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 اػلاك اٌلوزٛه
 أؽّل ثٓ ٠ؾ١ٝ آي فبئغ

 اٌزبه٠ـ اٌؾل٠ش ٚاٌّؼبٕو اٌّْبهنأٍزبم 

 اٌٍّه فبٌلعبِؼخ ،و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ،لَُ اٌزبه٠ـ
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 :              ٍِقٔ اٌجؾش

اٌٝ  ٘لفذاٌزٟ 1911ٚ/٘ـ1329ؽٍّخ أ١ِو ِىخ اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍٟ ٍٕخ  رٕبٚي ٘نا اٌجؾش

ثٓ ػٍٟ اإلكه٠َٟ؛  ِؾّلاٌمبثؼخ رؾذ ؽٖبه لٛاد اإلِبَ ا١ٌَل  فه اٌؾٖبه ػٓ ِل٠ٕخ أثٙب

ٍٝ اهٍبي ؽٍّخ ٔز١غخ فالفٗ ِغ اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ؛ ؽ١ش ٌغؤد اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ اٌزٟ ٌُ رىٓ لبكهحً ػ

 ٍٛلٛف ِغٗ ٌػّزٚك،اإلكه٠َٟ اٌٝ اإلفبكح ِٓ ّو٠ف ِىخ اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍَِٟزمٍخ ٌٚوة ا١ٌَل 

وح فٟ أثٙباٌُّؾبِزٖوف ػ١َو ١ٍٍّبْ ّف١ك ثبّبٚفه اٌؾٖبه ػٓ اٌمٛاد اٌؼضّب١ٔخ ٚلل ،َٕ

 ؽٛاكصٙباٌىْف ػٓ أٍجبة رٍه اٌؾٍّخٚكٚافؼٙبٚرزجغ ١ٍو٘بٚاٌٛلٛف ػٍٝ  رطوق اٌجؾش اٌٝ

اٌؼَىو٠خ ِٓ فالي اٌجؾش فٟ اٌّٖبكه اٌّؼبٕوح ٌزٍه اٌؾٍّخِٚٛلف اٌمٜٛ اٌّؾ١ٍخ ِٕٙبٚإٌزبئظ 

 .اٌزٟ رّقٚذ ػٕٙب

Mecca Governor’s, Al-Husein bin Ali,  Campaign to Lift Abha Siege 
in 1911 AD/ 1329 AH 

The current paper tackles the 1911 campaign of Mecca Governor, Al-Husein bin Ali, 
which aimed at liftying the siege of Abha which was under the siege laid by Imam 
Mohamed bin Ali Al-Idrisi’s troops due to a row with the Ottoman Empire. Unable to 
send an independent campaign to fight Al-Idrisi, the Ottoman Empire benefitted 
from Mecca’s Gvernor Al-Husein bin Ali and supported him to stand by Asir’s 
commander Sulaiman Shafiq Pasha. That resulted in raising the siege of the besieged 
Ottoman’s troops in Abha. The paper discusses the camapign’s reasons, incentives 
and its military incidents through consulting a list of contemporary referneces. 
Within the scope of this paper are the attitude of the local forces towards it and its 
results. 
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 :اٌّملِخ-

ّٙلد اٌغي٠وح اٌؼوث١خ فٟ ػْو١ٕ٠بد اٌموْ اٌواثغ 

ِطٍغ اٌموْ اٌؼْو٠ٓ ا١ٌّالكٞ، , ػْو اٌٙغوٞ

ب ٚػَىو٠ًب وج١ًوا؛ ٚمٌه ثَجت  ًٍ ؽواًوب ١ٍب

اٌزٕبفَبد اٌل١ٌٚخ اٌّزّضٍخ فٟ اٌٛعٛك 

ٚاٌزٟ ؽبٌٚذ اإلفبكح ِٓ , ٚاٌجو٠طبٟٔ,اٌؼضّبٟٔ

ي٠وح اٌؼوث١خ رؼلك اٌى١بٔبد ا١ٌَب١ٍخ كافً اٌغ

ٌزؾم١ك ِٖبٌؾٙب اٌّقزٍفخ؛ ِٚٓ رٍه اٌى١بٔبد اٌٍّه 

ٚآي , ٚاألّواف فٟ اٌؾغبى, ػجلاٌؼي٠ي فٟ ٔغل

ٚاإلِبَ ِؾّل ثٓ ػٍٟ اإلكه٠َٟ  ,ه١ّل فٟ ؽبئً

فٟ ٕج١ب، ٚآي ػبئ٘ فٟ ػ١َو، ٚاإلِبَ ٠ؾ١ٝ 

ؽ١ّل اٌل٠ٓ فٟ ا١ٌّٓ؛ فٚالً ػٓ اِبهاد اٌق١ٍظ فٟ 

ِٚب إٔجؼ  ,ُٚػّبْ,ٚاٌجؾو٠ٓ, ٚلطو, اٌى٠ٛذ

 .٠ُؼوف ا٢ْ ثبإلِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح

٠ٚزٕبٚي ٘نا اٌجؾش ؽٍّخ أ١ِو ِىخ اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ 

ٚاٌزٟ رٙلف اٌٝ فه ,1911َ/٘ـ1329 ٍٕخ,ثٓ ػٍٟ

اٌؾٖبه ػٓ ِل٠ٕخ أثٙب اٌمبثؼخ رؾذ اٌؾٖبه ِٓ 

لجً لٛاد اإلِبِب١ٌَل ِؾّل ثٓ ػٍٟ 

١خ؛ ؽ١ش اإلكه٠َٟ؛ٔز١غخ فالفّٙغ اٌلٌٚخ اٌؼضّبٔ

ٌغؤد اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ اٌزٟ ٌُ رىٓ لبكهحً ػٍٝ اهٍبي 

ؽٍّخ َِزمٍخ ٌٚوة ا١ٌَل ِؾّل ثٓ ػٍٟ اإلكه٠َٟ 

ٚكفؼزٗ , اٌٝ اإلفبكح ِٓ ّو٠ف ِىخ اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍٟ

ٚفه ,ٌلػُ ِزٖوف ػ١َو ١ٍٍّبْ ّف١ك ثبّب

وح فٟ  َٕ اٌؾٖبه ػٓ اٌمٛاد اٌؼضّب١ٔخاٌُّؾب

ً اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ٚلل رٛافك مٌه اٌطٍت ِٓ لج,أثٙب

ِغ ّٛٛػ اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ فٟ ر١ٍٛغ كائوح ٔفٛمٖ 

ٚاصجبد افالٕٗ ٌٍلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ِٓ عٙخ , ِٓ عٙخ

ِٚؾبٌٚخ اٌزقٍٔ ِٓ ٔفٛم اإلكه٠َٟ اٌنٞ , أفوٜ

أزْو فٟ إٌّبٛك اٌغٕٛث١خ ِٓ اٌؾغبى ؽزٝ الزوة 

 .ِٓ ِىخ اٌّىوِخِٓ عٙخ صبٌضخ

ٚي كهاٍخ ػ١ٍّخ ٚرىّٓ أ١ّ٘خ ٘نا اٌجؾش فٟ وٛٔٗ أ

رزٕبٚي ٘نٖ اٌؾٍّخ ثْٟء -ػٍٝ ؽل ػٍُ اٌجبؽش-

, ِٓ اٌزف١ًٖ ثٙلف اٌىْف ػٓ أٍجبة رٍه اٌؾٍّخ

ٚاٌٛلٛف ػٍٝ أؽلاصٙب , ٚرزجغ ١ٍو٘ب, ٚكٚافؼٙب

اٌؼَىو٠خ ِٓ فالي اٌجؾش ٚاٌزٕم١ت فٟ اٌّٖبكه 

ِٚٛلف ,اٌّؼبٕوح ٌزٍه اٌؾٍّخ ِٚمبهٔزٙب ثجؼٚٙب

ٚإٌزبئظ اٌزٟ , خاٌمٜٛ اٌّؾ١ٍخ ِٓ رٍه اٌؾٍّ

 .رّقٚذ ػٕٙب

ٚلل ارجؼذ فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ 

إٌٛفٟ اٌّزّضً فٟ عّغ اٌّبكح اٌؼ١ٍّّخ ِٓ 

ِٚمبهٔزٙب ثجؼٚٙب , ِٖبكه٘ب األ١ٍٕخاٌّؼبٕوح

ٌٍىْف ػٓ رفب١ًٕ اٌّٛاعٙبد اٌؼَىو٠خ اٌزٟ 

ٚاٌٛلٛف ػٍٝ , ؽلصذ أصٕبء رؾووبد رٍه اٌؾٍّخ

ٓ رٍه اٌّٖبكه ف١ّب ٠زؼٍك االفزالفبد اٌٛاهكح ث١

ثزؾووبرٙب اٌزٟ ؽٍٖذ؛ ثٙلف اٌقوٚط ثّبكح ػ١ٍّّخ 

ِٛصٛلخ رىْف رفب١ًٕ رٍه اٌّٛاعٙبد ٚأؽلاصٙب 

 .ثْٟء ِٓ اٌّٛٙٛػ١خ ٚاٌؾ١بك٠خ

أِب ِٖبكه ٘نٖ اٌلهاٍخ؛ فمل اػزّلد ثبٌلهعخ  

ٚثؼ٘ , األٌٚٝ ػٍٝ اٌّٖبكه األ١ٍٕخ اٌّؼبٕوح

وّب رُ , ٌضب١ٔخ ثؼل٘باٌٛصبئك اٌزٟ رؤرٟ فٟ اٌلهعخ ا

االػزّبك ػٍٝ ػلك ِٓ اٌّواعغ ٚاٌلهاٍبد اٌؼ١ٍّّخ 

ِٚٓ اٌغل٠و مووٖ أْ اٌجبؽش . ثٙلف اصواء اٌلهاٍخ

لبَ ثؤوضو ِٓ هؽٍخ ػ١ٍّّخ ٌي٠بهح ِؼظُ اٌّٛالغ 

 .اٌغغواف١خ اٌزٟ ِود ثٙب اٌؾٍّخ

ٌّؾرررخ ػرررٓ أٚٙررربع اٌغي٠ررروح اٌؼوث١رررخفٟ  -

 :ِطٍغ اٌموْ اٌؼْو٠ٓ

اٌؼضّب١ٔخٔفٛم٘ب ػٍٝ اٌؾغبى ػٓ اٍزؼبكربٌلٌٚخ 

٠ل٠و  ٚثمٟ ِٖو،ٚاٌٟ ٛو٠ك ِؾّل ػٍٟ ثبّب 

،ؽزٝ بٌَال١ٛٓ اٌؼضّب١١ٔٓػٕ ّئْٚ اٌؾغبى ١ٔبثخً 

رُ ثّٛعجٙب  ؛ ؽ١ش1840َ/٘ـ1256 ٍٕخ ِؼب٘لح ٌٕلْ

ٓ اٌغي٠وح اٌؼوث١خ ٚثالك اٌّٖو٠خِمٛاد اٌٍؾت 

 فٟ ٍٕخ افززبػ لٕبح ا٠ٌٌَٛٚثؼل , اٌْبَ

رؼيىد ٍٍطبد اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ,(1)1869َ/٘ـ1286

 .  اٌؼوث١خ اٌغي٠وحغوثٟ فٟ اٌؾغبى ٚعٕٛة 

ٚثبٌمبء ٔظوح ػبِخ ػٍٝ أٚٙبع اٌغي٠وح اٌؼوث١خ 

فٟ ِطٍغ اٌموْ اٌؼْو٠ٓ ا١ٌّالكٞ ٚػاللزٙب ثبٌلٌٚخ 

اٌؼضّب١ٔخ، ٔغلأْ ٕ٘بن ػلًكا ِٓ اٌى١بٔبد ا١ٌَب١ٍخ 

ح اٌٝ اٌزٟ رجب٠ٕذ ػاللبرٙب ِغ اٌلٌٚخاٌؼضّب١ٔخ ِٓ فزو

أفوٜ؛ فٕٙبن اٌٍّه ػجلاٌؼي٠ي فٟ ٔغل،ٚآي ه١ّل 

ٚاإلِبَ ا١ٌَل  ,ٚآي ػبئ٘ فٟ ػ١َو,فٟ ؽبئً

ِؾّل ثٓ ػٍٟ اإلكه٠َٟ فٟ ٕج١ب، ٚاإلِبَ ٠ؾ١ٝ 

ؽ١ّل اٌل٠ٓ فٟ ا١ٌّٓ؛ فٚالً ػٓ اِبهاد اٌق١ٍظ فٟ 

ِٚب إٔجؼ ٠ُؼوف ا٢ْ , ٚاٌجؾو٠ٓ, ٚلطو, اٌى٠ٛذ

ماد االهرجبٛ , ْثبإلِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح، ُٚػّب

 .ثّؼب٘لاد ِغ اٌؾىِٛخ اٌجو٠طب١ٔخ
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 /٘ـ 1343- 1326اٌؾ١َٓ ثٕؼٍٟ  اٌْو٠ف -

1908-1924َ: 

كفٛي ِؾّل  رؼبلت ػٍٝ ّوافخ ِىخ اٌّىوِخ ِٕن

ػلك ِٓ , 1813َ/٘ـ1228ٍٕخ اٌؾغبى  ٟػٍ

ؽزٝ ٍٕٚذ , ٚمٚٞ ػْٛ, مٚٞ ى٠ل األّواف ِٓ

 ٌٍْو٠ف اٌؾ١َٓ, 1908َ/٘ـ1326اٌْوافخ فٟ ٍٕخ 

 .ٕبؽت اٌؾٍّخ ِٚؾٛه ٘نٖ اٌلهاٍخ .(2)ثٓ ػٍٟ

٘ٛ اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّل ثٓ ػجل 

اٌْو٠ف ِؾّل ثٕؼْٛ ألٜٛ  ٖاٌّؼ١ٓ ثٓ ػْٛ،عل

ل اٌؾ١َٓ ٌِ ُٚ . أّواف اٌؾغبى فٟ اٌموْ اٌزبٍغ ػْو

بْ اٌفزوح اٌزٟ ،اثّ (3)1853َ/٘ـ1270 َٕخٍزبٔجٌٛافٟ 

ثؼل ٌؾغبى لٚب٘ب ٚاٌلٖ ٚعلٖ ٕ٘بن، صُ أزمً اٌٝ ا

ّوافخ اٌؾغبى ٌٍّوح  اٌٝعلٖ ِؾّل ثٓ ػْٛ  اػبكح

ٚثؼل ٚفبح اٌْو٠ف , 1856َ/٘ـ1272 ٍٕخاٌضب١ٔخ 

ػبك ٚاٌل ٚ اثٕٗ ػجلهللا اٌْوافخ، ِٝؾّل ثٓ ػْٛ،رٌٛ

ثٙب ؽزٝ ٚثمٟ , ٍزبٔجٛيااٌْو٠ف اٌؾ١َٓ اٌٝ 

َ،أِب اثٕٗ اٌؾ١َٓ فمل 1870/٘ـ1287ٚفبرٗ ٍٕخ 

ؽ١ش ؛ هللا فٟ ِىخػبُ فٟ وٕف ػّٗ اٌْو٠ف ػجل

ثٗ ِٕٗ،صُ ىٚعٗ ِٓ اثٕزٗ ػبثل٠خ فبُٔ،١٘ٚؤَ لوّ 

 .(4)ٚف١ًٖ,ٚػجلهللا,ػٍٟ ؛أٚالكٖ

 ٍررررٕخ ػٍرررٝ ِىرررخ باٌؾَررر١ٓ ثرررٓ ػٍرررٟ ّرررو٠فً  -

 :1908َ/٘ـ1326
يي اٌْو٠ف ػٍٟ ثٓ ػجلهللا ثٓ ػٛٔؼٓ ّوافخ ػُ 

ٖ فٟ اػالْ ئرجبٛ ثَجت ِىخ ِٓ لجً االرؾبك١٠ٓ،

ٍٕخ  ٛفبح اٌْو٠ف ػجلاإلٌٗث،ٚاٌلٍزٛه

ج١ً ٍفوٖ ٌزٍَُ اٌْوافخ،إٔجؼ لُ , 1908َ/٘ـ1326

ٓ اٌفوػ١ٓ،مٚٞ ١،ٚثلأ اٌزٕبفٌ ثّبغًوإّٖت اٌ

اٌْو٠ف ػٍٟ ؽ١له ٠ّٚضٍُٙ, ى٠ل
, ٚمٚٞ ػْٛ,(١) 

ثٓ ػٍٟ ؾ١َٓا٠ٌّٚضٍُٙ اٌْو٠ف 
(٦). 

ٚلل افزٍفذ اٌوٚا٠بد ؽٛي ؽ١ض١بد رؼ١١ٓ اٌْو٠ف 

فبٌجؼ٘ ٠وٜ أْ رو١ّؾٗ وبْ ِٓ  ؛اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍٟ

جً اٌٍَطبْ ػجل اٌؾ١ّلل
(٠)

،ٕٚ٘بن ِٓ ٠وٜ أْ 

ٖ ٌنٌه إٌّٖت هغُ ٛاالرؾبك١٠ٓ ُ٘ ِٓ هّؾ

ِؼبهٙخ اٌٍَطبْ
(8)

، ػٍٝ أْ ٕ٘بن ِٓ ٠وٜ أْ 

االرؾبك١٠ٓ ؽبٌٚٛا رو١ّؼ اٌْو٠ف ػٍٟ ؽ١له
(١)

، 

ٓ اٌَف١و اٌجو٠طبٟٔ رلفً ٚٙغٜ ػ١ٍُٙ ٌٖبٌؼ ٌى

اٌؾ١َٓ
و فمل ٚلغ ِِّٚٙب ٠ىٓ ِٓ أ. (١٥)

،ٍٚبفو اٌٝ ثٓ ػٍٟ اٌْو٠ف اٌؾ١َٓاالفز١بهػٍٝ 

ٍَُ ِٕٖت اٌْوافخزاٌؾغبى ٌ
(١١) . 

مٞ  9ًٕٚ اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍٟ علح ٠َٛ اٌق١ٌّ 

ً ثٙب اٍزمجبالً ؽبفالً مجِ َ،ٚاٍزُ 1908/٘ـ1326اٌمؼلح 

ِٓ لجً األ٘بٌٟ ٚاألػ١بْ، ِٚىش ثٙب صالصخ أ٠بَ صُ 

مٞ اٌمؼلح،  ٠12َٛ األؽل فٟ رٛعٗ اٌٝ ِىخ اٌّىوِخ 

 ؾٛظِٚٓ اٌٍّ. (12)ةب١ٙبثبٌؾفبٚح ٚاٌزوؽٚاٍزمجً ف

١ٓ اٌٝ اٌؾغبى ثلأد َأٔٗ ِٕن ٕٚٛي اٌْو٠ف اٌؾ

ٌغفٛح ث١ٕٗ ٚث١ٓ أػٚبء ؽىِٛخ االرؾبك١٠ٓ،اٌن٠ٓ ا

ٗ فٟ علح،ؽ١ش هؽجٛا ـوبٔٛا ّٙٓ اٌٛفل اٌَّزمجً ٌ

فوك ؛ (13)ثٗ فٟ وٍّزُٙ،ٚاِزلؽٛا اٌلٍزٛه اٌغل٠ل

ٗ ال ػ١ٍُٙ ِٓ فٛهٖ ثؤٔٗ ؽظٟ ثّمبَ أٍالفٗ،ٚأٔ

٠ٚؼيٚ اٌجؼ٘ .(14)كٍزٛهغ١وكٍزٛه اٌْو٠ؼخ ٠ٛعل

-أٞ االرؾبك١٠ٓ-مٌه اٌٝ ؽٕمٗ ػ١ٍُٙ 

ال ٠ّىٓ اغفبي ؛ ِٚغ مٌه ف(15)ٌّؼبهٙزُٙ رو١ّؾٗ 

ا ووٖ اٌؾ١َٓ ٌالرؾبك١٠ٓ،ٚهفٚٗ اٌلٍزٛه ٔظوً 

هاك ِٓ فالي ٙؤ٠ٚجلٚ أٔ. ٚرْجؼٗ ثبٌؼوٚثخٌزل٠ٕٗ 

 ا ػٓمٌه هٍُ ١ٍبٍزٗ اٌغل٠لح فٟ اٌؾغبى ثؼ١لً 

 . (16)اٌٚغٜ ِٓ لجً االرؾبك١٠ٓ ٚٚالرُٙ

ب، ب صبثزً ١ٍب١ًٍ  بٌْو٠ف اٌؾ١َٓ ٌٕفَٗ فطً اارقن 

٠ٛ٘ مٍٚؼٝ اٌٝ اٌمج٘ ػٍٝ ىِبِبألِٛه،ٚر

، ِٚبهً ؾىِٛخ اٌؼضّب١ٔخٍٍطخ اٌٛاٌٟ ِّضً اٌ

٘بٌٟ،ٚأفن ٠ٍٛغ األٌزؾم١ك مٌه،١ٍبٍخ اٌزمبهة ِغ 

ا ػٍٝ اٌمجبئً يً ٍٍطزٗ كافً ٚال٠خ اٌؾغبى،ِووِّ 

١َطوح ػ١ٌٍٍُٙ
(١٠)

ٚػًّ ػٍٝ اؽزىبه رغبهح  ،

عؼً إٔؾبة  ؛ ِب ا١ٌّبٖٚإٌمً، ٚث١غ اٌغّبي 

اٌؾبعخ ٠واعؼْٛ لٖو اٌْو٠ف ثلالً ِٓ ِووي 

ِّضً اٌؾىِٛخ،ٌٚغؤ اٌٝ أٍٍٛة اٌْىبٚٞ ٙل 

ثنٌه ٌٍزغبه ٚاأل٘بٌٟ ثجؼضٙب اٌٝ  ااٌٛالح،ِٛػيً 

أكٜ مٌه اٌٝ ػيي ػلك لل ٍزبٔجٛي،ٚااٌؾىِٛخ فٟ 

ح آٔنانِٓ اٌٛال
رضج١ذ ِوويٖ فٟ ؼٍٝ ػٍّوّب , (١8)

اٌؾغبى،ِٓ فالي ر١ٍٛغ كائوح ؽىّٗ ػٍٝ ؽَبة 

اٌؼضّب١ٔخ ب فٟ مٌه ثقلِخ اٌلٌٚخ ع١وأٗ،ِزنهػً 

ِٚب ٠لػُ مٌه ؽٍّزٗ اٌزٟ ّٕٙب . ٗ ٌٙبئٚاصجبد ٚال

َ 1910/٘ـ1328 ٍٕخٔغل فٟ  ػٍٝ
صُ ل١بِٗ . (١١)

ثؾٍّخ أفوٜ ػٍٝ ػ١َو  ٌفه اٌؾٖبه ػٓ أثٙب 

اٌنٞ فوٙٗ ػ١ٍٙب ا١ٌَل ,1911َ/٘ـ1329خ ٍٕ

ِؾّل ثٓ ػٍٟ اإلكه٠َٟ 
(١٥). 

