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 ال�ع�ات ال�راع�ة ال����ة إلى ال�ارج

  خالل الع�� ال�ل�ي

  مل��

� ال��ء على أح� ال��ان� ال�ه�ة ف��ا �ان� ُی��ل في م�� م� جه�د إ�ان الع�� ��ل� ال��   

ال�ل�ي ل��ق�ة ال�راعة ال����ة، وال����ل في ال�ع�ات ال�راع�ة إلى ال�ارج، س�اء �ان� م� ق�ل وزارة 

عات ال�راعة، أو ال��ع�ة ال�راع�ة ال�ل��ة، به�ف ال�ق�ف على ما ه� ج�ی� م� ت�ارب، أو ن�اذج ل�را 

  .غ�� مع�وفة ����، و��فة عامة االس�فادة م� �ل ما م� شأنه خ�مة ال�راعة ال����ة وال�ه�ض بها

ون�ً�ا لع�م إم�ان�ة ت�اول ج��ع ما ُأرسل م� �ع�ات �ال�راسة في ��� واح�، فق� اق���نا ه�ا على    

��� اخ�الف ال�ل�ان، و�ال�الي ن�اذج م�ها، مع م�اعاة ت�ز�عها م�انً�ا وزم�ً�ا �ي ت��ن الفائ�ة أش�ل، �

  .ال���ع ف��ا ه� قائ� ��ل م�ها م� ت�ارب وم��اف� م� خ��ات

) س���الن�ا(وت���ل ال��اذج ال�ي سُ�ع�ى بها ال��� في �ع�ة وزارة ال�راعة إلى جاوه وس�غاف�رة وس�الن    

�ع�ة ذاتها إلى ش�ال ، و�ع�ة ال�١٩٤٤، و�ع�ة ال��ع�ة ال�راع�ة ال�ل��ة إلى فل���� عام ١٩٣٣عام 

  .١٩٥٠أف��ق�ا و�س�ان�ا عام 

، م�وًرا ١٩٣٣س�����  ٥و�ال���ة لل�ع�ة األولى، فق� ت� ت�اول خ� س��ها م�� ت���ها م� ب�رسع�� في    

عاص�ة جاوة في ال�اد�  �Bataviaا ڤب�ع� ما ن�ل� �ه م� أماك� ���ل س��ع، وح�ى وص�لها إلى �اتا

، ث� Buitenzorgوز�ارتها في أعقاب ذل� لل���قة ال��ات�ة ال�ه��ة في ب�����رج والع���� م� ال�ه� ذاته، 

ح�� م��ة ت�ارب الف�اكه ال��ج�دة ه�اك، وغ�� ذل� م� أماك�  Pasarminghoت�جهها إلى ��ارم��� 

و��ل� األم� �ال���ة ل��غاف�رة، ث� س�الن ال�ي �ان� ���ا�ة . أخ�� ��اوة �ع�ض ال��� ل�فاص�لها

�ة األخ��ة لل�ع�ة، ل�غادر �ع�ها عائ�ة إلى ال�الد �ع� رحلة اس�غ�ق� ثالثة أشه� ون�ف ال�ه� ال��

  .تق��ً�ا

، ف�ع�ض ال��� ١٩٤٤أما ال�ع�ة ال�ان�ة، ال�ي ُأوف�ت م� ِق�ل ال��ع�ة ال�راع�ة إلى فل���� عام    

امج لل�ع�ة ام�� لع��ة أ�ام اب��اء ل�فاص�ل ز�اراتها ل���� م� ال��ات�� وم��ات ال��ارب الف��ة، خالل ب�ن

  .١٩٤٤ی�ن�ة  ٥ل�ع�د �ع�ها إلى م�� في  ١٩٤٤مای�  ٢٦م� 
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وأخ�ً�ا، ی�قف�ا ال��� على تفاص�ل ال�ع�ة األخ��ة، ال�ي �ان� إلى ش�ال أف��ق�ا و�س�ان�ا في إب��ل م� عام    

ئ� وال�غ�ب، ث� �ع� ذل� إس�ان�ا ال�ي ، وهي ال�فاص�ل ال��علقة ب��اراتها ال���لفة ��ل م� ت�ن� وال��ا١٩٥٠

  .كان بها ال��ا� األك�� لل�ع�ة ��ا س����� م� خالل ال�راسة

  

   :ال�ل�ات ال�ف�اح�ة

��ارم���، ب�����رج ،�اڤ�اتا ،الع�� ال�ل�ي، ال�ع�ات ال�راع�ة
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���تها ن�� ُت��ل ال�راعة في بل� م�ل م�� م�� زم� �ع�� أساًسا مهً�ا م� أس� نه��ها واس���ار م   

ت�ق�� ما ت���ه م� أه�اف و���لع إل�ه م�ا���ها م� آمال، وم� ث� �ان االه��ام ال�اص ال�� اس���ذت 

عل�ه ال�راعة، س�اء م� جان� ال��س�ة ال���� ال�ع��ة بها، ال����لة في وزارة ال�راعة، أو ال��س�ات 

ال��ع�ة "ل� ال�ي ع�ف� في ف��ة ال�راسة بـ األهل�ة ال�ي ت��� ن�ا�ها في ذل� ال��ال، وفي ال�ق�مة م�ها ت

  ".ال�راع�ة ال�ل��ة

وعلى ال�غ� م� ت�اول �ع� ال�راسات ال�����ة ل�ه�د تل� ال��س�ات، فإن ه�اك م� ال��ان� ما    

ال ی�ال ��اجة إلى ت�ل�� ال��ء عل�ه، ح�ى ی��ح ما أسه� �ه �ل م�ها م� ن���، وم� ث� ت��ح 

ولعل م� أه� ه�ه ال��ان� ما �ان� ت�سله ال��س�ات سالفة اإلشارة . ال����رة ال��رة جل�ة ��أن ال�ه�د

، لل�ق�ف على ما ه� ج�ی� م� ت�ارب زراع�ة، أو ن�اذج ل�راعات )١(م� �ع�ات إلى �قاع م��لفة م� العال�

  .غ�� مع�وفة ����، و�ل ما م� شأنه ال�ه�ض �ال�راعة ال����ة ��فة عامة

��� ت�اول ج��ع تل� ال�ع�ات في ��� واح�، فإن�ا س�ق��� ه�ا على ن�اذج ول�ا �ان م� غ�� ال�   

م�ها، مع م�اعاة ت�ز�عها م�انً�ا وزم�ً�ا، �ي ت��ن الفائ�ة أش�ل، ���� اخ�الف ال�ل�ان، و�ال�الي ال���ع ف��ا 

  .ه� قائ� ��ل م�ها م� ت�ارب وم��اف� م� خ��ات

�ع�ة وزارة ال�راعة إلى جاوه وس�غاف�رة وس�الن : ��� فيوت���ل ه�ه ال��اذج ال�ي سُ�ع�ى بها ال   

، و�ع�ة ال��ع�ة ذاتها ١٩٤٤، و�ع�ة ال��ع�ة ال�راع�ة ال�ل��ة إلى فل���� عام ١٩٣٣عام ) س���الن�ا(

  .١٩٥٠إلى ش�ال أف��ق�ا و�س�ان�ا عام 

  �١٩٣٣ع�ة جاوه وس�غاف�رة وس�الن عام  -١

م�رسة ال�راعة العل�ا �ال���ة م���د ت�ف�� حف�او�، وم�رس زراعة ت��ل� ه�ه ال�ع�ة م� �ل م� نا��    

ال��ات�� ب�ات ال��رسة إب�اه�� ع��ان، واإلخ�ائي �ق�� ال��ات�� ب�زارة ال�راعة ع�� الغ�ي ص��ي، 

وت��دت أه�افها في اال�الع على �ل ما ه� م�روع �ال�هات ال�ق��دة م� فاكهة وأش�ار، وما ���� 

  )٢(.ف�ًال ع� جل� ما ت�لح م�� ل�راع�ه م� تل� ال��روعاته�اك م� أ��اث، 

 Marnix Van Sintوجاء ت��ك أع�اء ال�ع�ة م� ب�رسع�� على ال�اخ�ة مارن�� �ان س�� ال����ن�    

Aldegonde  و�ع� ت�عة أ�ام �ان وص�له� إلى ��ل�م�� ١٩٣٣س�����  ٥في ،Colombo  العاص�ة
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� م� ساعة ون�ف ال�اعة، فل� ی�����ا م� ال�ق�ف على أش�اء مه�ة م� ال��الن�ة ال�ي ل� �ق��ا بها أك�

وفي . ال�اح�ة ال�راع�ة، وذل� الل��امه� ��� ال��� ال�� ق�ى ب��ارة ال��ی�ة ح���اك في أس�ع وق� م���

س�����، وهي ج���ة صغ��ة  ١٧ال�ي وصل�ها في  Sabangال��م ذاته �ان� مغادرته� إلى ج���ة س�انج 

وق� اس�غ�ق� ز�ارة أف�اد . ال��ال م� ج���ة س�م��ة، و�ان� خاضعة وق��اك لالس�ع�ار اله�ل��� تقع إلى

ال�ع�ة لها ن�� ال�اع���، ألق�ا خالله�ا ن��ة عامة على ن�اتاتها، و�ان م� الالف� ل���ه� أش�ار ال��� 

، ف�ًال ع� ج�ال ه��� ال��روعة ���ارعها �أش�ار لل�ل، ح�� ت���ت ���انة خ��ها، وس�عة ن��ها

  )٣(.م���ها

  :و�ان ألع�اء ال�ع�ة به�ا ال��د مالح��ان ُس�ل�ا في تق��� لل����ل�� �ع� ع�دته� إلى م��   

ال�الح�ة األولى، وف�ها أع���ا ع� ض�ورة الع�ا�ة في م�� �األش�ار ال����رة، وت����ها ���ل واسع في 

  .ال��ق ال�راع�ة �ال�جه الق�لي

خ��، ف�ان� ع� زراعة ال��ق ال�راع�ة �األش�ار ع��ًما، ح�� ُأش�� إلى غ�اب س�اسة أما ال�الح�ة األ

ثاب�ة في ه�ا ال�أن، على ال�غ� م� أه��ة ذل�، �ي ���� االن�فاع ����لف أن�اع األش�ار ذات الق��ة، 

ل��ات�� ال�ي ت��ع ب�� ال���� ال��الي والفائ�ة االق��اد�ة، واقُ��ح ت���ل ل��ة م����ة م� ق��ي ا

  )٤(.وال���ات وم�ل�ة ال��ق، ل�ضع س�اسة ثاب�ة ُتَ�َ�د ف�ها أن�اع األش�ار، وال��ق ال�ي تغ�س ف�ها

