٓعِ ايؿضطٛعٞ. 1

 ـ ايزنتٛص َقطؿ٢ ْاٍ ايزٜٔ. 2

 ـ ايزنتٛص أٓز ايٛا٥ًٞ. 3

 ـ ايزنتٛص راٚر ايعطاص. 4

ـ قُز سغٌ عًٞ ايقػرل ناتب ٖشٙ ايغطٛص, ٚقز أيكٞ ققٝز٠ َ٪ثض٠ 5

 غُغٌ بٝتًا, َطًعٗا: 

 فا٥ب َٓطكٞ ٚبٝاْٞت ضعأخ

 

 ٚعكزت ٗ أمل إقاب يغاْٞ 

ٚقز أصرؾتٗا غطاب اصػايٞ َغٗب ٗ عؾضٜٔ رقٝك١ عًطت ؾٝ٘ اين٤ٛ ع٢ً  

ايزٚي١ عٔ أٚماع ايعضام ايغٝاع١ٝ ٚايطا٥ؿ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت رعت إٍ عظٍ 

 ايؾعب, ٚامطضت ايؾبٝيب ْؿغ٘ إٍ تكزِٜ َشنضت٘ ايغابك١ إٍ ص٥ٝػ ايٛطصا٤. 

ٚقز أر٣ نٌ َٔ ايكقٝز٠ ٚاـطاب إٍ اعتكايٞ ٗ ايّٝٛ ايجاْٞ ٗ َزٜض١ٜ ا٭َٔ 

ايعا١َ ببػزار, ٚأعؿض سيو ا٫عتكاٍ عٔ غنب ْاٖرلٟ بايؼ, ٚاستذاز عٝاعٞ 

ٖا٥ٌ َٔ قبٌ ايكار٠ ٚايغٝاعٌٝ أؾضز ع٢ً أثضٙ عٔ ناتب ايغطٛص, ع٢ً إٔ ٜكزّ 

ايضٓٔ ايبظاط ص٥ٝػ ايٛطصا٤ يًُشه١ُ.. ٚمل ٜكزّ, بكضاص َٔ ايزنتٛص عبز 

 اٯخض با٫عتكاٍ ٚاٱؾضاز. 
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, عاص إؾٝعٕٛ باؾجُإ ايطاٖض مٛ ×ٚبعز َضاعِ ايظٜاص٠ ؿضّ أَرل إ٪ٌَٓ

راص ايؾٝخ ايؾبٝيب اييت ٚيز ؾٝٗا ٗ ايٓذـ ا٫ؽضف ٗ أٍٚ ايغٛم ايهبرل ٖا ًٜٞ 

ٚرؾٔ إٍ دٓب ٚايزٙ « ؽاصع ايؾبٝيب»إٝزإ ٗ ايظقام ايشٟ زلٞ ؾُٝا بعز بـ

 ايؾبٝيب, ٚبك١ٝ أؾضار ا٭عض٠. ايؾٝخ اؾٛار ٚأخٝ٘ ايؾٝخ قُز باقض 

ٚأقُٝت ٗ أغًب َزٕ ايعضام ايؿٛاتح ايند١ُ ع٢ً صٚح ايؿكٝز ٚقز ػاٚطت 

 إا١٥, ٚقز أيكٝت ؾٝٗا ٦َات ايكقا٥ز ٚاحملامضات ٚايبشٛخ ٗ تأبٌ ايؿكٝز. 

