
أٖساع ايهرب٣ أّ املعازى ٚايػٗدا٤َعسن١ ضٛم   
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ٚال١ٜ ايصعسٚز١ٜ يف دٚاز ادتشٝف١،  91:1أفسٌٜ  >: تازٜذ املٝالد:

 ضٛم أٖساع.

 .==91خالٍ غٗس َاٟ  تازٜذ االيتشام بايجٛز٠:

أٟ يف ايّٝٛ  1=91اضتػٗد ٚايدٟ يف غٗس أفسٌٜ َٔ ض١ٓ يكد 

٘ ادتٝؼ يك٢ عًٝأ إذ ،ايجأَ َٔ َعسن١ ضٛم أٖساع ايهرب٣

عًُٓا  بعد ذيوٚ ،َٔ َٜٛٗا مل ٜظٗس ي٘ أٟ أثسٚ ،ايكبضايفسْطٞ 

 صتٌٗ املهإ ايرٟ ُدفٔ فٝ٘. طاع١ مبكتً٘ يهٓٓا ذتد اي

بعض ايعًُٝات ٌٖٚ غازنت يف ع: َت٢ ايتشكت بؿفٛف ايجٛز٠ 

 ايعطهس١ٜ ناملعازى ٚايهُا٥ٔ؟

، ٚنإ جتٓٝدٟ ع٢ً ==91ز: ايتشكت بايجٛز٠ يف غٗس َاٟ َٔ ض١ٓ  

 .ضٓٛاتعد٠ يت حتت قٝادت٘ عًُٜد ستُد رتطس ضرئٜ ايرٟ 

٠ّٛ ايرٟ نجري٠ يف عًُٝات قتاي١ٝ  غازنُت َٓٗا َعسن١ دبٌ بٛسً

ٖرٙ  نًِ. ٚقد اضتػٗد يف :ٜبعد عٔ ايهاف يعهظ عٛايٞ 

ايطبيت ايكا٥د ِٓٗ بٝ َٔ ازتاٖد (18 )جُاْنيايـايٛاقع١ َا ُٜٓاٖص 

نسد ٚاييت دا٤ت ، 1=91بَٛعساف )َعازف١ٝ( ٚذيو يف غٗس فٝفسٟ 

ضاق١ٝ قس١ٜ ع١ًُٝ ايكؿف ايٛسػ١ٝ اييت تعسضت هلا ٢ ًعفعٌ 
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اذتامس١ ٖرٙ املعسن١ زتسٜات . سطس املطامل١ ضٝدٟ ٜٛضف

 ،ٚأثٓا٤ اغتبانٓا يف ايّٝٛ األٍٚ َع ايعدٚ اضتػٗد ،ايطاٖس شبريٟ

عِ ايطبيت بَٛعساف ْا٥ب قا٥د  ابٔيصٖس َعازف١ٝ قا٥د فؿ١ًٝ ٚ

 يف ايّٝٛ ايجاْٞبدٚزٙ ايطبيت بَٛعساف اضتػٗد  قدٚ ،ايجايحايفًٝل 

 . َٔ املٛاد١ٗ

يف زتددا ٚاغتبهٓا ع٢ً ٖرٙ املعسن١، َٜٛا  >9َسٚز ٚبعد 

ايفسْطٞ ٚضكط يٓا بعض ايػٗدا٤ َِٓٗ ْفظ املهإ َع ادتٝؼ 

 ،ُأؾٝب ع٢ً َطت٣ٛ ايؿدزقد ١ غًٝظ ايرٟ نإ ظاْيب ٚمّح

إ نفكد  ،فأخرت ستفظت٘ ٚبٓدقٝت٘ ٚتسنت٘ يف أزض املعسن١

 ا٤يكتُهٔ ايعدٚ َٔ إفعًٓا يٜطتشٌٝ عًٝٓا دفٔ غٗدا٥ٓا ٚيٛ 

ألٕ فسْطا  ،سْا املهإ ٚال أقٍٛ ٖسبٓاغّٝ ايكبض ع٢ً ادتُٝع.