و�ان ه�اك ن�ع آخ� م� األش�ار ت��ه إل�ها أع�اء ال�ع�ة ���ق ج���ة س�انج، وه� ال�ع�وف �أش�ار    

س��ائ�ة، وأنها ت��� ث��ة ی��ل ُل�ها ال�� ل�ز جاوه، وق� وصف�ا ش��ته �أنها ����ة االن��ار في ال��ا�� اال

���ه الل�ز، وت��از ب�ج�د ج�ور دعام�ة ت��� ع�� قاع�تها ل��افات �ع��ة، م�ا �ع�ي لل���ة م��ً�ا غ�� 

وق� أح��ت ال�ع�ة معها ع�� ع�دتها ن�اتات ح�ة له�ا ال��ع م� األش�ار، ف�ًال ع� ب�ور له، . مأل�ف

   )٥(.وذل� م� أجل ت����ه ����

ال��ج�د ����ة في تل� ال����ة، م�لها م�ل غ��ها م� ) ج�ز اله��( ��ل� ُأش�� إلى ش�� ال�ارج�ل    

  )٦(.ال��ا�� االس��ائ�ة ال����ة

-Medanم�فأ م�ی�ة م��ان دلي  Belawanس����� جاء وص�ل أع�اء ال�ع�ة إلى �الوان  ١٨وفي    

Deli أع�اًدا ����ة م� أن�اع الفاكهة االس��ائ�ة، م�ل  عاص�ة ش�ال س�م��ة، وه�اك شاه�وا ألول م�ة
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  )٧(.ال�ان��س���، وث�� جاك، وال��فل��م �ال�اس��

وفي ذات ال��م غادر أع�اء ال�ع�ة ال��فأ ال����ر، وعلى �ه� ال�اخ�ة تع�ف�ا على ال�ل�ان م���د    

ل�اصة الع�ی� م� ، وه� م� أغ�ى سال��� س�م��ة؛ ح�� ی�ج� �أراض�ه اLangkatسل�ان الن��ات 

آ�ار ال���ول، وق� دعا أف�اد ال�ع�ة خالل ح�ی�ه معه�، وال�� ات�� �الل�ف، ل��ارة �الده ع�� ع�دته�، ��ا 

  )٨(.�ل� ت�ل�غ ت��اته إلى مل� م�� ف�اد األول

أواله�ا خاصة ����، وهي ما �ان لها م� م�انة ح���اك نال� بها اح��ام : وت��و ل�ا ه�ا مالح��ان   

أما ال�الح�ة األخ��، فهي . خ� وتق�ی�ه، األم� ال�� ب�ا جلً�ا في لقاء ال�ل�ان ال����ر �أف�اد ال�ع�ةاآل

ت�عل� �ال�ل�ان ال����ر وم�ألة ام�الكه ل�ع� آ�ار ال���ول، إذ ی���� ه�ا أن ح�ازة ه�ا ال��ع م� ال��وة 

���� ��نها م� ال��وات العامة، ل� ت�� مق��رة على ال�ل�ة ���ان س�اسي ی���ف ف�ها ل�الح ال�ع� 

على ن�� ما ه� شائع ومع�وف ل�ی�ا، ف�ان ه�اك م� األف�اد م� ی���ع ب�ل� أ�ً�ا، ل�� ال نع�ف ما إن 

كان ذل� مق��ًرا على م� ��غل�ن م�اك� و��ف�ة مع��ة أم أن ال��ألة ت�ت�� �ال��وف االق��اد�ة 

  .ال�اصة ��ل ف�د م� األف�اد

س�����، وم�� الل��ة  ٢١عاص�ة جاوه في  )٩(�Batavia وصل� ال�ع�ة �اتا��ا وعلى أ� حال، فق   

األولى لها ه�اك وج� أف�ادها �ل ال��ح�� وال��املة م� ال���مة اله�ل���ة، ف�� إعفاؤه� م� ال�س�م ال�ق�رة 

جه�ه �إص�ار على �ل م� ی��ل م� األجان� إلى ج�ائ� اله�� ال�ا�عة له�ه ال���مة، وقام ال�اك� العام م� 

ت�ص�اته ل���ع العامل�� ب�ق��� الع�ن وال��ه�الت الالزمة ل����� مه�ة ال�ع�ة، وفي ال���ك م� األع�اء 

، ��ا رح� بها ال�ادة العل���ن، م� خالل وف� �ع��ه ل�قابل�ها اله��ة ال�����ة )١٠(دون تف��� ألم�ع�ه�

هي األخ�� م�ار��ها في ذل� ال��ح��، م���قة إلى ، و�ان لل��ف ال��ل�ة اله�ل���ة )١١(لل�ا��ة العل��ة

ما ی��� ب�� جاوه وم�� م� عالقات، ولف�� ���اس�ة ما ت�ارد م� اع��ام ال���مة ال����ة إ��اد ق��ل 

لها في ال�ا�ان إلى ض�ورة وج�د ق��ل ل��� �إن�ون��ا، وتق��� ذل� على ال�ا�ان؛ أله��ة العالقات ب�� 

م�ل�� إن�ون��ا ی���ون إلى م�� في "قات ال�ی��ة وال�ا��ة اإلسالم�ة، ح�� �ان ال�ل�ی�، ال س��ا العال

أك�� ص��فة ی�م�ة ه�ل���ة  - وق� �ع�� ص��فة �افا ب�د� )١٢(".ال���ن ال�ی��ة ن�� ال�ل��� إلى أس�اذه

رئ��ها  �أح� م��ر�ها إلى الف��ق ال�� ن�ل� �ه ال�ع�ة، لل�ق�ف على مه��ها، وال�ي أوض�ها - �إن�ون��ا

ف��ا ج�� م� ح�ار مع ال���ر ال����ر، وال�� ن��ته ال���فة في أب�ز م�ان ب�� صف�اتها مع ص�رة 
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  )١٣(.م�س�مة ل�ئ�� ال�ع�ة

إلى ب�����رج  Ochseوم�ى أع�اء ال�ع�ة في ص��ة م�ی� ق�� ال��ات�� ��اوه أوخ�ي    

Buitenzorgوفي ال��م ال�الي �ان . ���ل�ة ال�راعة ، ح�� ال���قة ال��ات�ة ال�ه��ة وال��اني ال�اصة

  )١٤(.اللقاء ���ی� ال�راعة ال�� وضع ب�نامً�ا ل��ارة ال�ع�ة لألماك� ال�ه�ة ��ل م� جاوه و�الي

  في رحاب ال���قة ال��ات�ة 

ح�ص أع�اء ال�ع�ة على ز�ارة تل� ال���قة لل��ود م�ها ��ا ���� ت����ه ���� م� ن�اتات م��لفة،    

�ا �ان� ت��ى �ه م� شه�ة، فق� ارتأوا ال�ق�ف على م�ج� ل�ار��ها ال�� دون�ه ف��ا أع�وه م� ون�ً�ا ل

، ١٨١٧تق��� ع� ال�ع�ة، فأشاروا إلى ن�أتها ���ار س�ا� ال�اك� العام ل��ر اله�� ال��ق�ة اله�ل���ة عام 

ل�� �ل م���ًال ع� ، اReinwardtب�اس�ة أح� أسات�ة عل� ال��ات ��امعة أم���دام، و��عى ر���رد 

، و�ان� ال���قة في ذل� ال�ق� ت���� ١٨٢٦ح�ى عام  Blumeإدارتها ل��ة خ��ة أع�ام، ث� خلفه بل�� 

على ألف ن�ع م� ال��اتات، ب�� أنها م�� ه�ا ال�ار�خ، ولف��ة ناف� على األر�ع�� عاًما، �ل� �ال م�ی�، 

عام  ��Scheffer، ول�ا آل� م���ل��ها إلى ش�ف� األم� ال�� ألقى ��الله عل�ها، فل� ت�ه� أ�ة تق�م ی�

، ل��لفه �ع� ذل� ١٨٨٠، ب�أ في إعادة ت����ها م� ج�ی�، وت�اصل� أع�اله بها إلى أن ت�في عام ١٨٦٨

ال�ع�وف ��فاءته العل��ة واإلدار�ة، وه� ما انع�� ���ل إ��ابي على ال���قة، فات�ع�  Treubت�و�� 

بها، ف�ًال ع� م��ات لل��ارب و�ع� ال��احف، ��ا ُأن�ئ مع�ل  م�اح�ها، وأق��� معامل ج�ی�ة

خاص �األجان� م�وًدا �أح�ث اآلالت العل��ة إلج�اء أ��اثه� ف�ه، وق� شه� إق�اًال ���ً�ا ح�ى صارت 

، ومع ١٩١٠وفي عام . ب�����رج مق�ً�ا رئ�ً�ا لعل�اء ال�ار�خ ال���عي وال�اح��� ف�ه على م���� العال�

، ُأض�ف إلى ال���قة مع�ًال ج�یً�ا ت�ل�ً�ا ل���� ت�و��، )١٥(Koningsbergerة ��ن�����ج� م�لع إدار 

في  Van Leeuwenو�ع� ��ن����� جاء �ان ل�ف�� . ف�ارت ب�ل� ت��ل م��ً�ا عل�ً�ا له أه���ه ال����ة

��ل�ه في ، وه� ذات العام ال�� اع��ل ف�ه أع�اله �ال���قة، ل١٩٣٢، وق� زار م�� عام ١٩١٨عام 

  )١٦(.Dammermanإدارتها دام�مان 

وق� أخ� أع�اء ال�ع�ة �ع� ذل� في تق��� ص�رة ل�اقع ال���قة، فأشاروا إلى م�اح�ها ال�ي ت��اوز    

، واألش�ار وال��اتات ال���لفة ال�ي ت�رع بها، وسه�لة - ف�اًنا على وجه ال���ی� ٢٠٥ - ال�ائ�ي ف�ان
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ل�ج�د رق� خاص ��ل ن�ع م� أن�اعها، ووج�د ن��ذج�� ل�ل م�  ال�ص�ل إلى أ� ن�ات ُ��ل� م�ها،

و�ان م�ا اس��عى األن�ار ال���� العام . األش�ار ال����ة، ح�ى إذا مات واح� أم�� ال�ج�ع لآلخ�

�ال���قة، ح�� ی�رع على جان��ه أش�ار ال��ار� ی��ل� عل�ها أن�اع م��لفة م� ال��ادات ال�رق�ة، وعلى 

ر ت��� أن�اع األور���ات ج��لة األزهار، ��ا لف� األن�ار ��ل� م���عات ال���ل ف�وع تل� األش�ا

  )١٧(.إلخ..م�ع�دة األص�اف، وال�ي تع� م� أك�� م���عات ال���ل في العال�، إن ل� ت�� أك��ها ج��ًعا