 

 تأبٌ ايؾبٝيب ٚأصبعٝٓ٘: 

عضاقٞ تؾهًت ؾ١ٓ َ٪١ًٖ تنِ أصبعٌ ؽدق١ٝ عضاق١ٝ ُجٌ أطٝاف ايؾعب اي

ٱقا١َ سؿٌ تأبٝين َٗٝب بتٓاعب َع ايعُل ايٛطين ايشٟ و٢ٛ ب٘ ايؾٝخ 

ايؾبٝيب, ؾهإ سيو, إس قضصت ايًذ١ٓ إقا١َ ا٫ستؿاٍ ٗ سنض٣ أصبعٌ ايؾبٝيب 

/ 11ٖـ ـ 1385/ ؽٛاٍ/ 20ظاَع بضاثا ببػزار, ؾأقِٝ سيو اؿؿٌ ايتاصىٞ ايهبرل ٗ 

خ آ٫ف عضاقٞ ٚعضبٞ, إس عزر ّ, ٚسنض اؿؿٌ أنجض َٔ ث1966٬ؽباٙ/ 

ايهضاعٞ إقؿٛؾ١ نإ ث٬خ آ٫ف نضعٞ, عزا ايٛقٛف ٚصداٍ ا٫عتكباٍ 

ٚايتؾضٜؿات ٚايتٛرٜع, ٚقز ؽاصى ؾٝ٘ أربًٝا أع٬ّ ا٭١َ ٚقار٠ ايؿهض ٚؽعضا٤ 

ايعضام, ٚنٛنب١ َٔ ايٛطٔ ايعضبٞ ٗ طًٝعتِٗ عُٝز ا٭رب ايعضبٞ ايزنتٛص ط٘ 

َع ايع١ًُٝ, ٚأعاتش٠ اٟ ٗ ايكاٖض٠, ٖٚجًٕٛ عٔ اجملسغٌ ص٥ٝػ اجملُع ايًػٛ

اؾاَعات ايعضٜك١, ٚنإ ايؾعض ايعضاقٞ َتُٝظًا ٗ َٗضدإ ايتأبٌ, ٚؽاصى ؾٝ٘ 

إثٓا عؾض ؽاعضًا, ٚناْت ايكقا٥ز تتٓاٍٚ دٗار ايؿكٝز ٗ عبٌٝ تهٜٛٔ ايزٚي١ 

يعضاقٞ ٗ أسًو ايعضاق١ٝ, َٚآثضٙ ايع١ًُٝ ٚا٭رب١ٝ ٚايتأيٝؿ١ٝ, ٚقٝارت٘ يًؾعب ا

ايٛضٚف, نُا عضمت ٕآعٞ ايعضام ٚاٯ١َ ٗ ٌٚ سهِ عغهضٟ طا٥ؿ, ٚساصبت 

اٱق١ًُٝٝ ٚايطا٥ؿ١ٝ ٚاحملغٛب١ٝ, ٚناْت ققٝز٠ ناتب ٖشٙ ايغطٛص أؽزٖا عٓؿًا, 
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ٚأبًػٗا ٚقعًا, ٚأفزقٗا شلذ١ ٚقاعب١ يًعٗٛر اؿان١ُ, ٚأنجضٖا تأثرلًا ايعٛاطـ 

 ٚا٭ساعٝػ. 

يكاص٨ ققٝز٠ إ٪يـ َع َكزَتٗا نُا ٖٞ ٗ رٜٛاْ٘ إدطٛٙ, ْٚنع بٌ ٜزٟ ا

 ٖٚٞ دظ٤ ٫ ٜتذظأ َٔ نتاب١ تاصٜخ ايعضام اؿزٜح. 
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 ققٝز٠ إ٪يـ ٗ أصبعٌ ايؾٝخ ايؾبٝيب

/ 20/10ببػزار ٗ « داَع بضاثا»أيكٝت ٗ إٗضدإ ايتأبٝين ا٭ندل ايشٟ أقِٝ ٗ 

ّ َٓاعب١ أصبعٌ ؾكٝز ايعضام ايظعِٝ ايٛطين احملبٛب 1966/ 11/2ٖـ ـ 1385

 ايع١َ٬ ايؾٝخ قُز صما ايؾبٝيب ص٥ٝػ اجملُع ايعًُٞ ايعضاقٞ. 

