
 
 ٚرٙذيذ إٌٛاة ِجٍظ اجزّبع ِٓ ِصش، شٙذرٙب اٌزٝ اٌزطٛساد أٚجذد -

 ئٌٝ عفّٕٙب ٚأسعٍزب ثذشيخ ثّظب٘شح ٚفشٔغب أجٍزشا ليبَ ئٌٝ ثبٌخٍغ، اٌخذيٛ
 وضيشح ِذبٚالد ٚجشد ،19882 ِبيٛ 20 فٝ اإلعىٕذسيخ ئٌٝ ٚٚصٍذ ِصش،

 . اٌٛغٕيخ اٌجبسٚدٜ عبِٝ ِذّٛد ٚصاسح إلعمبغ اٌذشثيخ اٌغفٓ ٚصٛي ثؼذ

ئٌٝ اٌجبسٚدح  1882ِبيٛ  25 فٝٚفٝ إٌٙبيخ لذَ لٕصال أجٍزشا ٚفشٔغب -
 :  شىً ِزوشح صٕبئيخ غبٌجذ ثّب يٍٝ  فٝئٔزاساً 

 .ثبشب ِإلزب ِٓ ِصش، ِغ ادزفبظٗ ثشرجٗ ِٚشرجبرٗ  ػشاثٝئثؼبد : أٚال -

ئٌٝ داخً ِصش، ِغ ادزفبظّٙب  دٍّٝئسعبي ػٍٝ فّٙٝ ٚػجذ اٌؼبي : صبٔيبً -
 .ثشرجّٙب ِٚشرجبرّٙب 

