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 فاضٚق ٌمّاْ  

واذة ٚ صحفٟ  

َ 11/5/1989، ( 3817)اٌشطق األٚسظ، اٌؼسز صح١فح ٌٕسْ، 
 

 (2) تاريخ اليمه سلطان واجي و
 

ػًّ ، ِٓ اٌداِؼح األِط٠ى١ح تث١طٚخ ـ ذاض٠د اٌؼطبـ تؼس ػٛزذٗ ئٌٝ ػسْ تشٙازج فٟ ا٢زاب      

األسراش سٍطاْ ٔاخٟ ِسضساً فٟ اٌّسضسح اٌثا٠ٛٔح، ثُ ذسضج فٟ اٌسٍُ اٌٛظ١فٟ تاٌرسِح اٌّس١ٔح 

اٌرٟ وأد فٟ شٌه اٌح١ٓ ِٓ أفضً اٌرسِاخ فٟ اٌؼاٌُ اٌؼطتٟ حرٝ ٚصً ئٌٝ لّرٙا ػٕس ئسرمالي 

 .اٌدٕٛب ا١ٌّٕٟ
 

٘ٛ أٚي ِإضخ ٠ّٕٟ أواز٠ّٟ فٟ إٌصف  ٚ، ٌىٓ اٌطخً واْ ػاشماً زاضساً تاحثاً ِحٍالً ٌٍراض٠د     

اٌرّس١ٓ ـ ألتسع فٟ أتحاثٗ  ِاخ فٟ اٌثاٌثح ٚ ـ ٌٛ طاي تٗ اٌؼّط ٚ، اٌثأٟ ِٓ اٌمطْ اٌؼشط٠ٓ

  .شّااً  اٌراض٠ر١ح ػٓ ا١ٌّٓ خٕٛتاً ٚ
 

سّاء وً اإلصساضاخ ػٓ ا١ٌّٓ، أتث١ٍٛغطاف١ا اٌرٟ ضّد  ٚأسرىّاي ِٛسٛػرٗ اٌىث١طج ئتؼس  ٚ     

 اٌغطت١١ٓ اٌص٠ٓ أػدة تُٙ ٚ اٌرفس١ط تطط٠مح أساذصج اٌراض٠د اٌؼطب ٚ اٌرح١ًٍ ٚ ذٛخٗ ٔحٛ اٌرأ١ٌف ٚ

لس أحسٓ اٌصس٠ك ض٠اض شّساْ ػٕسِا  ٚ .اٌرح١ًٍ  سرمصاء ٚإلشسٖ ئ١ٌُٙ أسٍٛتُٙ اٌؼٍّٟ فٟ ا

 . ػطفأا تفضٍٗ ا١ّٕ١ٌح ذصو١طا تدٙٛزٖ ٚ (اٌثٛضج)ٔشط٘ا فٟ خط٠سج  سدً أُ٘ أػّاي اٌفم١س اٌىث١ط ٚ
 

حرٝ فاخأٟٔ ٠ِٛاً تٕسرح ِٓ وراتٗ  فٟ ػاَ ٚاحس،  اٌدٕٛباثُ أٔمطؼد اٌصالخ ت١ٕٕا ػٕسِا ذطوٓ     

َ أٚ حطوح 1948حطض٘ا ٚاٌسٞ فٟ ػسْ فٟ أحساز ػاَ  اٌرٟ أسسٙا ٚ (فراج اٌدع٠طج)ػٓ زٚض خط٠سج 

ئ٘رّاِٗ تاٌرفاص١ً اٌسل١مح فٟ وً ِا  أشٍٕٟ٘ وؼازذٗ ترىط٠سٗ اٌسؤٚب ٚ ٚ، األحطاض ا١١ّٕ١ٌٓ اٌراض٠ر١ح

اٌدع٠طج اٌؼطت١ح اٌرٟ ذصسض ػٓ خاِؼح  ذٌٛد ئصساضٖ ِٕشٛضاخ ِدٍح زضاساخ اٌر١ٍح ٚ ٚ، ٠ىرة ف١ٗ

َ 1839ففٟ ػاَ ، (1967َ- 1839َاٌراض٠د اٌؼسىطٞ ١ٌٍّٓ )صسض وراتٗ أواْ لثً شٌه لس  ٚ. اٌى٠ٛد