ٚقز مِ ا٫ستؿاٍ آ٫ف ايؾدقٝات ايغٝاع١ٝ ايعضاق١ٝ, ٚقز نإ ا٫ستؿاٍ 

ٔ ايعضام ٚايبًزإ ايعضب١ٝ, ٚقز أثاصت َٝزاًْا تباص٣ ؾٝ٘ إٔع ايؾعضا٤ ٚا٭ربا٤ َ

ايكقٝز٠ ٓاؼ احملتؿًٌ, ٚدًبت عدطِٗ ع٢ً اؿانٌُ ست٢ أْغتِٗ إٓاعب١ 

ؾعذٛا بايتقؿٝل ٚاشلتاف, مل تٓؾض ايقشـ ٚاجمل٬ت إع١ٝٓ ايكقٝز٠, ٚاعتكٌ 

ايؾاعض ع٢ً أثضٖا ٗ َزٜض١ٜ ا٭َٔ ايعا١َ ببػزار بكضاص َٔ ص٥ٝػ ايٛطصا٤ 

 ز ايضٓٔ ايبظاط. ا٭عتاس عب

أطًل ايؾاعض أثض تزخٌ ايعٓافض ايغٝاع١ٝ إدًق١, ٚبعض اينباٙ ا٭سضاص 

 يجٛص٠ ُٛط, تٗزأ٠ يًٗٝاز اؾُاٖرلٟ ايعافـ ْٚظ٫ًٚ عٓز اٱَاّ ايٛاقع. 

ؾِٝ ايٛدّٛ؟ َن٢ ايظعِٝ 

 ايٓٝكز

 

 ٚع٢ً ٜزٜ٘ َٔ ايضعاي١ َٛيز 

 ايكا٥ز ا٭دٝاٍ ٫ َتظَت 

 

 عٓتًا.. ٫ٚ فًـ اـط٢ َذلرر 

 ٚإغتكِٝ.. إسا تٓهب صا٥ز 

 

 ٚإغتؿٝض إسا تعهض َٛصر 

 ٚايعبكضٟ.. إس اعتذز ػُع 

 

 ٚايعغهضٟ.. إسا اعتعز ؼؾز 

 ٚإغتعرل دٗارٙ ٚدٗٛرٙ 

 

 ؾش َػضرؿ٢ُ ايعكٝز٠.. ٖٚٛ  

 سٜاى ْٗر اـايزٜٔ.. ْٚٗذِٗ 

 

 ؽضف ع٢ً ٖاّ ايظَإ كًز 

 ْٗر ب٘ عًو اشلزا٠ نضا١َ 

 

 ٚعًٝ٘ قز عاص ايٓيب قُز 

ؾإسا ِٖ دشزٚا سكٛقو..  

 أْٗا

 

 اػعز نايؾُػ ٗ صأر اينش٢ ٫ 

 ػشزاػعز

 

 ٚإسا صط٥ٓا باؾتكارى.. إْ٘

 

 ؽعب ّٛت.. ٚأ١َ بو تؿكز 
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 ايطػا٠.. ؾدطب٘ٚإسا ػاًٖ٘ 

 

 دًٌ.. تكّٛ ي٘ ايب٬ر ٚتكعز 

  ***

** 

 

 ْاؾش« أبٞ عٓإ»ايقدل بعز 

 

 ٚأص٣ اؿٛارخ نٝزٖا ٫ ٜٓؿش 

خًت ايزٜاص.. ٚفٛست  

 دٓباتٗا

 

 ٚتضْح ايٛارٟ.. ٚصٜعض إعٗز 

 ٚتٓؿغت ص١٥ ايظَإ بٓهب١ 

 

 ع٢ُٛ.. ٜٚؿكز إس ٜػٝب ايؿضقز 

 ٚقاؾٌ اٯراب أثهٌ صبعٗا 

 

 «إضبز»قٛض عٛق٘ « عهاٚ»ٚ 

َٚطاؾح ايؾعب اؾضٜح  

 تٓاثضت

 