 .اعزمبٌخ اٌٛصاسح اٌذبٌيخ : صبٌضب -

اٌّزوشح اٌّشزشوخ اٌضبٔيخ ِبيٛ 

1882   



 
ٝاٌضٕبئيخ اٌّزوشح اٌٛغٕيخ اٌٛصاسح سفعذ 1882 ِبيٛ 26 اٌزبٌٝ اٌيَٛ ف 

 اٌفشِبٔبد ػٍٝ اػزذاء رؼزجش ثٙب ٚسدد اٌزٝ اٌّطبٌجخ أْ أعبط ػٍٝ

 سأٜ خبٌف رٛفيك اٌخذيٛ ٌٚىٓ ِصش، ٚظغ دذدد اٌزٝ اٌذٌٚيخ ٚاٌّؼب٘ذاد

 اٌيَٛ ٔفظ فٝ اٌجبسٚدٜ اعزمبي ٌٚزٌه اإلٔزاس، ػٍٝ ِٛافمزٗ ٚأػٍٓ ٚصاسرٗ

 ٚاٌششغخ اٌجيش سجبي وجبس ِٓ سعبٌخ ٚصٍذ ٌٚىٓ رٌه، ػٍٝ ادزجبجبً 

 غيش فُٙ عبػخ، ػششح اصٕزٝ فٝ ِٕصجٗ ئٌٝ ػشاثٝ يؼذ ٌُ ئرا ئٔٗ فيٙب يمٌْٛٛ

 ثطشيشن ِٓ ِىٛٔبً  ٚفذاً  اٌخذيٛ ٚاعزمجً اٌذٛادس، ئٌيٗ رفعٝ ػّب ِغئٌٛيٓ

 ئٌٝ ػشاثٝ يؼيذ أْ ٚسجٖٛ اٌزجبس ٚوجبس ٚاألػيبْ اٌيٙٛد ٚدبخبَ األلجبغ

 اٌّزوشح فشٍذ ٚثزٌه اٌشجبء، ٘زا رٛفيك ٌجٝ ٌزٌه ٚٔزيجخ اٌذشثيخ، ٚصاسح

 . رسيؼبً  فشالً  اٌضبٔيخ اٌّشزشوخ

 ػٍٝ اٌّزوشح اٌّصشٜسد اٌفؼً 



 
ٚجٛد ثغجت اإلعىٕذسيخ فٝ ٚخصٛصبً  اٌّمٍمخ اٌشبئؼبد سٚاط رضايذ 

 أْ لٕبصٍُٙ ِٓ ثٙب اٌّميّْٛ األجبٔت فطٍت ِيب٘ٙب، فٝ األجٕجيخ األعبغيً

  ػبَ يٛٔيٛ 11 يَٛ ٚدذس ،اٌطٛاسٜء ٌّٛاجٙخ اعزؼذاداً  ثبٌزغٍخ يأرٔٛا

 ِٓ اٌّبٌطييٓ ٚأدذ اٌؼجبْ اٌغيذ ٚيذػٝ اٌّٛاغٕيٓ أدذ ثيٓ شجبس 1882

 ئٌٝ رذٛي أْ اٌشجبس ٘زا يٍجش ٌُٚ اإلعىٕذسيخ، أديبء ثأدذ االٔجٍيض سػبيب

 دٌيً ال ٌٚىٓ اٌّزثذخ، ٘زٖ ثزذثيش ٚأٔصبسٖ ػشاثٝ ارُٙ ٚلذ ِشٚػخ، ِزثذخ

 فٝ األِٓ اخزالي ألْ ٚسفبلٗ؛ ػشاثٝ اٌّزثذخ أدضٔذ ٚلذ االرٙبَ، يإيذ ِبدٜ

 ٌٍذشوخ ِٛجؼخ ظشثخ وبٔذ اإلعىٕذسيخ ِزثذخ فاْ ٌزٌهٚ .ئٌيُٙ يغٝء اٌجالد

 اٌذاخٍيخ األدٛاي فغبد ػٍٝ ٚأػٛأٗ ٌٍخذيٛ دجخ وبٔذ وّب اٌٛغٕيخ،

 .ٌٍخطش ٚأسٚادُٙ األٚسثييٓ أِٛاي ٚرؼشض

   1882ِزثذخ اإلعىٕذسيخ يٛٔيٛ 



 
 داس فٝ اٌىجشٜ األٚسثيخ ٌٍذٚي ِإرّش أؼمذ أْ اإلعىٕذسيخ ِزثذخ ٔزيجخ ِٓ وبْ

 األوجش اٌٙذف ٚوبْ ِصش، ِصيش ِغأٌخ ٌّٕبلشخ اعزبٔجٛي فٝ اإليطبٌيخ اٌغفبسح
 اٌغيبعخ ِٙبصي ِٚٓ اٌّصشيخ، اٌضٛسح ػٍٝ اٌمعبء ٘ٛ اٌذبي ثطجيؼخ ٌٍّإرّش
 ػٍٝ اٌّذبفظخ ظشٚسح ثّٛظٛع ثذأد اآلعزبٔخ ِإرّش فٝ إٌّبلشبد أْ األٚسثيخ

 رزّزغ ِب وً ٚعٍجٙب ٌّصش ٚدذُ٘ االٔجٍيض ثبدزالي ٚأزٙذ اٌؼضّبٔيخ اٌذٌٚخ دمٛق
 اٌّإرّش فٝ اٌّشزشوخ اٌذٚي أثشِذ 1882 يٛٔيٛ 25 ففٝ .ٚاعزمالي دشيخ ِٓ ثٗ

 أٔٙب ٘زا ػٍٝ اٌّٛلؼْٛ يّضٍٙب اٌزٝ اٌذىِٛبد رزؼٙذ ٚفيٗ اٌزاد؛ أىبس ثشٚرٛوٛي
 اِزالن ئٌٝ رغؼٝ ال ِصش شئْٛ ٌزٕظيُ اٌّشزشن ػٍّٙب يمزعيٙب رغٛيخ وً فٝ

 وبْ ِب ئال ٌشػبيب٘ب رجبسيخ فبئذح أٜ ٚال خبص ئرْ أٜ ٚال أساظيٙب، ِٓ شٝء
  ثّذافؼٙب اإلعىٕذسيخ أجٍزشا ظشثذ رٌه ٚثؼذ أخشٜ، أِخ أيخ رٕبٌٗ أْ يّىٓ ػبِبً 

