
 

 1 

 ( 1)ٕٚؿف يذًض عجض هللا . ص 

 (ؿبثمب)يؤعر ٔ كبرت، َبئت عئٛؾ انٓٛئخ انعبيخ نٝصبع ٔ صٔع انكزت 

  و12/4/1989انضٕعح، صذٛفخ صُعبء،  
 

 *في ذمة أهلل أيها المؤرخ الكبير
 

ْظِ صيعخ رظعفٓب  شٛع أيؾ انضالصبء انشبيؾ يٍ عيضبٌ انًؤعر انًُٛٙ انًعغٔف ؿهطبٌ َبجٙ، ٔ    

.  عٍٛ أدض ػيالئّ
 

ثـى هللا انغدًٍ انغدٛى 

نجغكخ انغفغاٌ دزٗ جبء  أعض انًؤيٌُٕ أَفـٓى نشٓغ انصٕو ٔ يب أٌ ْم عهُٛب ْالل عيضبٌ ٔ    

نكٍ  ٔ، ٚفؼع إنٗ ركظٚجّ انُعٙ يٍ يضُٚخ انضجبة ٚذًم إنُٛب سجغاً يفجعبً ُٕٚء انصبئى انصبثغ ثٕٓنّ ٔ

. انؼيٛم ؿهطبٌ عجضِ َبجٙ  يبد انصضٚك ٔ نمض صضق انشجغ ٔ، كم َفؾ طائمخ انًٕد انًٕد دك ٔ

غبصع انعبصًخ إنٗ نُضٌ كعبصرّ فٙ انـُٕاد اٞسٛغح نٕٛاصم ثذضّ شٓغاً أٔ شٓغٍٚ فٙ ٔصبئك    

ٚـزُطك  يب أٌ شغع ٚمهت صفذبد انًبضٙ ٔ انًعبصغ فٙ انًزذف انجغٚطبَٙ، ٔ انزبعٚز انًُٛٙ ٔ

نكُّ يب نجش أٌ لضٗ  أسجبعْب دزٗ صاًْخ َؼٚف صاسهٙ دبص َمم َزٛجخ طنك إنٗ انًـزشفٗ ٔ

.  ؿهى انغٔح نشبنمٓب أَذجّ ٔ

:  انشالٌ اْٞم ٔ فبعق انضَٛب ٔ يبد انًؤعر انًُٛٙ انًعغٔف ؿهطبٌ َبجٙ ٔ  

  ٕٚيبً عهٗ آنخ دضثبً يذًٕل              أٌ طبنذ ؿاليزّ  كم إثٍ أَضٗ ٔ
 

  :رضيع يمم انغجبل ٔ، رُٕح دًبئى اٞٚك ٔ، عهٗ يضهّ رجكٙ انجٕاكٙ  ٔ، يذجِٕ أفزمضِ ٔطُّ ٔ ٔ

نى ٚـًغ ثًكخ ؿبيغ  أَٛؾ ٔ              كأٌ نى ٚكٍ ثٍٛ انذجٌٕ إنٗ انصفبء 
 

صى أنزذك ثمـى انزبعٚز ثكهٛخ ، ثٓب أكًم صعاؿزّ ثبنضبَٕٚخ رهمٗ انفمٛض رعهًّٛ فٙ يضاعؽ عضٌ ٔ    

أشزغم فٙ ؿهك انزضعٚؾ  ٔ و،1961رشغط فٛٓب عبو   اٜصاة فٙ انجبيعخ اٞيغٚكٛخ ثجٛغٔد ٔ انعهٕو ٔ

دصم عهٗ صثهٕو انزغثٛخ انعبنٙ يٍ جبيعخ نُضٌ  فٙ عضٌ، صى ؿبفغ إنٗ ثغٚطبَٛب نٕٛاصم صعاؿزّ ٔ

 .و 1964عبو 
 

يذبضغ فٙ كهٛخ  ٔ، يُٓب عئبؿخ انٓٛئخ انعهٛب نهشضيخ انًضَٛخ، رمهض عضح يُبصت فٙ دٛبرّ انعًهٛخ    