 :ؽٖبه أثٙب -
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ذم صبٔٚ , (21)طٓرت إمٚرة افسٔد حمّد بن ظع اإلدريز

ـــْٜ  ــــ1324ش ـــىرابٚت  ,م1906/ه ـــتٌاًل االض مس

وادنُالت افَبِٜٔ ادْتؼة ذم ادخالف افسِٔامين: ؾٖخذ 

افتواؾـد  ذم ٕؼ دظوته بغ تِك افَبٚئـل افتـي بـدأت ذم

م : ظـذ 1908/هــ1326ظِٔه إلظالن افىٚظـٜذم  شـْٜ 

افرؽم من وجود ؿوات افدوفٜ افًثامٕٜٔ ادرابىٜ ذم مْٔـٚء 

 ,ومن ثـم إتؼـتدظوته بـغ ؿبٚئـل افرسـاة .(22)جٔزان

وؿبٚئــل  ,وؿحىــٚن,وصــٓران ,ورجــٚل أدــع, ظســر

وإتؼـت ــذفك ذم , وؽٚمد وزهـران ,رجٚل احلجر

: (23)امفٜٔ من ظسر ادتٚمخٜ دُٜ ادُرمٜادْٚضَٚفتٓٚمٜٔ افن

 .(24)وبغ ؿبٚئل احلجٚز ذاهتٚ

وٕتٔجٜ إتنٚر دظوة افسٔد حمّد بن ظع اإلدريزـ بـغ 

وصـِٝ افُثـر مـن ,افَبٚئل وتوايل إوـاممٓٚ فىٚظتـه

افتحذيرات فِحُومٜ افًثامٕٜٔ ظن ضريق متكف ظسر 

 ؾبًثـٝ احلُومـٜ بوؾـد مـن ,شِٔامن صٍٔق ـاميل بٚصـٚ

ووجٓوا متكـف ظسـر فالٕوـامم فـذفك , إشتٕٚبول

افوؾـــد  ـــدف ظَـــد حمٚدثـــٚت مـــع افســـٔد حمّـــد 

وؿد إتٓٝ تِك ادحٚدثـٚت بًَداتٍٚؿٔـٜ , (25)اإلدريز

ديســّز / هـــ1327احلٍــٚئر ذم صــٓر ذي احلجــٜ شــْٜ 

 .(26)م1909

أظِن اإلمٚم اإلدريز تبًٔتـه فِدوفـٜ بّوجـٛ ذوط 

تٍـٚق مل يـدم ضـوياًل إذ فُـن ذفـك اال, اتٍٚؿٜٔ احلٍٚئر

ؾٚشـتٌل , شٚءت افًالؿـٜ بْٔـه وبـغ متكـف ظسـر

اخلالؾــٚت افًثامٕٔــٜ مــع اإلمــٚم حئــى محٔــد افــدين ذم 

وازداد ٕنٚضه افتوشًي: مـٚ أدى إػ ٕنـوب ,(27)افّٔن

وبْـًٚء ظـذ , اخلالف مع احلُومٜ افًثامٕٜٔ مـرة أخـرى

تِك افتىورات : ؾَد أمر ؿواته بٚفتحرك فِٓجـوم ظـذ 

احلٚمٜٔ افًثامٕٜٔ ذم أ ٚ: مستٌاًل ؿبول بًض ؿبٚئل ظسر 

ــٚ ــٓم هل ــه وحتّس ــىٍى , فدظوت ــٚدة ده ــل افَٔ وأوـ

 .(28)افًّْي

رغله اإلّبهح اٌٝ أٔٗ ال٠ّىٓ اٌؾل٠ش ػٓ ؽٍّخ 

اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ ٌفه ؽٖبه أثٙب ثّؼيي ػٓ 

اٌزطٛهاد اٌؾبٍٕخ فٟ ا١ٌّٓ؛ مٌه أٔٗ فٟ اٌٛلذ 

١خ ٌؾٖبه اٌمٛاد اٌنٞ رملِذ اٌمٛاد اإلكه٠َ

اٌؼضّب١ٔخ فٟ أثٙب لبَ اإلِبَ ٠ؾ١ٝ ؽ١ّل اٌل٠ٓ ثضٛهح 

ػٍٝ اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ٚؽبٕو اٌمٛاد اٌؼضّب١ٔخ 

اٌّواثطخ فٟ ٕٕؼبء 
٠ْبه اٌٝ أْ اٌؾىِٛخ . (١١) ُٚ

اٌؼضّب١ٔخ ػٕلِب ػٍّذ ثؾٖبه لٛارُٙ فٟ أثٙب 

ٕٕٚؼبء ثبكهد ثبهٍبي لٛح ػَىو٠خ رؾذ 

اٌؼضّب١ٔخ أؽّل ػيد  ل١بكحهئ١ٌ أهوبْ اٌؾوث١خ

ثبّب
ثٙلف اٌمٚبء ػٍٝ صٛهرٟ اإلِب١ِٓ ِؾّل , (٤٥)

ٚأمبم لٛارُٙ , اإلكه٠َٟ ٠ٚؾ١ٝ ؽ١ّل اٌل٠ٓ

 .(31)اٌّؾبٕوح فٟ أثٙب ٕٕٚؼبء

٠ُْٚبه اٌٝ أٔٗ لجً أْ ٠غبكه أؽّل ػيد 

ثبّباٍزبٔجٛي ػٍٝ هأً رٍه اٌؾٍّخ الزوػ ػٍٝ 

 اٌَّئ١ٌٓ اٌؼضّب١١ٔٓ إٍبك ِّٙخ فه اٌؾٖبه ػٓ

وح فٟ ِل٠ٕخ أثٙب اٌٝ  َٕ ؾب ُّ اٌمٛاد اٌؼضّب١ٔخ اٌ

ٚػٕل .(32)اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍٟ أ١ِو ِىخ اٌّىوِخ

ٕٚٛي أؽّل ػيد اٌٝ ِل٠ٕخ علح فٟ ٛو٠مٗ ١ٌٍّٓ 

اٌزمٝ اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ فٟ 

ٚارفك ِؼٗ ػٍٝ , َ 25/2/1911/٘ـ26/2/1329

اٌقطخ اٌؼَىو٠خ اٌٛاعت ارجبػٙب ٌّٛاعٙخ اٌمٛاد 

وح ٌٍمٛاد اٌؼضّب١ٔخ فٟ اإلكه١َ٠خ ٚاٌ ِٕ ١ّٕ١خ اٌُّؾب

ِٚٓ علح ٚإً أؽّل ػيد ١َِوٖ ,أثٙب ٕٕٚؼبء

 .(33)اٌٝ ا١ٌّٓ ٌزٕف١ن ِّٙزٗ 

أمٚ مٚ يتًِق بحهٚر أ ٚ ؾَد تَدم مهىٍى افًّْـي إػ  

ــدة  ــٓر ذي افًَ ــٚ ذم ص ــٜ أ  ـــ1328مديْ , م1910/ه

وذم افوؿـٝ ذاتـه بًـٞ , وحٚسهٚ من جٓٚهتٚ األربع

ًٜ من  ؿوا ته فدظم افَبٚئل ادُحِٚسة فِحٚمٜٔ افًثامٕٜٔ ؾرؿ

وؿـد اشـتّر احلهـٚر ظـذ .(34)وؿووا ظِٔٓٚ, ذم ِصًٚر

ضٚق اخلْٚق ظذ , (35)مديْٜ أ ٚ شبًٜ أصٓر وبوًٜ أيٚم

أهِٓٚ وظذ احلٚمٜٔ افًثامٕٜٔ ادوجودة  ٚ: ٕتٔجٜ إَىـٚع 
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, وافبٌـٚل, ادٗن واألرزاق ظْٓـٚ حتـى أـِـوا افَىـط

ن شِٔامن بٚصٚ ظذ تواصل مـع احلُومـٜ وـٚ, واحلّر

وُتنر , افًثامٕٜٔ ظن ضريق افتٌِراف فىِٛ اإلمدادات

بًض افروايٚت أن تِك احلٚمٔـٜ ــٚدت تستسـِم فـوال 

خز حترك افؼيف احلسغ بن ظع من مُٜ فٍـك ذفـك 

وافواؿع أن ادتكف افًثامين شـِٔامن صـٍٔق . (36)احلهٚر

ِّ , اشتبسل ذم افدؾٚع ظن أ ٚ ل ظذ ظـدم شـَوضٓٚ وظ

 .وٕجح ذم ذفك أيام ٕجٚح , بٔد اإلدريز بنتى افىرق

 :أٍجبة ؽٍّخ اٌْو٠ف ػٍٝ ػ١َو  -

رؼلكد ا٢هاء ؽٛي أٍجبة ل١بَ اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ ثٓ 

ػٍٟ ثؾٍّزٗ ػٍٝ ػ١َو؛فٕٙبن ِٓ ١ْ٠و اٌٝ أْ 

اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ هغجذ فٟ اإلفبكح ِٓ فلِبرٗ 

اٌنٞ فوط ٌٚوة ا١ٌَل ِؾّل ثٓ ػٍٟ اإلكه٠َٟ 

ثلٚهٖ ػٓ ٛبػخ اٌلٌٚخ
ٕٚ٘بن ِٓ ٠نوو أْ . (٤٠)

٘لف رٍه اٌؾٍّخ فه اٌؾٖبه ػٓ ِل٠ٕخ أثٙب 

اٌزٟ رؾبٕو٘ب اٌمٛاد , ػبّٕخ ِزٖوف١خ ػ١َو

اإلكه١َ٠خ 
(٤8)

اْ اٌؾىِٛخ : ٚهأٞ آفو ٠مٛي

اٌؼضّب١ٔخ أهاكد أْ رٚوة اٌؾ١َٓ اٌزٟ رْه فٟ 

و٠ٓ ألثٙب ؽزٝ ٠ُٚؼف أؽلّ٘ب  ِٕ افالٕٗ ثبٌُّؾب

٢فو ا
(٤١)

اْ ٚهاء٘ب ّٛٛػ : ٕٚ٘بن ِٓ ٠مٛي

اٌْو٠ف فٟ ثَٜ ٔفٛمٖ ػٍٝ اٌمجبئً اٌغٕٛث١خ ِٓ 

اٌؾغبى
(٣٥) . 

ِّٚٙب رؼلكد األٍجبثفمل ارفمذ ّٛٛؽبد         

اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍٟ اٌزٍٛؼ١خ ِغ ٍِٖؾخ 

اٌؾىِٛخ اٌؼضّب١ٔخ فٟ اٌزؾون ِٓ اٌؾغبى ٌفه 

ٌّٕبٛك ٚاٍزؼبكح إٌفٛم ػٍٝ ا, اٌؾٖبه ػٓ أثٙب

 .اٌزٟ اٍزٌٛٝ ػ١ٍٙب اإلكه٠َٟ

 :١ٍو اٌؾٍّخ ٚرؾووبرٙب -

عّٙي اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ ؽٍّخً ِىٛٔخً ِٓ ػلك ِٓ 

, ػز١جخ: ٚاٌمجبئً اٌؾغبى٠خ ِضً, ثطْٛ األّواف

ٚؽوة؛ , ٚاثٓ اٌؾبهس, ٚاٌجمَٛ, ٍٚج١غ, ِٚط١و

ِٚٓ لٛاد , (٣١)ثبإلٙبفخ اٌٝ عٕلِٓ اٌغٕلهِخ 

 .(42)اٌغ١ِ إٌظبِٟ اٌؼضّبٟٔ

ه اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ ػٍٝ هأً رٍه اٌمٛاد ثؼل أْ ٍب

أٔبة ػٕٗ فٟ اكاهح ّئْٚ اإلِبهح؛ ٔغٍٗ األوجو 

ٚوبْ رؾون اٌغ١ِ فٟ رّبَ اٌَبػخ , اٌْو٠ف ػٍٟ

-4-16اٌزبٍؼخ ِٓ ٕجبػ ٠َٛ األؽل اٌّٛافك 

 . (43)1911َ-4-15/٘ـ1329

وبْ رؾُون اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ ثمٛارٗ اٌؼَىو٠خ فٟ 

ارغٗ ػجو ٛو٠ك  ٚلل, ثلا٠بد ٍُِٛ ا١ٌٖف

ٚاٌٛالغ أْ مٌه اٌزؾون ٠ُض١و ,اٌَبؽً فٟ رٙبِخ

ؼٍٓ ٌٍؾٍّخ ٘ٛ , رَبإي اٌجبؽش ُّ ١ٍّب أْ اٌٙلف اٌ

ٌٚؼً ٘نا ٠لػُ اٌوأٞ اٌمبئً , فه اٌؾٖبه ػٓ أثٙب

ثؤْ ٘لف اٌؾٍّخاٍزؼبكح إٌّبٛك اٌزٟ اٍزٌٛٝ ػ١ٍٙب 

اإلكه٠َٟ؛ ام وبْ ثبِىبْ اٌْو٠ف ا١ٌَو ػجو 

ٚ٘ٛ فٜ ا١ٌَو اٌنٞ , بٖ ػ١َواٌطبئف ث١ْخ ثبرغ

 .ػبك ِٕٗ ثؼل االٔزٙبء ِٓ رٍه اٌؾٍّخ 

لل رطوق ٌنٌه أصٕبء , (44)٠ُْبه اٌٝ أْ اٌقل٠ٛٞ

ؽل٠ضٗ ِغ ػجلهللا ثٓ اٌؾ١َٓ اثبْ ٌمبئّٙب فٟ 

اٌمب٘وح؛ ؽ١ش ٍؤٌٗ ػٓ ٍجت ر١١َو اٌؾٍّخ ػجو 

رٙبِخ فٟ ٍُِٛ ا١ٌٖف ٚػلَ اٌزو٠ش ؽزٝ اػزلاي 

ثؤْ اٌٙلف , ْو٠ف ػجلهللافىبٔذ اعبثخ اٌ, اٌغٛ

ٚاٌٛالغ أْ . (45)ف١ّب ٠جلٚ ٍوػخ فه اٌؾٖبه ػٓ أثٙب

 .   ِب ؽلس وبْ ػىٌ ِب مووٖ اٌْو٠ف ػجلهللا 

, ٚفٟ أصٕبء رؾون اٌْو٠ف ِٓ ِىخ ثبرغبٖ اٌمٕفنح

ٚفلد ػ١ٍٗ اٌمجبئً اٌمبٕٛخ ػٍٝ فٜ ١ٍو اٌؾٍّخ؛ 

ٚرمل٠ُ فلِبرُٙ اٌؼَىو٠خ؛ ؽ١ش , إلػالْ اٌطبػخ

, ٚلجبئً ىث١ل, ٚاٌؼجبكٌخ, بئً ثٕٟ ؽٍَٕٓٚذ لج

, ٚٚاكٞ ٠جب, ٚأَ اٌغوَ ,ٚغ١و٘ب ِٓ لجبئً ا١ٌٍش

وّب ًٕٚ ٚفل ِىْٛ ِٓ صالصخ أّقبٓ ِٓ لجبئً 

 .  (46)غبِل ٚى٘واْ 

رغله اإلّبهح اٌٝ أٔٗ وبٔذ ٕ٘بن ِواٍالد ِٓ لجً 

ث١ٓ ا١ٌَل ِؾّل ثٓ ػٍٟ اإلكه٠َٟ ِْٚب٠ـ رٍه 

؛ (47)ي فٟ ٛبػزٗٚأػٍٓ ثؼُٚٙ اٌلفٛ, اٌمجبئً

وبٔذ ِٕطمخ , ثّؼٕٝ أْ رٍه إٌّطمخ ٍواح ٚرٙبِخ

رٕبىع ث١ٓ ػلك ِٓ اٌمٜٛ اٌّؾ١ٍّخ؛ ِّضٍخً فٟ أّواف 

ٚاٌل١ٌٚخ ِّضٍخً ,ٚاِبَ ٕج١ب, ٚأِواء ػ١َو, ِىخ

 .فٟ اٌٛعٛك اٌؼضّبٟٔ

ِٓ  25ٍٕٚذ لٛاد اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ ا١ٌٍِش فٟ 

ٚوبْ رؾون اٌغ١ِ ثط١ئًب ثَجت , اٌْٙو ٔفَٗ

زظبه اٌْو٠ف للَٚ اٌمجبئً اٌٛالؼخ ػٍٝ ٛو٠مٗ أ
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ٚرمل٠ُ اٌّمبر١ٍٓ ٌٖفٛف اٌمٛاد , إلػالْ اٌطبػخ

ٚلل اٍزّو رٛافل اٌمجبئً ػٍٝ اٌْو٠ف , (48)اٌٙب١ّّخ

، ٚ٘ٛ فٟ ٛو٠مٗ اٌٝ اٌمٕفنح؛ ؽ١ش ٔيٌفٟ ٚاكٞ 

, ٚاٌؼغب١ٌٓ, األؽَجخ، ٠ٚمطٕٗ األّواف اٌؼجبكٌخ

لجبئً أّواف  ٕٚ٘بن ٚفل ػ١ٍٗ ػلك وج١و ِٓ أثٕبء

وّب ٚفل  .(49)ٚلجبئً ىث١ل, ٚأً٘ كٚلخ, مٚٞ ؽَٓ

ػ١ٍٗ األّواف إٌّبك٠الٌن٠ٓ هؽٍٛا ِٓ لٛى أثٛ 

ػبًِ , (50)اٌؼ١و؛  ٔز١غخ ٙغٜ اثٓ فوّبْ

 .(51)اإلكه٠َٟ ٚأرجبػٗ ػ١ٍُٙ 

رغله اإلّبهح اٌٝ أْ كػٛح اإلِبَ ا١ٌَل ِؾّل ثٓ 

 ,ػٍٟ اإلكه٠َٟ وبٔذ لل أزْود ث١ٓ رٍه اٌمجبئً

, (52)ٚإٔجؼ ٕ٘بن ػلك ِٓ اٌمبثبئً رل٠ٓ ٌٗ ثبٌٛالء 

ٚ٘نا ِب ٠ُجوه رؾون اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ ػجو رٙبِخ 

ؼٍٓ ٘ٛ فه اٌؾٖبه  ُّ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ أْ اٌٙلف اٌ

 .ػٓ أثٙب

-5-2/٘ــ1329-5-4فٟ ٠َٛ األهثؼبء 

ٔيٌذ لٛاد اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ  ثٛاكٞ , 1911َ

ٗ لجبئً ٚرمطٕ,لٕٛٔبء فٟ أَ اٌغوَ ّوق ١ِٕبء اٌمٕفنح

٠ٚنوو اٌجووبرٟ أٔٗ فٟ ا١ٌَٛ اٌقبٌِ ِٓ , ثٕٟ ى٠ل

لِلَ ػٍٝ اٌْو٠ف ١ّـ ِْب٠ـ وبفخ , اٌْٙو مارٗ

ِئخ ( 125000)ٚاٌجبٌغ ػلكُ٘ ,لجبئً ثٕٟ ى٠ل

ٚأظٙو , ٚفَّخ ٚػْوْٚ أٌف ِمبرً رمو٠جًب

اٌطبػخ ٍٚٛت األِبْ ٌجؼ٘ لجبئٍٗ اٌن٠ٓ ٚاٌٛ 

رٟ فٟ موو ِٚٓ اٌٛاٙؼ ِجبٌغخ اٌجووب. (53)اإلكه٠َٟ

ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ أٔٗ , ػلك ِمبرٍٟ لجبئً ثٕٟ ى٠ل

؛ٚ٘نا غ١و ِمجٛي (رمو٠جًب:)ؽبٚي االٍزضٕبء فمبي

ب ًٚ ام ِٓ اٌّزٛلغ أٔٗ وبْ ٠مٖل ع١ّغ أفواك , أ٠

ِغ أٔٗ ووه اٌّجبٌغخ ٔفَٙب فٟ موو , لجبئً ثٕٟ ى٠ل

أػلاك ِمبرٍٟ لجبئً أفوٜ وّب ٍٛف ٠ُْبه ا١ٌٗ 

ْو٠ف اٌؾ١َٓ ٌٛ اِزٍه ٖٔف ٚاٌٛالغ أْ اٌ .الؽمًب

مٌه اٌؼلك فٟ ؽ١ٕٗ العزبػ لٛاد اإلكه٠َٟ فٟ 

 .ٚاٌمٛاد اٌؼضّب١ٔخ فٟ ػ١َو , ٕج١ب

ٚفٟ أصٕبء البِزٗ فٟ ٚاكٞ لٕٛٔبء ٚاٌزٟ اِزلد 

ألوضو ِٓ ّٙو ثؼش اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ ٚفًلا ِٓ 

١ّٛؿ األّواف مٚٞ ؽَٕبٌٝ اٌمجبئً اٌّٛا١ٌخ ١ٌٍَل 

ٚٚاكٞ , واإلكه٠َٟ فٟ لٛى أثب اٌؼ١

ثٕبًء , ١ٌٖٕؾخ اثٓ فوّبْ ِٚٓ ِؼٗ,ٚؽٍٟ,٠جب

ٍٚٛاء وبْ رٛعٗ . (54)ػٍٝ ٍٛت ِْبئـ مٚٞ ؽَٓ

مٌه اٌٛفل ثؤِو ِٓ اٌْو٠ف أٚ ثّجبكهح ِٓ ِْبئـ 

مٚٞ ؽَٓ؛ فبْ رٍه اٌٍٛبٛخ ٌُ رٕغؼ فٟ رؾم١ك 

اٌٙلف اٌّوعٛ ِٕٙب؛ ٚمٌه ٌمٕبػخ رٍه اٌمجبئً ثلػٛح 

اٌٍٛبٛخ ِوح  ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ رىواه. اإلكه٠َٟ

أفوٜ ثؤِو ِٓ اٌْو٠ف؛ فبْ اٌّؾبٌٚخ ثبءد 

 . (55)ثبٌفًْ ِضً ٍبثمزٙب 

 :اٌّٛاعٙبد اٌؼَىو٠خ -

ثؼل فًْ اٌٍٛبٛبد ارّجغ اٌْو٠ف ١ٍبٍخ أفوٜ 

رّضٍذ فٟ اهٍبي ثؼ٘ اٌمٛاد اٌؼَىو٠خ 

-اٌَو٠خ وّب أٍّب٘ب اٌجووبرٟ-اٌٖغ١وح

ٌغيٚاٌمجبئً اٌزٟ هفٚذ اٌٍٛبٛخ ٚاالٔٚٛاء رؾذ 

-9ٗ؛ؽ١ش أهًٍ فٟ ١ٌٍخ اإلص١ٕٓ اٌّٛافك  ٛبػز

فولخً ػَىو٠خً , 1911َ-5-7/٘ـ5-1329

ٚفٟ ٠َٛ ,اٍزطبػذ رؾم١ك ثؼ٘ اٌّىبٍت اٌّبك٠خ

-5-8/٘ـ1329-5-10اٌضالصبء اٌّٛافك 

موو اٌجووبرٟ أْ اٌْو٠ف أهًٍ لٛح أفوٜ ,1911َ

ِمبرإلٌٝ ك٠وح اثٓ فوّبْ ؛ فٙوة ( 1300)ِملاه٘ب 

, لز١الً  23ٚلُزًِ ِٓ هعبٌٗ , اثٓ فوّبْ اٌٝ ٕج١ب

.  (56)ٚأفند رٍه اٌمٛح اٌىض١و ِٓ اٌّٛاّٟ ٚاألِٛاي

ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ اٌزؾفع ػٍٝ ِب مووٖ اٌجووبرٟ ػٓ 

ٚاٌنٞ وبْ ؽبًٙوا ثمٛح فٟ ,٘وٚة اثٓ فوّبْ

-اٌّٛاعٙبد اٌزٟ فبٙزٙب لٛاد اٌْو٠ف ِؼُٙ 

فبْ اٌْو٠ف ٘لف  - وّب ٍٛف رزٕبٌٚٗ اٌلهاٍخ

ِٚؾبٌٚخ , بٌٝ اظٙبه اٌمٛح ِٓ عٙخِٓ رٍه اٌزؾووبر

ُ٘ ٌٍّٛاعٙخ فبهط ك٠بهُ٘ ِٓ عٙخ أفوٜ , عوُّ

 .ٌىٓ ٌُ ٠زؾمك ٌٗ مٌه اٌٙلف

ٚفٟ أصٕبء رٍه اٌّٛاعٙبد لِلَ هاّل ثٓ هلُٛ ١ّـ 

-12وبفخ لجبئً ى٘واْ فٟ ٠َٛ اٌق١ٌّ اٌّٛافك 

ػٍٝ اٌْو٠ف ,1911َ-5-10/٘ـ5-1329

ٗ فٟ ٚوؼبكر. (57)ٚأػٍٓ اٌطبػخ,اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍٟ

اٌّجبٌغخ ١ُْ٠و اٌجووبرٟ اٌٝ أْ ػلك ِمبرٍٟ اثٓ 

ِئخ ٚف١َّٓ أٌف (150000) هلُٛ ٠ي٠لْٚ ػٓ

ً٘ ٠ُؼمً أْ ِٓ : ٚاٌَئاي اٌّطوٚػ ٕ٘ب .(58)ِمبرً

٠ّزٍه ِضً ٘نا اٌؼلك اٌىج١و ِٓ اٌّمبر١ٍٓ فٟ مٌه 
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اٌٛلذ ٠ىْٛ رؾذ ٙغٜ اٌمٜٛ اٌّغبٚهح ٌٗ ثّب 