  . 1882 يٌٛيٛ 11 فٝ

 1882يٛٔيٛ  اآلعزبٔخِإرّش 



 
 االٔجٍيضٜ اإلٔزاس ٚسفعذ ٚاٌششف اٌجطٌٛخ ِٛلف اٌّصشيخ اٌضٛسح ٚلفذ -

 ثبإلعىٕذسيخ اٌجذشيخ اٌذفبع خطٛغ فٝ اٌذشثيخ االعزؼذاداد ثٛلف غبٌجٙب اٌزٜ

 وفش ثججٙخ ػشاثٝ ٚرذصٓ اإلعىٕذسيخ ِٓ اٌجيش أغذت يٌٛيٛ 12 ِغبء فٝ -

 ئٌٝ رٍغشافبً  أسعً ٌإلٔجٍيض رٛفيك أذيبص ِٓ ػشاثٝ رأوذ ٚػٕذِب اٌذٚاس،

 ٚصاسح ِٓ ػشاثٝ اٌخذيٛ فؼضي أٚاِشٖ، ارجبع ِٓ اٌجّيغ يذزس اٌّذيشيبد

 .اٌجٙبديخ

 ِذيشيخ، وً فٝ اٌزوٛس خّظ اٌذٚاس وفش ئٌٝ يغزذػٝ أٚاِشٖ ػشاثٝ أصذس -

 ٚػيٓ ٌٍجيش، اٌالصِخ ٚاٌّإْ اٌخيٛي ثاػذاد ٚأِش اٌّذبسثيٓ لذِبء اعزذػٝ وّب

   اٌغٛيظ لٕبح لشة اٌّشاثطخ ٌٍمٛاد لبئذاً  اٌجبسٚدٜ

ِٓ ظشة  اٌؼشاثيخِٛلف اٌضٛسح 

 اإلعىٕذسيخ



 

 اإلعىٕذسيخ ادزٍٛا وبٔٛا اٌزيٓ اإلٔجٍيض رذٛي اٌذٚاس ثىفش ػشاثٝ رذصٓ ػٕذِب

 إٌّطمخ ٚ٘ٝ اٌغٛيظ لٕبح غشيك ػٓ اٌجالد ِٙبجّخ ئٌٝ 1882 يٌٛيٛ 13 فٝ

 ثبٌّذبفظخ ٌٗ ديٍيغجظ فشديٕبٔذ رؼٙذ ػٍٝ اػزّبداً  ِىشٛفخ ػشاثٝ رشوٙب اٌزٝ

 ِٓ ثبٌشغُ اٌغٛيظ لٕبح الزذّٛا ِب عشػبْ االٔجٍيض ٌٚىٓ اٌمٕبح، ديذح ػٍٝ

 ،1882 أغغطظ أٚي اٌخذيٛ ِٓ ثأِش اٌغٛيظ ٚادزٍٛا ،ديٍيغجظ ادزجبجبد

 15 ٚفٝ اٌىجيش، اٌزً ِؼشوخ فٝ ػشاثٝ جيش ٘ضِٛا 1882 عجزّجش 13 ٚفٝ

 . ٌّصش االٔجٍيضٜ االدزالي ثذايخ فىبٔذ اٌمب٘شح ادزٍٛا عجزّجش

ٌّصش عجزّجش  االٔجٍيضٜاالدزالي 

1882 



 