، ثِ اْتظسْا سًٍٛ ايًٌٝ إلخباز ايػعب تتبع نٌ حتسناتٓا تناْ

)املٛاطٓني( عٔ أَانٔ تٛادد دجاَني ايػٗدا٤ املٓتػس٠ يف 

 . مسا٤ يٝتهفًٛا َػهٛزٜٔ بدفِٓٗاألاملستفعات دٕٚ إعطا٥ِٗ 

تؿف١ٝ يؿب يف ادتشٝف١ غازنت أٜطا يف ايهُني ايرٟ ُْ

نإ سٝٓٗا قا٥د نتٝب١ ايرٟ ٜٔ ٚقادٙ ستُد رتطس ضري ،"الڤايد"

ألٕ ايفًٝل ايسابع مل ٜهٔ قد مت تػهًٝ٘  ،ضُٔ ايفًٝل ايجايح

ٜتهٕٛ َٔ بعد. نإ ايفًٝل ايجايح حتت قٝاد٠ ايطاٖس شبريٟ ٚ

طس ضرئٜ، ايطبيت رت: ستُد َٔبكٝاد٠ نٌ نتا٥ب ثالخ 

. بعدٖا أؾبح ستُد رتطس )عُس ذٜاب( بَٛعساف ٚاذتاز عبد اهلل
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يف َا ًف ُن ، ثِايفًٝل ايجايحقا٥د يطاٖس شبريٟ ـ اْا٥با يضرئٜ 

يف  تمتجً ،ض١ٓ تكسٜبا د٠ملمب١ُٗ ع٢ً اذتدٚد َٔ طسف ايكٝاد٠ بعد 

مجع األضًش١، األيبط١ ٚايتُٜٛٔ جتٗٝصا دتٝؼ ايٛال١ٜ ايجايج١ 

     إىل َٓطكت٘.   ايعٛد٠َٔ  متهٝٓ٘قؿد ارتاص بٓكٌ األضًش١ 

 ـقٝادت٘ ي تدأضٓتهٜٛٔ فًٝل ددٜد ٚبعد ذيو قسزت ايكٝاد٠ 

أمحد دزا١ٜ  ،عطهسٜا ٜٛضف يطسؽٜٓٛب٘:  ستُد رتطس ضرئٜ

 ، باباٟ ضٝاضٝااملدعٛ عّبٛد ٚعًٞ يف األخباز ٚاالتؿاٍ )دزاٜع١ٝ( 

ّٛ . ٚقدد٠ ايهتا٥بآٖاى أٜطا قنُا نإ  َع٘ َٔ ايكا٥د ين يس

 ١ اذتدٚد١ٜايفًٝل ايجايح إىل ايفًٝل ايسابع ايرٟ ُنٕٛ يف املٓطك

ٕ، فذباٍ عرب َطايو: أٚالد ََٛٔ، ٜٚاّلإثسٖا خسدٓا  ،)عني َاشز(

باٍ ْٗا١ٜ املطاف ظيٓشط ايسساٍ يف  ،ايػٛى ٟايصعسٚز١ٜ، ٚاد

أٜٔ ادتُعت نٌ  ،اذتٓاْػ١ ٚايتُسنص يف دن١ُ "املٛادٔ"

  .ايسابع ايفًٝل ايٛسدات ايعطهس١ٜ اييت ُتػهٌ

بدا١ٜ  تناَْٚٔ أٜٔ ايهرب٣ ١ ضٛم أٖساع نع: َت٢ ٚقعت َعس

 ؟ايكتاٍ بني ايطسفني

ز: مت تهٜٛٔ ايفًٝل ايسابع بكٝاد٠ ستُد رتطس ضرئٜ باملٓطك١ 

تكدَٓا باجتاٙ ثِ  ،ايتْٛط١ٝ ع٢ً اذتدٚديف عني َاشز ايػسق١ٝ أٟ 

ٖٓاى، َع ايعدٚ  بهتا٥اياغتبهت إسد٣ أٜٔ ؾاحل، دبٌ بٛ

 إٜراْا باْطالم َعسن١ ضٛم أٖساع ايهرب٣. فهإ ذيو 
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عٓد اْطالم  َٔ نالَو إٔ املعسن١ مل تهٔ َكسز٠ ِٗفْع:ٌٖ 

 ؟ايفًٝل إلعُاز املٓطك١ ايسابع١

ز: إٕ قساز دخٛيٓا إىل أزض ايٛطٔ ٚضتٔ ستًُٕٛ باألضًش١ اييت 

عصَٓا ٚإؾسازْا ع٢ً خٛض يف سد ذات٘ ٜعين  ،دًبٓاٖا َٔ تْٛظ

خط عربْا  ،خسدٓا َٔ دبٌ بٛؾاحلبعد إٔ  .املعازى ضد ايعدٚ

قباي١ ايػا٥ه١ األضالى  ٓاايػٛى سٝح قطع ٟٚادَٛزٜظ ضتٛ 

سايٝا بدأت املعسن١ فعًٝا بايكسب َٔ َكرب٠ ايػٗدا٤ دبٌ اذتُسٟ. 