 ٚسزاتٗا.. ٚبَٝٛ٘ ايناسٞ .. غز 

 ٚادِ« أبٞ عٓإ»ؾايؾعب بعز  

 

 ًَبز« أبٞ عٓإ»ٚا٭ؾل بعز  

 ٚيكز ٜعظ عًٝو.. أْو غا٥ب 

 

 عٓا.. ٚإٔ ايطاص٥ات تٗزر 

 ٚيكز ٜعظ عًٝو.. إٔ قٝار٠ 

 

 ؾًبجت.. ٚإٔ عأّ اـٍُٛ إكٛر 

 ٚيكز ٜعظ عًٞ.. أْو َٝت 

 

 تضث٢.. ٚأْت اـايز إتذزر 

  ***  

ؽٝخ ايعضام.. يو ايعضام 

 بؾٝب٘

 

 ٚؽباب٘.. َتطًع َغتٓذز 

ٖب أْو ايضَظ ايشٟ مل  

 ٜٓقؿٛا

 

 ؾايزٖض ٜٓقـ َا دزًا ٚىًز 

 دزرت عٗز إٓكشٜٔ نضا١َ 

 

 ٚ٭ْت ؾٝٓا َٓكش ٚفزر 

عبعٕٛ عاًَا ٗ اؾٗار  

 قنٝتٗا

 

 يًؾعب تعٌُ داٖزًا ٚتٛسز 

مل تغتًٔ عٛرًا.. ٚمل ُزر  

 ٜزًا

 

 يًٛإٌ.. ٚمل ىٓو إكقز 

سضب ع٢ً َغتعُض..  

 ٚقشٜؿ١

 

 ٜزَٞ ايطػا٠ شلٝبٗا إتٛقز 

 ٚيكز ٜجرلى َا تؿاقِ صط٩ٙ 

 

 ٚيكز ٜٗٝذو غضؼ َا ٫ وقز 
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 ٕٔ ٫ ٜضعٟٛ« تشنض٠»عرلت 

 

ٚصفؿت إبضٜظًا ٕٔ ٫ ٜٓكز 

(1)

 

 ٚإسا اتُٗت َا تكٍٛ َضسب 

 

 ؾًضَا اتِٗ ايقباح ا٭صَز 

يو عٔ عضٚبتو ايعضٜك١  

 قتز

 

 طاى, َٚٔ ؽضف ايعكٝز٠ قتز 

َٚٔ اينُرل ْظا١ٖ.. َٚٔ  

 اؿذ٢

 

 ؾهض ٜقٛب ٖارؾًا ٜٚقعز 

عٝكٍٛ عٓو اؾٌٝ بعز  

 َضٚصٙ

 

 بايتذضبات... ٭ْت ْعِ إضؽز 

  ***  

 ؾأٚدؿتٖظ ايٓعٞ بو ايب٬ر 

 

 َٔ ايكًٛب.. ٚأصدؿت َٔ ايٝز 

 أٚيغت أْت يغاْٗا ٚبٓاْٗا 

 

 إَا طػ٢ خطب, ٚعٌ َٗٓز 

رٖا ايغبام ٚابٔ اٚدٛ 

 «دٛارٖا»

 

 ٗ سٌ ٜتِٗ خا٥ض أٚ ٜٓذز 

ٚعٝح تقطو ايٛعٞ  

 َذضب

 

 فًب... ٜٚقُز يًضر٣ َٔ ٜقُز 

ٚٚقؿت ٗ إٝزإ ٚسزى  

 ثابتًا

 

 ٗ سٌ ؾض َظفض َٚعضبز 

 فًز اؾٓإ.. تًؿعتو أص١َٚ 

 

 تأب٢ اشلٛإ.. ٌٖٚ ٜشٍ ايغٝز 

َا رْغت َٓو ايغٝاع١  

 داْبًا

 