كبٌ أسغ يُصت رٕالِ يـزشبعاً نٕػاعح سبعجٛخ  عضٕ فٙ يجهؾ انشعت اٞعهٗ، ٔ ٔ، انزغثٛخ انعهٛب

 انضمبفخ ٔ عضٕ نجُخ انٕدضح انًُٛٛخ نهزغثٛخ ٔ ٔ، كبٌ عضٕاً فٙ لٛبصح يؤرًغ انشغٚجٍٛ ٔ، فٙ صُعبء

 رذبص اٞصثبء ٠ٔعضٕ انًجهؾ انزُفٛظ٘  ٔ، عضٕ يجهؾ انًغكؼ انًُٛٙ نٟثذبس انضمبفٛخ ٔ، ا٠عالو

. اٞصغٍٚٛ انًٍُٛٛٛ  عضٕ جًعٛخ انًؤعسٍٛ ٔ ٔ،  انٕدضح انعغثٛخادعضٕ يغكؼ صعاؽ ٔ، انكزبة انًٍُٛٛٛ
 

ٚهمٗ رمضٚغاً عبنٛبً فٙ اٞٔؿبط انعهًٛخ فٙ  َبل ٔؿبو انًؤعر انعغثٙ، ٔ ٔ، كغو فٙ عٛض انًعهى    

 . انشبعط انضاسم ٔ
 

 ثجهٕٛجغافٛب يشزبعح ٔ:"أصضع كزبثّٛ انًعغٔفٍٛ انكزبثخ، ٔ رفغغ نهجذش ٔ، فٙ انـُٕاد اٞسٛغح ٔ    

أثذبس  نّ يؤنفبد أسغٖ ٔ ٔ". و1967و ـ 1839انزبعٚز انعـكغ٘ نهًٍٛ "   ٔ  "رفـٛغٚخ عٍ انًٍٛ
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رغجًبد يٍ انهغخ ا٠َجهٛؼٚخ رزُبٔل انكضٛغ يٍ  ٔ، انضٔعٚبد انًزشصصخ كضٛغح يُشٕعح فٙ انًجالد ٔ

 . صفذبد انزبعٚز انًُٛٙ
 

 ٔ، ٚعزجغ اٞؿزبط ؿهطبٌ يٍ انًؤعسٍٛ انًٍُٛٛٛ انغٔاص انظٍٚ أغُٕا انًكزجخ انزبعٚشٛخ ثجٕٓصْى ٔ    

يٓضٔا ؿجم انجذش انجبص ٞجٛبل  ٔ، ٔضعٕا نجُبد أؿبؿٛخ فٙ يجبل صعاؿخ انزبعٚز انًُٛٙ انذضٚش

 .انًـزمجم
 

 ٔ، نكٍ أصغِ انطٛت ثبق عهٗ يغ اٞٚبو طكغاً دـُبً  ٔ، يبد انًؤعر انكجٛغ اٞؿزبط ؿهطبٌ َبجٙ    

نٟسذ انكغًٚخ أو أٔعاؽ ٔ أٔؿبٌ ٔ يعٍٛ  يذجّٛ ٔ ػيالئّ ٔ فعؼاء ْٞهّ ٔ. ٔنضاً صبنذبً  ٔ، عهًبً يفٛضاً 

 .انـهٕاٌ  أنًٓٓى هللا جًٛعبً انصجغ ٔ ٔ، ٔ ٚؼٌ ٔ عٚضاٌ
 

. إَب إنّٛ عاجعٌٕ إَب هلل ٔ ٔ" ٔكم ْبنك إال ٔجّٓ ... " أؿكُّ فـٛخ جُبرّ عدى هللا فمٛض انًٍٛ ٔ ٔ

 ................................................................................................................................

أنمٛذ ككهًخ فٙ دفم انزأثٍٛ ثجبيعخ صُعبء ثزبعٚز  ٖٔ ْظِ انًمبنخ لو إصسبل إضبفبد عد *

يبطا كزت : " نهًؼٚض عاجع) و20/5/1989، (8951)انضٕعح، انعضص صذٛفخ فٙ ْب َشغ رى و 16/5/1989ٔ

.  ("عُّ؟ 

 

 