ع٢ً طسٜل ضٛم أٖساع باالغتباى َع دٝؼ ايعدٚ ٚاضتُس ايكتاٍ 

فكد اْتػس  ،جري دداايه عدد اجملاٖدٜٔييٝؿٌ إىل تٝفاؽ. ْٚظسا 

احملٝط١ أفساد نتا٥ب ٚفؿا٥ٌ دٝؼ ايتشسٜس ايٛطين عرب ادتباٍ 

ٓا ايبعض عٛايٞ نًَٝٛرت ٚاسد ٚأؾبشٓا أسٝاْا بعٝدٜٔ عٔ بعط

ٚبريو تٛضع َٝدإ املعسن١ بػهٌ نبري ٚؾاز  ،ثٓنياست٢ أٚ 

بايٓطب١ يكاد٠ ادتٝػني  َٔ ايؿعب ايتشهِ يف شَاّ األَٛز

 .املتكاتًني

دا٤ َٔ  عظِٝ دٝؼ ،املعسن١ ايتازخي١ٝغازى يف ٖرٙ 

نُا ٚددت بعض ايهتا٥ب  ،ايٛسدات ايكتاي١ٝ )ايفٝايل( ايكا١ُ٥

دٕٚ  ايتابع١ يًٛالٜتني ايجا١ْٝ ٚايجايج١ ْفطٗا َكش١ُ يف َٝدإ ايكتاٍ

إٔ تهٕٛ هلا دزا١ٜ َطبك١ بتطازٜظ املٓطك١. ٚنإ هلرا ايعاٌَ 

ايطايف١  نتا٥ب ايٛالٜتنيسٝح ُأبٝدت دٚزٙ يف ازتفاع عدد ايػٗدا٤ 

اضتػٗد خالٍ ٖرٙ املعسن١ ايرنس عٔ آخسٖا تكسٜبا، سٝح 
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ٜٛضف يطسؽ زمح٘ اهلل ايبطٌ ِٗ بٝٓ زتاٖد َٔ 8;<أنجس َٔ 

 َِٓٗ ڤالة امل ع١ َٔ َٓطك١ُٛزتٚايعطهسٟ  ْا٥ب قا٥د ايفًٝل

غازى يف َعسن١ ضٛم أٖساع  ، عبد داٜس٠ ٚغريِٖ.َبازى َعٛاز

ع٢ً غساز ايٛالٜتني ايٛطٔ زتاٖدٕٚ َٔ نٌ ٚالٜات  ،ايهرب٣

     ٗا أغًب ٖؤال٤.يف َٝداْايجا١ْٝ ٚايجايج١ ٚاضتػٗد 

ضامل دٛيٝاْٛ ٚنإ بكٝاد٠ نٓت ضُٔ ايهتٝب١ األٚىل 

َٛقعٓا يف َؤخس٠ ادتٝؼ، ٚإذا بٓا صتد أْفطٓا ستاؾسٜٔ َٔ نٌ 

 ٖرا  يفٚ .ايفسْطٞٝؼ ادتَع ضازٜا ا اناغتبدطٓا ف ،ادتٗات

فهاْت  ،١نسَٝدإ املع طريإدخٌ ضالح اي ،ايٛقت بايرات

ٛا ٓدسطايطا٥سات ايفسْط١ٝ تٓكٌ ادتٓٛد إىل َكد١َ املٝدإ يٝ

دزد١ ست٢ بًؼ  ،اغتد ايكتاٍ ٚاستدّ. عسن١امل ضاس١يف َباغس٠ 

 les baïonnettesٚايسغاغات  يطالح األبٝض ٚأعكاب ايبٓادمضتعُاٍ اا

et les crosses.  

نُا أخرت ايفؿا٥ٌ  ،اْتػست ايهتا٥ب يف أزدا٤ ادتبٌ

كد١َ. تاملايدفاع١ٝ سانص املارتُظ يهٌ نتٝب١ َٛاقعٗا يف 

ثالث١ أٜاّ يف َهإ َٓٗا  ،داَت املعسن١ مثا١ْٝ أٜاّباختؿاز 

مخٝط١ سٝح  ـُٓطك١ٚاسد، ثِ تٛدٗٓا إىل دبٌ أٚالد ضٞ عٝط٢ ب

أضس  ٘ٚاضتطعٓا خاليٝؼ ايفسْطٞ زتددا َع ادت اىغتبٚدْا االاع

بعدٖا  تٝفاؽ.ٓطك١ مبايٛاقع بٛؾبٝع١ َسنص َٔ عطانس فسدا  ;9

ايدٖٛاز٠ أٜٔ اضتػٗد ٜٛضف يطسؽ ْا٥ب ؾٛب املعسن١  تجتٗا

 . ٚأسد أبطاٍ ايعبٛز ستُد رتطس ضرئٜ قا٥د ايفًٝل ايسابع
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دٝؼ أزتاٍ تطًطٌ َٔ قطع  ،ايعدٚ أثٓا٤ املعسن١متهٔ 