�القل�ل م� أما ف��ا ی�عل� �اله�ف م� ال��ارة لل���قة، فإن أع�اء ال�ع�ة ق� وقع ن��ه� على ع�د ل��    

ال��اتات ال�ي ارتأوا ت����ها ����، إما لفائ�تها االق��اد�ة، أو م���ها ال��اب، أو أه���ها م� ال�اح�ة 

العل��ة، وق� أم��ه� �الفعل ال���ل على �ع� ال��اتات ال��ة، ف�ًال ع� ���ة م� ال��ور اس����وها 

�ل ما ���اج�ن إل�ه ل�� مالح� ال���قة ال�� معه� خالل ع�دته� إلى ال�الد، و�ان�ا ق� ت���ا ���ًفا �

وع� �إرسال ال��ل�ب ع�� س��ح الف�صة، وه� ما ت� �الفعل، و�ال مقابل ماد�، ��ا قام� م� جان�ها 

ال��ار���� �ع�ل�ة ال�قل إلى  Rottterdam Lloydو روت�دام ل���   Neder landش���ا ن��ر الن� 

  )١٨(.ال��املة لل���مة ال����ةم�� دون تقاضي أ�ة رس�م، وذل� م� �اب 

  ب�� م�ن جاوة و�ل�انها

����ة م�ی�  Pasarminghoت�جه� ال�ع�ة م� ب�����رج إلى ��ارم���  ١٩٣٣س�����  ٢٧وفي     

ال��ات�� أوخ�ي، م� أجل تفق� م��ة ت�ارب الف�اكه ال��ج�دة ب�ل� ال�ل�ة، و�ان م� أه� ما ش�ه� ه�اك 

، و��ف �ق�م األهالي �إن�اج ث�ارها ص�اعً�ا وق� الل�وم، ح�� )١٩("ال�اب�تا" ش��ة الفاكهة ال�ع�وفة �اس�

��ع�نها في حف�ة و�ق�م�ا ب�غ���ها �أوراق جافة م� أش�ار ال��ز، ث� ���ونها ب�خان ع�� إن��ب م� 

  )٢٠(.ال�ام��

ء ت�وق أن�اع وم� ح�� ح� ال�ع�ة أن ذل� ال�ق� �ان م�س� ن�ج أغل� الف�اكه ��اوه، فأت�ح لألع�ا   

، ال�� ی���� ��الوة �ع�ه ال�� "ال�ور�ان"، و�ان م� ب��ها ذل� ال��ع ال�ع�وف �اس� )٢١(م��لفة م�ها

���ه الق��ة، ومع إن رائ��ه أش�ه ����ج م� رائ�ة ال��ل وال��م ال��عف���، فإنه �أتي في مق�مة الف�اكه 

واألجان� ال�ی� اس�����ا ال�الد م�� . �اكه األخ�� �ال���ة لل�او���، األم� ال�� جعله أغلى ث�ً�ا م� الف

  )٢٢(.ف��ة ���لة ����نه �ال�او���، أما ح�ی�� العه� م�ه� فإنه� �����ون م�ه
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، و��ج� م�ه أص�اف ع�ی�ة، ل�� "ال�ا�از"��ل� م� األن�اع األخ�� ال�ي ُأش�� إل�ها ذل� ال��ع ال���ى    

وس�ل رجال ال�ع�ة أن . ق� ُأرسل� م�ه�ا �ع� ال��ور إلى م���ان�جان�، و ب�ن�ر، و : أه�ها ن�عان ه�ا

وخ��ًصا في ال�جه الق�لي، إذ ت��اف�  -م� ال��ار ال�ي ت���� أن تع�ى ع�ا�ة ����ة في م��" ال�ا�از"

ل�ا ت��ى �ه م� إق�ال ال��ه�ر، ف�ًال ع� فائ�تها ال���ة، ح�� ت���� على  - ���ل ج�� ��وف ن��ه

  )٢٤(.في فعلها، ف��اع� على ه�� ال��اد ال��وت���ة )٢٣(��ه ال�����مادة �اب�� ال�ي ت

أ�ً�ا �ان ال��ز ب�� الف�اكه ال�ي ش�ل�ها م�اه�ات أع�اء ال�ع�ة خالل ز�ارته� ل���ة ال��ارب    

األول ذو ث�ار : ال����رة، وق� وج�وا م�ه أص�اًفا ����ة جً�ا، ل��ها ���ل عام ت�ق�� إلى ق���� رئ����

ول� ت� ال�ع�ة جل� أ�ة أن�اع م� ذل� ال��ز معها إلى م��؛ . ال�ع�، وال�اني ث�اره قل�لة ال�الوة حل�ة

ألس�اب ع�ة، م� ب��ها ���ة ما �ع���ها م� أم�اض ه�اك، فال ت�خل تل� األم�اض ال�الد، و��ل� ألن 

 ی��اف� �ال��ل ال��اس� ج��عها ذوات ن�اتات ���لة ت��اج ل���ها إلى أماك� م���ة م� ال��اح، وه� ما ال

في م��، ف�ًال ع� ه�ا، فإن تل� األص�اف ت��اج إلى أس��ة واف�ة ال ی���� وج�دها ��ه�لة في 

   )٢٥(.م��

ه�ا وق� وقف أع�اء ال�ع�ة على ما �ق�م �ه ق�� ال��ات�� م� ت�ارب مه�ة الخ��ار أج�د أص�ل    

ي ��ارم��� ن�ً�ا و�ث�اًرا، ف�ًال ع� ب�ان ���قة لل��الح، وق� لف��ا في تق���ه� إلى أح�� ال��الح ف

  .، وال�ي �ان لها ال�ور ال�ه� ف��ا ل���ه م� ن�ائج ���ة)٢٦(ال��ع��

���ق جاوه،   Surabayaو�ان� ال���ة ال�ال�ة ال�ي زارها أع�اء ال�ع�ة �ع� ��ارم��� هي س�را�ا�ا   

 ٨٠٠اث��ي ع��ة ساعة، ح�� ی�لغ ��ل ال���� وال�ي اس�غ�ق سف�ه� إل�ها �الق�ار م� ب�ا��ا العاص�ة 

ك�ل� م�� تق��ً�ا، وه�اك وج�وا ض�� م��ق�ل�ه� �ع� أع�اء ال�ا��ة العل��ة، ال�ی� أشادوا ���� 

ومل�ها، وق� وضع ح��� ب� ع�� �اعق�ل العل�� س�ارته ال�اصة ل���ن في خ�مة ال�ع�ة خالل ز�اراتها 

  )٢٧(.بها ال�ارجة ع� ح�ود س�را�ا�ا م�ة وج�دها

، وال�� تع�د أص�له إلى "ال��خ دمحم دمحم ال��ش��"أ�ً�ا �ان م� ب�� م��ق�لي ال�ع�ة م��� ���ى    

عائلة مه�ا ���ی��ة ال����ة، وه� ال���� ال�ح�� ال�ق�� ��اوه، و��ی� ه�اك م�رسة صغ��ة خاصة �ه، �عل� 

ل��ارس االب��ائ�ة، وق� وقف أع�اء ال�ع�ة م�ه ف�ها اللغة الع���ة وال�روس األول�ة ال�ي ی�عل�ها تالم�� ا
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على ق�ة م���ه إلى جاوه، وال�ي ت��ل� �اخ��ار في أنه �ع� ت��جه في األزه� ذه� إلى اله�� ب�اء 

على رغ�ة �ع� اله��د ال�ق���� ����، وذل� للق�ام ب�عل�� اللغة الع���ة ه�اك مقابل رات� مغ�، ل��ه �ع� 

��م�ه ت�ك اله�� م��ًها إلى جاوه، ح�� اس�عان �ه العل���ن ل��ر�� اللغة ف��ة ل� ی�ف� ف�ها مع م��

الع���ة وال�ی� اإلسالمي �إح�� م�ارسه�، ث� ان�هى �ه األم� إلى االس�قالل ���رس�ه ال��ار إل�ها، وال�ي 

فال الق�اءة ح�� �ان ی�عل� األ� - ت��� ألف�اد ال�ع�ة ع�� ز�ارته� لها أنها أش�ه �ال��ارس األول�ة في م��

، وق� عل��ا خالل تل� ال��ارة ����ل ال��خ ال���� على إعانة م� ال�ا��ة - وال��ا�ة وم�اد� ال��اب

ون�� م� جان��ا أنه �ان  )٢٨(.العل��ة ت�في �ال�اد مع عائ� ال��رسة ل�ا ��ف� �ه رمقه على وجه ال�ق���

� أن �����ا تق���ه� مق��ًحا ل��اع�ته م� أح�� �أع�اء ال�ع�ة إزاء ه�ا ال�ضع ال�� عل�ه ال��خ ال��� 

جان� ال���مة ال����ة ���ل أو �آخ�، فه� �ان ���ا�ة رس�ل ل��� ب�ل� ال���قة ال�ي �ع�ل بها، 

واألم� ل� ��� ل��لف ال���مة ���ً�ا، خاصة وأنه �ان ال���� ال�ح�� ال��ج�د ��اوه ��ا أوضح رجال 

  .ال�ع�ة

في س�را�ا�ا لقاء أع�ائها ���ی� نقا�ة معامل ال��� ه�اك لل���ل  وم�ا ���ل ض�� ن�ا� ال�ع�ة   

على ت���ح ل��ارة م��ة األ��اث ال�اصة �ق�� ال��� ����قة ��� روان، وق� سأل�ه خالل ذل� اللقاء 

ع� إم�ان�ة ال���ل على ع��ات م� األن�اع ال���ة م� الق�� ال�� ی�رع في جاوه ل�����ها في م��، 

ما �ان م�ه س�� االع��ار ع� ع�م تل��ة ال�ل� ���ة وج�د قان�ن ���ع نقل الق�� إلى غ�� أن ال�جل 

خارج ال�الد، وه� القان�ن ال�� ت� س�ه �ع�ما ت��� ل�قا�ات ال��� في جاوه أنها �ع� ص�ف أم�ال �ائلة 

وتأخ� ث�ار على م��ات ال��ارب والعل�اء الس���ا� األص�اف ال��ی�ة م� الق��، تأتي ال�الد األج���ة 

وق� ات�ح لل�ع�ة أن ه�اك . م�ه�داته� ��ل سه�لة، وُ��اح� �ع� ذل� ال��� ال�او� في األس�اق العال��ة

رسائل ع�ی�ة م� الق�� ال�او� خ�ج� إلى ال�الد األج���ة ����� ال�ه���، ال�� �ان في أغل�ه س��ًعا 

   )٢٩(.الد أخ�� في ال�ق� ذاتهل�رجة أن ال��ف ال��ی� ال�� �ان ی�رع في جاوه �ان ی�رع في �

، وه�اك جاءت ز�ارته� Pasuruanوعلى أ�ة حال، فق� غادر أع�اء ال�ع�ة س�را�ا�ا إلى ���روان    

ل���ة األ��اث ال�اصة �الق��، وال�ي ت��� ق�امها على أح�ث ن�ام، ����ات ال��ارب في ال�الد 

أزمة ال��اد أو االنه�ار  - االق��اد�ة العال��ة األورو��ة، ل��ه ل� ��ف تأث�ها ���ل ���� ج�اء األزمة

مع ١٩٢٩ال�ي ب�أت في ال�ال�ات ال����ة األم����ة في خ��� عام  Great Depressionال���� 
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ح�� قل�  -االنه�ار ال�فاجىء ���ق األوراق ال�ال�ة وس�عان ما ام��ت إلى بل�ان العال� ال���لفة

�ع� ال���ات، م�ا اض�� القائ��� عل�ها إلى االس�غ�اء ع� ال��اع�ات ال�ي �ان� تق�م لها م� جان� 

ك��� م� العامل�� بها م� ذو� ال���ة وال�فاءة، األم� ال�� أث� سلً�ا على اس���ار�ة ما �ان ���� بها م� 

و�ذا �ان ل�ا م� مالح�ة ه�ا، فإنها ت���ل ف��ا �ان ��� على أع�اء ال�ع�ة م�  )٣٠(.أ��اث مه�ة

��ة تق��� ال��اع�ات ال�ال�ة م� ِق�ل ال���ات ل���ات ومعامل األ��اث في م��، تأسً�ا اإلشارة إلى أه

��ا ه� مع��ل �ه مع م��ة أ��اث الق�� ال��ار إل�ها، وال�أك�� على أن ذل� م� شأنه الع�د �ال�فع 

  .على ال���ع، وفي ال�ق�مة م�ه تل� ال���ات ال�ي ت�ق�م ���اع�اتها

���ة، لف� أع�اء ال�ع�ة إلى أنه �ان م� أه�ها ما تق�م �ه م� ع�ل خ�ائ� وف��ا ��� أن��ة ال   

ب�ان�ة ل���ع األراضي ال�ي ت����� في زراعة الق��، وال�� �ان ی�� �ال��ع في ض�ء ن�ائج ما ���� 

م� ت�ل�ل آلالف م� ع��ات ال���ة، وت���ل فائ�ة تل� ال��ائ� في أنه ���ح م� ال����� مع�فة أف�ل 

ك�ا تق�م ال���ة ��ل� �ع�ل ت�ارب زراع�ة . ل��� الق�� واالق��ار �ال�الي في ال�راعة عل�ها ال�هات

خاصة �ال�����، و��ق�ار ال��، وق� ت��� ل�جال ال�ع�ة م� خالل ت�اح�ه� مع مف��ي ال���ة ح�ل 

أف�ل تل� ت��� أن أه�ها ه� األس��ة األزوت�ة، وأن  - األس��ة ال�ي ث�� أف�ل��ها على غ��ها للق��

األس��ة ه� سلفات ال��ادر ال�ي �ف�ل�نها على ن��ات ال��دا وال���، ل�خ� ث�� ال�ح�ة م� األزوت 

ول�ا �ان ه�ا ال��اد . ف�ها، ع�ها في ال��ادی� ال����ر��، وألنه ال ���ع ��ه�لة في م�اه ال��ف م�له�ا

إج�اء ت�ارب عل�ه في جهات م��لفة،  ال ���ع�ل ���ً�ا ���� في ت���� الق��، فق� ارتأت ال�ع�ة أه��ة

ح�ى ���� الق�ع ���ل نهائي ف��ا إذا �ان �ف�ل ن��ات ال��دا وال��� في م�� ��ا �ف�له�ا في 

   )٣١(.جاوه

و�ان م� ال��ائل األخ�� ال�ي حازت على اه��ام ال�ع�ة خالل وج�دها في ���روان، زراعة ال�ان��    

ج�ارها أك�� ال�هات في جاوه صالح�ة ل�راعة ال�ان��، ل�الئ�ة بها، ح�� ات�ح أن م��قة ���روان وأ

ال��وف ال���ة ه�اك، ووقف� ال�ع�ة على ال�ور ال�ه� ال�� تق�م �ه ف��ا ��� تل� ال�راعة ح��قة 

. ت�ارب ���روان ال�ا�عة ل��ل�ة ال�راعة، وارتأت أه��ة االس�فادة م� ت�ار�ها في ه�ا ال��ال ����

لل�ع�ة م� معل�مات ح�ل ال�ان�� ��اوه، أفادت ب�ج�د أص�اف ����ة للغا�ة م�ها  وم� خالل ما ت�اف�

ه�اك، ب�� أن ال��� م� تل� األص�اف أر�عة فق�، وهي أرومان�، وج�ل��، وج��ونج، وم�االجي، ول�ل� 
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وق� أح��� ال�ع�ة علً�ا ب�فاص�ل ع�ل�ة زراعة . ل� ت����� ال�ع�ة معها إلى م�� س�� ه�ه األص�اف

ل�ان�� و���قة ال��ع�� ال���عة ��أنها، وح�دت �ع� ال��ان� ال�ي أشارت �اس���ان ت����ها في ا

  )٣٢(.م��

ول� َ�ُفْ� ال�ع�ة خالل وج�دها ب���روان الق�ام ب��ارة ج�ل ت�سار� ال��اور، ح�� ت�ج� ال��احات    

في تق���ه� إلى ما ت��له ج�ر اله��  ال����ة ال���رعة �األش�ار ال����ة، و�ه�ه ال��اس�ة أل�ح رجال ال�ع�ة

ال��ق�ة ��فة عامة م� م�انة م�ق�مة ب�� دول العال� في إن�اج األخ�اب، وع�دوا أن�اعها ال���لفة، 

وم�اصفات �ل ن�ع واس���اماته، و�ان م� أج�د األن�اع ال�ي ذ��وها ذل� ال��ع ال���ى ���� ال���، 

وق� اس����ت ال�ع�ة معها إلى م�� . أورو�ا وج��ب أف��ق�اوال�� ت��ر م�ه ���ات ����ة �ل عام إلى 

ب�وًرا ألن�اع م��لفة م� األش�ار ال����ة، ل��ها أوص� �ال����� على ال��� وأن�اع ال�اه�ج�ي، م���ة إلى 

أه��ة ان��ار تل� األن�اع على ج�ان� ال��ق ال�راع�ة وال��ع و�ل األماك� ال�ي ت����� ف�ها زراعة 

  ) ٣٣(.�ًصا في ال�جه الق�لي، ح�� ت��اف� ��وف ج��ة أن�� ل���هااألش�ار، خ�

  ال�ع�ة وج���ة �الي

م� األماك� ال�ق�ر  - ال����ة ال�غ��ة ال�اقعة إلى ال��ق م� جاوه  - وفًقا ل��نامج ال�ع�ة �ان� �الي    

ه ع� ال����ة وس�� ز�ارتها، وه� ما ت� �الفعل، وق� ل�� أع�اء ال�ع�ة على أرض ال�اقع ما �ان�ا ���ع�ن

ج�الها، و����ا في تق���ه� ال��اه� ال���لفة ال�الة على ذل�، ��ا ت��ث�ا ع�ا ت��ه� �ه ال����ة م� اتقان 

أهلها ل����ة ال���انات، ف�ًال ع� زراعة األرز، ح�� تع� أح�� م��قة ل�راع�ه ���ر اله�� ال��ق�ة، 

و�ان لل�� . إلخ..اعة، و���ق�ها، وأوقات ال��اد و��ف��هوُأش�� إلى أن�اع األرز ال���لفة، وم�اع�� ال�ر 

ون�امه �ال����ة ن��ً�ا واضً�ا م� اه��امات ال�ع�ة، األم� ال�� ب�ا جلً�ا ف��ا س�� ����صه م� 

  )٣٤(.تفاص�ل ����ة

وق� وقف� ال�ع�ة خالل ز�ارتها لل����ة على ن�اح أخ�� ی��ل �ع�ها �ال�ار�خ و�ع�ها اآلخ� ب�ع�    

ادات ه�اك، وه� ما ی��و ف��ا ُأش�� إل�ه م� أن �الي هي ال�ح��ة ب�� ج�ر اله�� ال��ق�ة ال�ي اس���ت الع

وهي مع�ق� وضعي ول��� إح�� ال��انات ال��او�ة على ن�� ما ه�  –ت�اف� على د�ان�ها اله��س�ان�ة 

ر األخ��، و��غ� ق��ها م� و�ان� معقًال ل�ل� ال��انة ل�أ إل�ه �ل م� ل� �ق�ل اإلسالم في ال��  -مع�وف
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و��ل� . جاوه ل� ی���� ال����ون، س�اء أكان�ا م� ال��ل��� أم م� ال��ار�، م� ال�أث�� في مع�ق� أهلها

ما ق�ل ع� أن أهلها أك�� م�ًحا م� أهل جاوه، ح�� ت�ج� ��ل م�ان ج�اعاته� ال�ي تع�ف على اآلالت 

اصة به�، واأل�فال ه�اك ی���ن�ن على ذل� م� س� ال��س�ق�ة الغ���ة، وت�ق� ال�ق�ات ال�ی��ة ال�

  )٣٥(.ال�ا�عة، ف������ن ���ي ال�م� ال�هارات الفائقة

وق�ل م�ارحة ال�ع�ة لل����ة ب��� ساع���، جاءت دع�تها إلى حفل شا� م� �ع� أف�اد ال�ا��ة    

اللقاء ����ل زع�� ال�ا��ة،  العل��ة ال�ی� �ان�ا ق� عل��ا م� زمالئه� ��اوه ب�ج�د ال�ع�ة في �الي، و�ان

و�� �ان� ده�ة أع�اء ال�ع�ة ع���ة ع��ما شاه�وا في ص�ر غ�فة االس�ق�ال ص�رة لل�ل� ف�اد وولي 

عه�ه األم�� فاروق، وال�ي اس��ل�ا م� وضعها �ال���ة لغ��ها م� ال��ر ال��اورة على أنها ل� ت�ضع 

ا م�� ف��ة ل��� �الق���ة، وه� ما �ع�� ب�ض�ح م�انة خ��ً�ا ���اس�ة ال��ارة، و�ن�ا هي معلقة في م�انه

م�� ال����ة وق�ر مل�ها ل�� ه�الء، والل�ی� أك� عل�ه�ا زع�� ال�ا��ة ف��ا ألقاه م� خ��ة �اللقاء، وما 

  )٣٦(".الزم ت�ل��ا ل�ا على ال�ل� ف�اد: "جاء ��ل� على ل�انه ع�� ت�د�عه لل�ع�ة م� ق�ل