ِرس ٔفٛشُ٘ ئٌٝ وً اٌدٕٛب اٌصٞ حٌٖٛٛ أحٌٛٛ٘ا ئٌٝ ِسرؼّطج ٌٍراج ثُ  أحرً اٌثط٠طا١ْٔٛ ػسْ ٚ

س١ّد  َ ضحٍٛا ػٓ إٌّطمح اٌرٟ أسرمٍد 1967ٚفٟ ػاَ  ٚ، ئٌٝ ِح١ّاخ ذحد س١ازذُٙ 

 .خّٙٛض٠ح ا١ٌّٓ اٌس٠ّمطاط١ح اٌشؼث١ح
 

ئا ، أٔىة سٍطاْ ٔاخٟ ػٍٝ زضاسح اٌراض٠د ا١ٌّٕٟ ِٓ وافح ِصازضٖ، ِٕص ذرطخٗ حرٝ ٚفاذٗ ٚ     

حًٍ وؼازج وثاض أساذصج اٌراض٠د فٟ   ٚفأضا أٌف ٚ تً أذطج ٚ، ٔٗ ٌُ ٠ىرف ترسض٠سٗ ٚاٌّحاضطج ف١ٗأ

اٌثٛضج ـ ٌصٌه لس ذدس فٟ ِىرثح ٚاحسج ػسج ورة ٌؼسج أساذصج ػٓ ِٛضٛع ٚاحس  اٌداِؼاخ، ٚ

ْ ٌىً ُِٕٙ ٔظطج ذح١ٍ١ٍح ِىٍّح أٚ حرٝ ِررٍفح ػٓ ٔظطج ظ١ٍِٗ اٌّسضغ ِؼٗ ـ ألاٌفطٔس١ح ِثال 

 .فٟ خاِؼح ٚاحسج أٚ فٟ أذطٜ ِداٚضج 
 

أٔٙا سرشىً ٔٛاج  ثُ ذٕاٚي ذاض٠د ا١ٌّٓ وٛحسج ٚاحسج فٟ ِدّٛػح ِٓ األػّاي إٌّشٛضج اتس ٚ     

أذط حىِٛح ألسطج  سرؼّاض اٌثط٠طأٟ فٟ اٌدٕٛب ٚإلِىرثح ١ّٕ٠ح إٌّثغ ِٓ لثً اإلسالَ حرٝ ا

ْ  خس ِحّس اٌثسض أذط أئّح ا١ٌُ حّس ٚأِٓ خ١ش اإلِاَ ٠حٟ ٚاٌس اإلِاَ  ٚ، ح١ّس اٌس٠ٓ فٟ اٌشّاي
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ئٌٝ ذاض٠د ، لرصاز٠ح ٌٍّطأج فٟ اٌّدرّغ ا١ٌّٕٟإلا اٌس١اس١ح ٚ ٌٝ اٌحمٛق اإلخرّاػ١ح ٚـ ئَ 1962ـ 

خؼاض فٟ اٌط٠ف  أت١ٓ ٚ اٌش١د ػثّاْ ٚ حرٝ اٌمطٜ اٌىث١طج واٌّؼال ٚ اٌّىال ٚ اٌشحط ٚ ػسْ ٚ

 .اٌدٕٛتٟ 
 

ذطخُ ػسج ، ٔد١ٍع٠ح ٚزضغ ِؼظُ ِا ٔشط ػٓ ا١ٌّٓ ترٍه اٌٍغحإلض١ٍؼاً فٟ ا، ضحّٗ هللا، ٌّا واْ ٚ     

 .ٔى١ٍع٠حإلطالع ػٍٝ أصٍٙا تاإللسِٙا ٌٍماضئ تٍغرٗ ٚشحص ُّ٘ ا٢ذط٠ٓ ي ػٍك ػ١ٍٙا ٚ زضاساخ ٚ
 

ذطن سٍطاْ ٔاخٟ ثطٚج ذاٌسج ِٓ اٌراض٠د ا١ٌّٕٟ ا تس أْ حفظٙا ٌألخ١اي اٌمازِح فٟ وً      

ئصساض٘ا سرظً ِٓ أُ٘ ٚاخثاخ  وّا أْ ئػازج ذطذ١ثٙا ٚ، ػع أِا١ٔٗأاٌؼطت١ح واْ ِٓ  اٌّؼا٘س ا١ّٕ١ٌح ٚ

 .اٌمائ١ّٓ ػٍٝ اٌّؼاضف فٟ تالزٖ

 