 إيكًا.. ٫ٚ غؾاى عٌٝ َظبز 

 ست٢ إسا ؽل ايطضٜل يٓؿغ٘ 

 

 صنب.. ٚأٚؽو إٔ ٜقٝب َغزر 

 بضط ايبعٝز شلا.. ٚثاص غباصٙ 

 

 ٚا٭فٌ أر٢ْ.. ٚايعضاق١ أٖٚز 

 ٚؼًبت تًو اينضٚع عقاب١ 

 

 َٚؾ٢ ع٢ً تًو ايظصٚع احملنز 

 ؾإسا ايػضٜب ٖٛ ا٭فٌٝ قضاب١ 

 

 ٚإسا ايكضٜب ٖٛ ايكقٞ ا٫بعز 

  ***  

 أَا ايشٜٔ ؼًُٛا أعبا٤ٖا

 

ٚايزٖض ٜدلم باـطٛب ٜٚضعز 

(1)

 

 

                                        
ٗا ايؿكٝز يض٥ٝػ ايٛطصا٤ ايزنتٛص عبز ايضٓٔ ايبظاط بتاصٜخ  (1) ٗا ايعضاقٌٝ ٗ 1965/ 28/10إؽاص٠ يًُشنٛص٠ اييت قزَ جٌ ب قزَ   ّٚ

ٗ ايعضام.   ١ُٝ ٚاٱقًٝ ٝاع١ ايطا٥ؿ١ٝ   اعتٓهاص ايغ
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 ص نٌ نض١ٜٗاُٚتكشُٛا َن

 

 ٚػٓبٛا طيٌ ايغض٣ ؾاعتؾٗزٚا 

ٗ سٌ هتاح اؿ٢ُ  

 َغتعُض

 

 َغتعبز ٚعٝح ٜغتاّ اؿذ٢ 

ِٖٚ.. ٚقز ٓٞ ايٛطٝػ  

 ْاصٙ

 

 ِٖٚ.. ٚقز ععض ايًعٝب إٛقز 

ؾكز اْطٛت أفارِٖ ٚقز  

 ال٢ً

 

 عض تضفزٙ بػٝب َٛعز 

ٚتقاؾشت تًو ا٭ٜارٟ  

 ٚأص٢ُ

 

 اؾبٌ ا٭ؽِ إس اعتطاٍ ايؿزؾز 

 أصأٜت ْاطي٘ نٗشٟ عٓزٖا 

 

 ٜغب٢ إؿش.. ٜٚغتتاب إكعز 

 أٚماعٓاأصأٜت نٝـ تزٖٛصت  

 

 ٚطػ٢ َشٓت٘ ايظَإ ا٭ْهز 

 عبشاْو ايًِٗ.. ؽًل يٮبا 

 

 َٗذًا.. ٜٚبًؼ أَضٙ إتقٝز 

 اٯٕ إس ٚد٘ اؿكٝك١ َؾضم 

 

 ٚد٘ أصبز ٜبزٚ ع٢ً ايكغُات 

 ٜا يًؿٛاع١ أٟ يػظ َبِٗ 

 

 ٖشا ايشٟ ْػُات٘ تذلرر 

ٚيكز تهْٛت عٝاع١ » 

 َكقٛر٠

 

«)ؾضم تغز( إٕ إؿضم عٝز 

(2)

 

 ٚٚقؿت سٝح تغعضت أْؿاعٓا 

 

ْضًا.. ٚسٝح ٜشاب ست٢ اؾًُز 

(3)

 

أتضفز ايعٗز اؾزٜز..  