أمحد دزا١ٜ ٚعًٞ باباٟ  :ْا٥يب قا٥د ايفًٝلعصٍ ف ايتشسٜس ايٛطين

اغتبهٛا َع ٚفاضطسٚا إىل ايرتادع ضتٛ ارتًف  ،عٔ ايبك١ٝ

 ايطالحايهجري َٔ ٕ ٚغُٓٛا خالهلا ايعطانس زتددا يف دبٌ ٜٚاّل

اييت ايطاز١ٜ املعسن١ خٛض غُاز ٖرٙ ٚاؾًٓا كد . أَا ضتٔ فادتٝد

 ا١ٜ محاّ ايٓباٌَٜتٓكًني َٔ دبٌ آلخس إىل غ ،داَت مثا١ْٝ أٜاّ

َٔ دشِٝ  َٔ اجملاٖدٜٔ ١قًًٝق١ً إال تٓر . مل ڤامل بايكسب َٔ 

َا دفع بكا٥د ٖٚرا  ،ٓظس إىل ضكٛط امل٦ات َٔ ايػٗدا٤باياملعسن١ 

قؿد  ٞتْٛطايرتاب ايباجتاٙ ايفًٝل إىل اختاذ قساز ايعٛد٠ زتددا 

ٖٚهرا عاد ستُد رتطس ضرئٜ إىل ٖٓاى  .تػهٌٝ فًٝل ددٜد

زفك١: ابٔ عُ٘ ؾاحل ضرئٜ، ابٔ أخت٘ ايطبيت ضرئٜ، ستُد 

 (. بًدرٜسٟ قٗٛادٞ، سطٔ دقٝؼ ٚاملتشدخ )ستُد محادٟ

ادتسٚح،  ايعدٜد َٔبإؾابيت ٚقتٗا ِ زغٚقد زافكت ايكا٥د 

الْعداّ ايعالز  ٚايرٟ تعسض يًتعفٔع٢ً َطت٣ٛ ايٛد٘ َٓٗا ٚاسد 

ٚقد اضتعاْٛا  .ست٢ اْتػست ايدٜدإ ايؿػري٠ مبٓطك١ األْف ،ّايالش

. ٚقد ضًهٓا أثٓا٤ عٛدتٓا إىل اذتدٚد ٘( يتٓظٝفريزيلڤالمبطٗس )

ّٕٛ ستُد رتطس ضرئٜ فًٝكا  ،ايتْٛط١ٝ طسٜل ايدزٜع١ أٜٔ ن

ضامل دٛيٝاْٛ اجملاٖد  ،قا٥د ايفًٝل قبٌ ايطفس ْؿبٚ .ددٜدا

 .ايسابع ايفًٝل ايٓادني َٔ املعسن١ َٔ دٓٛد  ١تػهًٝ َطؤٚال عٔ 

امل٦ات فٝٗا  تػٗدضااييت  ضٛم أٖساع ا خالٍ َعسن١متهّٓيكد 
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األضًش١ قطع َٔ ٚال ُتعّد أعداد ال ُتشؿ٢  َٔ غَِٓٔ اجملاٖدٜٔ 

متهٓا َٔ املعسن١ اييت عسفتٗا تطٛزات شتتًف ايخالٍ اذتدٜج١. ٚ

 ايفسْطٝني.  ٓٛدادتايعدٜد َٔ أضس 

ّٛ إٔ ستُد  اعًُآخس  افًٝك ،ايكا٥د باملٓطك١ اذتدٚد١ٜٕ ن

ايفًٝل ايسابع ايتػه١ًٝ األٚىل ٚايفًٝل  :نيرتطس ضرئٜ نٕٛ فًٝك

إٕ . اييت أعكبت َعسن١ ضٛم أٖاع ايتػه١ًٝ ايجا١ْٝبايسابع 

 َعسن١ ض غُازٕ ستُد رتطس ضرئٜ مل خيعٞ بأٜدايبعض 

يف ٖرٙ بفعاي١ٝ أْ٘ غازى ايتازخي١ٝ ايجابت١ اذتكٝك١ ٚ ،ضٛم أٖساع

نُا ضبكت االغاز٠ إىل دخٌ إىل تْٛظ بعد ْٗاٜتٗا ٚ، املعسن١

  ذيو.

 

 

 

 

 

 

 