ن٘بثٍٖج١ب ف١ُٙ اٌْو٠ف ٔفَٗ؟ ًٚ٘ ٠ٚطو اٌٝ اٌ

 .(59)لُج١ً مٌه ٌّمبثٍخ اإلكه١َ٠ِٛجب٠ؼزٗ؟

اْ اٌجووبرٟ ٠ؼّل اٌٝ : ِّٚب ٍجك ٠ّىٓ اٌمٛي       

ٚاٌٝ اٌّجبٌغخ فٟ ,رٚق١ُ أػلاك اٌمجبئً اٌٛافلح

أزٖبهاد لٛاد اٌْو٠ف فٟ ِٛاعٙزٙب ِغ لٛاد 

ثٙلف اظٙبه ١٘جخ , اإلكه٠َٟ ٚاٌمجبئً اٌّٛا١ٌخ ٌٗ

١و ِٓ اٌلالئً اٌزٟ ٕٚ٘بن اٌىض, اٌْو٠ف ٚلٛرٗ

 .  ٍٛف روك فٟ صٕب٠ب ٘نٖ اٌلهاٍخ،ٚاٌزٟ رئول مٌه

-5-18 ٚفٟ ١ٌٍخ األهثؼبء اٌّٛافك          

ثؼش اٌْو٠ف لٛحً ,1911َ-5-16/٘ـ1329

ٚأٌف ِٓ لجبئً ,صبٌضخًِىٛٔخً ِٕضالصخ ٛٛاث١و ػَىو٠خ

, ٚصالصّبئخ فبهً ,ِٚٓ اٌٙغبٔخ اٌؼوة, األّواف

 ّٟ , ٚف١ًٖ, ػجلهللا, اٌْو٠ف٠مٛك رٍه اٌمٛاد ٔغٍ

ٚ٘لفٙباٌٙغَٛ ػٍٝ اثٓ فوّبْ ِٚٓ ِؼٗ فٟ  لٛى 

ٌٚؼً ٚعٛك اثٓ  .(60)ٚؽٍٟ,ٚٚاكٞ ٠جب, أثٛ اٌؼ١و

فوّبْ ػٍٝ هأً اٌمجبئً اٌّٛا١ٌخ ٌإلكه٠َٟ فٟ 

ِٛاعٙخ رٍه اٌمٛح ٠ئ٠ل ِب م٘جذ ا١ٌٗ أػالٖ ِٓ ػلَ 

ٕؾخ ِب مووٖ اٌجووبرٟ ػٓ ٘وٚثٗ اٌٝ ٕج١ب ثؼل 

 .ْو٠ف األٌٚٝ٘غَٛ لٛح اٌ

ٚفٟ  .(61)ٍٕٚذ رٍه اٌمٛح اٌٝ ِىبْ ٠َّٝ ػغالْ 

/ ٘ـ1329-5-19 ٕجبػ ٠َٛ اٌق١ٌّ اٌّٛافك

ٚلؼزبٌّؼووخ ث١ٓ اٌمٛاد اٌزبثؼخ ,17-5-1911َ

ٚاٌمٛاد اٌّٛا١ٌخ ٌإلكه٠َٟ ثم١بكح , ٌْو٠ف ِىخ

ٚلل اٍزّود رٍه اٌّؼووخ أهثغ , ِؾّل ثٓ فوّبْ

ّله اٌنٞ ل -ؽَت هٚا٠خ اٌجووبرٟ-ٍبػبد 

ٚفَّخ , فَبئو اٌمٛاد اٌْو٠ف١خ ثضالصخ لزٍٝ

ػْوح ُِٕٙ ِبرٛا ,ٚػْو٠ٓ ِٓ األروان

ًْب ٚموو أْ فَبئو اٌمٛاد , ٚػلك ِٓ اٌغوؽٝ,ػط

ٚفَّْٛ , اإلكه١َ٠خ فَّخ ٍٚزْٛ لز١الً 

 .(62)عو٠ًؾب

أِب هٚا٠خ ػجلهللا ثٓ اٌؾ١َٓ ألؽلاس رٍه 

اٌّٛاعٙبد فزقزٍف افزالفًب عنه٠ًب ػٓ هٚا٠خ 

رٟ فٟ ع١ّغ اٌزف١ٖالد؛ ؽ١ش رٕبٚي ػجلهللا اٌجووب

ٚأّبه اٌٝ , رٍه األؽلاس رؾذ اٍُ غيٚح ػ١َو

رؾون لٛاد اٌْو٠ف ِٓ ِىخ اٌّىوِخ ؽزٝ ٍٕٚذ 

ِٚؼُٙ صالصخ ٛٛاث١و , اٌمٕفنح فٟ فًٖ ا١ٌٖف

ٔظب١ِخ؛ كْٚ اٌلفٛي فٟ وض١و ِٓ اٌزف١ٖالد اٌزٟ 

أٚهك٘ب ٌجووبرٟ ِٓ ؽ١ش ِؾطبد رٛلف 

ٌزٟ ٚفلد ػ١ٍٗ إلػالْ اٌطبػخ اٌمجبئً ا,اٌغ١ِ

 .(63)ٚاٌٛالء

ٚفٟ ؽل٠ضٗ ػٓ اٌّٛاعٙبد ِغ اٌمٛاد اٌزبثؼخ ١ٌٍَل 

أّبه ػجلهللا ثٓ اٌؾ١َٓ اٌٝ أٔٗ ثؼل أْ , اإلكه٠َٟ

ٍذ االٍزؼلاكاد رؾون ٘ٛ ػٍٝ هأً لٛح  ِّ اٍزُى

ِغ اٌطٛاث١و , لله٘ب ِبئزب ف١بي ٚأٌف ٘غبْ

افمٗ األ١ِو اٌؼضّب١ٔخ ثبرغبٖ لٛى أثب اٌؼ١و؛ ٚوبْ ٠و

ٍٕٚٚٛا اٌٝ ِٛلغ اٍّٗ , -اٌٍّه ف١ًٖ-ف١ًٖ

ٚثؼل اٍزواؽخ رؾون اٌغ١ِ رزملِٗ  .(64)أَ اٌلثخ

صُ , صُ األصمبي, اٌطٛاث١و إٌظب١ِخ األٚي صُ اٌضبٟٔ

ٚفٟ اٌغٕبػ األ٠َو اٌمٛاد , اٌطبثٛه اٌضبٌش

ٚاٌغ١ّغ رؾذ , اٌٙب١ّّخ،ٚػ١ٍٙب ف١ًٖ ثٓ اٌؾ١َٓ

ل اٌطٛاث١و إٌظب١ِخ ىوٟ ٚلبئ, ل١بكح اٌْو٠ف ػجلهللا

ٚ٘ٛ ِىبْ وض١و األؽواُ , اٌٝ ٚاكٞ ٠جب, ثه

ٚفٟ أصٕبء رملُِٙ ثبغززُٙ اٌمجبئً , ٚاألّغبه

اٌّٛا١ٌخ ٌإلكه٠َٟ ثبٛالق إٌبه ػ١ٍُٙ فزواعؼذ 

ٚٚلؼذ ِؼووخ ل٠ٛخ اٍزّود , اٌمٛاد اٌْو٠ف١خ

صالصخ أهثبع اٌَبػخ وبْ ِٛلف اٌمٛاد اٌْو٠ف١خ فٟ 

و ػجلهللا أٔٗ ٌٛال ٚلٛف ػلك ِٓ ٠ٚنو, غب٠خ اٌؾوط

ٌّب رّىٕذ اٌمٛح اٌؼضّب١ٔخ ِٓ  ,(65)اٌوعبي اٌْغؼبْ

ٚفزُ ػجلهللا ثٓ اٌؾ١َٓ هٚا٠زٗ ثؤٔٗ ٌُ , اٌقالٓ

ٚفٟ , ٠ٍَُ ِٓ اٌطٛاث١و اٌؼضّب١ٔخ اال ٍجؼْٛ عٕل٠ًب

أ١ِو اٌغٕبػ , (66)اٌّمبثً أّبه اٌٝ ِمزً اثٓ ف١وح

ٝ أُٔٙ ِٕٛا ٚأول ػٍ, األ٠ّٓ ِٓ اٌمٛاد اإلكه١َ٠خ

ٌٛ وو األكاهٍخ ١ٌٍزٙب أٚ :" ٚلبإلٔٗ, ثٙي٠ّخ وج١وح

ٌٚىٓ فَبئوُ٘ . ٌمٚٛا ػٍٝ اٌغ١ّغ, ا١ٌٍٍخ اٌضب١ٔخ

 . (٦٠)"وبٔذ أفلػ 

ٕٚ٘بن هٚا٠خ ِؼبٕوح أٚهك٘ب ١ٍٍّبْ ّف١ك فٟ 

ِنووارٗ؛ ؽ١ش أّبه اٌٝ أْ اٌْو٠ف ػٕلِب ًٕٚ 

ٚاٌزؾّذ لٛارٗ ِغ , (68)اٌمٕفنح ٘بعُ لٛى اٌْب٘ل

, ٚأىَود لٛح اٌْو٠ف,ٛاد اٌزبثؼخ ٌإلكه٠َٟاٌم

ٚفٟ رف١َوٖ ٌزٍه اٌٙي٠ّخ أّبه ّف١ك اٌٝ أْ 

اٌْو٠ف ػٕل رملِٗ ٌٙنٖ اٌؾوة ٌُ ٠ىٓ ٠ؼوف ١ّئًب 
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ٌُٚ ٠مُ ثبٍزىْبفبد , ػٓ أؽٛاي رٍه إٌّطمخ ٚأٍ٘ٙب

ٌُٚ ٠ؾًٖ ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌىبف١خ ػٓ , ػَىو٠خ

ػٍٝ مٌه ٌُ ٚثٕبًء , اٌمٛاد اٌزبثؼخ ١ٌٍَل اإلكه٠َٟ

٠زقن االٍزؼلاد اٌالىِخ ٌٍّٛاعٙخ؛ ِب عؼً لٛارٗ 

 .(69)رزؼوٗ ٌٍٙي٠ّخ

ِٚٓ أُ٘ اٌوٚا٠بد اٌّؼبٕوح اٌزٟ ٠ّىٓ االػزّبك 

ػ١ٍٙب هٚا٠خ ٙبثٜ ػضّبٟٔ ّبهن فٟ رٍه اٌؾٍّخ؛ 

أٚهك أعياء ِٕٙب أل١ّ٘زٙب؛ ؽ١ُش ٌُ ٠َجك االػزّبك 

ٕل فمل رؾلس ػٕبٌؾٍّخ ػ, ػ١ٍٙب فٟ أٞ كهاٍخ ٍبثمخ

ِب وبْ فٟ ؽٍت ٚموو أْ اٌٖؾف وبٔذ ر١ُْو 

ٚأْ أ١ِو ِىخ اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ , ألؽلاس ػ١َو

ٚأٔٗ ًٕٚ ,صالص١ٓ أٌف ِمبرً(  30000)رؾون فٟ 

ٚلج٘ ػٍٝ , ٚؽمك ػلًكا ِٓ االٔزٖبهاد,أثٙب

ِٚٓ . (70) ٚإٍٔؼ األِٛه فٟ لطؼخ ػ١َو,اإلكه٠َٟ

اٌٛاٙؼ اٌّجبٌغخ فٟ ِب ْٔورٗ رٍه اٌٖؾف ِٓ 

لاك اٌّمبر١ٍٓ ٚاالٔزٖبهاد اٌزٟ رؾممذ ؽ١ش أػ

. ٚاإلٕالؽبد اٌزٟ لبَ ثٙب فٟ ػ١َو ,ٌٍْو٠ف

ٚ٘ٛ ِب عؼً اٌٚبثٜ وبرت اٌَطٛه ٠ؼل ٍفوُ٘ 

ثٕبًء ػٍٝ األٚاِو اٌٛاهكح ٌُٙ ِٓ ٔظبهح اٌؾوث١خ ثال 

 .(71) أ١ّ٘خ رنوو

:" ٚاٍزّو اٌٚبثٜ فٟ هٍبٌزٗ ٠مٛي ِب ٖٔٗ       

١خ ٚٔؾٓ فٟ ِو١ٍٓ أْ أفنٔب األِو ِٓ ٔظبهح اٌؾوث

-١ِٕبء ػ١َو-ٔزٛعٗ اٌٝ اٌمٕفنٖ أٍىٍخ ػ١َو 

اٌقل٠ٛ٠خ ٚالزٍؼذ اٌجبفوح ِٓ ( ١ِٕب)هوجٕب اٌجبفوح 

فىبٔذ  327ِبهً  ١ِ27ٕبء ِو١ٍٓ فٟ ربه٠ـ 

فىبْ ٌٕٕٚٛب اٌٝ ... اٌجبفوح ؽبٍِخ صالس ٛٛاث١و 

فطٍغ أوضو ... 327ِبهً ٍٕخ  29ثٛهد ٍؼ١ل فٟ 

ٌجٍلح اٌّنوٛهح ٚفوعذ فٟ ٙجبٛ اٌطٛاث١و اٌٝ ا

عٍَٕب فٟ ثؼ٘ إٌّزل٠بد -عٍّخ ِٓ فوط 

ٚاٌمٙبٜٚ ٚلوأٔب فٟ ثؼ٘ اٌغوائل اٌّٖو٠خ وب 

عو٠لح اٌؼٍُ ٚاٌّئ٠ل ٚاال٘واَ ٚغ١وُ٘ فىبٔذ 

ٔغّزُٙ وّب ٔغّخ عوائلٔب ٚأػظُ فٕٙؤٔب ثؼٕٚب ثٙنٖ 

اٌّٛفم١خ اٌؼظ١ّخ اٌٝ ؽٚوح أ١ِو ِىخ ٚهؽٍٕب ػٓ 

. (72)" ١ٔ327َبْ ٍٕخ  3فٟ ثٛهد ٍؼ١ل ٍٕٕٚب علح

ٚثغ٘ إٌظو ػٓ األفطبء األٍٍٛث١خ ٚإٌؾ٠ٛخ 

اٌٛاهكح فٟ إٌٔ ٚاٌزٟ أُصجِزذ ِٓ ثبة األِبٔخ 

فّٓ اٌٛاٙؼ أْ ٕ٘بن ا٠ؼبًىا ٚاًٙؾب ِٓ , اٌؼ١ٍّّخ

اٌٍَطبد اٌؼضّب١ٔخ ٌٍٖؾف اٌزوو١خ ٚاٌْب١ِخ 

ٚاٌّٖو٠خ ٌٍؾل٠ش ػٓ رٍه اٌؾٍّخ ٚرٚق١ُ 

ٙب أل٘لاف ِؼ٠ٕٛخ رزؼٍك االٔزٖبهاد اٌزٟ ؽممز

أٚ ِبك٠خ , ثوفغ هٚػ اٌطٛاث١و اٌُّغبكهح ِٚؼ٠ٕٛبرٙب

. ٌىَت اٌّي٠ل ِٓ اٌزجوػبد ٚاألِٛاي ٚغ١و مٌه 

ٚلل رج١ٓ ٌٍطٛاث١و اٌؼضّب١ٔخ ونة رٍه اٌغوائل فٛه 

ٌُٕٚٛٙ اٌٝ اٌمٕفنح ؛ ثً ِٓ اٌٛاٙؼ أْ ونة رٍه 

اٌغوائل فبق اٌزٖٛهاد؛ ؽ١ُش وبٔذ رزؾلس ػٓ 

بهد لُج١ً فوٚط اٌؾٍّخ ِٓ ِىخ اٌّىوِخ االٔزٖ

ؽَت ِب أٚهكٖ اٌٚبثٜ اٌؼضّبٟٔ؛ ؽ١ش لبي ِب 

افجؤب ثؼ٘  ١ٔ327َبْ  3ٍٕٕٚب علح فٟ : " ٖٔٗ

ثؼل ١ِٛ٠ٓ صالصخ ؽٚوح ا١ِو ِىخ -ِؤِٛه٠ٓ علح 

اٌف ِمبرً ػٓ ٛو٠ك  ١ٍ30جوػ ِٓ ِىخ ِغ لٛح 

 اٌجو اٌٝ اٌمٕفنح فٍّب ٍّؼٕب اٌقجو أصو ػٕلٔب رؤص١واً 

... ػظ١ّب ٚٔظؤب اٌٝ ٚعٖٛ ثؼٕٚب فبما ٟ٘ ِىفٙوح 

 .(73)" ٚاٌىً ِٕب ٠ٍؼٓ اٌغوائل ٚأفجبه٘ب

رؾووذ اٌجبفوح ِٓ علح اٌٝ اٌمٕفنح           

أٞ ثؼل صالصخ أ٠بَ ,(74) ١ٔ327َبْ  6ٍٕٚٚزٙب ثزبه٠ـ 

ٚ٘نا ٠ؼٕٟ أْ ٔيٚي رٍه ,ِٓ رؾووٙب ِٓ علح

ٕٛي اٌطٛاث١و اٌضالصخ فٟ اٌمٕفنح وبْ لُج١ً ٚ

٠َٚزّو . اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ ٚاٌمٛاد اٌّوافمخ ٌٗ 

اٌٚبثٜ فٟ ٍوك هٚا٠زٗ ٌألؽلاس ٚأّبه اٌٝ ثؼ٘ 

األِٛه اٌّّٙخ ِٕٙب ِٛاالح أً٘ اٌمٕفنح ١ٌٍَل 

ٚفٟ اٌٛلذ مارٗ لٍمُٙ ِٓ ؽٍّخ , اإلكه٠َٟ

أْ ٕٚٛي اٌْو٠ف ٌٍمٕفنح : ٚمووثؼل مٌه, اٌْو٠ف

ب ,١َٔبْ 20وبْ فٟ  ًِ ِٓ أٞ ثؼل أهثؼخ ػْو ٠ٛ

ٚللَّه اٌمٛاد اٌّوافمخ ,ٕٚٛي اٌطٛاث١و اٌؼضّب١ٔخ

وبٔذ رزؤٌف ,فَّخ ػْو أٌف( 15000)ٌٍْو٠ف ثـ 

ٚػَبوو , ٚأهثؼخ ِلافغ عج١ٍخ,ِٓ أٌف عًّ

اٌغٕلهِخ ثبإلٙبفخ اٌٝ ِمبرٍٟ اٌمجبئً 

أٞ ٙجبٛ اٌؾٍّخ -وّب ػجّو ػٓ ف١جزُٙ ,اٌؾغبى٠خ

ٔٙب ِٓ رٍه األػلاك اٌزٟ وبٔٛا ٠زٛلؼْٛ أ-اٌؼضّب١ٔخ

صُ أّبه ,ِمبرً وّب وبْ ٠ُْبع( 30000)ري٠ل ػٓ 

اٌٝ أٔٙب ٍٕٚذ ٛبثٛه٠ٓ اٙبف١خ ١ٌّٕبء اٌمٕفنح 

ٚثنٌه إٔجؼ ػلك اٌطٛاث١و , ١َٔبْ 26ثزبه٠ـ 

فَّخ ٛٛاث١و ػضّب١ٔخ ثبإلٙبفخ اٌٝ اٌمٛاد 

ِٚٓ اٌٍّؾٛظ أْ اٌٚبثٜ اٌؼضّبٟٔ وبْ . (75)اٌْو٠ف١خ

لاس ٍٕخ ٠َزقلَ اٌزبه٠ـ اٌوِٟٚ فٟ رل٠ٕٚٗ ألؽ
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 .رُ اصجبرٗ فٟ رؾووبد اٌؾٍّخ

أِب ػٓ أؽلاس اٌّٛاعٙبد اٌؼَىو٠خ فمل         

رؾلس اٌٚبثٜ فٟ هٍبٌزٗ ثؤْ ٕ٘بن لٛح لبِذ 

, ثجؼ٘ اٌؾووبد اٌؼَىو٠خ فٟ عٙبد لٛى اٌْب٘ل

ؽ١ش  -ؽَت رؼج١وٖ-ٚؽممذ أزٖبًها ثبهًكا 

وٜ ٍٍٚجٛا ِٛا١ّٙب ٚأؽولٛا ٘بعّٛا اؽلٜ اٌم

, كٚه٘ب ٚلزٍٛا ثؼ٘ اٌوعبي ٚإٌَبء ٚاألٛفبي

ٚثؼل ػٛكرُٙ ٌٍّؼَىو ػُ اٌفوػ ٚاٌَوٚه صالصخ 

 2أٔٗ فٟ : ٠َٚزّو فٟ ػوٗ هٚا٠زٗ ثمٌٛٗ, (76)أ٠بَ 

رُ , 1911َ/٘ـ1329 هِٟٚ اٌّٛافك 1327 ِب٠ٌ

, ِمبرً( 1000)رغ١ٙي صالصخ ٛٛاث١و رمله لٛرٙب ثـ 

ثٙلف فزؼ اٌطو٠ك ٌزق١ٍٔ أثٙب ِٓ  رؾووذ ١ٌالً 

 -أٞ أٔٗ ّب٘ل ػ١بْ-ٚوٕذ ِؼُٙ  , اٌؾٖبه

ٚػٕلِب ٍٕٕٚب ٕجبػ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ ِٛلغ أَ : ٠مٛي

َِبفخ ٍبػز١ٓ ِٓ اٌمٕفنح ؛ -أٞ أَ اٌلثخ-اٌلة 

, ِمبرً( 8000)ظٙو ػ١ٍٕب األّم١بء فغؤح فٟ ٔؾٛ 

ٚثلأد اٌّٛاعٙخ ثبٌّلافغ ِٓ لجً اٌطٛاث١و 

ِٚغ اّزلاك , اٌجٕبكق ِٓ اٌطوف١ٓٚ, اٌؼضّب١ٔخ

٘وثذ اٌمٛاد اٌّوافمخ , ٚفملاْ ِبء اٌْوة, اٌؾو

ٚػٕلِب : " ٚفٟ مٌه ٠مٛي اٌٚبثٜ ِب ٖٔٗ,ٌٍْو٠ف

بٌخ ٘نٖ  ّّ ٔظوٚا ػوثبْ األ١ِو ٚػَىو اٌج١ْخ ٚاٌغ

فو ثٕفَه اْ ّّذ )األؽٛاي ػٍّٛا ػٍٝ لٛي اٌّضً 

فؾبال ٌٚٛا االكثبه ػٍٝ ظٙٛه ف١ٍُٙ ( ١ّٙب

بٌخ غبهد ػٍٝ عّبٌٙب ٚثلأد ثمطغ ٚعّبٌ ّّ ُٙ ٚاٌغ

ؽجبي األؽّبي ِٓ ػٍٝ ظٙٛه اٌغّبي ٚٛوؽٙب 

ػٍٝ األهٗ ٌٚٚٛا األكثبه ٚثم١ذ اٌؼَبوو اٌجٛاًٍ 

ف١بٌٙب ... فٟ ١ِلاْ اٌؾوة ِٓ كْٚ ِبء ٚال ١ٖٔو 

ِٓ ٍبػخ ر١ْت االٛفبي ٌٌٙٛٙب فزغٍت اٌؼوثبْ ػٍٝ 

بٔذ ٌٚىٓ ػظُ اٌقطت ػٕل اٌوعٛع فى... اٌؼَبوو

االكثبه ٚاالّم١بء فٍفٙب وؤٔٙب  (77)اٌؼَبوو ٌِٟٛ 

ٚؽُٛ ٙبه٠خ رقطف أهٚاػ ِٓ رؤفو فىبٔذ 

ٔز١غخ ٘نٖ اٌّؾبهثخ أْ رون فٟ ا١ٌّلاْ ِٓ اٌؼَبوو 

( 800)ث١ٓ لز١ً ١ّٙٚل ِٓ لٍخ اٌّبء ِب ٠ٕٛف ػٓ 

ٕٕلٚق عجقبٔخ ٚأهىاق ِّٚٙبد ( 60)ٔفو ِٚملاه 

( 60)فٛق ػٓ ٚوبْ ػلح اٌّغبه٠ؼ ِب ٠... ػَىو٠خ 

ِٓ -أٞ اٌٚبثٜ وبرت اٌوٍبٌخ-فىٕذ , ٔفو

عٍّخ ِٓ ٘وة ِٚٓ فملد أ١ّبإُ٘ ٚاٌؾّل هلل هة 

 . (78)"اٌؼ١ٍّٓ ػٍٝ اٌؼبف١خ

٠زٚؼ ِٓ اٌوٚا٠خ أػالٖ أْ اٌمٛاد اٌْو٠فخ وبٔذ 

اٌَجبلخ ثبٌٙوٚة ِٓ أهٗ اٌّؼووخ صُ رجؼزُٙ 

اٌمٛاد إٌظب١ِخ؛ ٚلل ٔمً اٌٚبثٜ اٌؼضّبٟٔ ػٓ أؽل 

ؽلصٕٟ ِٓ وبْ ١ٌٌ ٌٗ ػاللخ : " اٌؼ١بْ لٌٛٗ ّٙٛك

فٟ ٘نٖ اٌّؾبهثخ أؽل اٌّزفوع١ٓ وبٔذ فٟ ٘نٖ 

اٌؾٍّخ أٔغبي األ١ِو ػجلهللا ثبّب ٚف١ًٖ ثه فُٙ ثؼل 

ِب ٘وثذ ػوثبُٔٙ ٚعّبػزُٙ الزفٛا أصوُ٘ ٘بهث١ٓ 

ٚاألهوبْ ؽوة ا١ٌٛىثبّٟ ػٕلِب ٍّغ أٚي ٍٛك 

ٚهعغ ٘بهة األ١ّبء ِب وبْ كأثٗ اال أفن اٌّلافغ 

اٌٝ عٙخ اٌمٕفنح فٛفًب ػٍٝ اٌّلافغ اْ رمغ فٟ ٠ل 

اٌؼلٚ ٚاٌمبئل ىوٟ ثه ثؼل ثو٘خ ى١٘لح ونٌه ٘وة 

ٚثم١ذ اٌؼَبوو فٟ ١ِلاْ اٌٛغٝ فٙنٖ أٚي ٚالؼخ 

 . (79)..."ٚأٚي ِؾبهثخ ِٓ ِؾبهثبد اٌؼ١َو

ٕٚ٘ب ٠غت اٌزٛلف ِغ اٌوٚا٠بربألهثؼؾٛي ٘نٖ  

ف١زف١ٖالد  اٌّؼووخ؛ ؽ١ش ٠ٛعل افزالف وج١و

ْ رٍه اٌوؽٍخ، ٚ٘ٛ  َّٚ أؽلاصٙب ٚٔزبئغٙب؛فبٌجووبرٟ ك

ٚالغ رؾذ رؤص١و اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ؛ ؽ١ش اْ وزبثخ 

ٚرٛؽٟ ثٚؼف , اٌؾم١مخ رُغٚت اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ

ٌٚنٌه وبٔذ هٚا٠برٗ ١ٍِئخ ثبٌّغبٌطبد ,لٛارٗ

ٚاٌّجبٌغبرف١ّب ٠زؼٍك ثبٌٛلبئغ 

ٛا١ٌخ ِٚب ٠زؼٍك ثبٌْق١ٖبد اٌّ,ٚٔزبئغٙب,اٌؼَىو٠خ

ٌإلكه٠َٟ ِٚٛالفٙب؛ ث١ّٕب ػجلهللا ثٓ اٌؾ١َٓ وزت 

ٚلل رؾوه ِٓ ٙغٜ , ِنووارٗ فٟ ٚلذ ِزؤفو

ٚثبٌزبٌٟ وزت ثؾ١بك٠خ ِٚٛٙٛػ١خ رُؾَت , ٚاٌلٖ

ٚوبٔذ ٍججًب فٟ اٌىْف ػٓ ؽم١مخ رٍه , ٌٗ

ٚفٟ اٌّمبثً رزَموٚا٠زب  ,اٌّٛاعٙبد

ٚاٌٚبثٜ اٌؼضّبٟٔ ػٓ ١ٍو اٌّؼووخ ِغ ,ّف١ك

ِٓ ؽ١ش رؼوُٙٙ ,  ثٓ اٌؾ١َٓهٚا٠خ ػجلهللا

ٚر١ّي ّف١ك فٟ هٚا٠زٗ ػٓ اٌَبثمز١ٓ ,ٌٙي٠ّخ وج١وح

ثزؾ١ًٍ أٍجبة اٌٙي٠ّخ رؾ١ٍالً ِٕطم١ًب ٠زفك ِؼٗ وً 

ٚاٌزٟ , ِٓ ٠ؼوف ّق١ٖخ اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ اٌؼ١ٕلح

ٚإٌظوح , رزٖوف ثْٟء ِٓ ػلَ االوزواس ثب٢فو

وّب رز١ّي هٚا٠خ اٌظبثٜ ثٕٛف ,االٍزؼالئ١خ

 .ٚؽٖو اٌقَبئو, وخاٌّؼو

ِٚٓ اٌغل٠و مووٖ أٔٙي٠ّخ اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ فٟ 
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؛ (80)عٙبد اٌمٕفنح ألٍمذ أؽّل ػيد ثبّب فٟ ا١ٌّٓ 