 ٚقٓيت

 

 إْٞ َٓٛاص اي٢ٗٓ أتضفز 

 ٚإسا اؿزٜح نأع٘ َتظ٥بل 

 

 طٜؿًا.. ٚبايهشب ايقضٜح َعذز 

 طٛصًا ٜٗزٖز باؾُٛع.. ٚتاص٠ 

 

 ْظدٞ ايٛعٛر.. َٚجًٗا ٜتٛعز 

 ب٘ثِ إسا « اؿاخاّ»ٚإسا ب٘  

 

 «زٗذايعابز إت»ثِ « ايكغٝػ» 

 ٖٛ َٔ خضبت ب٤٬ٙ ٚٚبا٤ٙ 

 

 ٚايؾعٞ ٜعًِ.. ٚايٛقا٥ع تؾٗز 

 

                                                                                                 
ٔ فٓٛف (1) ٖاَ  َا بعز ٔ أبطاٍ ثٛص٠ ايعؾضٜٔٚ  ٛاص ايعضاقَٕٝٛ  ٛصر عضض َٛمٛع ٕا تعضض ي٘ ايج ٚاستذاز اؿهِ  ٕا ا٫مطٗار 

ًا.  عًٓ ِ عضاًٚ  ضٖٚ ٔ عٜا ظ ايغًط١ ٭ٚي٦و ايع٤٬ُ ايشٜ ِ اٱْهًٝ تغًٝ  رِْٚٗ,ٚ 

ٞ ايقػرل صٓ٘ اهلل.  (2) ٛايز ايؾٝخ عً ٟ اي  ايبٝت يغٝز

ٚا٭ٖٛ (3) ٝاعٌٝ ايعضاقٌٝ ٗ ايتكًب  ٚاقعٞ يؾدق١ٝ ايغ تقٜٛض  ٚاص اؿهِ ايعضقٞ,ٚ  كاص١ْ رقٝك١ بٌ أر ٛصرَ  ا٤.. ٚؼشٜض ٗ ٕا

ٗ ايعضام.  ٝاع١  ٓاذ ايغ ٝاع١ٝ اييت تطػ٢ ع٢ًَ  ّ ايغ ز ٔ ـا  َٞ  يًؾعب ايعضاق
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 ٖٛ َٔ عضؾت بإٔ أيـ َدلًا

 

 ٜؾكٞ.. ٚفذلًَا ٜقإ ٜٚغعز 

 ٖٛ َٔ َؾ٢ َٝٛي٘ َتأصدشًا 

 

 ٚإسا اعتكاّ ؾجعًب َغتأعز 

 ٖٛ سيو ايش٥ب إػرل إسا خ٬ 

 

 إغذزٖٚٛ ايٛقٛص.. إسا تضا٣٤  

 طٛصًا إٍ أقق٢ ايٌُٝ ٚتاص٠ 

 

 ٖٛ ا٭ذ إتٛرر« يًهضًٌَ» 

 ؾششاص ٜا ٖشٟ ايقكٛص.. ؾإِا 

 

 ؼت ايؾباى خشٜع١ تتذزر 

 ٚإسا دٗضت بٗا.. ؾإْٞ ٚاثل 

 

 ٚإسا ْطكت.. ؾإْين َتأنز 

عٝكٍٛ عٗز َكبٌ عٔ  

 سامض

 

 غنبًا عًٝو.. ؾأْت عٗز أعٛر 

  ***  

 عٗٛرًا نًُا ٚيكز ع٦ُٓاٖا

 

سهُت تكٛٚؼ مًعٗا ٕتأٚر 

(1)

 

 ٚطٔ ٜناّ.. ٚأ١َ ٖا بٗا 

 

 ثه٢ً.. ٚؽعب ٚادِ َغتعبز 

 ؾكز ُظم سلً٘« اؾٓٛب»أَا  

 

 ٚبٓٛٙ عٔ أصٜاؾِٗ قز ؽضرٚا 

« ايؾُاٍ»ٚإسا عأيت عٔ  

 ٚٚمع٘

 

 ؾاسا اؾٛاب: عقاب١ تتُضر 

 ؾؿضم٘ َذلدح« ايكتاٍ»أَا  

 

 َٛعزٖشا بٗشا.. ٚايعزٚ  

 عًٝو ؼٝيت« عِٗ َضٚإ»ٜا  

 