  ع�د على ب�ء.. جاوه 

� ان�هاء ز�ارتها ل�الي عادت ال�ع�ة الس���ال ن�ا�ها ���ن جاوه و�ل�انها، و�ان م� أه� ال��ا�� �ع   

ال�اقعة في ال��ق، وه�اك أت�ح ألع�اء ال�ع�ة ز�ارة م�رسة ال�راعة  Malangال�ي حل� بها م�ی�ة ماالنج 

�عة أو ال����اء أو ال��ات، ال���س�ة، و�ان م� أه� ما الح��ه بها ع�م اح��ائها على معامل، س�اء لل��

إذ ���فى ��ا �ق�م �ه ال��رس م� ت�ارب �الف��ل أمام �ال�ه، ب���ا مع�� ال�ق� �ق��ه ه�الء ال�الب 

وق� ارتأت ال�ع�ة أن ه�ا ال��ام ه� األف�ل مقارنة ��ا ه� م��ع . في ال�راعة الع�ل�ة وفي ال��انع

ق� �البها في ال�عامل، مع أنه ل�� م� رسال�ها �ال��ارس ال���س�ة في م��، ح�� ���ع ���� م� و 

وفي ح�ود عل��ا ال ی�ال ه�ا ال��ام ح�ى  )٣٧(.ت���ج ����ائ��� أوم������ في ال���عة وفي ال��ات

ال�ق� ال�اه� ه� الغال� في مع�� م�ارس ال�عل�� الف�ي في م�� رغ� ت�اصل ال��اءات ال�اع�ة إلى 

  .أن ���ن عل�ه، وم� ث� ت�ق� �ل ما ی�جى م� ورائه م� غا�اتت����ه ل���ن على ال��ل ال�� ��� 

وفي ماالنج أ�ً�ا �ان لل�ع�ة م�اه�ات ع�ة ش�ل� زراعات للُ��، ون��ل ال���، واألرز، وق� وقف�    

على ���� م� ال�فاص�ل ال�اصة ��ل م�ها، وال����لة في ال�راعة و��قها، وال��احات ال���رعة، 
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  )٣٨(.إلخ..وال����ل، وال���ی� 

ب�س� جاوه، و�ان في  Soloكان سف� ال�ع�ة م� ماالنج إلى س�ل� ) ١٩٣٣(أك���� ١٢وفي م�اء    

مق�مة ما زارته بها م�رسة ال�راعة االب��ائ�ة، وهي م�رسة ت��� ب��ا�ة أب���ها، وم���� ال�عل�� ف�ها، وال 

��لى سل�ان س�ل� اإلنفاق عل�ها م� ت�� س�� ع�د قل�ل م� ال�الم�� ال�ی� �ع���ن مع��ة الفالح��، و�

ك�ا زارت ال�ع�ة ��ل� ال��ا� ال�ل�ان�ة ب�ع�ة م� زوج ب�� شق�� ال�ل�ان رئ�� م���ة . ماله ال�اص

ال�ال� األم�� ون�� وناج�رو، ال�� �ان ق� ال�قى أع�ائها ���ل إقام�ه�، وق� رأ� األع�اء �ال��ا� م� 

�نه ت�اًما، ف����ا و��� أق�امه� أرضها، خلع األم�� ال����ر، ال�قال�� ال�ع��ل بها ما ��الف ما �ع�ف

وال�� �ان ی�افقه�، نعل�ه وسار حافً�ا، وع�� م�خلها �ان ال��� جال���، وم��ه�� ب�ج�هه� ن�� م��اها، 

ون�فه� األعلى عار، و�ان إذا م� عل�ه� ش�� ع��� أو ضا�� ���� جل��ا الق�ف�اء أمامه ت��ة له 

وه�اك م� ال�فاص�ل . قف�ا، و�ذا �ان مقام ال�ار أقل �ع� ال�ىء �ان� ال���ة ن�ف جل�ةب�ًال م� أن �

، ل��ها خل� م� أ�ة إشارة تف�� ��قابل�ه� ل�اح� )٣٩(األخ�� ال�ي ت��ث ع�ها أع�اء ال�ع�ة ال����

  ).ال�ل�ان(ال��ا� ذاته 

ما زارته بها ق�� ق��� لل�ال��� و�ع� ذل� جاء ذهاب ال�ع�ة ل���ا ال��اورة ل��ل�، و�ان م� ض��    

، وق� لف� ن�� أع�اء ال�ع�ة ه�اك �ع� أش�ار ����قة الق�� "الق�� ال�ائي"ال�ا�ق�� ��ل� عل�ه اس� 

، وهي ش��ة ذات ث�ار ت��ل، وق�ل أن ن�اء سال��� األزم�ة الفائ�ة )س�ل� �� �ار��س ب�را ب�ل(م� ن�ع 

  )٤٠(!!ل�ائ�ة ال��ل والع�ق ك� �����نها، ل�ا �ان� تق�م �ه م� تع��� 

، ب�اء على دع�ة "ال��ع�ة ال�����ة"تل� ال��س�ة ال�ع�وفة �اس�  Jkiaأ�ً�ا زارت ال�ع�ة في ج��ا    

تلق�ها م� القائ��� عل�ها، وق� وقف أع�اؤها على س�� إن�اء ال��ع�ة، وال����ل ف��ا ل�ح� في ف��ة م� 

�ان�ة أمام إغ�اءات �ان� ت�ارسها �ع� ج�ع�ات ال����� الف��ات م� ت��ل ���� م� ال��ل��� إلى ال��

ه�اك، ��ق��� ال��مات م� خالل م���ف�اتها وم�ارسها وخالفه، ف�أ� ال��ل��ن تق��� م�ل تل� ال��مات 

لألهالي، ف�ان إن�اء ال��ع�ة، ال�ي اش��ل� على زاو�ة لل�الة خ��� لل��اء، وم�رسة م� ن�ع ر�اض 

وق� أع�ب القائ��ن على ال��ع�ة ل�جال ال�ع�ة ع� . �، ومل�أ للع��ة، وم���فىاأل�فال، وأخ�� لل�عل��

ت�لعه� إلى معاونة م�� له� في إرسال معل� للغة الع���ة وال�ی� اإلسالمي ل��رسة ال�عل���، ف�ًال ع� 

ا ، وه� ما إذا �ان� ال���مة ال����ة ح���اك ق� اس��اب� له، فإنه ���ن م�)٤١(�ع� ال��� الع���ة
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���ل لها، وال ���� ت�اول تار�خ العالقات ال����ة اإلن�ون��ة في تل� الف��ة دون اإلشارة إل�ه واإلشادة 

  .�ه

في غ�ب جاوه، وق� ال�قى أع�اؤها ���اف�ها  Bandungث� �ان� ال���ة ال�ال�ة لل�ع�ة هي �ان�ونج    

ل�ه االه��ام م�ارع ال�ا� ال��ج�دة و�ان م� أب�ز ما ات�ه إ. ال�� رافقه� خالل �ع� م�اه�اته� ه�اك

���ار �ان�ونج، و���اس�ة ذل� فاض تق��� ال�ع�ة �ال��ی� ع� زراعة ال�ا� ��اوة و���ر اله�� ال��ق�ة 

���ل عام، وال�� ت�اول أن�اعه، وتار�خ زراع�ها، وال��احات ال���رعة وأماك�ها، و���ات اإلن�اج، ف�ًال 

   )٤٢(.إلن�اج، وال����لة في ب���ان�ا، وتل�ها ه�ل��ا ث� أس��ال�اع� ال�الد ال���هل�ة ل�ع�� ه�ا ا

أك���� إلى ب�����رج، ال�ي م���ا بها ح�ى  ٢٠و�ع� ان�هاء ز�ارة �ان�ونج، جاء ت�جه أع�اء ال�ع�ة في    

رة ن�ف���، وق� أم��ا تل� الف��ة في الع�ی� م� األن��ة ال�ي �ان م� ب��ها ز�ا ٦نها�ة ال�ه�ة ��اوه في 

ال��ارع �ال��احي ال��اورة ل������رج، وم��ات ت�ارب وزارة ال�راعة، فأحا��ا ب�فاص�ل ����ة تعل� �ع�ها 

�ال��اتات الع���ة وال���ت ال�����جة م�ها، ���� ال�انان�ا، وز�� ال�اجاب�، وز�� ال�ات��لي، و��ل� 

اروا ���اس�ة ال��ی� ع� �ع� ال��اعات، م�ل ص�اعة الق�عات، وص�اعة خ�ص ال��اب��، وق� أش

وص�اع  ١٩١١/١٩١٢ال��اعة األخ��ة إلى أن أهل جاوه قا�ع�ا ارت�اء ال��اب�� م�� ال��ب ال��ابل��ة 

إ��ال�ا مع دولة ال�الفة اإلسالم�ة، ح�� �ان ق� أش�ع ح���اك أن ال��اب�� ص�اعة إ��ال�ة، ول���ا ب�ًال 

، وم� ث� ل� ��� ال��ص ال�� ���ع ��اوه م��ئ� )٤٣(م�ها �اق�ة م� ص�اع�ه� ت��ه القل�� ال���ي

 )٤٤(لالس�هالك ال��لي، و�ن�ا لل���ی� إلى ال�ارج، و�ان� م�� إح�� ال�الد ال���ق�لة ل�ل� ال��اعة

  .���� أن ال����ش �ان ه� ال�ائ� �ل�اس رس�ي لل�أس ح���اك

ال�� ت��ع م�ه تل� ال��اب��، ج�ی� �اإلشارة أن ال�ع�ة اس����ت معها إلى م�� ن�اذج م� الغاب    

، ومعه �ع� األن�اع األخ�� ال�ه�ة في جاوه، وق� أل��� في ه�ا ال��د "ال�ام��"وه� ال�ع�وف �غاب 

إلى ما ���ى �ه الغاب ��فة عامة م� أه��ة ����ة ل�� اإلن�ان ال�او�، ح�� �����م في �ل شىء في 

وق� أل��� ال�ع�ة إلى اس���امات الغاب في الع�ی� ". م�ی�ة الغاب"ح�اته، األم� ال�� جعل جاوه تع�ف بـ 

م� ال��اعات ال���ل�ة ال����ة ال�ي تق�م بها ر�ة ال���ل وأوالدها ��اوه في أوقات ف�اغه�، وما ی��ج ع� 

ذل� م� عائ� ماد� ��اع� في نفقات األس�، م���ة إلى اس���ان ق�ام م�ل تل� ال��اعات في الق��ة 
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�ب ع�ل ال���مة على إدخال أن�اع الغاب ال�ه�ة ال�ي اس����تها ال�ع�ة ون��ها ال����ة، و�ال�� ب�ج