مٌه أْ أزٖبهاٌمٛاد اإلكه١َ٠خ لل ٠ئصو ػٍٝ 

ٌٚنا لوه ,(81)اٌغٙٛك اٌزٟ ثنٌٙب ٌمّغ صٛهح ٕٕؼبء

ثؼل اٌزْبٚه ِغ اٌؾىِٛخ اٌؼضّب١ٔخ فٟ اٍزبٔجٛي 

٠خ ػٍٝ اٌّقالف ا١ٌٍَّبٟٔ اٌم١بَ ثؾٍّخ ػَىو

ثٙلف فزؼ عجٙخ ِٓ اٌغٙخ اٌغٕٛث١خ ػٍٝ ا١ٌَل 

ٚثبٌزبٌٟ اّغبٌٗ ػٓ كػُ لٛارٗ ,ِؾّل اإلكه٠َٟ

اٌزٟ رٛاعٗ اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍٟ فٟ عٙبد 

و فٟ , اٌمٕفنح َٕ ٚػٓ اٌّزٖوف اٌؼضّبٟٔ اٌُّؾب

ٌٍم١بَ , (82)ٚوٍف ِؾّل ػٍٟ ثبّب ٚاٌٟ ا١ٌّٓ , أثٙب

, عٗ ػٍٝ هأً لٛارٗ اٌٝ اٌؾل٠لحثزٍه اٌّّٙخ فزٛ

, ِٚٓ ٕ٘بن ٚعٗ لٛح ػَىو٠خ اٌٝ ِل٠ٕخ ع١ياْ

ٚفٟ عبىاْ ٚلؼذ ػلح ِٛاعٙبد ث١ٓ اٌطوف١ٓ وبْ 

ِٓ أّ٘ٙب ِٛلؼخ اٌؾفبئو اٌزٟ ُِ٘يِذ ف١ٙب اٌمٛاد 

 .(83)اٌؼضّب١ٔخ ٘ي٠ّخ وج١وح 

أِب ِب ٠زؼٍك ثٕزبئظ رٍه اٌّؼووخ؛ فّٓ اٌٛاٙؼ أْ 

ٚثلأ , ػٍٝ اٌْو٠ف اٌؾ١َٓاٌٙي٠ّخ أٌمذ ثظالٌٙب 

٠ؾَت ؽَبة لٛح اٌمجبئً اٌّٛا١ٌخ ١ٌٍَل اإلكه٠َٟ؛ 

فىضف االٍزؼلاكاد ٚمٌه ثطٍت اإلِلاكاد اٌؼَىو٠خ 

ٚٔز١غخ ٌنٌه ِىش فَّخ , ِٓ اٌؾىِٛخ اٌؼضّب١ٔخ

ب ٌالٍزواؽخ ٚأزظبه اإلِلاكاد ًِ اٌزٟ , ػْو ٠ٛ

وبٔذ ػجبهح ػٓ صالصخ ٛٛاث١و اٙبف١خ فٟ وً 

ٚصالصخ ٛٛاث١و أفوٜ ثؼلك أٌف ,ٕل٠ًبع (850)ٛبثٛه

ٚٛبثٛه ِٓ ا١ٌّٓ ثم١بكح ١ٙبء , ِٚئزٟ عٕلٞ

 ,ٚػلك ِٓ اٌمٛاد اٌّؼبٚٔخ ٚاٌٙغبٔخ,(84)ثه

ٚرٛعٙذ اٌمٛح اٌٝ ِٛلغ اٌّؼووخ اٌَبثك  ,ٚاٌّلافغ

أْ ٠ىْٛ أ١ِو ,(85)فٟ فجذ ػغالٔٛوٍفي٠ل ثٓ فٛاى

و ا١ٌٗ اٌجووبرٟ أصٕبء ؽل٠ضٗ.(86)اٌغ١ّغ ِْ  ٚ٘ٛ ِب ٌُ ٠ُ

 .(87)ػٓ رٍه اٌّؼووخ

أِب ثبٌَٕجخ ٌٍّٛاعٙخ اٌضب١ٔخ ث١ٓ لٛاد            

, اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ ٚاٌمٛاد اٌزبثؼخ ١ٌٍَل اإلكه٠َٟ

عّبكٜ -1فمل ٚلؼذ فٟ ١ٌٍخ اٌضالصبء اٌّٛافك 

ثؼل أْ أِو , 1911َ-5-29/ ٘ـ1329-ا٢فوح

ثم١بكح , (88) اٌْو٠ف لٛارٗ ثبٌزؾون اٌٝ فجذ ػغالْ

ِٚؼُٙ اٌْو٠ف ى٠ل ثٓ , ٚف١ًٖٔغ١ٍٗ ػجلهللا 

, ٚع١ًّ ثه ٔغً اٌْو٠ف ٔبٕو ثٓ اٌؾ١َٓ, فٛاى

ٚلل للهد  رٍه , ٚػلك ِٓ أّواف ِىخ ٚاٌّل٠ٕخ

ُِٕٙ أٌفبْ ٚفَّّبئخ ِٓ ( 5200)اٌمٛح ثؾٛاٌٟ 

ِٚؼُٙ , ٚاٌجبلٟ ِٓ اٌمٛاد إٌظب١ِخ, لجبئً اٌؼوة

ٚصّب١ٔخ ِلافغ  (Mitrailleuse)ِلفؼبْ ِزو١ٌٚٛى 

 . (89)عج١ٍخ

٠ٚوٚٞ اٌجووبرٟ أؽلاس رٍه اٌّٛاعٙبد          

ف١ْ١و اٌٝ أٔٗ ػٕلِب ٍٕٚذ اٌمٛاد اٌزبثؼخ ٌٍْو٠ف 

اٌٝ فجذ ػغالْ ٚعلٚا لٛاد اثٓ فوّبْ لل 

ٍُ ََ ََّو,رؾٖٕٛا ث١ٓ أّغبه اٌ , ٚاٌّوؿ, ٚاٌ

, ٚػٍّٛا ؽٛاعي ِٓ اٌوِبي رم١ُٙ ِٓ اٌوٕبٓ

ٚػٕل مٌه هرت األ١ِواْ اٌمٛاد ٚأِوا ثبٛالق 

اْ اٌّلافغ ػٍٝ لٛاد اثٓ فوّبْ ؽزٝ ١ٔو

ٚرواعؼٛا لبٕل٠ٓ ٚاكٞ , أفوعُٛ٘ ِٓ ِىبُِٕٙ

ٚاٍزّود , فزؼمجزُٙ ف١ً اٌْو٠ف ٚاٌٙغبٔخ, ٠جب

اٌّؼووخ ٍغبالً ث١ٓ اٌطوف١ٓ ؽزٝ ُِ٘يَ أرجبع ا١ٌَل 

ٚرواعؼٛا ِغ لبئلُ٘ اثٓ فوّبْ , ِؾّل اإلكه٠َٟ

ٚرّذ ا١ٌَطوح ػٍٝ فجذ ػغالْ , اٌٝ ٚاكٞ ٠جب

ٚأّبه اٌٝ أٔٗ ٌُ ٠ُٖت أؽل , ِٛا ثٗ رٍه ا١ٌٍٍخٚألب

أّقبٓ ِٓ ( 7)ثؤمٜ ِٓ لٛاد اٌْو٠ف ث١ّٕب لزً 

 .( 90)أرجبع ا١ٌَل اإلكه٠َٟ 

 

٠َٚزّو اٌجووبرٟ فٟ ٍوك أؽلاس رٍه اٌّٛاعٙبد 

ف١نوو أْ لٛاد اٌْو٠ف رؾووذ فٟ ا١ٌَٛ اٌضبٟٔ 

ٚػٕل ٌُٕٚٛٙ ٚعلٚا ,ٚلٛى أثبٌؼ١و,رغبٖ ٚاكٞ ٠جب

ّٛا١ٌخ ١ٌٍَل اإلكه٠َٟ ٚاٌّىٛٔخ ِٓ لجبئً اٌمٛاد اٌ

ٚػلكُ٘ ,ٚؽٍٟ اثٓ ٠ؼمٛة,ٚلٛى أثباٌؼ١و,ٚاكٞ ٠جب

ٚلل وّٕٛا فٟ ,(91) اصٕٝ ػْو أٌف ِمبرً(,12000)

ٚرؼبًِ ِؼُٙ اٌغ١ِ ,اٌٛاكٞ ث١ٓ األّغبه اٌىض١فخ

اٌْو٠فٟ ثٕفٌ اٌطو٠مخ فٟ ِؼووخ فجذ ػغالْ 

صُ ,األٌٚٝ؛ ؽ١ش أٍٛمٛا ػ١ٍُٙ ١ٔواْ اٌّلافغ

ؽزٝ ُِ٘يِذ ,اؽزلِذ اٌّٛاعٙبد ثبٌَالػ األث١٘

ٚرواعؼذ اٌٝ ٚاكٞ ,اٌمٛاد اٌّٛا١ٌخ ٌإلكه٠َٟ

( 600)ثؼل أْ فٍّفٛا ٚهاءُ٘ ,ؽٍٟ عٕٛثٟ ٚاكٞ ٠جب

 .(92)لز١ً

ٚؽَت هٚا٠خ ػجلهللا ثٓ اٌؾ١َٓ فبْ اٌمٛاد اٌزبثؼخ 

١ٌٍَل ِؾّل ثٓ ػٍٟ اإلكه٠َٟ لل اٍزمود فٟ 
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ٚموو أُٔٙ ,األٌِٚٝٛالؼٙب ثؼل ِؼووخ فجذ ػغالْ 

. (93)ٚػٍٝ اٌؾبٌخ ٔفَٙب, ٚعلُٚ٘ فٟ اٌّٛلغ ٔفَٗ

ٚ٘ٛ ِب ٠ئول أْ ا١ٌَل اإلكه٠َٟ ٌُ ٠ّلُ٘ ثؤٞ لٛح 

١ُْ٠ٚو . رُنوو؛ الْٔغبٌٗ ثؾٍّخ ا١ٌّٓ ٍبٌفخ اٌنوو

ػجلهللا فٟ ِنووارٗ أٔزٍه اٌّٛاعٙخٌُ رىٓ ألً ِٓ 

ٚلٛح ّٚواٍخ ,ٍبثمزٙب ِٓ ؽ١ش ٙواٚح اٌمزبي

ػٍٝ ,ٚاٍزجَبٌُٙ فٟ اٌّٛاعٙخ,١َ٠خاٌمٛاد اإلكه

اٌوغُ ِٓ ػلَ اٌزىبفئ فٟ األٍٍؾخ ٚاٌغٕل إٌظبِٟ 

ً فٟ أؽلاس رٍه ,اٌّلهة اٌزبثغ ٌٍْو٠ف َّٖ ٚف

اٌّٛاعٙبد اٌؼَىو٠خ اٌزٟ وبْ ِْبهًوب ف١ٙب ثٕفَٗ؛ 

فؤّبه اٌٝ أْ اٌّؼووخ ثلأد ثّٛاعٙخ ػ١ٕفخ ِٓ لجً 

, ١ًٍاٌمٛاد اإلكه١َ٠خاٍزّود ٛٛاي مٌه ا١ٌَٛ ٚاٌ

ٚفٟ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ اٍزطبػذ اٌمٛاد اٌْو٠ف١خ 

ٚإٌظب١ِخ اٌؼضّب١ٔخ رور١ت أٚٙبػٙب َِزف١لح ِٓ 

ٚٙغطذ ػٍٝ اٌمٛاد , فبهق اٌؼلك ٚاٌؼلح ٌٖبٌؾٙب

اٌزبثؼخ ٌإلكه٠َٟ ؽزىزواعؼذ اٌٝ لٛى أثب اٌؼ١و؛ 

ٚموو أْ , ؽ١ش ؽٍذ ثُٙ اٌٙي٠ّخ ثؼل لزبي ػ١ٕف

َٛ اٌضبٟٔ فَبئو اٌغ١ِ اٌْو٠فٟ فٟ ِؼبهن ا١ٌ

ٚ٘ٛ ِبٌُ ٠ُْو , (94)ِئز١ٓ ٚصّب١ٔٓ لز١الً ( 280)ثٍغذ 

ٚاٌٛالغ أْ ِبمووٖ . (95)ا١ٌٗ اٌجووبرٟ فٟ هٚا٠زٗ

ػجلهللا ثٓ اٌؾ١َٓ فٟ ِنووارٗ ٠ُقبٌف هٚا٠خ 

اٌجووبرٟ اٌنٞ أّبه اٌٝ أْ اٌّؼووخ ٍبهد فٟ 

ا١ٌَٛ األٚي ٌٖبٌؼ اٌْو٠ف،ٚأُٔٙ ٍِىٛا فجذ 

ي٠ّخ اٌمٛاد اإلكه١َ٠خ ثؼل ٘, ػغالْ ٚألبِٛا ف١ٗ

ٚأْ لٛاد اٌْو٠ف ٌُ ,ٚرواعؼُٙ اٌٝ ٚاكٞ ٠جب

ٚ٘نا ٠ئول ِب . (96)رقَو عٕل٠ًب فٟ رٍه اٌّٛاعٙخ

م٘جذ ا١ٌٗ ِٓ رؾ١ّي اٌجووبرٟ ٚثُؼلٖ ػٓ 

 .اٌّٛٙٛػ١خ فٟ ٔمً أؽلاس رٍه اٌّٛاعٙبد

وؿـوز أبـٚ افًـر ,ـٕٚٝ ادواجٓـٚت ذم خبـٝ ظجـالن

بغ افؼـيف وأتبـٚع  شٚفٍٜ افذـر من أؿوى ادواجٓٚت

وافواؿع أن افَوات افتٚبًـٜ فِؼـيف ظٕٚـٝ  .اإلدريز

وتٍقـ وبـٚء , افُثر من ادنُالت مْٓـٚ َٕـص ادٔـٚه

: ؾوـاًلظن ذاشـٜ (97)وَحـر هتٚمـٜ افنـديد ,افُوفرا

وافتي أؾَدهتم افُثـر مـن , ادَٚومٜ من أتبٚظٚإلدريز

: " ؿواهتم افْيٚمٜٔ وؽـر افْيٚمٔـٜ: حتـى ؿـٚل ظبـداهلل

ٚ وشبًامئٜ ٍٕر مـن شـبًٜ  ًٍ وأصبحٝ افَوات افسـٜٔ أف

 .(98)"اآلف

 ,م1911-6-1/هـ1329-6-4وذم يوم اجلًّٜ 

ًٜ مـن  أفـف مَٚتـل إػ ( 1000)بًٞ افؼيف ؿوًة مُوٕ

وهـٚمجوا  ,جْـويب ؿـوز أبـٚ افًـر,(99)حع ابن يًَوب

( 7)وؿتِوا ,ادديْٜ وأخذوا افُثر من ادوار واألموال

ويذـر افزـٚتٖٔن تِك افَوات وجدت ظدًدا  ,من أهِٓٚ

مــن األضٍــٚل ُمَِــغ ظــذ األرض مــن صــدة افًىــش 

وأرجــع ذفــك إػ ـرامــٚت اإلدريزــ افتــي , واجلــوع

وذم رأيي أن هجوم ؿوات افؼـيف ظـذ . (100)صدؿوهٚ

هٗالء افسُٚن واشتالب مواصٔٓم وؿتِٓم وتؼـيدهم 

ومــن  .ال تَــل ِوزًرا ظــام ارتُبــه اإلدريزــ ذم حَٓــم 

اجلدير ذـره أن ظبداهلل بـن احلسـغ مل ُيِؼـ هلـذه افَـوة 

وؿك حديثه ظن توجه احلِّٜ إػ , وهجومٓٚ ظذ حع

 .(101)ظسر فٍك حهٚر أ ٚ

وذم أثْٚء توجه افؼـيف احلسـغ إػ ؿـوز أبـٚافًر ذم   

ــل تِــك اجلٓــٚت إلظــالن ,ضريَــه أل ــٚ ــِدَمٝ ؿبٚئ ؿ

حٔـٞ يـذـر ــام وصـِٝ إمـدادات ظثامٕٔـٜ: , افىٚظٜ

-2/هــ1329-6-5افزـٚيت إٔـه ذم يـوم افسـبٝ 

وصل ٕنٖت بٚصٚ مـن إشـتٕٚبول فَٔـٚدة , م6-1911

, افَوات افْيٚمٜٔ بًْٚء ظذ ضِٛ من افؼـيف احلسـغ

-6-10وبًد مخسٜ أيٚم من ذفك افتٚريخ وحتديًدا ذم 

وصِٝ بٚخرتٚن حربٔتٚن , م1911-6-7/هـ1329

دو: ألن افزــٚيت مل حيـدد ظثامٕٔتٚن دْٔٚء افٍَْذة ؾـٔام يبـ

وذـــرأن افؼــيف أصــدر أوامــره هلــٚ , مُــٚن ٕزوهلــٚ

ــوإىء ظــذ شــٚحل افبحــر  ــٜ م بٚفتوجــه ورضب ثالث

: (104)وافـزك, (103)وافوشـم ,(102)وهي افنَٔق, األمحر
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, ألهنٚ حسٛ مٚ ذـر مهدر افسالح افـوارد فإلدريزـ

ــك  ــٜ بيــب تِ ــواخر احلربٔ ــك افب ــٝ تِ ــد ؿٚم وؿ

وؿتِــٝ افُثــر مــن أهِٓــٚ , مرهتــٚادوإىءافثالثــٜ ود

ومن افواضـح أن اهلـدف مـن  .(105)خهوًصٚ ذم افنَٔق

, وصول ٕنـٖت بٚصـٚ ؿٚئـد افَـوات افْيٚمٔـٜ افسـٔـٜ

ــواخر افًســُريٜ مــن  ــك مــع وصــول افب ــزامن ذف وت

هــو دظــم موؿــف افؼــيف أمــٚم افَــوات  ,إشــتٕٚبول

وؿىـع إمـدادات األشـِحٜ افتـي , اإلدريسٜٔ من جٜٓ

دمـدر اإلصـٚرة إػ أن .مْٔـٚء جـٚزان تهِٓم ظن ضريق 

ــٜ  اإلدريزــ اشــتٌل ؾرصــٜ ٕنــوب احلــرب  اإليىٚفٔ

وظَـد اتٍٚؿٔـٜ , افًثامٕٜٔ حول ضرابِس افٌرب فهٚحله

 .(106) مع اإليىٚفٔغ فتزويده بٚدٚل وافسالح

مُٞ افؼيف احلسغ ذم ؿوز أبٚ افًر من افٔوم افًٚذ 

-10حتــى احلــٚدي وافًؼــين مــن مجــٚدى اآلخــرة 

يْتير ؿـدوم ,م1911-18/6-7/هـ21/6-1329

 .(107)ويتٖٓٔ فِتوجه إػ أ ٚ فٍك احلهـٚر ظْٓـٚ ,افَبٚئل

وذم افٔوم احلٚدي وافًؼين حترـٝ تِك افَوات بٚدمٚه 

ـل مسـرهتٚ جْوًبـٚ ظـز هتٚمـٜ , جبـٚل افرسـاة ِّ ومل ُتُ

الشتًٚدة افٍْـوذ ظـذ تِـك مـن ادْـٚضق مـن شـٔىرة 

ة ظوامل دؾًٝ افؼـيف ويبدو أن هْٚك ظد. اإلدريز

 :فذفك افتحرك مْٓٚ

وهــو ؾــك , تٍْٔــذ هــدف احلِّــٜ افــرئٔس -

ويبـدو أن افدوفـٜ افًثامٕٔـٜ دؾًـٝ  .احلهٚر ظن أ ـٚ

بٚفؼيف فرسظٜ افتحرك بًْٚء ظذ افـدظوات ادتُـررة 

 .من متكف ظسر شِٔامن صٍٔق

أن حترك احلِّٜ اشتٌرق أـثر مْنـٓرين مْـذ  -

ووادي ,ؿـوز أبـٚ افًـر مسرهٚ من مُٜ ادُرمٜ حتى

ومل يتحَـق  ,واجٓٝ خالهلٚ افُثر من ادهٚظٛ, يبٚ

وهـو رسظـٜ افَوـٚء , اهلدف افذي شٚرت من أجِه

واشـتًٚدة افٍْـوذ ظـذ ادْـٚضق , ظذ أتبٚع اإلدريز

 .افتي اشتوػ ظِٔٓٚ

مٚ تًرض فه اجلٔش مـن خسـٚئر ذم األرواح  -

, شوإتنٚر األمراض بـغ أؾـراد اجلـٔ, ٕتٔجٜ افَتل

وؿد أصٚر ظبداهلل بـن احلسـغ إػ  .وبٚء افُوفرا : مثل

أن ادرض بدأ خيف إتنٚره ظْـد تـوجٓٓم إػ افرسـاة 

(108). 

ذم (109)توجٓٝ احلِّٜ ذًؿٚ ظـز مْىَـٜ وادي ُمِؼـف

وهو فَبٚئل , (110)ووصِٝ شوق اجلًّٜ, هتٚمٜ بٚفَرن

واشتّر حتـرك اجلـٔش ,ربًٜٔ ذم افٔوم افثٚين وافًؼين

هلـم مواجٓـٚت ذم وادي ريـع احلجٚيـٜ  حٔٞ حهِٝ

واشتىٚظٝ ؿـوات افؼـيف تٍريـق تِـك ,(111) بربًٜٔ

 (7)افَوات افُٚمْٜ هلم ذم افوادي بًد أن ؿتِـٝ مـْٓم 

ثـم حترــٝ ذم افٔـوم اخلـٚمس  ,(112)وجرح ظدد مْٓم

وذم موؿــع افســٓول،وهو ظبــٚرة ظــن واٍد , وافًؼـين

افتَـوا بَـوة مـن افَـوات ,(113)ضٔق بٚفَرب من بـٚرق

ــــٜ فإلدريزــــ ــــن ,ادوافٔ ــــى ب ــــٔد حئ بَٔٚدةافس

ودارت مواجٓٚت ظٍْٔـٜ اشـتىٚظٝ ,(114)ظرارافًّْي

ؿوات افؼيف بام متُِه من مداؾع ومًـدات ظسـُريٜ 

أن تٍـــرق تِـــك افَـــوات وتـــزحيٓم مـــن مُـــٚهنم 

 . (115)اإلشساتٔجي حٔٞ تراجًوا إػ مديْٜ بٚرق

ذم يوم اجلًّٜ افسـٚدس وافًؼـين مـن صـٓر مجـٚدى 

ـــذ وادي  ,اآلخـــرة ـــوات افؼـــيف أظ وصـــِٝ ؿ

وهْٚك ؿِدم ظذ افؼيف افنٔخ هٔٚزع صٔخ ؿبِٜٔ ,بٚرق

ومـن ثـم أؿبِـٝ افَبِٔـٜ , وأخـذ األمـٚن, آل موشى
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وإوم بًوٓم إػ  ,فالشتًراض أمٚم رُسادق افؼيف

وذم افٔوم افسٚبع وافًؼين حيـ .(116)اجلٔش افؼيٍي

وضِـٛ مـن افؼـيف أن , صٔخ ؿبٚئل بْي صٓر هتٚمـٜ

يُون صًود اجلٔش فِرساة ظن ضريق ؿـرى بْـي صـٓر 

بـدالً مـن ظَبـٜ حمٚئـل  (شٚؿغ)هتٚمٜ ظز افًَبٜ ادسامة 

وذفـك بسـبٛ أن افَـوات اإلدريسـٜٔ ( صـًٚر)ادسامة 

هدمٝ تِك افًَبٜ ظْد شامظٓم بتَدم ؿـوات افؼـيف 

ويُّن إضـٚؾٜ شـبٛ آخـر يتّثـل ذم .(117)صوب ظسر

فًسٚبِٜ منٚيخ ؿبٚئل صِٜ افْسٛ افتي دمّع افؼيف بٚ

وافتي يُّْه اإلؾٚدة مْٓٚ ذم ضـم مَـٚتع ,(118)بْي صٓر

تِك افَبِٜٔ جلٔنه: إضٚؾٜ فرؽبته ذم تٌٔـر خـط شـره 

بٚالبتًٚد ظن أمٚـن دمّع افَوات ادوافٔـٜ فإلدريزـ ذم 

 .جٓٚت حمٚيل ورجٚل أدع

وصًد بٚجلٔش ظز ظَبٜ , أخذ افؼيف بتِك افْهٔحٜ

ــٜ إػ ــٚؿغ ادٗدي ــاة ش ــٚل افرس ــٚيل جب ــِوا , أظ ووص

افتٚبًٜ فَٚئَّٚمٜٔ افْامص، وهي من أؿوـٜٔ , (119)تْومٜ

وذفك ذم افٔـوم , وتسّى بَوٚء بْي صٓر, فواء ظسر

-6-28/هــ1329-7-2افثٚين من صٓر رجـٛ 

ومُٞ اجلٔش ذم تْومٜ أربًٜ أيـٚم وؾـد ظِٔـه ,م1911

 .  (120)خالهلٚ منٚئخ ؿبٚئل بْي صٓر

من  من صٓر رجـٛ وصـِٝ األخبـٚر ذم افٔوم افثٚ        

 فِؼــيف بوجــود ؿــوات جمتًّــٜ حــول ظَبــٜ دمهــٚء

, حتٝ ؿٔٚدة حمّد بـن دفـٔم صـٔخ ؿبٚئـل ؿحىـٚن,(121)