 ؾٮْت عِٗ طا٥ؿ َتعُز 

 َاسا ٜضار بٓا ٚأٜٔ َقرلْا 

 

 ٖشا َطضح.. ٚساى َقؿز 

 ؾتشت أبٛابٗا« ايطا٥ؿ١ٝ»ٚ 

 

 أَا إض٠٤ٚ ؾٗٞ باب َٛفز 

 قضبت أبٓا٤ٖا« اؾا١ًٖٝ»ٚ 

 

 ٚإغًُٕٛ بػضب١ قز بعزٚا 

 

                                        
ٚايكتاٍ قا٥ِ  (1) تُظم, ايؾٍُا ٜتُضر!!  ٘, ؾاؾٓٛبٜ  َات اؾا٥ض٠ عًٝ ٗ  تعاقب اؿهٛ ٛصر ٜتشزخ عٔ ساي١ ايكطض ايعضاقٞ ٕا

ٚإ بٔ اؿهِٗ  ض  َ نٕا  ٚ ,ٙ ُا أعزا٤ اؿهِٗ  ْٛض ضَٞ عغهض عًٞ بُٝٓٗا, ؾه٬ٖ َعغهض عا٥ؾ١ × سضب اؾٌُٜ   ٚ ,ِ بغٗ

ٜزعٛ  ٗاطٍ ا٫عترلار,ٚ  َ َآعٞ ا٫قتقارٚ   ٚ١ ًٝ ِٝ اؾٖا ٜٓع٢ ايؾاعض ع٢ً ايطا٥ؿ١ٝ َٚؿٖا ُٓا أفابت ؾتح,ٚ  ٜكٍٛ: ٜأ بغِٗ,ٚ 

َا قاي٘ أسز اؿامضٜٔ  زٟٚ  ٛصر مر اؿؿٌ بايتقؿٝل ٕا ٗا١ٜ ٕا ْ ٗ عط١ًٚ  ١ٝ ٕا ْٕا ٗضدٕا ٚطين »ٍإ ا٫ْتدابات ايدل مٔ َٗ 

ٌ تأبٝين  «. ٫ سؿ
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 ؾإْ٘« ا٫قتقار»ٚإسا ْٛضت 

 

 ٚثض٠ٚ تتبزر عٛم ٜبٛص.. 

 إٔ ا٬ٕ« اعترلارْا»َٚٗاطٍ  

 

 طاٚ.. ٚإٔ َضؾًٗا ٜغتٛصر 

 ٖٚٓاى َا ٫ ٜغتطٝع بٝاْ٘ 

 

 قًِ ا٭رٜب.. ٚؾهضٙ إتذضر 

 َٚت٢ ؼٌ َؾانٌ إٕ مل ػز 

 

 سهًُا َذًػ أ١َ ٜتكٝز 

  ***  

ٜا ؾت١ٝ ايٛطٔ إؿز٣ 

 سغبهِ

 

 إٔ ايٓناٍ َؾاعٌ تتٛقز 

٫ٚ ٖٞ ٫ إٛت ٜضقاٖا..  

 تٓجين

 

 ؾضقًا.. ٫ٚ ايٓٛص إؾعؾع ىُز 

 ٫ ايغذٔ ٜضٖبٗا ٭ٕ سلٛخٗا 

 

 صَظ ؽض ي٘.. ٚأْا ْغذز 

 أٜغضنِ؟ أْا ْعٝؿ نُا اص٢ُ 

 

 َا٤ ع٢ً َغتٓكع ٜتأنغز 

 أٜغضنِ؟ إٔ ايعضام ٚأًٖ٘ 

 

 َٗر تشٚب.. ٚأرَع ٫ ػُز 

 ٫ أصم٘.. ٖٚٞ اؾٓإ بأصم٘ 

 

 ٫ ايعغذز ٫ خقب٘.. ٫ طٜت١.. 