في م��، ل�ا لها م� الف�ائ� ال��ار إل�ها، ف�ًال ع� ج�ال م���ها إذا ما زرع� على ج�ان� ال��ل 

وال��ع، م��فة أن م� ال�هل �ع� ن�اح ال����ة في م�� اس���ار �ع� ال�او�ات ل�عل�� األهالي 

  )٤٥(.ت ال��ل��ةال��اعا

و�ان� م��ة ت���ة األس�اك م� م��ات ال��ارب ال�ي قام� ال�ع�ة ب��ارتها في تل� الف��ة، ف�قف�    

و�ان في مق�م�ها ن�ع  - على ال�ور ال�� لع��ه ه�ه ال���ة في ن�� أن�اع األس�اك ال�ي تق�م ب�����ها

في �ل أن�اء جاوه، ل�رجة أن ال���  - )ُ�ع�ف في �ع� ال�ل�ان الع���ة �اس� ال���و�ة(���ى ش��� 

وق� اس����ت ال�ع�ة معها إلى م�� آخ� ��اب . صار مع األرز ���الن الغ�اءی� ال�ئ���� لألهالي

ُك�� ع� ت���ة ن�ع ال��� ال����ر، على أمل أن ت��ف�� م�ه م�ل�ة م�ائ� األس�اك، وتق�م ب����ة ذل� 

وسه�لة ت����ه، ف�ًال ع� أنه م� ال���� أن ���ن ال��ع، خ��ًصا في م�ا�� األرز، ل��عة ن��ه 

   )٤٦(.م��ر ر�ح ���� إذا الق� ال����ة ال��اح ال��ج� لها

وعلى ذ�� األس�اك، رو� أع�اء ال�ع�ة أن م� أه� األش�اء ال�ي أثارت ان��اهه� في جاوه، أنها رغ�    

األرز، ی��ر ف�ها وج�د ال�ام�س، وأنه ارتفاع ح�ارتها، و���ة ما ف�ها م� ب�ك وم���قعات، وان��ار حق�ل 

ول�ا ����ا ع� ال���، . في أردأ األماك� أقل ان��اًرا م�ا ه� عل�ه في أح��ها في م��، خالل ال��ف

 - �ان�اك� �ان�اك�، درماج��� ���ل�، ب�اب�ج�اك� - ع�ف�ا أن ه�اك ثالثة أن�اع م� األس�اك ال�غ��ة

في �ل م�ان في ال��اه ال�او�ة، وم� ث� ر��ا ���ن ذل� ه� ال�ي ت�غ�� على ی�قات ال�ام�س، م����ة 

وعل�ه فق� ح�ص� ال�ع�ة على أن تأتي معها ب��اذج ح�ة لل�الثة . ال��� في قلة ان��ار ال�ام�س ه�اك

أن�اع ه�ه، وه� ما ت���� م�ه �الفعل، ح�� ح�ل� على ال��ع�� األول�� م� جاوه، وال�ال� اس����ته 

ارتها لها، ل�� ل��ء ال�� ل� ی�� حً�ا م� تل� األن�اع س�� ال��ع ال�ال�، ال�� �ان م� س�غاف�ره خالل ز�

  )٤٧(.م��ن م� ذ���� وأر�ع إناث، وق� رج� ال�ع�ة أن ی��ال� وت��� أع�اده ل���ها �أن�اء ش�ى م� ال�الد

�، وفي ال�ق�مة م�ه� وفي ال�ها�ة، وق�ل مغادرة أع�اء ال�ع�ة ل�اوه، �ان تق�مه� �ال��� لل�ادة العل���   

آل الع�اس، ح�� ل� ی��ان�ا ع� أ�ة م�اع�ة، ف�ًال ع� ت����ه� لل�ع�ة في حفل أمه أفاضله� وأولي 

  )٤٨(.ال�أ� م�ه�
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وفي ی�م سف� ال�ع�ة ���� ����ات ال��ف اله�ل���ة ال��ل�ة واإلن�ون��ة الع�ی� م� ال�قاالت ال�ي    

ع�ها، م����ة لل�ع�ة �ل ال��ف�� في مهامها وع�دتها سال�ة ع��ت خاللها ع� روح ال��اقة مع م�� وش

اغلق�ا "�ع� انق�اء أع�الها، ول� ُ�����ى م� ذل� س�� إح�� ال��ف اله�ل���ة، ح�� ���� ت�� ع��ان 

معات�ة ال���مة على ق��لها دخ�ل ال�ع�ة إلى إن�ون��ا وال��اح لها ب�راسة األث�ار وال����ات ال�ي " ال�اب

ي غ�� ه�ه ال�الد، زاع�ة أن إن�ون��ا ت��� خ�ائ� �اه�ة ب��اح ال�ع�ة ف��ا أرسل� م� أجله، ال ت�ج� ف

إذ ت�ق�ع أو تقل �ل�ات ال�ارج له�ه األث�ار ف��ا �ع�، وادع� ل����� م�قفها أن لل�ع�ة غ�ًضا س�اسً�ا 

، وخل�� إلى أن م� )٤٩(��ان� مق��ها ال�راعي، م���ة إلى ات�الها �ال�ع�� اإلن�ون��ي ال����ر س��م�

وال ��فى ه�ا  )٥٠(.ال�اج� على ال���مة في ض�ء ذل� الق�ام �إغالق ال�اب في وجه أ�ة �ع�ة تق�� ال�الد

ما في �الم ال���فة م� ت��ف وم�الغة ال م��ر واقعي لها، ح�� إن األم� ال ی��اوز ��نه ن�ع م� 

  .   �� ال�ولال�عاون وت�ادل ال���ات في م�ال العالقات ال�ي تق�م ب

  في س�غاف�ره

، و�ان ض�� م��ق�ل�ها ل�� وص�لها ١٩٣٣ن�ف���  ٧غادرت ال�ع�ة �اتا��ا إلى س�غاف�رة �ال�ائ�ة ی�م    

في ال��م ذاته �ل م� إب�اه�� ب� ع�� ال�قاف العل�� وح��� ب� علي ال�قاف العل��، وأح�� ب� ع�� 

�ان� س�غاف�ره  - س��ت�� ال���ع��ات �Hanzال���� ه��  ، وفي ال��م ال�الي جاء لقاؤها)٥١(�افق�ه العل�� 

م� ال��ا�� ال�ي �ان� ت��ع ح���اك ����ب ش�ق آس�ا لالس�ع�ار ) مال���ا حالً�ا(وجارتها ماال�ا

وال�� سل� ألع�ائها خ�اب�� ت�ص�ة، أح�ه�ا إلى م�ی� ال���قة ال��ات�ة، واآلخ� إلى م�ی�  -ال����اني

و��أ أع�اء ال�ع�ة ب�نامج ز�ارته� �ال���قة ال����رة، . Kuala Lumpurم��ر م�ل�ة ال�راعة ���اال ال

وال�ي أم��ا ف�ها ثالثة أ�ام، اخ�اروا خاللها م���عة م� ال��اتات وال��ور ل���ن ض�� ما ارتأوا إ�ان 

اف�رة، �ع��ه� اس���اره إلى م��، و�ع� ذل� �ان� ز�ارته� ل���ة ت�ارب زراعة األناناس الق���ة م� س�غ

ث� مع�ل ل�ف� األناناس، وق� ساءه� ما رأوا �ه م� تق��ع األناناس في الع�اء و�اس���ام األی��، إذ �ان 

ب�ل� ع�ضة لل�ل�ث، و�ن �ان ی�� تعق��ه في م�حلة تال�ة م� خالل وضع العل� ال�اصة �ه �ع� تع���ها 

في ب���ان�ا ��أن ما ���ر إل�ها  وأشارت ال�ع�ة إلى ما ���ث. في م�اجل �غلي ماؤها ل��ة ن�ف ساعة

م� ذل� ال���ج، ح�� ت�ضع مل�قات على العل� ال�اصة �ه ت��� ف�ها ال��اعة إلى اإلن�ل��، مع إن 

وه�ا في ال�اقع إج�اء ���عي، مع ما �ان  )٥٢(.القائ��� بها في ال�ق�قة ص����ن، و��ءوس أم�ال ص���ة
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  .وما عل�ها ���ا�ة م��ل�ات تا�عة له مع�وًفا م� اع��ار ال���ع�� ل��ا�� اح�الله

وق� زارت ال�ع�ة ��ل� م��ة ال��ارب الق���ة م� ��اال الم��ر، وه�اك شاه� أع�اؤها م�ارع ع�ی�ة،    

، ال�� ���ع�ل ال��� "ه��ن��ار�� ه����انا"م� ب��ها ن��ل ال���، وأشاروا في ه�ا ال��د إلى ن�ات 

ال�� ت��ل م� ث�اره �ع� خل�ها �أش�اء أخ�� " الف�فل"��ا ن��ل ال�����ج م� ب�وره في عالج ال��ص، و 

م�غة ���ع اس�ع�الها في ج�ر اله�� ال��ق�ة، وفي ال�الی�، وفي ج���ة س�الن ���ل واسع، خ��ًصا 

  )٥٣().ال�وس��ار�ا(ب�� الفق�اء، وُ�ع�ف ع�ها إفادتها لل�ة، وعالجها ل��ض ال�ح��

��غاف�ره إلى مق�� آخ� لها، وق� س�ل� ش��ها ال�اف� ل�ا الق�ه م� اه��ام وأخ�ً�ا �ان� مغادرة ال�ع�ة ل   

َج�ٍّ م� جان� ال�ادة العل����، وفي مق�م�ه� م� ذ��ناه�ا آنًفا، ون�ه� في ه�ا ال��د �ال�فل ال�� أقامه 

��ة وغ��ه�ا، لها ����ل إب�اه�� ب� ع�� ال�اد� األدبي الع��ي، ال�� ض� الع�ی� م� ال�ال���� الع���ة واله�

  )٥٤(.وق� فاض� ف�ه خ�� ال����ث�� ب��� م�� وف�لها وف�ل مل�ها

  ال���ة األخ��ة.. س�الن

�ان� ح���اك إح�� ال���ع��ات ال�ا�عة  - عاص�ة س�الن Colomboوصل أع�اء ال�ع�ة ��ل�م��    

 ٢٢ص�اح  -اني ل���لل�اج ال����اني، و�ان ق� نفي إل�ها زع�اء ال��رة الع�اب�ة عق� االح�الل ال����

ال�ي وصل�ها في ال��م  -�� ١٠٠ت�ع� ع� ��ل�م�� ���الي  - Kandy، وفي م�ی�ة �ان�� ١٩٣٣ن�ف��� 