 ٚوبْ اٌؼصبح، ئٌٝ أعُ أٔٗ ثذجخ جٍّخ اٌّصشٜ اٌجيش ثاٌغبء رٛفيك اٌخذيٛ ثذأ

 ،اٌخذيٛ ئٌٝ اٌذشة أصٕبء أذبص ِٓ ئال ٚظجبغٗ لٛادٖ ٌّذبوّخ رٛغئخ ٘زا

 ِٓ ثبشب سؤٚف ِذّذ سأعٙب ػٍٝ ػغىشيخ ِذىّخ ثزشىيً رٛفيك أِش ٚصذس

 عيالْ جضيشح ئٌٝ صِالئٗ ِغ ثٕفيٗ ػشاثٝ ِذبوّخ ٚأزٙذ ،اٌخذيٛ أٔصبس

 ٚظً ِّزٍىبرُٙ، جّيغ ِٚصبدسح ٚاألٌمبة ٚإٌيبشيٓ اٌشرت ِٓ ٚرجشيذُ٘

 ئٌيٙب فؼبد ِصش، ئٌٝ ثبٌؼٛدح اإلٔجٍيضيخ اٌذىِٛخ ٌٗ عّذذ دزٝ ثبٌّٕفٝ ػشاثٝ

 . 1901 ػبَ فٝ

 ٚسفبلٗ ػشاثِٝصيش 



 
اٌذٚي سأد ٚلذ ،األٚسثٝ االعزؼّبس فيٗ ّٔٝ ٚلذ فٝ اٌؼشاثيخ اٌضٛسح لبِذ 

 اٌزٜ اٌمبئُ اٌٛظغ ٌصيبٔخ اٌؼشاثيخ اٌضٛسح ػٍٝ اٌمعبء ظشٚسح األٚسثيخ

 غشيك ثزأِيٓ آٔزان رٙزُ وبٔذ اٌزٝ أجٍزشا عيّب ال ِصبٌذٗ يعّٓ

 أخطأ ٌٚمذ اٌغٛيظ لٕبح ػجش «اٌجشيطبٔٝ اٌزبط دسح » إٌٙذ ئٌٝ ِٛاصالرٙب

 ال داخٍيخ ِغأٌخ اٌخذيٛ ِغ صشاػُٙ أْ اػزمذٚا ػٕذِب اٌؼشاثيخ اٌضٛسح صػّبء

 اٌذيْٛ ثّغأٌخ اٌخبصخ اٌذٌٚيخ اٌزؼٙذاد ادزشاَ ئظٙبس ٚأْ ثٙب ٌٍذٚي شأْ

 اٌصشاع، ٘زا فٝ ٌٍذخٛي ِجشس أٜ ِٓ األٚسثيخ اٌذٚي ثزجشيذ ٚدذٖ وفيً

 يخفٝ عزبساً  ئال رىٓ ٌُ اٌؼشيعخ خطٛارٙب فٝ اٌّبٌيخ اٌّغأٌخ أْ ٚفبرُٙ

 ٚاٌغيطشح ِصش فٝ ثبٌٕفٛر ٌالعزئضبس ٚفشٔغب أجٍزشا ثيٓ اٌغيبعٝ اٌصشاع

 . ػٍيٙب

  اٌؼشاثيخػٛاًِ فشً اٌضٛسح 

 ٌٍغيطشح ػٍٝ ِصش االعزؼّبسٜاٌزغبثك : أٚالً 



 
ْاٌؼشاثيخ اٌضٛسح رصفيخ الٔجٍزشا عٍٙذ اٌزٝ اٌؼٛاًِ أُ٘ ِٓ اٌؼبًِ ٘زا وب 

 دٛي إٌٛاة ِجٍظ ٚأػعبء اٌؼشاثييٓ اٌضػّبء ثيٓ اٌخالف دذس فمذ

 ِؼبديخ ججٙخ رىٛيٓ ئٌٝ أدٜ ِّب اٌجّٙٛسيخ ٚئػالْ اٌخذيٜٛ خٍغ ِٛظٛع

 إٌٛاة ِجٍظ سئيظ ثبشب عٍطبْ سأعُٙ ٚػٍٝ اٌخٍف ِٓ اٌضٛسح غؼٕذ