وتبـدو ادبٚفٌـٜ ,(122) مخسـٜ آالف مَٚتـل (5000)ومًه

وبٚفتـٚيل ال ,شّٜ افؼيف افزـٚيت ذم تَديراهتٚألظـداد

وظْد وصول ؿوات افؼيف أمرهم .يُّن افرـون إفٔٓٚ

ووؿًــٝ مًرـــٜ ,ٚفتحرك وذم مَــدمتٓم ادــداؾعبــ

, اشتّرت أربع شٚظٚت إتٓٝ بٕٚتهٚر ؿوات افؼيف

ثامٕـغ ؿتـٔاًل حسـٛ  (80)وأشٍرت تِك ادواجٜٓ ظـن

وظذ إثر ذفك تَدمٝ ؿوات افؼـيف  ,روايٜ افزـٚيت

ــّر ــَدَوان,إػ بِِس ــٜ َش ــِٝ ظَب ــد أن ,(123)ووص بً

وؿِدم أهٚيل ,تراجًٝ أمٚمٓم افَوات ادوافٜٔ فإلدريز

 .(124)تِك اجلٓٚت ظذ افؼيف وأظِْوا افىٚظٜ

حتــرك افؼــيف بَواتــه يــوم اخلّــٔس ادواؾــق  

وَٕزفٍي شوق , م1911-7-6/هـ10-7-1329

ثـم حترــٝ افَـوات , اإلثْغ ببِِسّر وأؿٚم  ٚ يومغ

-12يوم  ,(125)جْوًبٚ دمٚه بِِحّر: ووصِٝ واديًّق

ـــ7-1329 ــدموا ,م1911-7-8/ه ــم تَ ــن ث وم

حٔٞ ـٕٚـٝ افَـوات ادوافٔـٜ فإلدريزـ : (126)ٔبٔحٚنإف

ًٜ هلم بَٔٚدة حمّد بن دفٔم ومًـه ظـدد مـن ظِـامء ,ـٚمْ

( 4300)بَـوة مُوٕـٜ مـن , ومنٚيخ ظسـر وؿبـٚئِٓم

وظْــد شــامع افؼــيف , أربًـٜ اآلف وثالثامئــٜ مَٚتــل

ــداهلل  ــه ظب ــٚدة ٕجِٔ ــٛ اجلــٔش حتــٝ ؿٔ ــتجًّٓم رت  ب

, ومــداؾع ومًٓــم ظــدة ضــوابر ظســُريٜ, وؾٔهــل

/ 14-13ووؿًٝ ظدة اصتبٚـٚت ظذ مـدى افٔـومغ 

ومتُْــٝ ؿــوات , م10/7/1911-9/هـــ7/1329

واشـتىٚظوا , افؼيف من افتَدم وتٍريق تِك افَبٚئـل

 .(127)ذم افٔوم اخلٚمس ظؼ من صًود ظَبٜ بٔحٚن

تَدمٝ افَوات افتٚبًٜ فِؼيف إػ ؿرى صـَبح  

ذ ووؾــد صــٔخٓٚ وؿبٚئــل تِــك افَــرى ظــ, ببِِحّــر

وأظِْوا افىٚظٜ وتًٓدوا بدؾع افزــٚة ,افؼيف احلسغ

وذم افسٚبع ظؼ من رجٛ صًدت افَـوات ظَبـٜ , فه

ووؿًٝ هلم ظدة اصتبٚـٚت مع افَـوات افتٚبًـٜ , َصَبح

وؿـد اشـتىٚظٝ ؿـوات افؼـيف افتٌِـٛ , فإلدريز
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وهي آخر ؿرى بالد بِِحّـر , وافتَدم إػ ِظبل, ظِٔٓٚ

ومن ادِحوظ أن ادواجٓـٚت  ,(128)ادحٚذيٜ فبالد ظسر

افسـٜٔ ادراؾَـٜ  افتي خٚضٓٚ افؼيف احلسغ وافَوات

فه مْذ صًوده افرساة ـٕٚٝ أشٓل ممٚ واجٓتـه ؿواتـه ذم 

وفًــــل إنــــٌٚل افســــٔد مهــــىٍى , هتٚمــــٜ

وؿواته بحهٚر أ ٚ مًْه من دظـم افَـوات ,(129)افًّْي

, افتٚبًٜ هلم: ؾواًل ظن وجود افَـوات افسـٔـٜ اددربـٜ

 .ادداؾع افتي ال متتُِٓٚ افَبٚئل ادوافٜٔ فإلدريزو

ذم افٔوم افثٚمن ظؼ مـن صـٓر رجـٛ دخِـٝ  

وذم ضريَٓم يذـر افزــٚيت , ؿوات افؼيف بالد ظسر

ظؼـة أآلف  (10000)أهنم واجٓـوا ؿـوة مُوٕـٜ مـن 

بدظم مـن ,(130)مَٚتل حتٝ أربع رايٚت ذم ظَبٜ افدرجٜ

ل خـز تِـك وظْـد وصـو ,افسٔد مهىٍى اإلدريزـ

ز ؿواته ورتٛ ؿواته حتٝ ؿٔٚدة ٕجِٔه  ّٓ افَوة فِؼيف ج

, وأمر افَوات افْيٚمٜٔ بهًود اجلبـٚل,ظبداهلل وؾٔهل

ودارت مواجٓـٜ ؿويـٜ بـغ افىـرؾغ , ومًٓم ادـداؾع

وؿتـل مـن افَـوات , إتٓٝ بٕٚتهـٚر ؿـوات افؼـيف

: ومـن ٕٚؾِـٜ افَـول .(131) ؿتٔل (200)افتٚبًٜ فإلدريز 

مبٚفٌٜ افزــٚيت ذم تَـدير األظـداد افتٚبًـٜ  احلديٞ ظن

ذم مَٚبًِـدم  ,وادبٚفٌٜ ذم تَدير خسٚئرهم, فإلدريز

 .ذـره خسٚئر افؼيف ذم تِك ادواجٜٓ

أصبح افىريق مٍتوًحـٚ أمـٚم افؼـيف احلسـغ  

وشٚرت ؿواته دمـٚه , فِتَدم إػ أ ٚ بًد مًرـٜ افدرجٜ

فثـٚمن ظؼـ ووصِتٓٚ ؿواته يوم اجلًّـٜ ا, ظَبٜ ِصًٚر

رة مـن ِؿَبــل , مـن صـٓر رجــٛ ووجـدوا افًَبـٜ ُمــدم 

وؿـد أصـٚر افزــٚيت إػ إٔـه  ,افَوات افتٚبًٜ فإلدريز

ظْد وصـول افَـوات افؼـئٍٜ وإتهـٚرهٚ افسـٚبق ذم 

وأضَِـوا اجلْـود افًثامٕٔـغ ,تٍرؿٝ افَبٚئـل, افدرجٜ

ؿٚئـد , وهرب مهىٍى افًّْـي, افذين ـٕٚوا ذم األرس

وتــرك ؿهــوره افتــي يّتُِٓــٚ ذم , زــاجلــٔش اإلدري

وترك األمـوال  -مل حيدد اشّٓٚ-إحدى ؿرى ظسر 

وحلَوا به وأخـذوا , وتتبًه األهٚيل, وافذهٛ وافٍوٜ

وتبـدو . (132) وترـوه ذم أشـوأ حـٚل, مٚ مًه من أموال

ًٜ ذم حديثه ظن األموال وافَهور  مبٚفٌٜ افزـٚيت واضح

أمــٚ  .رافتــي يّتُِٓــٚ مهــىٍى افًّْــي ذم بــالد ظســ

ؾَد تراجع بهـًوبٜ إػ بـالد رجـٚل ,مهىٍى افًّْي

ومن ثم تواصل مع اإلمٚم حمّد بن ظع اإلدريزـ ,أدع

 .(133) فتدارس األوضٚع ذم هتٚمٜ وـٍٜٔٔ مًٚجلتٓٚ

ــٚ َٕىــٜ جــديرة بٚفَْــٚش ــٚضٗ , وهْ وهــي تتًِــق بتب

افؼيف احلسغ بن ظع ذم افتوجه إػ أ ٚ فٍك احلهٚر: 

وتبٚضٖ ذم مسره: حٔٞ , ضريق هتٚمٜؾّن افبدايٜ شِك 

ــٜ ــغ مُ ــٓر ب ــٜ أص ــن ثالث ــرهٖـثر م ــتٌرق مس , اش

وؿوز أبٚ افًرإػ أن وصل أ ٚ:حٔـٞ خـرج , وافٍَْذة

ــٚريخ  ــٜ بت ــن مُ ـــ1329-4-16م -4-15/ه

ــــــٚريخ , م1911 -7-19ووصــــــل أ ــــــٚ بت

ـــ1329 ــي أن افؼــيف  .م1911-7-15/ه وذم رأي

ــٜ حترـــه إمــ ــٚضٗ ذم بداي ٚ الٕتيــٚر احلســغ تًّــد افتب

أو مٚ شوف ُتسٍر ظْـه احلـرب ذم ,افتوجٔٓٚت افًثامٕٜٔ

أواظتًَٚدا مْه أن افَبٚئل شتتواؾد ظِٔـه وتـتخذ ,صًْٚء

ـام اظتَد إٔه بتحرـه ظـن ضريـق هتٚمـٜ , ظن اإلدريز

شوف يتُّن من اشتًٚدة ٍٕوذه ظذ تِك ادْـٚضق مـن 

ك افَـوات, أتبٚع  افسٔد اإلدريز ِٓ  وذم افوؿٝ ذاته ُيْ

ل فـه افسـٔىرة , افًثامٕٜٔ ادُحَٚسة ذم أ ٚ ُٓ وبذفك َتسـ

 .ظذ اجلّٔع: فُْه مل يْجح ذم ذفك
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 :ٕٚٛي اٌْو٠ف اٌؾ١َٓ أثٙب -

حترـٝ ؿوات افؼيف احلسغ من ظَبٜ صًٚر دمـٚه 

وذم أثْٚء مرورهم ببالد بْي مِك ظسر هنبتٓٚ , أ ٚ

ومن ثـم وؾـد ظِٔـه منـٚيخ تِـك افَبٚئـل , ؿواته

ْٓم وأمر بـرد مـٚ ُأِخـذ مـْٓموأظِْوا اف , ىٚظٜ: ؾٖم 

-19وذم يـوم افسـبٝ . (134)وراؾَه بًوٓم أل ـٚ

حترك افؼـيف , م1911-7-15/هـ7-1329

وظْـد اؿـسا م مْٓـٚ شـّع , وؿواته فـدخول أ ـٚ

أصوات ادداؾع تىِق ٕراهنٚ: ؾبًٞ من يستُنـف 

فه األمر ؾٖخزوه إٔـه شـِٔامن صـٍٔق ومًـه بًـض 

ــٝ ــي ـٕٚ ــٚـر افت ــوا  افًس ــٚ خرج ــَٚسًة ذم أ  حم

, الشتَبٚل افؼيف بًد هروب مهىٍى اإلدريز

, وؿد أمر افؼيف برد افتحٜٔ هلـم وأضِـق ادـداؾع

وتَٚبل افؼـيف وشـِٔامن بٚصـٚ افـذي اصـىحٛ 

 .(135)افؼيف ودخِوا أ ٚ مسٚء ذفك افٔوم

ومن ادِحوظ من خالل تتبع شر احلِّٜ مْـذ          

ا ببالد بِِسّروبِِحّر ثم صًودهٚ إػ تْومٜ مرورً 

هو رسظـٜ شـٔىرهتٚ ظـذ , دخول أ ٚ دون مَٚومٜ

ادْٚضق افتي مرت  ٚ وختع ؿبٚئل ظسر افرساة ظـن 

مهىٍى افًّْي وإواممٓم فِؼيف ظذ افًُـس 

من ادَٚومٜ افنديدة افتي فَٔتٓٚ احلِّٜ افؼـئٍٜ ذم 

هتٚمٜ ؟ وبًد افبحٞ ظن شبٛ ذفـك تبـغ وجـود 

رات افتي تذـر إٔـه ــٚن هْـٚك اتٍـٚق بًض اإلصٚ

رسي بــغ بًــض زظــامء ؿبٚئــل ظســر وافؼــيف 

ــن  ــل ظ ــك افَبٚئ ــع تِ ــه خت ــم بّوجب ــغ ت احلس

وهو مٚ يٍرس فْٚ رسظـٜ ذفُـٚفتحرك .(136)اإلدريز

واالٕوواء ظذ افرؽم من صًوبٜ توٚريس ادْىَـٜ 

 .وذاشٜ ادَٚومٜ  ٚ ظز افتٚريخ 

ؿـدم , هـٚرومع دخول افؼيف أ ٚ وؾـك احل 

وظذ رأشٓم  ,ومنٚيخ افَبٚئل, ظِٔه وجٓٚء ظسر

وأظِْـوا , األمر حسن بن ظع بن حمّد بن ظٚئض

ورخهـٝ , ـام وؾدت افَبٚئـل بـٚألرزاق,افىٚظٜ

وظٚدت األوضـٚع ذم أ ـٚ إػ مـٚ ـٕٚـٝ  ,األشًٚر

 . (137)واشتَرت  ٚ األمور ,ظِٔه

ًٔـٚ ، إ ذ وافواؿع إن ذفـك االشـتَرار مل يُـن إال وؿت

وادتكـف , بدأت اخلالؾٚت بغ افؼيف احلسـغ

افًثامين شِٔامن صٍٔق  تىٍـو ظـذ افسـىح: ٕتٔجـٜ 

ومْٓٚ مٚ ُأصٔع ظْـه إٔـه ,تكؾٚت افؼيف احلسغ

وتراجــع دور  ,(138)ـــٚن يٖخــذ افبًٔــٜ فٍْســه رًسا

ادتكف ظـذ األؿـل ذم ٕيـر ادحٔىـغ إػ ادرتبـٜ 

ؿْٚظـٜ وظـدم , (139)افثٕٜٚٔ ذم طل وجـود افؼـيف 

ادتكف أصاًل ذم تُِٔف افدوفٜ افًثامٕٜٔ فِؼـيف 

وؿـد أصـٚر ذم مذـراتـه إٔـه  ,بٍك احلهٚرظن أ ـٚ

اؿسح ظذ افدوفٜ بـٖن تيـب اإلدريزـ ذم صـبٔٚ 

وجٚزان بدالً مـن تُِٔـف افؼـيف بٍـك حهـٚر 

أمٚ ظبداهلل بن احلسـغ : ؾٔنـر إػ ؽوـٛ .(140)أ ٚ

ْـودهم ذم وافده من تكـؾٚت افَـٚدة األتـراك وج

افتًٚمل مع أهٚيل ادْٚضق افتي يّرون  ٚ من حٔـٞ 

ــم  ــل   ــتِٓم وافتّثٔ ــل  ــم وؿ ــن . (141)افتُْٔ وم

, افواضح أن ظبداهلل ـتٛ مذـراته ذم وؿٝ متـٖخر

وفذفك حٚول ربط تِك احلـوادث بّوؿـف وافـده 

وٕزـ مـٚ , من افدوفٜ افًثامٕٜٔ إبٚن افثورة افًربٔـٜ

, وؿوز أبٚ افًـر, نؿٚمٝ به ؿواهتم ذم وادي ظجال

 .وافزك, وحع, ووادي يبٚ
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رحل افؼيف من أ ـٚ يـوم افرابـع مـن صـٓر        

ــًبٚن ـــ1329 -8-4 ص , م1911-7-30/ه

وُينـٚر إػ إٔـه .(142)بًد أن ؿٙ  ٚ مخسٜ ظؼ يوًمٚ

ــل  ــٚ ُؿبٔ ــٜ ذم أ  ــٚت اإلداري ــض افستٔب ــع بً وض

ًٕـٚ , مٌٚدرته ومْٓٚ تْهٔٛ حسن بـن ظـٚئض مًٚو

 .(143)حتى يّْع تواصِه مع اإلدريزفِّتكف 

ؿّرَر افؼيف احلسغ بن ظع أن تُون افًودة ظـز   

ضريق افؼق بدالً من افًودة من افىريق افتي ؿـِدم 

ومـن افواضـح أن افؼـيف مل يُـن راؽًبـٚ ذم  .مْٓٚ

تُرار افتجربٜ افسٚبَٜ أثْٚء ؿدومه فٍك حهٚر أ ٚ: 

مـن  حٔٞ واجه افُثر مـن افهـًوبٚت وادًـٚرك

إن : افَبٚئل ادوافٔـٜ فإلدريزـ: بـل يُّـن افَـول

ضٚظٜ تِك افَبٚئـل فـه أثْـٚء ؿدومـه ـٕٚـٝ ٕتٔجـٜ 

إذ بّجـرد , اخلوف من بىـش افَـوات افتٚبًـٜ فـه

مٌٚدرته أرايض تِك افَبٚئل : ؾ٘هنٚ تًود من جديـد 

وؿد أجٚد شِٔامن صٍٔق , إلظالن افىٚظٜ فإلدريز

ك بٚفسـٍْٜٔ توصٔف ذفك : حٔٞ صب ه مسـرته تِـ

افتي متُخر ُظبٚب افبحروتٍرق ادٚءافذي يًود حلٚفته 

 . (144)األوػ بًد مٌٚدرة افسٍْٜٔ

-4ـٚن حترك افؼـيف مـن أ ـٚ ذم افٔـوم            

ــــ8-1329 ـــالد ,م1911-7-30/ه ـــز ب ظ

وشٚر مـن أظـذ , وترك رٕٜٔ ذًؿٚ,ؾبٔنٜ, صٓران

ة تربٜ دمٚه وادي ـرى ثم إػ جٓـٚت افىـٚئف , حر 

ّٜٔ, ز وادي افًٍْٜظ ودخل افىٚئف يوم , ووادي ف

م : 1911-8-17/ هــــ22/8/1329اخلّــٔس 

ثم ٕـزل , من ِؿبل مُمثع حُومته, حٔٞ اشُتَبل  ٚ

وؿد .(145)مُٜ ادُرمٜ بًد يومغ من دخوفه افىٚئف

اشتٌرؿٝ رحِٜ افؼـيف مـن أ ـٚ حتـى افىـٚئف 

ًٜ بثالثٜ أصـٓر وبوـًٜ أيـٚم  ثامٕٜٔ ظؼ يوًمٚ: مَٚرٕ

وؿد دمٚوزت احلـديٞ .أثْٚء ؿدومه فٍك حهٚر أ ٚ

ظن تٍهٔالت حترـٚت افؼيف أثْٚء ضريق افًودة 

فًدم ارتبٚضٓٚ ارتبًٚضٚ مبـًٚذا بّوضـوع افبحـٞ: 

 .حٔٞ إهنٚ خٚرج إضٚره افزمْي وادُٚين

 :انخاتًح -

 ًٜ صن افؼيف احلسغ بـن ظـع ذيـف مُـٜ محِـ

ًٜ ظذ ظسر: فٍك احلهـٚر ظـن أ ـٚ ؿـد و,ظسُري

اختٍِــٝ ادهــٚدر ادًــٚسة حــول أهــداف تِــك 

ومـن هْـٚ جـٚءت  ,وحترـٚهتـٚ,ودواؾًٓٚ, احلِّٜ

ـــٜ ـــك احلِّ ـــر تِ ـــع ش ـــٜ فتتب ـــذه افدراش , ه

وفتُنــف االختالؾــٚت بــغ ادهــٚدر ,وحترـٚهتــٚ

ادًٚسة حول تسجٔل أحـداثٓٚ:  ـدف افوصـول 

ّٜٔ ّٜٔموضوظ  .فدراشٜ ظِّ

تٚئٟ: حٔٞ وؿد خرجٝ افدراشٜ بًدد من افْ         

ّٔز افزــٚيت ذم ـتٚبـه افرحِـٜ افٔامٕٔـٜ  ـنٍٝ ظن حت

وإؽٍٚفــه افُثــر مــن احلَــٚئق , فِؼــيف احلســغ

. افًسُريٜ إبٚن ادواجٓٚت مـع افَـوات اإلدريسـٜٔ

وظذ افرؽم من أمهٜٔ ذفك افُتٚب ادًـٚس: ــون 

ورصد افُثر , مٗفٍه راؾق افؼيف ذم تِك احلِّٜ

ــٜ , األحــداث افًســُريٜو ,مــن ادواؿــع اجلٌراؾٔ

ــام رصـد بدؿـٜ , وحتدث ظن افَبٚئـل ومواضْٓـٚ

تواريخ حترـٚت تِـك احلِّـٜ وشـرهٚ: ؾـ٘ن تتبـع 

ذفك ادهدر ومَٚرٕته مع مهٚدر مًـٚسة أخـرى 

ؿريبٜ: بل مراؾَٜ فذات احلِّٜ وادتّثِٜ ذم مذـرات 

ورشـٚفٜ ,ظبداهلل بن احلسغ أحد ؿٚدة تِك احلِّـٜ
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ظـن افتْـٚؿض وافتحٔـز ـنـٍٝ ,افوٚبط افًـثامين

 .وادبٚفٌٜ ذم بًض األحداث افتي دوهنٚ افزـٚيت

أمٚ بٚفْسبٜ فِْتٚئٟ ادتًَِـٜ بٚحلِّـٜ : ؾَـد ـنـٍٝ 

ـــغ  ـــٚ ذم ادهـــٚفح ب ًً ـــٚك تَٚض ـــٜ أن هْ افدراش

وافُٕٔٚـٚت افسٔٚشـٜٔ: ؾّـثاًل اتٍـق ضِـٛ ,افَوى

افدوفٜ افًثامٕٜٔ من افؼيف احلسغ افتحرك مع مـٚ 

فتوشع وبسط افٍْوذ ظذ افَـوى ذم ٍٕسه من حٛ ا

وفُْه اصىدم بـٚختالف افواؿـع ظـام  ,ادجٚورة فه

ؾّْذ حترـه ذم ادْٚضق اجلْوبٔـٜ , ـٚن يتٖمِه ويتّْٚه

من احلجٚز وتَدمه دمٚه افٍَْذة تبغ فه مدى إتنٚر 

ٍٕوذ اإلدريز ذم مْٚضق تٚبًٜ فِحجٚز: بل اـتنف 

زــ مــدى اشــتامتٜ افســُٚن ذم افــدؾٚع ظــن اإلدري

وافوؿوف مًه ظذ افرؽم ظدم افتُٚؾٗ ذم األشـِحٜ 

وؿِٜ افدظم ادَدم هلم من افسـٔد حمّـد , وادًدات

وفُـْٓم ذم شـبٔل إيامهنـم بـام , بن ظع اإلدريزـ

ًٜ ذم مواجٓـٜ  ًٜ وؿويـ ًٜ صـٚدؿ يدظو فـه وؿٍـوا وؿٍـ

وهـو مـٚ دظـٚه فىِـٛ اإلمـدادات مـن  ,افؼيف

وافَـٚدة: بـل , افدوفٜ افًثامٕٜٔافتي زودته بٚفسالح

شٕٚدته بٚفسٍن احلربٜٔ فيب موإئ شٚحل هتٚمـٜ 

 .جْويب افٍَْذة ظذ افبحر األمحر

وٕتٔجٜ تِك افهًوبٚت واإلحلٚح ادتُرر مـن ؿبـل 

شِٔامن بٚصٚ ظذ افدوفٜ افًثامٕٜٔ برسظٜ ؾك احلهٚر 

واشـتىٚع , حترك افؼيف صًوًدا إػ أ ٚ, ظن أ ٚ

رسًيٚ مع بًض زظامء ؾك احلهٚر بًد أن ظَد اتًٍٚؿٚ 

وهو مٚ شٓل مّٓته افًسُريٜ , ؿبٚئل ظسر افرساة

ومع ذفـك مل يسـتىع افؼـيف , ذم ؾك حهٚر أ ٚ

ادحٚؾيٜ ظذ ادْٚضق افتي دخِٓٚ حتـٝ ٍٕـوذه:ومن 

وهو  ,ثم ـٚن حترـه ذم ضريق افًودة ظن ضريق آخر

ضريق بٔنٜرٕٜٔ افىٚئف دمًْبـٚ فِّواجٓـٜ مـع تِـك 

 . ٚ أثْٚء ؿدومهافَبٚئل افتي حٚر

 :انحىاشٍ وانتعهُقاخ -

                                                      
الدولة العثمانية وشب  الج يرة : راز، السٌد رجبح وُت

، معهدددددددد البحدددددددوث م1909-1840العربيةةةةةةةة 

-105م، ص ص1970الدراسددددددات العربٌددددددة،

  الدولة يالع  ا  ب:والصواؾ، بكر فائق ؛111

نيةةة و  لةةيم الحجةةا   ةة  ال تةةرة مةةا بةةي  العثما

، لددم ٌددذكر م1916-1876 /هةة  1293-1234

و ص  58م، ص1978 /هددددددددددـ1398الناشددددددددددر، 

 .67-66ص

كانددت الشددرافة عنددد دخددول محمددد علددً الحجدداز فددً  وِت

فرع ذوي زٌد من خدالل حكدم الشدرٌؾ ؼالدب بدن 
مسددداعد اندددذاك، فعزلدددـه وعدددٌن مكانددده ابدددن أخٌددده 

دب الخددالؾ بٌندده الشددرٌؾ ٌحٌددى بددن سددرور، ثددم 
وبٌن الشرٌؾ شنبرالمنعمً نتٌجة تداخل السدلطات 
بٌنهمدددا؛ وقُتِدددل الشدددرٌؾ شدددنبر وهدددرب الشدددرٌؾ 

عندد ذلدك حداول أحمدد باشدا رئدٌس الحامٌدة , ٌحٌى

إسناد المهمة للشدرٌؾ عبدد المطلدب بدن ؼالدب مدن 

ة وأسددندت الشددراف, ذوي زٌددد فددرفض محمددد علددً

المنصدب  بن عون لٌنتقدلإلى محمد بن عبد المعٌن 
من الفرع الزٌدي إلى الفدرع العدونً، وظدل محمدد 

, م1835/هددـ1251بددن عددون فددً منصددبه حتددى سددنة

حٌث استدعاه محمدد علدً إلدى مصدر بعدد خالفاتده 
مع أحمد باشا ٌكن، واستبقاه حتى انسدحبت القدوات 
المصدددرٌة مدددن الحجددداز بعدددد معاهددددة لنددددن سدددنة 

م، ثددم سددمح لددـه بددالعودة للحجدداز، 1840/هددـ1256

م، 1850/هددددـ1267ً بهددددا حتددددى ُعددددِزل سددددنة وبقدددد

فؤُسندت الشدرافة إلدى عبدد المطلدب ابدن ؼالدب مدن 
الفدددددددرع الزٌددددددددي، وبقدددددددً بهدددددددا حتدددددددى سدددددددنة 