ال��اع� ال�اص ل��ی� ال�راعة، ومعه مف�� ال�راعة ب��س  Diasنف�ه، ح�� إل�ه� في ال��اء د�اس 

Pieris،و�ع� م��ات ال��ارب، وم�رسة  ، وت� االتفاق على ب�نامج ال��ارة ل���ل ال���قة ال��ات�ة

  )٥٥(.إلخ..ال�راعة، وم�رعة ����ة لل�اكاو

وعلى الف�ر، وم�� ص�اح ال��م ال�الي، ب�أت ال�ع�ة ت�ف�� ب�نام�ها، ف�ه� أع�اؤها ����ة ال����    

� ��ل� م�� تق��ً�ا، وق ٦ال�ي ت�ع� ع� �ان�� ���الي  Peradeniyaد�اس إلى ال���قة ال��ات�ة ب��ادی��ا 

ح�ص�ا، �عادته�، على اإلحا�ة ������ ل�ار��ها، ال�� س�ل�ه ب�ق���ه� ع� ال�ع�ة، ف�ع� ذ�� م�اح�ها 

ف�اًنا، و�ع� معل�مات أخ�� ت�عل� �األح�ال ال���ة لل��قع، �ان� إشارته� إلى تار�خ  ١٤٦ال�الغة 

���ان ح�ائ�  ، وذل�Alexander Moonعلى ی� ال����ر م�ن  ١٨٢٢اإلن�اء ال�� �ع�د إلى عام 

، وث���� George Gardenerمل�ك �ان�� األق�م��، وأب�ز م� ت�ل� إدارتها، ���رج جاردن� 
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Thwaites  ف���ها واع��ى بها ح�ى اش�ه�ت في ١٨٤٩عاًما اب��اء م� عام  ٣٠ال�� اس��� بها ل��ة ،

ة ال�ي �ان� في م��أها ال��ات� Hakgalaالعال� ��عه� عل�ي، ��ا أن�أ �ع� مل�قاتها، ����قة هاك�اال 

وهي أش�ار �����ج م�ها �ع� العقاق�� ال�ي �����م �ع�ها في أغ�اض ���ة  -م�رعة ل��ارب ال���ا

 Heneratgodaث� صارت ت�� ف��ا �ع� ال���� م� ال��اتات األخ�� ال���لفة، وح��قة ه��ات��دا  - ع�ة

ها ن�اتات أخ�� م��لفة، وه��� ت�ا��� ال�ي اب��أت ب����ة زراعة  ال��ا�، وت�ر��ً�ا أخ�ت ت�رع ب

Henry Trimen  م��ئ ال���ف االق��اد� لل��ات، وال��ائ� الف�ع�ة ب�ل�تي �ادولالBadulla  وأن�راد

وت��ق . ال�� ات�ع� في عه�ه دائ�ة األع�ال الف��ة بها Willis، وو�ل�� Anuradha Puraب�را 

ه ال���قة م� م���عات ����ة م� األش�ار، �أش�ار أع�اء ال�ع�ة م� ذل� إلى اإلشارة إلى ما ت����

  )٥٦(.إلخ، ف�ًال ع� ق�� خاص ب��اث� أش�ار الفاكهة وت����ها..ال�ل، وال���، وال���ل

و���اس�ة الفاكهة، لف� أع�اء ال�ع�ة إلى ما �ع��ض زراع�ها ���الن م� صع��ات، �ع�م ات�اع    

وصع��ة ال��اصالت، وس�قة ال����ل، ف�ًال ع� إغارة األهالي لل��ق الف��ة في ال�راعة وال��اث�، 

إلخ، وُأش�� إلى أن�اع الف�اكه ال���لفة ال�ي ت�رع ه�اك، ..الغ��ان وال�فاف�� وغ��ها م� ���ر أخ�� 

   )٥٧(.إلخ..وم�اصفات �ل م�ها، وم�اع�� ال�راعة واإلث�ار

ل��ات االق��اد�، ف�ان ع�ارة ع� ب�اء و�ان م� ض�� ما زاره أع�اء ال�ع�ة �ال���قة ال��ات�ة م��ف ا   

صغ�� م��ن م� �ا�ق��، األول ����� على األن�اع ال��ف��ة م� الف�اكه، وأن�اع ال���ران، وال��اتات 

الل�ف�ة وما ���ع م�ها، وال���غ ال�ي ت����ج م� األش�ار، أما ال�اني، ف���� ألن�اع األخ�اب ال�ي 

   )٥٨(.ت��� أش�ارها ه�اك

نامج ال��ارة، قام� ال�ع�ة ب��ارة ال��رسة ال�راع�ة، وال�ي تقع �الق�ب م� ال���قة ال��ات�ة، وهي ووف� ب�    

م�رسة اب��ائ�ة داخل�ة، وال�عل�� ف�ها ع�لي، ومل�� بها ل�ل� أرض زراع�ة، وم�ل ل����ة ال��اشي، ومع�ل 

  )٥٩(.�� في ال���قة ال��ات�ةلألل�ان، وم�ان ل����ة ال�جاج، و����ن �الب ال��رسة على فالحة ال��ات

و�ان م�ا اه��� �ه ال�ع�ة خالل ال��ارة، ال�ع�ف على ما ه� م��� ���ل�ة ال�راعة ���الن م�    

اخ��اصات، م���لة في اإلش�اف على ال��اص�ل ال�راع�ة، و�رشاد ال��ارع�� إلى أف�ل ال��ق في 

و�ان� ال�ع�ة ق� زارت . ال��ارب ل��ى ال��اص�ل ال�راعة وال����� واخ��ار ال��ور، والق�ام �إن�اء م��ات
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�ع� تل� ال���ات، ����ة ب�االن�ا ال�ي ت�رع أرًزا وم�الح و�ا�از وأناناس، وم��ة بل�ه�ا ال��روعة 

  )٦٠(.ق�ً�ا وأناناًسا

��ا ُع��� ال�ع�ة ��ل� �ال�ق�ف على ما ی�رع م� م�اص�ل م��لفة، س�اء �ان� غ�ائ�ة، �األرز    

وال�رة، وال���وات، أو ما ���ى ���اص�ل م�روعة ���احات واسعة، م�ل ج�ز اله��، وال�ا�، �أن�اعه، 

  )٦١(.إلخ..وال��ا�

و�ان م� أه� ما ت���ه ب�نامج ال�ع�ة ز�ارة م�رعة ����ة لل�اكاو، وه� ما ت� �الفعل، ح�� زارت ال�ع�ة    

�� تق��ً�ا،  �١١ع� ع� �ان�� ���الي ف�ان، وهي ت ٧٠٠أك�� م�رعة لل�اكاو ه�اك، وال�الغ م�اح�ها 

ول�ا �ان ت�ق�� ال��ارة ��ادف ج�ي ال����ل �ال��رعة، فق� تا�ع� . وت��ع إح�� ال���ات اإلن�ل���ة

  )٦٢(.ال�ع�ة �افة ما ��� �ه م� إج�اءات ح�ى ���ن جاهً�ا في ال�ها�ة لالس���ام

خ�ج� م� م�� ألجلها، وم� ث� �ان� و��ها�ة ز�ارة س�الن ت��ن ال�ع�ة ق� أدت مه��ها ال�ي    

، �ع� رحلة )٦٣(١٩٣٣د�����  ٨ل��ل إلى ب�رسع�� في  ١٩٣٣ن�ف���  ٢٩مغادرتها ل��ل�م�� في 

اس�غ�ق� ثالثة أشه� ون�ف ال�ه� تق��ً�ا، وق� اس����ت معها ع��ات، بل م�ات م� األش�ار ال��ة 

  م�ها في ال���ة ال����ةل�����ها ���� واالس�فادة ��ا ی��� ن�احه  )٦٤(وال��ور

  �١٩٤٤ع�ة فل���� عام  - ٢

مای�  �٢ان إ�فاد ه�ه ال�ع�ة إلى فل���� ب�اء على ق�ار م�ل� إدارة ال��ع�ة ال�راع�ة ال�ل��ة في     

، وذل� �غ�ض ال�ق�ف على ال�ق�م ال�راعي �فل����، وز�ارة م��ات ال��ارب الف��ة ال�ي ان��� ١٩٤٤

، و�ب�اه�� فه�ي، )٦٦(، وع���ة ف�اد أ�ا�ة)رئ�ً�ا(ها م� دمحم ز�ي اإلب�اشي وق� جاء ت���ل )٦٥(.ه�اك

، وأح�� )م� أع�اء م�ل� إدارة ال��ع�ة(وسل��ان ع��ان أ�ا�ة، وع�� ال���� رض�ان، و���س مقار

، وأس��ت ال���تار�ة )م� رؤساء أق�ام ال��ع�ة(م���د، وع�� العل�� ع��ب، و�س�اع�ل ع��ان أ�ا�ة

   )٦٧(.لى أح�� م���دالف��ة إ

مای� �ان سف� ال�ع�ة إلى األراضي الفل�����ة، ل���أ ب�نام�ها في ال��م ال�الي م�اش�ة، وه�  ٢٥وفي     

ی�ن�ة، ال�� غادرت ف�ه ال�ع�ة فل���� للع�دة إلى  ٤ال��نامج ال�� ُق�� إلى ع��ة أ�ام ت��هي في 

  )٦٨(.م��
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لغ�اء ب�ل�ی�ها، وال�� �ان ب�ع�ة م� تل� ال�ل��ة ألع�اء ال�ع�ة، و�ان� ال��ا�ة في �افا، و�ع� ت�اول ا   

ب�أ ال���ال في ض�اح�ها، واج�ازت ال�ع�ة نه� الع�جا إلى �ع� ��ات�� ال����ات، و�ع� أص�اف 

 - الفاكهة األخ��، و�ان م� أه� ما أثار ان��اهه� ه� اع��اد تل� ال��ات�� في ر�ها على اآل�ار االرت�از�ة 

رغ� م�اورتها ل�ه� الع�جا، وق� ت��� أن س�� ه�ا ه� أن ذل�  -ذو �لفة ماد�ة غ�� ����ة وه� أم� 

ال�ه� ُمع�ى ام��از اس�غالله إلح�� ال���ات ال�ي تق�م �اس���ام م�اهه في ش��ن ال�� و�م�اد �ع� 

�ة لل��، س�اء ما دام� ه�اك ت�لفة ماد: وال��ال ال�� ی��ادر إلى ال�ه� ه�ا ه� )٦٨(.ال��ن ���اه ال��ب

م� اآل�ار االرت�از�ة أو م� ال�ه� ال����ر ��ا ه� م�ضح، فل�اذا االع��اد على اآل�ار م� األساس؟ 

ف��ا  - اآل�ار وال�ه� - ولإلجا�ة على ذل� ���� الق�ل ب�ج�د فارق ماد� ب�� م��ر� ال�� ال����ر�� 