 رٛفيك فيٙب أػٍٓ ٚاٌزٝ اٌعجبغ وجبس ػٍٝ اٌخذيٜٛ سعبئً ثزٛصيغ لبَ اٌزٜ

  ٌغٍطخ رأييذاً  اٌغٍطبْ ِٓ ثأِش وبْ ِصش ئٌٝ اٌجشيطبٔٝ اٌجيش دعٛس أْ

 االٔجٍيض ٚارخز رٌه فٝ ٚٔجخ اٌجذٚ سشٛح فٝ االٔجٍيض ثٗ ٚاعزؼبْ اٌخذيٜٛ

 اٌغبصٜ اٌجيش يؼشفٙب ال اٌزٝ اٌصذشاٚيخ إٌّبغك فٝ ٚأدالء ِششذيٓ ُِٕٙ

 . ٌّصش

 .رصذع اٌججٙخ اٌذاخٍيخ : صبٔيب 



 
ثؼط سافك ئرا اٌؼشاثيخ اٌضٛسح ئٔٙبء فٝ وجيشاً  دٚساً  اٌخيبٔخ ٘زٖ ٌؼجذ 

 ثبٌّؼٛٔخ ٚأِذٖٚ اٌششق ٔبديخ ِٓ صدفٗ فٝ االٔجٍيضٜ اٌجيش اٌعجبغ

 ( خٕفظ ) ة اٌشٙيش يٛعف ػٍٝ األِيشاالٜ ٘إالء ِمذِخ ٚفٝ ٚاٌّؼٍِٛبد

 االٔجٍيض فبغٍغ ثبٌّبي ثبشب عٍطبْ اشزشاٖ اٌزٜ اٌّصشٜ اٌجيش لٍت لبئذ

 لبئذ ) ٌٚغٝ ٚعٍُ اٌمصبصيٓ ػٍٝ ٌٍٙجَٛ ػشاثٝ ٚظؼٙب اٌزٝ اٌخطخ ػٍٝ

 اٌزيٓ اٌعجػ ثيٓ ِٚٓ اٌؼٍّيخ، ٌزٍه ٚظغ اٌزٜ اٌشعُ ( االٔجٍيضٜ اٌجيش

 ،اٌغٛاسٜ االعزطالع فشلخ لبئذ دغٓ اٌشدّٓ ػجذ ثبشب عٍطبْ اعزّبٌُٙ

 . اٌجيش ِمذِخ ظجبغ أح ٔبشذ ثبشب ٚساغت

 .خيبٔخ ثؼط سجبي اٌجيش ٚاٌجذٚ : صبٌضب 



 
ثٗ رّزؼذ ِب ٚئٌغبء ِصش فٝ ٔفٛر٘ب رغزشد أْ اٌؼضّبٔيخ اٌذٌٚخ دبٌٚذ ٌمذ 

 ِإرّش فٝ رشزشن فٍُ ،اٌؼشاثيخ اٌضٛسح ليبَ ِٕزٙضح اِزيبصاد ِٓ ِصش

 فٝ ٚاشزشوذ ِٛلفٙب ػٓ رشاجؼذ ٚػٕذِب اٌّصشيخ اٌمعيخ ٌجذش اآلعزبٔخ

 لصف ثؼذ رٌه وبْ ٌٚىٓ ِصش ئٌٝ ػضّبٔٝ جيش ئسعبي ٚلجٍذ اٌّإرّش

 ػٍٝ ثشيطبٔيب ٚظغطذ ثً ،اٌجشيطبٔٝ األعطٛي ثّذافغ اإلعىٕذسيخ ِذيٕخ

 ثأْ ِصش ػٍٝ ػضّبٔٝ جيش ئسعبي دٛي اٌّفبٚظبد أصٕبء اٌؼضّبٔيخ اٌذٌٚخ

 ٌٗ ٚوبْ اٌضٛسح جبٔت أظؼف ِّب ،ػشاثٝ ػصيبْ ئػالْ اٌغٍطبْ يصذس

 . اٌضٛسح ِؼغىش ػٍٝ األصش أعٛأ

 اٌؼضّبِٔٝٛلف اٌغٍطبْ : ساثؼب