م، ثددم أعٌدددت مدرة أخددرى للشددرٌؾ 1854/هدـ1271

, م1857/ هدـ1274محمد بن عون حتى وفاته سدنة 

فتددولى الشددرافة عبدددهللا بددن محمددد بددن عددون خلًفددا 

م، خلفدده 1877/هددـ1294وبعددد وفاتدده عددام , لوالددده

أخددوه الشددرٌؾ حسددٌن بددن محمددد بددن عددون الملقددب 

وبقددً فددً منصددبه قرابددة ثالثددة أعددوام، ( بالشددهٌد)

م ؛ عندد 1880/هدـ1297حٌث أؼتٌدل فدً جددة سدنة 
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ذلدددك أسدددند السدددلطان عبدددد الحمٌدددد الشدددرافة لعبدددد 
المطلددب بددن ؼالددب مددرة أخددرى مسددتؽالً الخالفددات 

حتدى عدزل  بٌن الفرعٌن الزٌدٌوالعونً، وبقدً بهدا

ثددم توالهددا بعددده الشدددرٌؾ , م1882/هددـ1299عددام 

عون الرفٌق، وهو االبن الثالث للشرٌؾ محمد بدن 
عددددددون، أي أن الشددددددرافة عددددددادت إلددددددى الفددددددرع 

, م1905/هددـ1323العددونً،حتى وافتدده المنٌددة سددنة 

وبعددد وفدداة الشددرٌؾ عددون أصدددر السددلطان عبددد 
الحمٌد فرماًنا بتعٌٌن الشدرٌؾ علدً بدن عبددهللا بدن 

مد بن عون خلًفا لـه؛ ؼٌر أنده بعدد انقدالب سدنة مح

م، ووصددددول االتحددددادٌٌن للحكددددم 1908/هددددـ1326

ٌّندوا بددالً منده  عزلوا الشرٌؾ علً بدن عبددهللا، وع
الشرٌؾ عبداإللده بدن محمدد بدن عدون؛ لكنده تدوفً 

, فدددً إسدددتانبول قُبٌدددل مؽادرتهدددا السدددتالم منصدددبه

م، أُسدندت الشدرافة فدً 1908/هـ1326وبوفاته عام 

للمزٌددد . مكددة المكرمددة للشددرٌؾ الحسددٌن بددن علددً 

: دحالن، أحمد زٌنً:ٌمكن الرجوع للمصادر اآلتٌة

، الدار المتحدة للنشر والتوزٌدع، أمرا  البلد الحرام

؛ وجارشلً،  379-332ص ص( ت.ط.د)بٌروت 

 أشراف مكة المكرمة وأمرا ها   : إسماعٌل حقً

ار ، ترجمددة خلٌددل مددراد، الددد1، طالع ةةد العثمةةان 

،ص م2003/هدددددددـ1424العربٌدددددددة للموسدددددددوعات، 

، حكةام مكةة: ودوؼوري، جٌرالد؛  227-193ص

، ترجمدددددددددددة محمدددددددددددد شدددددددددددهاب، مكتبدددددددددددة ا ط

 ؛ 311-297م، ص ص2000 /هدددـ1420مددددبولً،

الع  ا  بةي  الدولةة العثمانيةة و  لةيم والصواؾ، 

: ؛ والسددددباعً أحمددددد 99- 80، ص صالحجةةةةا 

،مطبوعدددات ندددادي مكدددة  7، ط2-1،جتةةاريم مكةةةة

 .560-557، ص صم1994/هـ1414الثقافً،

الحسي  ب  -ما   الحجا  وحا ره: محمد حسٌنوّت

، مكتبة ومطبعة خضدٌر، مصدر، 1،ط1، جعل 

 . 3هـ، ص1349

علددى كسددائر أقرانه المكرمددةتربددى الحسددٌن فددً مكددة و ْت

،لدذلك ةالقٌم اإلسالمٌة والعدادات والتقالٌدد العربٌ
العة،والتحصٌل المطمولًعا با للعلم ا محبً نًٌ دم نشؤ

حٌددث تعلددم علددى أٌدددي علمدداء أجددالء ؛  العلمددً
؛  كثٌر من العلوم الدٌنٌة،والعلمٌةفً وأفاد منهم 

إشددرافه وتحرٌددره  ؛ بدددلٌلكمددا شددُؽؾ بالصددحافة

وٌشدٌر ,ة القبلدةصدحٌفٌكتب فدً  كان لكثٌر مما

كسدددائر  دٌدددةافدددً البالدددبعض إلدددى أنددده لمٌدددتعلم 

                                                                      
دم معرفته ن ذلك لم ٌقلل من عوالواقع أ, أقرانه

ربالفعل على وإن كان أث  ,أعرافهمبعادات القبائلو

أمددا مدرسددة الحسددٌن ، سٌاسددته وتعاملدده معهددم 
ن السٌاسدة الداخلٌدة التدً ٌالسٌاسٌة،فهً خلٌط بد

بدددٌن ، وكتسدددبها فدددً الحجاز،أثنددداء مقامددده بهددداا
ان الفتدرة التدً سدتابنول،إبّ إفً  عثمانٌةالسٌاسة ال

ة الحجازٌددددة قضددداها هندددداك،والواقع أن السٌاسددد
 اخالل تلك الحقبدة الزمنٌدة،لم تكدن تختلدؾ كثٌدرً 

،من حٌدددث افدددً تركٌددد عدددن السٌاسدددة العثمانٌدددة
اعتمادهددددددا علددددددى األسددددددالٌب الملتوٌة،وعدددددددم 

أن الخالفددات ومددن الواضددح , الوضوح،والشددك 

، ذوي عدددون, ؾسدددرٌة بدددٌن فرعدددً األشدددرااألُ 

تعٌدٌن ؛ و سٌاسة الدولة العثمانٌة فدً وذوي زٌد
من مراقبدة األشدراؾ،وبهدؾ الحجاز الوالة فً 

عددددزلهم عددددن السٌاسددددة الدولٌددددة، وحصددددر ثددددم 

رت تلدك ذّ جد( البادٌدة)مهامهمفً الشإون القبلٌدة 

خت لكثٌر من المفاهٌم السٌاسٌة رسّ و, األسالٌب

 علدددى الدددرؼم مدددن أن تلدددك السٌاسدددة؛  الخاطئدددة

الشدددرٌؾ : مثدددلمدددع األشدددراؾ األقوٌددداء لمدددتفلح 

محمدددد بدددن الشدددرٌؾ الحسدددٌن بدددن علً،وجدددده 

كددان لقددرب الحسددٌن بددن علددً مددن عمدده  ,عددون

علددى تكددوٌن شخصددٌته  الشددرٌؾ عبدددهللا تددؤثٌر  

فددً عهددد  اولددم ٌختلددؾ الوضددع كثٌددرً ,السٌاسددٌة

وٌمكدن  ,الُملقب بالشهٌد خلٌفته الشرٌؾ حسٌن،

بدأ نشاطه السٌاسدً بعدد ذلدك  ن الحسٌنإ: القول

حٌددث عمددد السددلطان عبددد الحمٌددد إلددى , التددارٌخ

مدن ذوي رٌؾ عبد المطلب بدن ؼالدب إعادة الش
ممددا أثددار حفٌظددة األشددراؾ ذوي عددون، زٌددد؛ 
عتدراض لال سدتانبولإا للدذهاب إلدى وفدً لوا وشكّ 

الحسدٌن ضدمن الشرٌؾ ،وكان التعٌٌن على ذلك

وعلددى الددرؼم مددن أن السددلطان لددم  ,ذلددك الوفددد

ن الشددددرٌؾ ؛ فددددإ فددددً حٌندددده همٌسددددتجب لطلددددب

عٌدت أُ م،و1882/هـ1299 سنة لزِ عبدالمطلب عُ 

تدددولً مدددن خددالل  الشددرافة إلددى الفدددرع العددونً

وقدددد . منصدددب الشدددرافة عدددون الرفٌدددقالشددرٌؾ 

التدً انتهجهدا سٌاسدة العارض الحسٌن بن علً 

الشدددرٌؾ أن  ومدددن الواضدددح.  الشدددرٌؾ عدددون

ؤخدذ ؛ فالحسٌن كان ٌطمح إلدى منصدب الشدرافة
؛  ٌإلب الناس،وٌبعث الشكاوى للسلطانضد عمه

للسلطان شرح  اخطابً  الشرٌؾ عون بعثعندها 
ه مدددن ـ،وما سدددببه لدددتصدددرفات ابدددن أخٌدددهفٌددده 

عندئدذ اسدتدعاه السدلطان عبدد الحمٌدد ؛ مشكالت
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وهددو فددً األربعددٌن مددن م،1893/هددـ1310 سددنة

لٌنتقددددل مددددن  ,سددددتانبولإعمره،واسددددتبقاه فددددً 

 ألوسدعإلى الجدو ا؛  األجواء السٌاسٌة الحجازٌة
أو مدددن مدرسدددة الحجددداز إلدددى ، سدددتانبولإفدددً 

مدن  االحسدٌن نحدوً الشدرٌؾ قضى .ركٌامدرسة ت

تعلددم خاللهددا , بولفددً إسددتان اخمسددة عشددرعامً 

اللؽدددة التركٌدددة وأجادها،وعٌنددده السدددلطان عبدددد 
فً مجلس الدولدة، وهدذا زاد مدن  االحمٌد عضوً 

وعداٌش , رالعه علدى كثٌدر مدن خفاٌدا األمدوطّ ا

قدد و ,الحمٌددي حكدممرحلة مهمة من مراحدل ال

مدن فندون السٌاسدة  اتعلم خالل تلك المرحلة شٌئً 
والدبلوماسددددددددددددددددٌة التركٌددددددددددددددددة الملٌئددددددددددددددددة 
 بالتناقضات،والمإامرات الداخلٌة على السدلطان

. سددتانبولإبددل وحتددى منافسددات األشددراؾ فددً ؛ 

بدددأت مددن ذلدددك  بددداإلنجلٌزاتصدداالته ن إٌقددال و

للمزٌدددد عدددن نشدددؤة الشدددرٌؾ الحسددددٌن . الوقدددت

ٌمكددددن الرجددددوع للمصددددادر ,وسددددٌرته وتعلٌمدددده

ما رأية  : الزركلً، خٌر الدٌن: والمراجع اآلتٌة

 تقددٌم وتعلٌدق عبدد الدرزاق كمدال،  ،عوما سةم

بٌكدددددر، و؛ 165مكتبدددددةالمعارؾ بالطدددددائؾ، ص

ال را  بةي  الشةريف -مملكة الحجا : راندال

، ترجمددة صددادق عبددد 1ط حسةةي  و ل سةةعود،

علدددددً الركدددددابً، المكتبدددددة األهلٌدددددة، عّمدددددان ، 

الحسةي  : مجهول؛ و28- 23ص ص ,م2004

كمةةا رأيتةة   ةة  ثةة   سةةنوا ، كيةةف بةة  علةة  
اعتلةةو ولمةةاذا  شةةل،م  مشةةاهدات  بةةي  شةةوال 

، مجلدددة الزهدددراء، هةةة 1337هةةة ،وشعبا  1334

 15، 3، ج1لمنشددئها محددب الدددٌن الخطٌددب، مددج

الرٌحددددانً، ؛ و196هددددـ، ص1343ول األربٌددددع 

، دار الجٌددددل، 8، ط1، جملةةةةوك العةةةةرب: أمددددٌن

وص ص 45-42بٌروت، بدون تارٌخ،ص ص

، ص أشةةةةةةةراف مكةةةةةةةةلً، جارشدددددددو؛58-59

ال اشةةةميو  : صددداٌػ، أندددٌسو ؛225-224ص

، منشددورات دار 1، طوالثةةورة العربيةةة الكبةةر 

-34م، ص ص1966الطلٌعددة، بٌددروت، مدداٌو 

لمحا  م  تاريم العراق : والوردي، علً ؛ 48

ملحةق   ةة األشةراف وابة  سةةعود - الحةدي 

منشددددورات مكتبددددة الحٌدرٌددددة، ،م1920-1924

                                                                      
الع  ةةا  بةةي  واؾ، والصدد ؛6/48دون تددارٌخ، 

، الدولةةةةةةةةةةةةةةة العثمانيةةةةةةةةةةةةةةةو  ليم الحجةةةةةةةةةةةةةةا 

، الملةةوك ال اشةةميو : مددورٌس، جمددس؛و97ص

منشدددورات المكتدددب العدددالمً للتدددؤلٌؾ والنشدددر، 

وابددن  ؛21-91بٌددروت، بدددون تددارٌخ، ص ص

، الددددار 2، طاآلثةةةار الكاملةةةة: الحسدددٌن، عبددددهللا

-50م، ص ص1979المتحدة للنشر، بٌدروت، 

53. 

جددابر بددن عبدددالملطلب بددن ؼالددب  علددً حٌدددر بددن   (ٓ)

مدددددددددددن , م1935-1863/هدددددددددددـ1280-1353:

ولددددددددد وتعلددددددددم فددددددددً ,األشددددددددراؾ ذوي زٌددددددددد

وتدرج فً المناصب اإلدارٌة حتدى تدم ,إستانبول

ثددم وكددٌالً أول لرئاسددة ,تعٌٌندده وزٌددًرا لألوقدداؾ 

وبعد ثورة الشرٌؾ الحسٌن بدن ,مجلس األعٌان 

, م1916/هـ1334علً على الدولة العثمانٌة سنة 

در المرسددوم السددلطانً بتعٌٌندده أمٌددًرا لمكددة صدد

لكنه لدم , ووصل إلى المدٌنة المنورة , المكرمة 

ٌتمكن الوصول إلى مكة المكرمة فعداد إلدى بدالد 

انظدددر . الشدددام واسدددتقر فدددً لبندددان حتدددى تدددوفً 

مةةةداخل بعةةم أعةةة م الج يةةةرة : سدددهٌل,صددابان

مكتبدددة , ط.د, العربيةةةة  ةةة  األرشةةةيف العثمةةةان 

, هددـ1425, الرٌدداض,ٌددز العامددةالملددك عبددد العز

 .140-139صص

-46، ص صاآلثةار الكاملةةعبدهللا بن الحسدٌن،   و ٔت

 . 6/50 ,لمحا  اجتماعيةوالوردي،  ؛47

، اآلثةةةةةةةةار الكاملةةةةةةةةةعبدددددددددهللا بددددددددن الحسددددددددٌن،    وٕت

 ؛ و1،2، صحكةةةةةام مكةةةةةةدوؼدددددوري، و؛47ص

 . 49-38، ص صمملكة الحجا بٌكر، 

جمددة ناصددر تر ،يق ةةة العةةرب: نطونٌددوس، جددورجأوٖت

دار العلدددم  ,8الددددٌن األسدددد وإحسدددان عبددداس،ط

مدري، والعُ  ؛178م، ص1987للمالٌٌن، بٌروت، 

، تاريم مقدرا  العراق السياسةية: محمد طاهر

بدددددع فدددددً المطبعدددددة العصدددددرٌة، بؽدددددداد، ،طُ 1ج

فً عام  م، وٌذكر أن تعٌٌنه كان 1925/هـ1343

وهددددذا ؼٌددددر ، بعددددد عددددزل السددددلطان  ,م1909

، ص الملوك ال اشةميو  انظر مورٌس،؛ودقٌق

 .561، صتاريم مكةوالسباعً،  ؛23-22ص
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 .46، صاآلثار الكاملةعبدهللا بن الحسٌن، و ٗت

 ؛23، صالملةةةوك ال اشةةةميو ,جدددٌمس مدددورٌس   وَُت

، ال اشةةةميو  الثةةةورة العربيةةةةوأندددٌس صددداٌػ، 

 .37ص

 6در بتددارٌخ اانظدر فرمددان وزارة أمٌدر مكددة الصد  وُُت

، 1، س5ع،ا حج حي ة, هـ، لدى 1326شوال 

تشددددددرٌن ثددددددانً  29/هددددددـ1326 ذي القعدددددددة 18

أنشددددؤها  صددددحٌفةوهددددً  ؛1ص, رومدددد1324ً

طبدع صدفحة باللؽدة الدستورٌون فً الحجداز، وتُ 

نهدددا أول أ: العربٌدددة وأخدددرى بالتركٌدددة، وٌقدددال

 الصددحٌفة.فددً مكددة المكرمددة تصدددر صددحٌفة

محفوظددة علددى مٌكددروفٌلم بقسددم الوثددائق، دارة 
الفرمددان لدددى ص َنددوانظددر  ؛الملددك عبدددالعزٌز

المملكةةةة ال اشةةةمية : ؼوانمدددة، هندددادي ٌوسدددؾ

، دار الفكدددر للنشدددر والتوزٌدددع، 1، طالحجا يةةةة

 . 149م،المالحق، ص1989ان، عمّ 

ونصٌؾ، ؛  2-1،ص ص 1، س5حجاز،عصحٌفةوُِت

 .7-6ص ص ,ما   الحجا 

؛ 60، صاآلثةةةةار الكاملةةةةةعبدددددهللا بددددن الحسددددٌن،   وُّت

 . 53/ 6 ،لمحا  اجتماعيةوالوردي، 

 . 61، صاآلثار الكاملةعبدهللا بن الحسٌن،    وُْت

-1908الحركةةةةةة العربيةةةةةة : موسدددددى، سدددددلٌمان   وُٓت

، دار النهددددددار للنشددددددر، بٌددددددروت، 3، طم1924

 . 47م، ص1986

الحسي  بة  علة  كمةا عر تة   ة  ثة   مجهول،   ؤُت

ومدددورٌس، ؛191، مجلدددة الزهدددراء،صسةةةنوا 

وأحمددد السددباعً،  ؛24، صالملةةوك ال اشةةميو 

 . 561، صمكة تاريم

(19)Scoville, Sheila Ann, British Logistical 
Support to the Hashmites of 

Heijaz, Taif to Maian 1916-1918. Los 
Angeles University of  Colifornia ,       

  1982. P.13. 

 . 49-48، ص صمملكة الحجا بٌكر،   و ُٖت

 وا  علو أ: عن تلك الحملة انظر خالد السعدون و  ُٗت

 م1910/ه 1328حملة شريف مكة علو الق يم 

ص ,م 1984/هدددـ1404شدددوال , 10س , 1ع , 

                                                                      
 . وما بعدها 67

وهً الحملة التً أتناولها بالدراسة والتحلٌل فً هذا وَِت

 .البحث

ولد السدٌد محمدد بدن علدً اإلدرٌسدً بمدٌندة صدبٌا  (ُِ)

سددددددنة ( جددددددازان)فددددددً المخددددددالؾ السددددددلٌمانً 

تعلٌمه األولدً علدى ٌدد وتلقى , م1876/هـ1293

ثدم انتقدل إلدى مكدة , والده وبعض علماء جدازان

ومنهدددا رحددل إلدددى مصددر والمؽدددرب , المكرمددة

ومكدث فدً رحلتده , والسودان الستكمال تعلٌمده

عاد بعدها إلى صدبٌا , لٌست بالقصٌرة تلك فترةً 

بدهائده وقدد اسدتطاع , م1906/هدـ1324فً سدنة 

مدددن  أن ٌإسدددس حكومدددة األدارسدددة فدددً الفتدددرة

حتدددددى انتهدددددت فدددددً سدددددنة , م1908/هدددددـ1326

, كان اإلمام محمدد اإلدرٌسدً. هـ1931/هـ1349

دددا طموًحدددا اسدددتطاع أن ٌلعدددب علدددى  ًٌ رجدددالً ذك

, المتناقضددددات السٌاسددددٌة خددددالل فتددددرة حكمدددده

وتحالؾ مدع , ثم حاربهم, فتقارب مع العثمانٌٌن

وحالؾ , اإلمام ٌحٌى حمٌد الدٌن ثم اختلؾ معه

واصدددل مدددع الملدددك وت, ثدددم اإلنجلٌدددز, الطلٌدددان

تددددددددددوفً سددددددددددنة . عبدددددددددددالعزٌز ال سددددددددددعود

وخلفه فً اإلمدارة ابنده علدً , هـ1923/هـ1341

: عبددهللا بدن علدً,ٌُنظر العموديعنه . بن محمد

عل  ب  الن ي     و ية ا مام محمد ب   الدر

؛ ور بمكتبدددة الباحدددثمخطدددوط مصددد,  دريةةة 

نشةةةر الثنةةةا  : إسدددماعٌل بدددن محمدددد, والوشدددلً

اب ال  ةل والكمةال مة  الحس  علو بعم أربة
أهةةل الةةيم  وذكةةر الحةةواد  الوا عةةة  ةة  هةةذا 

مكتبة ,1ط,تحقٌق إبراهٌممحمد المقحفً,ال م 

ومددا  4/62,م2003/هددـ1424,صددنعاء,اإلرشدداد

تةةةاريم : محمدددد بدددن أحمدددد , والعقٌلدددًبعددددها؛ 

مطدددددددددددابع , 3ط ,المخةةةةةةةةةةة ف السةةةةةةةةةةةليمان 

 . وما بعدها 2/626,م1989/هـ1410,الولٌد

علً , لعموديالمرحلة انظر ا عن ظروؾ تلك  (ِِ)

ال م  اليمان  بذكر ملوك المخ ف : بن عبدهللا 

من  مخطوط مصور بمكتبة الباحث ,السليمان 

؛ 65-2/60,بالرٌاضمكتبة الملك فهد الوطنٌة 

ص ,تاريم المخ ف السليمان , والعقٌلً
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: عبدالمنعم إبراهٌم, ؛ والجمٌع664ً-626ص

  وعسير األدارسة    المخ ف السليمان

دار , 1ط,م1930-1908/ه 1326-1349

, م1987,خمٌس مشٌط, جرش للنشر والتوزٌع

 .14-8ص ص

وثٌقة تتحدث عن ظهور محمدد بدن علدً اإلدرٌسدً (ِّ)

وانتشددار دعوتدده بددٌن قبائددل منطقددة , هددـ1326سددنة 

وثٌقة أصلها بمكتبة أحمد الزٌلعً العقٌلدً , عسٌر 

وصددددورة منهددددا بمكتبددددة األسددددتاذ ,برجددددال ألمددددع 

عبدالعزٌز المتحمً أمدنً بها مشكوًرا عن طرٌدق 

انظددر . لدددكتور علددً عددوض ال قطددب لهمددا لشددكرا

؛  واألرشٌؾ العثمانً، إستانبول ، (2)الملحق رقم 

، دائددرة أركددان عمومٌددة، B.E.O.26642تصددنٌؾ 

رسالة من ,هـ1327جمادى األولى سنة /22بتارٌخ 

محمد بن علدً اإلدرٌسدً لمحمدد كداظم بدن صدفوة 
ؾ عسددٌر ٌشددرح لدده سددبب قدددوم عدددد مددن متصددر

والمبدادىء التدً , قبائل لواء عسٌر وقبولهم دعوته

صددورة منهددا محفوظددة بمكتبددة األسددتاذ , ٌدددعو لهددا

عبدددالعزٌز المتحمددً بؤبهددا أمدددنً بهددا عددن طرٌددق 

انظدر  .لهما الشكر, الدكتور علً عوض ال قطب 

تةاريم : هاشم بن سدعٌد, ؛ والنعمً(3)الملحق رقم 

صددددر بمناسدددبة , الما ةةة  والحا ةةةرعسةةةير  ةةة  

االحتفددال بمددرور مئددة عددام علددى تؤسددٌس المملكددة 

ص , م1999/هدـ1419الرٌداض , العربٌة السعودٌة

تةةةةةةاريم المخةةةةةة ف , ؛ والعقٌلدددددد309ً-302ص

 .693-692/ 2, السليمان 

تصدددددددددددددنٌؾ  ،سدددددددددددددتانبولإاألرشددددددددددددٌؾ العثمانً، (ِْ)

DH.MUI.6278 ،إدارة المخدددددددابرات العمومٌدددددددة، 

ارة الداخلٌددة عددن قٌددام اإلدرٌسددً خطدداب موجدده لددوز
بإرسددددال منشددددورات تدددددعو العربددددان فددددً الخطددددة 

رومً؛  1326/ مارس/30بتارٌخ  ,الحجازٌة للبٌعة 

سددنة , ووثٌقددة مباٌعددة بعددض قبائددل ؼامددد لإلدرٌسددً

نسددخة أمدددنً بهددا مشددكوًرا سددعادة األسددتاذ ,هددـ1327

نسدددخة محفوظدددة بمكتبدددة , الددددكتور علدددً الصدددمٌلً

الرحلةة : شرؾ بن عبدالمحسن,تًالبركاالباحث ؛  و

إعدددداد وتحقٌدددق وتعلٌدددق عددداتق بدددن ؼٌدددث ,اليمانيةةةة

, لبندددددددان, بٌدددددددروت,دار النفدددددددائس,1ط,الدددددددبالدي

 82-81ص ص ,م2005/هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـ1426

                                                                      
 CabirDuysak؛

,seyyididrisiisyaniOsmanlibelgelerine 
gore Asirbolgesinve so-nuclari (1908-
1918),marmaraUniversitesi,TurkiyatAra

stirmalariEnstiusu,yukseklisanstezi, 
Istanbul, 2005.p 108. 