 ٫ ايضاؾزٜٔ بضاؾزٜ٘.. ٫ٚ ي٘ 

 

 ٖشا ايػُاّ إغتؿٝض إضؾز 

 ب٘ طَاًْا طا٬ً٥« ايزعٞ»يعب  

 

 ؾٝ٘ إؿغز« اٱف٬ح»ٚقن٢ ع٢ً  

تندُت ؾإسا اْتكزت..  

 أٚرادِٗ

 

 سٓكًا.. ٚثاص ا٭ٕعٞ ا٭ٚدز 

 ٚإسا عهت.. ًٜبح ؾٝٗا أ١َ 

 

 تؾهٛ.. ٚتضتكب ا٫خ٬ل ٚتٓؾز 

ٚأسا ْطكت.. صأٜت غرلى  

 غامبًا

 

 أبزًا عًٝو.. ؾأْت أْت إهُز 

 ايشٟ ٕا تظٍ« ٖشا ايج٬ثٞ» 

 

 آ٫َ٘ ٗ َٗذيت تتٛيز 

 ؾُت٢ تقح عظ١ّ ٚؽه١ُٝ 

 

 َٚت٢ ٌّ َٔ ايضقار ايضقز 

 َٚٔ ايب١ًٝ إٔ تؾاٖز بًب٬ً 

 

 ٗ َأمت.. ٚتض٣ ايػضاب ٜػضر 

 مل ٜبل إ٫ اهلل.. ٖٚٛ َػرل 

 

 ا٭ٚماع.. ٖٚٛ ايٓاقِ إذلفز 

 ***   

ٜا ؽعب.. قز عِ ايب٤٬ 

 ٚتكطعت

 

 عبٌ ايضدا٤.. ؾأٜٔ أٜٔ إٓذز؟ 
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 ٚآٍ ايظَإ.. ؾهٌ ؾهض َجكٌ

 

 بايٓاط٫ت.. ٚنٌ قًب فٗز 

 ٚايٛعٞ بٌ أفاي١ُ ٚعُاي١ُ 

 

 ٚاجملز ققض ؽٛط٘ ٚايغ٪رر 

 ٖبت ع٢ً اٯؾام صٜح َض٠ 

 

 أرصصٚبزا َٔ ايًُٛات غٍٛ  

 ؾبهٌ سٞ يًؿٛا٥ع َٓٛض 

 

 ٚبهٌ ؾقٌ يًؿذا٥ع َؾٗز 

 ؾاؿُز يًتاصٜخ سٌ تبزيت 

 

 عٓٔ.. ٚؽاّ ايعبكض١ٜ أبًز 

 ٖاتٝو َٔ آثاصْا أعطٛص٠ 

 

 ٜػؿٛ شلا طضف, ٚأخض ٜضقز 

ؾإسا اؽتهٝت إٍ ايؾٝٛذ  

 ؾُِٗٗ

 

 تًو إًشات اييت ٫ تٓؿزٴ 

 ٚإسا طًبت َٔ ايشٜٔ تظعُٛا 

 

 تنذض عٝز َٚغٛرعز٫ً..  

مل ٜبل إ٫ ايغٝـ.. ٖٚٛ  

 صعاي١

 

 ْار٣ ايهتاب بٗا.. ٚصرر أٓزٴ 

عٔ اينشاٜا « ايؿضات»ؾغٌ  

١ْ 

 

 سٍٛ ايؿضات.. َت٢ وٌ إٛعز؟ 

عٔ بكاٜا « ايضَٝج١»ٚعٌ  

 ثٛص٠

 

 ٌٖ ٗ ايضَٝج١ ثٛص٠ ػزرٴ 

عبشاْو ايًِٗ.. ؼتنٔ  

 ايضدا

 

 ٜتٛصرٴٗ ايكًب.. ؾٗٛ ع٢ً ا٭ع٢  

 قُز سغٌ عًٞ ايقػرل 
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