مذكرا  سليما  ش يق باشا : باشا سلٌمان, شفٌق(ِٓ)

جمع وتعلٌق محمد بن أحمد ,مت رف عسير

 نادي , 1ط,العقٌلً

 .37-36ص ص, م1984/هـ1405,أبها األدبً         

ٌُنظر(ِٔ) نشةةةةةر الثنةةةةةا  , الوشدددددلًعدددددن اتفاقٌدددددة الحفدددددائر 

تةةةةةةةةاريم المخةةةةةةةة ف , عقٌلددددددددًالو؛ 4/85,الحسةةةةةةةة 

 ؛ 667-2/665,السليمان 

ا مةةام الحملةةة العثمانيةةة علةةو : علددً بنحسددٌن ,الصددمٌلًو

( معركةةةةةة الح ةةةةةا ر) محمةةةةةد بةةةةة  علةةةةة  ا دريسةةةةة 

مجلددددددددددة الخلددددددددددٌج للتدددددددددددارٌخ ,م1911/هةةةةةةةةةة 1329

 .260ص ,م2012/هـ731433ع,واآلثار

 -260ص ص ,الحملة العثمانية, الصمٌلً(ِٕ)

261.Duysak ,seyyididrisi, pp .107-113  

علدددً بدددن ,عدددن مصدددطفى النعمدددً انظدددر الصدددمٌلً(ِٖ)

-1284السيد م ط و بة  محمةد النعمة : حسٌن

م حيات  وأعمال  السياسية 1940-1869/ه 1358

والعسكرية وا دارية    خدمة ا مامة ا دريسية 

مجلددددة الجمعٌددددة ,والملةةةةك عبةةةةدالع ي   ل سةةةةعود

م محدددددددر,11س , 21ع ,التارٌخٌدددددددة السدددددددعودٌة 

 .١٦١ -١١ص ص  ،م2010ٌناٌر/ هـ1431

؛ 82-4/78, نشر الثنا  الحس , الوشل (ِٗ)

ملوك  ,الريحان و؛ 68-64ص, مذكرا , وش يق

 , 1 , العرب

 ؛                                                                                                       384ص

Report by  the British consul Monahan at 
Jeddah to sir G. Lowtherfebruaru 9,1911          

          

أ وا  : ٌوسؾ حسن ,العارؾلد  ين ر نص التقرير 

سليما  ش يق كمال  باشا مت رف  علو مذكرا 
 عسير 

ادي أبها ن,1ط,م1912-1908/ه 1326-1330

 .137-135ص ص ,1990/هـ1411, األدبً
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ولد , أبرز قادة الدولة العثمانٌة من: أحمد عزت باشا(َّ)

وتدرج  ,فً مناستٌر فً البلقان,م1864/هـ1280فً سنة

 فً المناصب 
العسددددكرٌة واإلدارٌددددة حتددددى أصددددبح رئًٌسددددا عاًمددددا        

تدولى , م 1918/هـ1337وفً سنة , لألركان الحربٌة

فدً سدنة وكاندت وفاتده , الصدارة العظمى فً الدولدة

مةداخل بعةم أعة م ,انظدر صدابان. م1937/هـ1356

 .13ص, الج يرة العربية

: سٌد مصطفى, وسالم ؛109ص , مذكرات,شفٌق (ُّ)

اليم  وا مام يحيو -1تكوي  اليم  الحدي  

مطابع سجل ,4ط,م1904-1949

, م1993, القاهرة, توزٌع دار األمٌن ,العرب

أ وا  علو ,والعارؾ,126-118ص ص

؛ 117-116ص ص ,مذكرا  سليما  ش يق

 .262ص,الحملة العثمانية, والصمٌلً

 .109ص , مذكرا , ش يق(ِّ)

: ٌوسؾ حسن, ٌنظر نص الرسالة لدى العارؾ (ّّ)

, العثمانيو  وحكومة األدارسة    عسير

, م1995/هـ1415جدة,دار المجد للطباعة,1ط

-234والترجمة ص ص, 237-236ص ص

 .262ص,الحملة العثمانية, ؛ والصمٌل235ً

, ؛ والعقٌل64ً-2/63,ال م  اليمان العمودي   (ّْ)

؛ 691-2/690,السليمان  تاريم المخ ف

األدارسة    المخ ف السليمان  ,والجمٌعً

 .16-15ص ص, وعسير

أن الحصار اسدتمر قرابدة , ذكر العمودي وؼازي  (ّٓ)

؛ 2/65,ال مةةة  اليمةةةان لعمدددوديانظدددر ا.أشددهر 10

  ادة األنام بذكر أخبار بي  هللا :  عبدهللا, والؽازي

دراسددة ,مةة  تعليقةة  المسةةمو باتمةةام الكةة م الحةةرام

مكتبة , 1ط,وتحقٌق عبدالملك بن عبدهللا بن دهٌش

, مكددددددة المكرمددددددة, األسدددددددي للنشددددددر والتوزٌددددددع

تةاريم فدً  ًوذكر النعمد؛ 190/ 4, م1430/2009

 9أن الحصدددددددددددار اسدددددددددددتمر ,313ص,عسةةةةةةةةةةةير

وهدو مدا ذكدره ,والصواب ما أُثبت فً المتن,أشهر

كوندده متصدددرؾ ؛ 67ص , المةةةذكرا شددفٌق فددً  

. عسٌر وقائد القوات العثمانٌة المحاَصرة داخل أبها

                                                                      
تةةةةةةةةةةةةاريم المخةةةةةةةةةةةة ف , عقٌلددددددددددددًالوانظددددددددددددر 

 .2/691,السليمان 

تاريم , ؛ والعقٌل67ًص , مذكرا , شفٌق(ّٔ)

تاريم , ؛ والنعم691ً-2/690,المخ ف السليمان 

    312ص ص, عسير

        -313. 

 ؛ 2/٦١,ان ال م  اليم,العمودي(ّٕ)

الثنا  نشر , ؛ والوشل109ًص ,مذكرا ,قشقٌو

 , ونصٌؾ, 4/85,الحس 

أ وا  علو ,والعارؾ؛19  ص,ما   الحجا      

؛   82ص , سليما  ش يق كمال  مذكرا 

Duysak ,seyyididrisi, p .110  

أ ةةوا  , والعددارؾ؛ 19ص,ما ةة  الحجةةا , نصددٌؾ(ّٖ)

تةاريم , عقٌلدًال؛و100ص,علو مذكرا  سةليما  شة يق

 المخ ف

 .2/693,لسليمان ا 

, العثمانيو  وحكومة األدارسة    عسير ,العارؾ(ّٗ)

 .  79ص 

نصٌؾ، ؛ و50ص، و 31ص,مذكرا , شقٌق (َْ)

تاريم , والعقٌلً؛19 ص،وحا ره ما   الحجا 

 المخ ف 

أ وا  علو مذكرا  ,والعارؾ ؛2/692,  السليمان 

 Duysak؛ 100وص, 97ص , سليما  ش يق

,seyyid 
idrisi ,p 114          

قدوة عسدكرٌة نظامٌدة مكلدؾ  ًهد: أو الدرك الجندرمةوُْت

( عسددكرٌة, قضددائٌة, إدارٌددة ) للقٌددام بمهددام متعددددة 

هدددذه الفرقدددة تختلدددؾ عدددن بددداقً القدددوات المسدددلحة 
لترابطهابالمواطنٌن فً إطار قٌامهدا بدبعض واجبدات 

باإلضدددافة إلدددى المحافظدددة علدددى األمدددن ، الشدددرطة 
تقدددٌم المسدداعدة أثندداء والنظددام مددع مسدداعدة القضدداة و

وٌكٌبٌددٌا , انظدر مصدطلح الجندرمدة لددى . الحوادث

 /https://ar.wikipedia.org/wiki. الموسوعة الحرة 

 ,الرحلة ,البركاتً؛ و2/٦١,ال م  اليمان ,العمودي(ِْ)

 .191/ 4,    ادة األنام, ؛والؽازي  30-29ص ص

,  م  ادة األنا, ؛ والؽازي 31ص , الرحلة, البركاتً(ّْ)

4 /191. 
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ولدد ,إسدماعٌلبن محمدد تدوفٌقعباس حلمً الثدانً بدن (ْْ)

 ٌولٌددو14/هددـ 1291فددً ؼددرة جمددادى اآلخددرة سددنة 

, م1892ٌنداٌر  8/ هـ1309من مصرم، خدٌوي 1874

/ هددددددددـ1333هر صدددددددفر إلدددددددى عزلددددددده فدددددددً شددددددد

، وهددو سددابع مددن حكددم مصددر مددن م1914دٌسددمبر19

, لمصددر والسددودانخدٌوٌخددر او ،أسددرة محمددد علددً

عبدددداس حلمددددى الثددددانً فددددً منفدددداه  يتددددوفى الخدددددٌو

دٌسدددمبر  19/ هدددـ 1364 بسوٌسدددرا فدددً شدددهر محدددرم

انظدددر . أثنددداء حكدددم الملدددك فددداروق لمصدددر, م1944

دار العلددم , 10ط ,  األعةة م:ٌن خٌددر الددد, الزركلددً

 .261-260/ 3,م1992,بٌروت, للمالٌٌن

، األهلٌة للنشر 2، طمذكرات  :عبدهللا, ابن الحسٌن(ْٓ)

 .             79-78ص ص, م 1998والتوزٌع، 

ولمعرفة المزٌدد . 37-31صص , الرحلة, البركاتً(ْٔ)

ص , المصدر نفسه, انظر. عن تلك القبائل وأماكن إقامتها

 ص

وقدددد تعمددددت عددددم اإلطالدددة مدددن خدددالل , 34-37         

رحمدده -التعرٌددؾ بتلددك القبائددل ومسدداكنها؛ ألن الددبالدي

 أسهب فً  -هللا

ومدددن ثدددم , بدددان تحقٌقددده للرحلدددةوعدددّرؾ باألمكندددة إ, ذلدددك

والتركٌددددددز علددددددى صدددددددلب , ارتؤٌددددددت عدددددددم التكدددددددرار

 .وهو الحملة,الموضوع

, والعقٌلً ؛ 82-81ص ص,الرحلة,البركاتً(ْٕ)

 .  2/690,يم المخ ف السليمان تار

 . 34-32ص ص, الرحلة, البركاتً(ْٖ)

 .39-35ص ص, الرحلة, البركاتً(ْٗ)

محمد بن خرشان نائب اإلدرٌسً على وادًٌ ٌبه ( (َٓ

من مصب ومقره فً قرٌة مخشوش بالقرب , وحلً 

 وادي حلً وتبعد 

انظر تعلٌقات .كم جنوًبا 45قرابة  عن القوز         

-القو  تاريم المكا  وسيرة ا نسا  : يؼاز,الفقٌه

 دراسة تاريخية 

مطابع ,1ط, -اجتماعية ح ارية         

 .127حاشٌة ص ,م2014/هـ1435,الرٌاض,الحمٌضً

 .             40ص , الرحلة, البركاتً(ُٓ)

                                                                      
رشٌؾ العثمانً، استانبول، تصنٌؾ األ(ِٓ)

DH.MUI.6278 38وص 35 ص ,الرحلة, البركاتً؛و        .      

 .   44-41,الرحلة, البركاتً( (ّٓ

عن أسماء المشائخ الذٌن . 44,الرحلة, البركاتً(ْٓ)

 .   45ص , الرحلة انظر. اجتمع بهم وفد الشرٌؾ 

 .   46-45ص ص ,الرحلة, البركاتً(ٓٓ)

 .   46ص,الرحلة, البركاتً(ٔٓ)

, البركاتً؛ و2/٦١,ال م  اليمان العمودي،(ٕٓ)

 .   47ص,الرحلة

 .   47ص,الرحلة, كاتًالبر(ٖٓ)

 .   47ص,الرحلة, البركاتً(ٗٓ)

, البركاتً؛ و2/٦١,ال م  اليمان العمودي،(َٔ)

 .   48ص,الرحلة

, كدددم جندددوب القنفدددذة 20علدددى بعدددد , ٌقدددع عجدددالن(ُٔ)

وهو عبارة عدن , شمال ؼرب القوز ووادي ٌبا, كم13و

 خبت فسٌح
منبسددط ال توجددد بدده مٌدداه إال فددً مكددان اسددمه أم        

والبحدر مدن , وهو ماء ؼٌدر صدالح للشدرب , باالد

وتوجددد بدده أشددجار متنوعددة ، ومنهددا شددجر , ؼربدده

: عداتق بدن ؼٌدث,الدبالدي. السمر من أندواع الطلدح

دار ,1ط,بةةةي  مكةةةة والةةةيم  رحةةة   ومشةةةاهدا 

. 152-151ص ص ,م1984/هددددددددـ1404,مكددددددددة

حاشٌة ,القو , ؛ والفقٌه48ص , الرحلة, البركاتً

أثندداء قٌددامً بالرحلددة  وقددد تكددرم بمرافقتددً,30ص 

ووقفدددت معددده علدددى الموقدددع , لتتبدددع سدددٌر الحملدددة

ٌدددددددوم الخمدددددددٌس الموافدددددددق وذلدددددددك , مباشدددددددرة

وممدا , وتحدث كثًٌرا عن المعركة,هـ22/3/1435

ا كما  ًٌ شاهدته أن المكان عبارة عن خبت ولٌس واد

كدد لدً أنده ٌكتدب وهدو فدً الدذي تؤ, ذكر البركداتً

ولددم , علددىخٌمتدده قرًٌبددا مددن الشددرٌؾ الحسددٌن بددن 

ٌقددؾ بنفسدده علددى تلدددك المواقددع علددى الددرؼم مدددن 

ولعل ما ٌدعم ذلك التناقض الكبٌر , مرافقته الحملة

ورواٌة عبددهللا بدن , بٌن رواٌته فً الرحلة الٌمانٌة

إال , وكالهمدا مرافدق للحملدة, الحسٌن فً مذكراته

شددارك بنفسدده فددً قٌدددادة , أن عبدددهللا بددن الحسددٌن

 .المواقع ووقؾ بنفسه على , الحمالت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A
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, لبركاتً؛ وا2/65,ال م  اليمان , العمودي(ِٔ)

ولعله من المستؽرب كٌؾ ,50-49ص ص ,الرحلة

 قّدر البركاتً
وقت المعركة بؤربع ساعات وهو لم ٌكن          

 .حاضًرا معهم

ص ,  األعمةةةةةال الكاملةةةةةة ,عبددددددهللا بدددددن الحسدددددٌن(ّٔ)

 .63- 62 صص,  ومذكرات ؛79-78ص

قرٌبددة مددن , نفددذة قددوز أبددً العٌددربئددر الق: أم الدددباء(ْٔ)

ابدن . 151ص ,  بي  مكة والةيم , يالبالد. البحر 

 ؛ 80-79ص ص, األعمددددال الكاملددددة, الحسددددٌن 

 .63-62ص ص,  ومذكرات 

, وحبٌلدٌص الشدٌبانً, فاجر بن شلٌوٌح: ذكر منهم (ٓٔ)

ابددن . وبعددض األشددراؾ , وفهددد العرافددة بددن سددعود

؛ .81-80ص ص ,األعمةةةال الكاملةةةة, الحسدددٌن 

 .64ص,  ومذكرات 

؛ تجدددددر 64ص , مةةةذكرات , عبددددهللا بدددن الحسدددٌن(ٔٔ)

ٌُقتدددل فدددً تلدددك  اإلشدددارة إلدددى أن ابدددن خٌدددرة لدددم 

وٌبددددو أن كتابدددة عبددددهللا بدددن الحسدددٌن , المعركدددة

لمذكراتده بعددد فتددرة طوٌلدة مددن تلددك الحددوادث أدت 
ٌُشدار إلدى أن ابدن  إلى التباس الوضدع علٌده؛ حٌدث 

كمددا أكددد ,ثانٌددةخٌددرة شددارك فددً معركددة عجددالن ال

؛ 133حاشدٌة ص ,القو , انظر الفقٌه. ذلك أحفاده 

ال مةةةةةة   ,وعددددددن المعرركددددددة انظددددددر العمددددددودي

 .2/٦١,اليمان 

 .64-63ص ص, مذكرات , عبدهللا بن الحسٌن(ٕٔ)

ال قوز الشاهد الدذي التدبس , المقصود قوز أبا العٌر(ٖٔ)

والددذي ٌقددع إلددى الشددمال مددن ,علددى سددلٌمان شددفٌق مكاندده

             شرق كٌاد   

وجندوب , كدم 4وٌبعد عنهدا حدوالً , بوادي حلً        

حاشٌة ص , القو , انظر الفقٌه, كم 40قوز أبا العٌر بـ 

132. 

 .74ص ,مذكرا  ,شقٌق(ٗٔ)

-7إسدددددتانبول ، تصدددددنٌؾ  ,األرشدددددٌؾ العثمدددددانً (َٕ)

1/D.H.Sys 40  كدانون /28، نظدارة الحربٌدة، بتدارٌخ

 , رومً 1328

                                                                      
ملحقدة برسدالة , ضابط عثمانً آلخر رسالة من         

من السٌد محمدد بدن علدً اإلدرٌسدً إلدى صددٌق لده فدً 

 ربٌع   6مصر بتارٌخ 

ٌُكّذب فٌها مدا ٌشداع عنده تحدت , هـ 1330الثانً         

وتلٌها رسدالة ( هذا بٌان للناس وموعظة للمتقٌن: )عنوان

 الضابط 
المكوندددة مدددن أربدددع صدددفحات تحددددث فٌهدددا عدددن         
كتهم فً حملة الشدرٌؾ الحسدٌن بدن علدً المتجهدة مشار

 .19ص , لعسٌر

 D.H.Sys 40/1-7رشدٌؾ العثمدانً ، تصدنٌؾ  األ(ُٕ)

 .19، ص 

 D.H.Sys/1-7رشٌؾ العثمانً ، تصنٌؾ  األ(ِٕ)

 .  20-19ص ص،40

 D.H.Sys/1-7رشٌؾ العثمانً ، تصنٌؾ  األ(ّٕ)

ومن الملحوظ وجود الكثٌر من األخطاء النحوٌة .20ص ،40

 األسلوبٌة و

ٌّة فً النقل فً الَنص ،          ولكن من باب األمانة العلم

 .  أبقٌته كما هو

, D.H.Sys 40/1-7تصنٌؾ  , رشٌؾ العثمانًاأل(ْٕ)

 .20 ص

, D.H.Sys 40/1-7تصنٌؾ  , رشٌؾ العثمانًاأل(ٕٓ)

 .20ص 

, D.H.Sys 40/1-7تصنٌؾ  , رشٌؾ العثمانًاأل(ٕٔ)

 .21ص 

من الملحوظ وجود الكثٌر من (  الصواب مولٌة ، وٕٕ)

ولكن من باب األخطاء النحوٌة واألسلوبٌة فً الَنص ، 
ٌّة فً    األمانة العلم

 .النقل أبقٌته كما هو         

, D.H.Sys 40/1-7تصنٌؾ  , رشٌؾ العثمانًاأل(ٖٕ)

 .22-21ص ص

, D.H.Sys 40/1-7تصنٌؾ  , رشٌؾ العثمانًاأل(ٕٗ)

طاء النحوٌة ومن الواضح وجود بعض األخ, 22ص 

 واألسلوبٌة فً 

ولكن من باب األمانة العلمٌة فً النقل , الَنص          

 .أبقٌته كما هو

عشر سنوا  م  سيرة : سعد بن محمد, الشرقً(َٖ)

المسماة تقييد -ا مام يحيو ب  محمد حميد الدي  

 حواد   نشا  
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مإسسة اإلمام زٌد بن ,1ط,تجديد الج اد الثان          

 .460/ 2, صنعاء ,قافٌة علً الث

/ 2, يوعشر سنوا  م  سيرة ا مام يح, الشرقً(ُٖ)

 .264ص , الحملة العثمانية, الصمٌلًو,460

أسندت إلٌه والٌة الٌمن فً , محمد علً باشا (ِٖ)

, م1910ماٌو /هـ1328صنعاء فً جمادى األولى سنة 

 ثار علٌه اإلمام
ى قدم ٌحٌى حمٌد الدٌن وحاصره فً صنعاء حت         

وعٌنه قائًدا , أحمد عزت باشا وفك الحصار عنه 

 للحملة العثمانٌة 

, الصمٌلًانظر. الموجهة للمخالؾ السلٌمانً         

 .304ص,الحملة العثمانية

نشر , الوشلًعن تلك المواجهات ٌمكن الرجوع إلى(ّٖ)

الحملة , الصمٌلًو, 4/85,الثنا  الحس 

  259ص ص ,العثمانية

 .دهاوما بع        

لم أعثر له على ترجمة فٌما بٌن ٌدي من المصادر (ْٖ)

 .والوثائق

, مددن األشددراؾ ذوي عددون,زٌدد بددن فددواز ال عدون(ٖٓ)

وقدددد , مدددتعلم ومّطلدددع علدددى األمدددور الشدددرعٌة واللؽوٌدددة

 شارك فً عدد من

وكددان , الحمددالت مددع الشددرٌؾ الحسددٌن بددن علددً        

اًرا أمًٌرا على الطائؾ فً عهد الشرٌؾ الحسٌن ومستشد

 .مقرًبا له

 ةةور مةة  الج ةةاد : عدددنان سدداري ,انظددر الددزبن        

األمير  يد ب   وا   ل عو  واألمير شاكر  -ال اشم 

 دار,  ب   يد  ل عو 

ص , م1998, األردن , الٌنابٌع للنشدر ولتوزٌدع         

 . 60-23ص

 .65-64ص ص, مذكرات , عبدهللا بن الحسٌن(ٖٔ)

 .52-51ص ص ,الرحلة, لبركاتًا(ٕٖ)   

 .وهً المواجهة الثانٌة فً خبت عجالن(ٖٖ)   

 . 50ص,الرحلة, لبركاتًاوٖٗت 

 .51-50ص ص ,الرحلة, لبركاتًا(َٗ)   

ن عدد القوات التً واجهدت قدوات ذكر البركاتً أ(ُٗ)   

عشددرة االؾ ثددم ( 10000)الشددرٌؾ فددً عجددالن الثانٌددة 

 ذكر أنهم بعد

                                                                      
ر ألدددؾ ً عشدددبدددا أن عدددددهم اثندددٌأن تراجعدددوا لدددوادي  

وهذا ٌإكدد مدا تمدت اإلشدارة إلٌده سدابًقا مدن عددم ,مقاتل

 دقته وأن

, لبركددداتًقدددارن ا.تقدٌراتددده مبدددالػ فٌهدددا بشدددكل كبٌدددر 

 .51-50ص ص ,الرحلة

 .52-51ص ص ,الرحلة, لبركاتًا(ِٗ)   

 .65ص,مذكرات , عبدهللا بن الحسٌن(ّٗ)

 .68 -64ص ص ,مذكرات , عبدهللا بن الحسٌن(ْٗ)

 .52-51ص ص ,الرحلة, لبركاتًا(ٓٗ)   

 .   51ص,الرحلة, البركاتً(ٔٗ)

 .  86وص ,62ص,مذكرات , عبدهللا بن الحسٌن(ٕٗ)

 .  68ص,مذكرات , عبدهللا بن الحسٌن(ٖٗ)

 .عن حلً بن ٌعقوب وقبائلها وأودٌتها وتارٌخها(ٗٗ)

 .195-176ص ص ,بي  مكة واليم ,البالديانظر 

 .   56ص,الرحلة, البركاتً(ََُ)

 .  86ص,مذكرات , الحسٌنعبدهللا بن (َُُ)

بي  ,البالديانظر , الشقٌق موقعها وقبائلهاعن (َُِ)

 .237-235ص ص ,مكة واليم 

ذكددر الددبالدي فددً تعلٌقاتدده علددى الرحلددة أندده ربمددا (َُّ)

 انظدددددر, تكدددددون الموسدددددم الواقعدددددة فدددددً جدددددازان

حاشدٌة , الرحلةة اليمانيةةعلى كتاب البركاتًتعلٌقات

, ٌعرفدده ومددع أندده اسددتدرك وذكددر بؤندده ال ,58ص 

وهو ما دفعنً لمراجعة المصادر لعدم قناعتً بؤنه 

, الموسدددم وأن اسدددمه الوسدددم كمدددا ذكدددره البركددداتً

ذلدك وفً سدبٌل . 53ص , مذكرا ,وسلٌمان شفٌق

, والقدوز, وحلً ابن ٌعقدوب, زرت مناطق البرك

وسؤلت عن ذلدك الموقدع ووجددت بعدض اإلجابدات 
قدددٌم ؼٌددر الموثقددة إال مددن خددالل النقددل بؤندده مٌندداء 

رب مددن حلددً ابددن ٌعقددوب فددً الجهددة وصددؽٌر بددالق

لقدداء مددع األسددتاذ . وأندده قددد اندددثر, نوبٌددة منهدداالج

أحدددد رواد التعلدددٌم فدددً حلدددً ابدددن , عطٌدددة شدددامً

ددة , ٌعقددوب ٌّ لقدداء معدده . ولدده اهتمامددات ثقافٌددة وعلم

كمدا , هدـ22/3/1435فً منزله بحلً ٌوم الخمٌس 

ة بتلك راجعت عدًدا من المصادر والمراجع المتعلق
ال مة  الفترة ووجدت إشارات مهمة فدً مخطدوط 

؛ حٌث ذكدر اسدم الوسدم  66ص,للعمودي, اليمان 

ٌُخطددددىء  ال الموسددددم ؛ ومددددن ؼٌددددر المعقددددول أن 

الحملةة العثمانيةة وفً كتاب  .العمودي فً التسمٌة
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مدددددن تدددددؤلٌؾ األمٌدددددر االي أحمدددددد  علةةةةةو عسةةةةةير

 الحملددة عددنوالددذي أشددار فددً أثندداء حدٌثدده ,راشددد

تحدرك إلدى ,م1872/هدـ1288ٌة على عسدٌر العثمان

سواحل وسٌم وحلً تجاه  السفٌنتٌن السلطانٌتٌن من

وفً هذا تؤكٌد على أن مٌناء الوسدم قرٌدب , القنفذة

وٌبدو أن هناك تصدحًٌفا فدً , من حلً ولكنه اندثر

أحمدد األمٌدر , انظر راشد. الترجمة لمسمى الوسم 

الحملةةةةةةةةةةة العثمانيةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةو عسةةةةةةةةةةير : االى

قدم له وحرره وعلق علٌه محمدد ,م1872/ه 1288

دار بددالد العددرب للنشددر ,1ط,بددن عبدددهللا ال زلفددة

 .81ص , الرٌاض,والتوزٌع

ص ,بي  مكة واليم ,البالديانظر , البركعن (َُْ)

 .224-217ص 

  ادة , ؛ والؽازي60-56ص,الرحلة, البركاتً(َُٓ)

 .   206/ 4,األنام

؛ 19-18ص ص ,ما   الحجا  ,نصٌؾ (َُٔ)

ص , العثمانيونوحكومة األدارسة ,والعارؾ

 .120-118ص

 .   62ص,الرحلة, البركاتً(َُٕ)

 .  86ص,مذكرات , عبدهللا بن الحسٌن(َُٖ)

دٌار بنً ُسهٌم من بالقرن الواقعة ما بٌن ٌبه (َُٗ)

 .   62حاشٌة ص , الرحلة, البركاتً.ووادي قنوناء

سوق جمعة ربٌعة تهامة والتً تسكن المنطقة الجبلٌة   (َُُ)

حاشٌة , الرحلة, البركاتًعة بٌن وادي ٌبه وحلً . الواق

 .   63ص 

, الرحلة, البركاتً. فً دٌار ربٌعة العسٌربة(ُُُ)

 Duysak ,seyyididrisi , p 122؛ 64حاشٌة ص 

 .   64ص,الرحلة, البركاتً(ُُِ)

انظر ,عن وادي بارق وقراه ومنتجاته(ُُّ)

 .  65-64ص ص ,الرحلة,البركاتً

: واكتفى بقوله, سم ابن عرارلم ٌذكر البركاتً ا(ُُْ)

انظر .ابن عرار نائب اإلدرٌسً

 ؛   65ص,الرحلة,البركاتً

. وذكر العقٌلً أنه ٌحٌى بن عرار النعمً         

؛ وورد فً إحدى الدراسات 2/676,المخ ف السليمان 

 التركٌة المعتمدة

                                                                      
انظر . على الوثائق العثمانٌة أنه ٌحٌى بن عرار

Duysak ,seyyididrisi, p 122 

؛  68ص,مذكرات , عبدهللا بن الحسٌن(ُُٓ)

ال م  ,والعمودي.66-65ص,الرحلة,والبركاتً

 ؛66ق,اليمان 

Duysak ,seyyididrisi, pp122-123. 

؛ 67-66ص,الرحلة, البركاتً(ُُٔ)

 .   66ق,ال معاليمان ,والعمودي

؛ 68-67ص ص ,الرحلة, البركاتً(ُُٕ)

 .   66ق,ال م  اليمان ,والعمودي

وج الشرٌؾ محمد بن عون منهم وأنجب ابنه تز(ُُٖ)

أمٌر مكة وقائد , علً والد الشرٌؾ الحسٌن

 ,البركاتً,الحملة

 .   72ص  ,الرحلة

ص ص ,الرحلة, البركات انظر, عن تنومة(ُُٗ)

وتستمر مبالؽة البركاتً فً ذكر األعداد . 69-70

 حٌث ذكر أن عدد 

 ؾستٌن أل 60000مقاتلً بنً شهر ٌزٌدون عن         

 .  مقاتل

. 72و ص  69ص ص, الرحلة, البركاتً(َُِ)

Duysak ,seyyididrisi, p 122 

فً المعجم لم أجد ذكر للموقع بهذا االسم (ُُِ)

وبها , ؛ ولعلها الدهناء جنوبً تنومةالجؽرافً للحربً

 شالالت الدهناء 

 . المعروفة           

ال م  ,؛والعمودي73ص,الرحلة,لبركاتًا(ُِِ)

   . 66ق,اليمان 

من شعاؾ ال سرٌع ببللسمر حتى  واٍد ٌنحدر(ُِّ)

ٌلتقً بوادي ترجس وٌفٌضان فً وادي ترج 

 تقع على وهو واٍد قدٌم,شماالً 

علً , الحربً . ضفافه عدد من القرى            

 -المعجم الج را   للب د العربية السعودية: إبراهٌم

 مإسسة ,منطقة عسير

-803/ 2, م 1997/ هـ1417,خلٌفة للطباعة          

809   . 

؛ 74-73ص ص ,الرحلة,البركاتً(ُِْ)

 .   66ق,ال م  اليمان ,والعمودي
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من شعاؾ ال لعبان ببللحمر وٌسٌل فً  واٍد ٌنحدر(ُِٓ)

منطقة  -المعجم الج را   , الحربً . وادي عٌا

 .3/1217, عسير

, الحربً . مجمع أودٌة ببالد بللحمر شمال عسٌر (ُِٔ)

 .1/266, منطقة عسير -المعجم الج را   

؛ 77-75ص ص ,الرحلة,البركاتً(ُِٕ)

 .   67-66ق ق ,ال م  اليمان ,والعمودي

 .   79-78ص ص ,الرحلة,البركاتً(ُِٖ)

هو السٌد مصطفى بن محمد بن أحمد بن علدً بدن (ُِٗ)

هدادي  الحسٌن بن مهدي بن أحمد بدن عٌسدى بدن

وٌرجع نسبهم إلدى , بن علً بن حسٌن بن درٌب

عبددد هللا المحددض بددن الحسددن  موسددى الجددون بددن
المثنى بن الحسن السبط بن علدً بدن أبدً طالدب 

للمزٌد من المعلومات عن نشؤته .  رضً هللا عنه

, وحٌاتدده وجهددوده العسددكرٌة ، ٌنظددر الصددمٌلً

 . 165-95ص ص ,السيد م ط و النعم 

االسم فً المعجم الجؽرافً  أجد ذكًرا بهذالم (َُّ)

وفً جبال :" بقوله ولكن النعمً أشار لها  ,للحربً

 الدرجة والمسوح

أي أنها فً المنطقة الواقعة ". شمالً شعار             

. بٌن بالد بللحمر وبنً مالك عسٌر شمال عقبة شعار

 ,تاريم عسير,النعمً

 .318ص             

 .   80-79ص ص ,الرحلة,البركاتً(ُُّ)

 .81-80ص ص ,الرحلة,البركاتً(ُِّ)

 .113ص,م م ط   النع, الصمٌلً(ُّّ)

 .83-82ص ص ,الرحلة,البركاتً(ُّْ)

 .83ص,الرحلة,البركاتً(ُّٓ)

؛  70-78 /4, الحس نشر الثنا  , الوشلًؤُّت

 . 319-318ص ص, تاريم عسير,والنعمً

؛ 75ص , مذكرا , شفٌق (ُّٕ)

 .  87وص 85-84ص ص ,الرحلة,البركاتًو

 .319ص , تاريم عسير, النعمً(ُّٖ)

؛  70ص  ص,مذكرات , عبدهللا بن الحسٌن(ُّٗ)

 .319ص , تاريم عسير, والنعمً

 .75ص , مذكرا , شفٌق  (َُْ)

                                                                      
 . 69-68ص ص ,مذكرات , عبدهللا بن الحسٌن (ُُْ)

؛ وقد ذكر النعمً أن  87ص,الرحلة,البركاتً(ُِْ)

, والصواب ما أُثبت أعاله ,الشرٌؾ بقً شهًرا فً أبها

 وهو الذي   

ص  , تاريم عسير, النعمً. أثبته البركاتً           

319. 

 .319ص  , تاريم عسير, النعمً(ُّْ)

 .75-74ص ص ,مذكرا ,شفٌق (ُْْ)

؛ 71-70ص ص ,مةذكرات , عبدهللا بن الحسٌن (ُْٓ)

وعدن تفصدٌل مسددٌرة الشدرٌؾ أثندداء عودتده تلددك 

والقبائدل التدً وفددت , واألماكن التً توقدؾ فٌهدا

ٌمكددددن الرجددددوع للبركدددداتً , وتحركاتدددده, علٌدددده

-91ص ص, ةالرحلةة اليمانيةالمرافق لده فدً 

104 . 

 

 :قائمة ادصادر وادراجع  -

 :وثائق غري منشورة-أولا 

وثٌقدددة تتحددددث عدددن ظهدددور محمدددد بدددن علدددً  -

وانتشار دعوتده بدٌن , هـ1326اإلدرٌسً سنة 

وثٌقددة أصددلها بمكتبددة , قبائددل منطقددة عسددٌر 

وصدورة ,أحمد الزٌلعً العقٌلً برجدال ألمدع 

منهدددا بمكتبدددة األسدددتاذ عبددددالعزٌز المتحمدددً 
بها مشكوًرا عدن طرٌدق الددكتور علدً  أمدنً

انظدر الملحدق ,لهمدا لشدكر , عوض ال قطب

 (.1)رقم 

األرشددددٌؾ العثمددددانً، إسددددتانبول ، تصددددنٌؾ  -
B.E.O.26642 ،دائدددددرة أركدددددان عمومٌدددددة ،

جمدددددددددادى األولدددددددددى سدددددددددنة /22بتدددددددددارٌخ 

رسالة من محمد بن علدً اإلدرٌسدً ,هـ1327

لمحمدددد كددداظم بدددن صدددفوة متصدددرؾ عسدددٌر 
عدددد مددن قبائددل لددواء ٌشددرح لدده سددبب قدددوم 

والمبادىء التً ٌددعو , عسٌر وقبولهم دعوته

صددورة منهددا محفوظددة بمكتبددة األسددتاذ , لهددا

عبددددالعزٌز المتحمدددً بؤبهدددا أمددددنً بهدددا عدددن 

لهمدا , طرٌق الدكتور علً عدوض ال قطدب 

 (.2)انظر الملحق رقم , الشكر
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مباٌعددة بعددض قبائددل ؼامددد , وثٌقددة بدددون رقددم -

خة أمدددنً بهددا نسدد,هددـ1328سددنة , لإلدرٌسددً

مشدددددكوًرا سدددددعادة األسدددددتاذ الددددددكتور علدددددً 

انظدددر ,محفوظدددة بمكتبدددة الباحدددث, الصدددمٌلً

 (.3)الملحق رقم 

األرشددددٌؾ العثمددددانً، إسددددتانبول ، تصددددنٌؾ  -
DH.Mui.6278 إدارة المخدددددددددددددددددددددددابرات ،

. رومدددً 1326/ مدددارس/ 30العمومٌدددة،بتارٌخ

نسدددخة أمددددنً بهدددا مشدددكوًرا سدددعادة األسدددتاذ 

 .الدكتور علً الصمٌلً

 D.H.Sys/1-7تصنٌؾ  , رشٌؾ العثمانًاأل -

كددددانون /28، داخلٌددددة نظددددارتً، بتددددارٌخ 40

رسدددالة مدددن ضدددابط عثمدددانً , رومدددً 1328

ملحقددة برسددالة مددن السددٌد محمددد بددن , آلخددر 

علددً اإلدرٌسددً إلددى صدددٌق لدده فددً مصددر 

ب فٌها ما 1330ربٌع الثانً  6بتارٌخ   ٌُكذِّ هـ  

هددذا بٌددان للندداس : )ٌشدداع عندده تحددت عنددوان

مكوندة مدن أربدع صدفحات ( موعظة للمتقدٌنو

 .   وسطر تتحدث عن بعض أحداث 

 :ادخطوطات-ثانياا

ال م  اليمةان  بةذكر : علً بن عبدهللا , لعموديا  -

مخطدوط مصدور ,2ج,ملوك المخ ف السليمان 

مكتبدددة الملدددك فهدددد الوطنٌدددة مدددن  بمكتبدددة الباحدددث

 .بالرٌاض

الن ةةةةةي   ةةةةة   الةةةةدر===================,  -

مخطوط , ة ا مام محمد ب  عل  ب   دري و ي

 .مصور بمكتبة الباحث

 :الرسائل العلمّية غري ادنشورة –ثالثاا

-CabirDuysak 
,seyyididrisiisyaniOsmanlibelgelerine 

gore Asirbolgesinve so-nuclari (1908-
1918),marmaraUniversitesi,TurkiyatA

rastirmalariEnstiusu 
,yukseklisanstezi, Istanbul, 2005. 

ا  :الكتب ادطبوعة -رابعا

                                                                      
، ترجمة 8،طيق ة العرب: نطونٌوس، جورجأ -

ناصر الدٌن األسد وإحسان عبداس، دار العلدم 

 .م1987للمالٌٌن، بٌروت، 

الرحلةةةة : شدددرؾ بدددن عبدالمحسدددن,البركددداتً -

إعدددداد وتحقٌدددق وتعلٌدددق عددداتق بدددن ,اليمانيةةةة

 ,دار النفائس,1ط,ؼٌث البالدي

 .م2005/هـ1426, لبنان, بٌروت        

بةةي  مكةةة والةةيم  : عدداتق بددن ؼٌددث,الددبالدي -

دار ,1ط,رحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ومشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهدا 

 .م1984/هـ1404,مكة

ال ةرا  بةي  -مملكة الحجةا : بٌكر، راندال -

، ترجمدددة 1ط الشةةةريف حسةةةي  و ل سةةةعود،

صددادق عبددد علددً الركددابً، المكتبددة األهلٌددة، 

 . م 2004عّمان ، 

أشةةةةراف مكةةةةة : إسددددماعٌل حقددددًجارشددددلً،  -

، 1، طالمكرمة وأمرا  ةا  ة  الع ةد العثمةان 

ترجمددددددة خلٌدددددددل مدددددددراد، الددددددددار العربٌدددددددة 

 .م2003/هـ1424للموسوعات، 

األدارسة    :عبدالمنعم إبراهٌم, الجمٌعً -

-1326المخ ف السليمان  وعسير 

دار جرش , 1ط,م1930-1908/ه 1349

 .م1987,خمٌس مشٌط, للنشر والتوزٌع

انيةة وشةب  الدولةة العثم: راز، السدٌد رجدبح -

، معهدددددد م1909-1840الج يةةةةةرة العربيةةةةةة 

 .م1970البحوث الدراسات العربٌة،

، 2، طاآلثةةةار الكاملةةةة: ابدددن الحسدددٌن، عبددددهللا -

 .م1979الدار المتحدة للنشر، بٌروت، 

، األهلٌة 2، طمذكرات ===============,  -

 . م 1998للنشر والتوزٌع، 

، أمةةةرا  البلةةةد الحةةةرام: دحدددالن، أحمدددد زٌندددً -

المتحدددددة للنشددددر والتوزٌددددع، بٌددددروت  الدددددار

 (.ت.ط.د)

، ترجمددة ا ، طحكةةام مكةةة: دوؼددوري، جٌرالددد -

 /هددددـ1420محمددددد شددددهاب، مكتبددددة مدددددبولً،

 .م2000
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الحملةةة العثمانيةةة : أحمددد األمٌددر االى, راشددد -

قدم لده وحدرره ,م1872/ه 1288علو عسير 

, 1ط,وعلددق علٌدده محمددد بددن عبدددهللا ال زلفددة

 الرٌاض,زٌعدار بالد العرب للنشر والتو

، دار 8، ط1، جملوك العرب: الرٌحانً، أمٌن -

 .الجٌل، بٌروت، بدون تارٌخ

  ،عمةا رأية  ومةا سةم: الزركلً، خٌر الددٌن -

تقددددددددٌم وتعلٌدددددددق عبدددددددد الدددددددرزاق كمدددددددال، 

 .مكتبةالمعارؾ بالطائؾ

دار , 10ط , األعةةةةةةةةة م===============: -

 .م1992,بٌروت, العلم للمالٌٌن

الج ةةةاد  ةةةور مةةة  : عددددنان سددداري,الدددزبن -

األميةةر  يةةد بةة   ةةوا   ل عةةو   -ال اشةةم  

دار الٌندابٌع ,واألمير شةاكر بة   يةد  ل عةو 

 .م1998,األردن,للنشر والتوزٌع

تكةةوي  الةةيم  الحةةدي  : سددٌد مصددطفى, سددالم -

-1904الةةةةةةةةةيم  وا مةةةةةةةةةام يحيةةةةةةةةةو -1

توزٌدع دار ,مطابع سجل العرب,4ط,م1949

 .م1993, القاهرة, األمٌن 

، 2-1،جتةةةةةةاريم مكةةةةةةةة:السددددددباعً أحمددددددد -

،مطبوعدددددددددددددددددات ندددددددددددددددددادي مكدددددددددددددددددة  7ط

 .م1994/هـ1414الثقافً،

عشر سنوا  م  : سعد بن محمد, الشرقً  -

-سيرة ا مام يحيو ب  محمد حميد الدي  

تجديد الج اد المسماة تقييد حواد   نشا 

مإسسة اإلمام زٌد بن علً ,1ط,الثان  

 .صنعاء ,الثقافٌة 

مةةذكرا  سةةليما  شةة يق باشةةةا : سددلٌمان, ٌقشددف -

جمددددع وتعلٌددددق محمددددد بددددن أحمددددد ,عسةةةةيرمت ر 

 .م1984/هـ1405,نادي أبها األدبً, 1ط,العقٌلً

ال اشةةميو  والثةةورة العربيةةة : صدداٌػ، أنددٌس -

طلٌعدددددددة، ، منشدددددددورات دار ال1، طالكبةةةةةةةر 

 .م1966بٌروت، ماٌو 

  الدولةةة يالع  ةةا  بةة:الصددواؾ، بكددر فددائق -

العثمانيةةة و  لةةيم الحجةةا   ةة  ال تةةرة مةةا بةةي  

، لم ٌذكر م1916-1876 /ه  1293-1234

                                                                      
 .م1978 /هـ1398الناشر، 

أ ةوا  علةو مةذكرا  : العارؾ ٌوسؾ حسدن -

سليما  شة يق كمةال  باشةا مت ةرف عسةير 

,  1ط,م1912-1908/هةةةةةةةةةة 1326-1330

 .1990/هـ1411, نادي أبها األدبً

العثمانيو  وحكومة : ================= -

-1325األدارسةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةة  عسةةةةةةةةةةةةةير 

بدددددو دار أ , 1ط, م1918-1907/هةةةةة 1337

ص , 1995/هدددـ1415,جددددة,المجدددد للطباعدددة

79  . 

تةةةةاريم المخةةةة ف : محمددددد بددددن أحمددددد , العقٌلددددً -

مطدددددددددددددددددددددددددابع , 3ط,2ج, السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةليمان 

 .م1989/هـ1410,الولٌد

تاريم مقدرا  العراق : مري، محمد طاهرالعُ  -

،طبددع فددً المطبعددة العصددرٌة، 1، جالسياسةةية

 .م1925/هـ1343بؽداد، 

ر أخبةار بية    ادة األنام بذك: عبدهللا, الؽازي -

هللا الحةةةةةرام مةةةةة  تعليقةةةةة  المسةةةةةمو باتمةةةةةام 

دراسة وتحقٌق عبدالملك بن عبدهللا بن ,الك م

مكتبددة األسدددي للنشددر , 1ط,أجددزاء 7,دهددٌش

 .م1430/2009, مكة المكرمة, والتوزٌع

المملكةةة ال اشةةمية : ؼوانمددة، هنددادي ٌوسددؾ -

، دار الفكددر للنشددر والتوزٌددع، 1، طالحجا يةةة

 . م1989 ان،عمّ 

القو  تاريم المكا  وسيرة ا نسا  :ؼازي,فقٌهال -

دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة تاريخيةةةةةةةةةةةةةةةةةة اجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةة -

مطددددددددددددددددددددددددددددددددددابع ,1ط,ح ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارية

 .م2014/هـ1435,الرٌاض,الحمٌضً

، الملةةةةةوك ال اشةةةةةميو : مدددددورٌس، جمدددددس -

منشددورات المكتددب العددالمً للتددؤلٌؾ والنشددر، 

 .بٌروت، بدون تارٌخ

-1908الحركةةةة العربيةةةة : موسددى، سدددلٌمان -

للنشددددر، بٌددددروت، ، دار النهددددار 3، طم1924

 . م1986

ما ةةةة  الحجةةةةا  : نصددددٌؾ، محمددددد حسددددٌن -

، 1،ط1، جالحسةةةةي  بةةةة  علةةةة -وحا ةةةةره
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 .هـ1349مكتبة ومطبعة خضٌر، مصر، 

تةةاريم عسةةير  ةة  : هاشددم بددن سددعٌد,النعمددً -

 ةةدر بمناسةةبة ا حت ةةال ,الما ةة  والحا ةةر

 بمرور م ة عام علو ت سي  
المملكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة       

 .م1999/هـ1419الريام,السعودية

لمحةةا  مةة  تةةاريم العةةراق : الددوردي، علددً -

ملحق   ة األشراف واب  سعود - الحدي 

،  منشورات مكتبة الحٌدرٌة، م1920-1924

 .دون تارٌخ

نشةةةر الثنةةةا  : إسدددماعٌل بدددن محمدددد,الوشدددلً -

الحس  علو بعم أرباب ال  ل والكمال م  
أهةةل الةةيم  وذكةةر الحةةواد  الوا عةةة  ةة  هةةذا 

تحقٌدددددددددددق إبدددددددددددراهٌم محمدددددددددددد ,الةةةةةةةةةةة م 

مكتبدددددددددددددددددددددددددددددددة ,1ط,المقحفدددددددددددددددددددددددددددددددً

 .م2003/هـ1424,صنعاء,اإلرشاد

ا  :ادجالت العلمية-خامسا

أ ةةوا  علةةو حملةةة شةةريف : خالددد السددعدون  -

, 1ع ,  م1910/هةة 1328مكةةة علةةو الق ةةيم 

 .م1984/هـ1404شوال , 10س 

الحملةةة العثمانيةةة علةةو : حسددٌنعلددً بن,الصددمٌلً -

مجلةةة ,م1911/هة 1329( معركةة الح ةةا ر)عسةير 

 .م2012/هـ1433, 7ع,يم واآلثارالخليج للتار

السةةةةيد م ةةةةط و بةةةة  ==================:  -

م 1940-1869/هةة 1358-1284محمةةد النعمةة 

حياتةة  وأعمالةة  السياسةةية والعسةةكرية وا داريةةة 
   خدمةة ا مامةة ا دريسةية والملةك عبةدالع ي  

مجلددددددددددة الجمعٌددددددددددة التارٌخٌددددددددددة , ل سةةةةةةةةةةعود

 محددددددددددددددددددددددرم,11س  ,21ع,السددددددددددددددددددددددعودٌة

 ,م2010ٌناٌر/هـ1431

الحسي  ب  عل  كما رأيت     ث   : مجهول -

سةةةةنوا ، كيةةةةف اعتلةةةةو ولمةةةةاذا  شةةةةل،م  

هةةةة ،وشعبا  1334مشةةةةاهدات  بةةةةي  شةةةةوال 

، مجلة الزهراء، لمنشئها محب الدٌن ه 1337

 .هـ1343ول األربٌع  15، 3، ج1الخطٌب، مج

                                                                      

ا  :مراجع أجنبية-سادسا

- Scoville, Sheila Ann, British Logistical 
Support to the Hashmites of 
Heijaz, Taif to Maian 1916-1918. Los 
Angeles University of  Colifornia ,       

1982.  

ا  :الصحف-سابعا

 ذي القعددددددددددة 18، 1، س5ع،حجا  ةةةةةةةةةحي ة -

 . روم1324ًتشرٌن ثانً  29/هـ1326

 :ادقابالت -ثامناا

 

ددة - ٌّ وأجددرى , قددام الباحددث بعدددة زٌددارات علم

ورواد , مع وجهاء وأعٌدان عدًدا من اللقاءات

وبما أن , تعلٌم تلك المدن والقرى التً زارها

المعلومات التً ذكروها متوفرًة فً المصادر 

وممددا أثبتدده مقددابلتً مددع األسددتاذ , فلددم أُثبتهددا

عطٌة شامً أحدد رواد التعلدٌم بمنزلده العدامر 

وذلدددك ٌدددوم الخمدددٌس ,فدددً حلدددً ابدددن ٌعقدددوب

 .هـ22/3/1435

 ألسددتاذ ؼددازي فقٌهؤحدددمقابلددة مددع المددإرخ ا -
فدددً  منزلددده العدددامرمدددإرخً ورواد التعلدددٌم ب

, هددـ22/3/1435وذلددك ٌددوم الخمددٌس ,القددوز

التدً  ,عجدالنخبدت وقد قمت برفقته بزٌدارة 

وشددرح لددً تفصددٌالت , وقعددت فٌدده المعركددة

, ومددا وصددله مددن معلومددات حولهددا, المعركددة

وفٌددده , كمدددا أهددددانً كتابددده القّدددٌم عدددن القدددوز

وهو موجود فدً , معركةمعلومات عن تلك ال

 .ثبت مصادر هذه الدراسة

 :دوسوعات اإللكرتونيةا-اتاسعا 

. وٌكٌبٌدددددددددددددددٌا الموسدددددددددددددددوعة الحدددددددددددددددرة  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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 (ادلحقات)

 :اٌٛصبئك -1

 

 (١ملحق رقم )
)وثٌقة عن ظهور دعوة اإلدرٌسً وانتشارها بٌن 

 القبائل (

 

 (١ملحق رقم )
درٌسً لمتصرؾ وقومندان عسٌر رسالة اإل)

 ٌشرح فٌها مبادىء
جمادى األولى  ١١ه منها بتارٌخ دعوته وهدف

 هـ(١٤١٠

 

 (٤) ملحق رقم )
سنة  وثٌقة مباٌعة بعض قبائل ؼامد لإلدرٌسً)

 هـ١٤١8

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

 :ٛهاٌٖ-2

 
 

األستاذ ؼازي فقٌه حفظه هللا ، مإرخ ومن رواد 
 القوزالتعلٌم فً القوز، وله كتاب مهم عن 

 )الصورة أثناء مرافقته للباحث فً خبت عجالن(
 

 

 
 

 مدرسة خبت عجالن ، زٌارة الباحث مع األستاذ ؼازي فقٌه  
 

 
 

خبت عجالن ، ولٌس كثٌر األحراش كما وصفه 
 البركاتً
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 وادي ٌبه 

 

 
 

 األحراش فً وادي ٌبه
 

 
 
 