عل��ا أن م��� نه� الع�جا م��ف� ع�  ی�عل� �ال��لفة ال�اد�ة، وال�� ی��و أنه �ان ���ً�ا، خاصة إذا

األراضي ال����ة �ه، ف�ان ال�� م�ه ل�ل� ���ل�م رفع م�اهه �ال�ل��ات، وم� ث� �ان االع��اد في ر� 

  .ال��ات�� ال��ار إل�ها على اآل�ار سالفة ال���

�رعة ت�ارب زارت ال�ع�ة أك�� م� م�ان، وق� ب�أت �� -١٩٤٤مای�  ٢٧ - وفي ال��م ال�اني لل��نامج    

�� م� �افا، وهي واح�ة م� ت�ع م��ات ت��ع ق�� ال��ات��  ١٢ال����ات في ص�ف�� ال�اقعة على �ع� 

و�ان�  - ١٩٣٥ب�ائ�ة ال�راعة والغا�ات في فل����، وق� وقف� على تار�خ إن�ائها ال�� �ع�د إلى عام 

 - دون� تق��ً�ا �٤ان ال���� �عادل الف - دونً�ا  ١٥٠وم�اح�ها ال�الغة  - ق�ل ذل� ت�رع �ال���ب وال��م�

والغ�ض م� إن�ائها، ال����ل في اس�ع�اض وع�ل اخ��ارات ع� ج��ع ال��ائل ال�اصة �ال����ات 

وأن�اعها ال���لفة، و�ن �ان ی��ع تل� ال��ارب �ع� االخ��ارات ع� أص�اف الفاكهة األخ��، وشاه�ت 

ا م� تفاص�ل م��لفة أوض��ها �املة ف��ا ُ��� الحًقا ال�ع�ة الع�ی� م�ا ه� قائ� م� ت�ارب وما ی�عل� به

ال�� . Gore,Aج�ر .م� تق��� ع� ن�ا�ها، وق� اس�فادت خالل ه�ا ���ً�ا م� و��ل م�ی� ق�� ال��ات�� أ

  )٧٠(.رافقها في ت��الها داخل ال��رعة

�� ال�ح�� �� وان�قل� ال�ع�ة �ع� ذل� إلى م�رعة ن��ذج�ة ل��ارع ال��تقال في فل���� خاصة �ع   

 ��٣٧٠ م� �افا، وم�اح�ها ت�لغ ن��  ٢٠ال�اجي، وهي ع�ارة ع� م���عة ��ات�� ب�اد� ح��� على �ع� 

دونً�ا، وق� أح�� األع�اء ب��ام ال�� بها، وال�� ی�� م� خالل ب�� ارت�از� ��ا ه� معه�د ه�اك �ال���ة 

، وأن�اع ال��تقال ال��ج�دة، ف�ًال ع� "ب�ارة"ل��ارع ال��تقال، وال�ي ��ل� ل�ل� على ال�اح�ة م�ها اس� 
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إلخ، وق� ل�� ال�ع�ة دع�ة ..�ع� أن�اع م� الفاكهة األخ��، وما ُ�ع�ى ب�راع�ه ��ل� م� خ�� و��ا��

  )٧١(.صاح� ال��رعة وأن�اله ل��اول الغ�اء معه�

ة ����� �� ال�اجي، و��اد� ح��� أ�ً�ا �ان� ز�ارة ال�ع�ة ل��رعة ن��ذج�ة أخ�� لل��تقال، وهي خاص   

وال�� �اإلضافة إلى ��نه م�ارع ح���ات، ه� نق�� م�ارعي ال��ار ال����ة للع�ب في فل����، األم� 

ال�� أفاد ال�ع�ة ���ً�ا، ح�� أم�ها ����� م� ال�عل�مات ال�راع�ة ع� ن�أة ��ات�� ال��تقال في فل���� 

على األزمة ال�ي ت�� بها زراعة ال����ات وت�ارتها وت��راتها ع�� ال�الث�� عاًما األخ��ة، ��ا أوقفها 

و��ادها م�� ق�ام ال��ب العال��ة ال�ان�ة، وه� ال��اد ال�� ل��� ال�ع�ة �ع� م�اه�ه ف��ا ارتأته م� 

  )٧٢(.ت��س ال��ار على ال��� �ال ق�ف، و��ل� وج�د أك�ام ����ة م�ها ملقاة ال ت�� م� ی��اعها

ي ال��م ذاته ل��رعة ن��ذج�ة ثال�ة، وال����لة في ��ات�� زه�� �� أب� ج��� ث� تأتي ز�ارة ال�ع�ة ف   

ب��� دج� الق��� م� �افا، وق� أع��� ال�ع�ة ب��امها وما ی��ل م� ع�ا�ة في خ�م�ها ورفع م���اها، غ�� 

ل، أنه �ان م�ا لف� ال��� ��فة خاصة ما ُش�ه� ألول م�ة م� ���قة ل�عال�ة ال�ع�ف م� ش�� ال��تقا

وال�� رئي أه��ة ت����ه ����، فق� �ان م� ال�ع�اد أن ال���ة ال�ي ی��و عل�ها م�اه� ال�عف و���ح 

م� ال�����ل عالجها ی�� قلعها وغ�س غ��ها في م�انها، وال ُ���ل على ث�� م� تل� ال���ة األخ��ة 

ق� ��ل إلى أر�عة  - ارنج أما في ���ان أب� ج��� ه�ا ف�ان ی�� زرع ع�د م� ش�الت ال�. ق�ل ع�ة س��ات

ح�ل ال���ة ال����ة، ث� ت�صل ال��الت ��اق ال���ة م� أسفل ����� الل��، مع مالح�ة أن  - 

���ن م��ار الل�� م� مع�ن ال��اس، أو ی��� على االل��ام ب��ا� أوم�، فال ���ن ال���ار ب�ل� 

غ�اء والق�ة، و��ل� ���� ال���ل م�ها الزًما، وعلى ه�ا ال��� ت�� ش���ات ال�ارنج ال���ة األصل�ة �ال

على ���ة م� ال���، فإذا ما اش��ت ال����ات ال��اع�ة وأص��� ج�ًءا ثابً�ا م� ال�اق ���� االخ��ار 

ب�� اإل�قاء على ال���ة األصل�ة إذا صلح حالها أو ق�عها وت�ع��ها �ع�� م� ج�ی� على األصل ال�� 

وم� . س��ات م���ة �ان� ت�ه� س�� ل� ل� ت��ع�ل ه�ه ال���قة أص�ح ق�ً�ا، و��ل� ت��ف� أر�ع أو خ��

ال�ه� ���ان اإلشارة إلى ما الق�ه ال�ع�ة م� ت���� م� جان� صاح� ال��رعة م� خالل ما أقامه لها م� 

  )٧٣(.حفل ح��ه عل�ة الق�م، ف�ًال ع� الق��ل العام لل��ل�ة ال����ة

، )٧٤(ت�اد الفل����ي الع��ي اإلن�ل���، ب�اء على دع�ته لهاوفي م�اء ذل� ال��م زارت ال�ع�ة ناد� اال   
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  .ل���هي ب�ل� أع�ال ال��م ال�اني م� ب�نامج ال�ع�ة

غادرت ال�ع�ة تل أب�� و�افا م��هة إلى نابل�،  - ال��م ال�ال� لل��نامج - مای�  ٢٨وفي ص�اح ی�م    

وق�  )٧٥(.ل�ام��ة ال�ه�د�ة ب�ل� ال��ی�ةوه�اك زارت معامل صاب�ن أح�� ال��عة، وال�ل��ة، ث� �ائفة ا

عادت �ع� ذل� إلى م�ی�ة ��ل��م ال�ي �ان� ق� م�ت بها وهي في ���قها إلى نابل�، وه�اك �ان� 

ز�ارتها ل��رسة خ��ر� ال�راع�ة، و�ان في اس�ق�الها أك�م ال��ابي م�ی� ال��رسة، وم� خالل ما أم� �ه 

أنها إح�� م�رس��� أن�أته�ا ال���مة م� ه�ة �ان ق� ق�مها أن� ال�ع�ة م� معل�مات ح�ل ال��رسة ت��� 

أما ال��رسة األخ�� فُأن���  عام  ١٩٣١ُأن��� ه�ه ال��رسة للع�ب عام  - خ��ر� م� یه�د الع�اق 

تل��ً�ا داخل�ة، وال�عل�� ف�ها ع�لً�ا مع  ٧٠وهي ت��ع ل���  -���ل �اب�ر و�ان� خاصة �ال�ه�د ١٩٣٤

ال�راعة وف�وعها، وذل� به�ف ت���ج ش�ان قادر�� على الع�ل في أراض�ه� على �ع� م�اض�ات ع� 

وُ���ار م� ب�� تالم��ها ن�� ع��ة �ل عام، ف��لق�ن �ع� إت�ام دراس�ه� م�هً�ا في ف� . أح�ث ال���

�� ال�عل�� ل��ة عام، وذل� به�ف ق�امه� �ع� ذل� ب��ر�� م�اد ال�راعة في ال��ارس ال��ف�ة ال��ج�دة ���

وقام� ال�ع�ة م� جان�ها ب�فق� ال��رسة، ف��ت ���ات�ها ومعاملها وحق�لها، وق� وقف� على ما . م� الق�� 

ُتع�ى �ه م� ت���ة األ�قار، واألغ�ام، وال�اع�، وال�جاج، وما ت��ه م� م��ع لألل�ان، وال�� �ان ال 

   )٧٦(.���ع�ل إال قل�ًال لقلة إن�اج الل�� في ذل� ال�ق�

غادرة ال�ع�ة ل��رسة ��ل��م، ات�ه� إلى ��ات�� راضي �� ال�ابل�ي ���ل��م، وال�ي ُتع�ى و�ع� م   

ب�راعة ال����ات وال�ل��ات واألش�ار ال����ة، وق� أع��� ال�ع�ة ��ا عل�ه ال��رعة م� م���� راق، 

  )٧٧(.وال�� دل على ما ی��له صاح�ها م� م�ه�د ����

، إلى ق��ة ش���ة الق���ة م� ��ل��م، و�ان م�ا زارته ه�اك م�رس�ها، وات�ه� ال�ع�ة �ع� تل� ال��رعة    

وج�� اس�ق�الها م� ع�د ���� م� أع�ان وأهالي الق��ة، ف�ًال ع� �الب ال��رسة ونا��ها ال�� ی�ق�مه�، 

 - ١٩٣٦تق��ً�ا عام  - وال��، ح���ا جاء في تق��� ال�ع�ة، س�� له ال���ر إلى م�� م�� ��ع س��ات 

ة ال�عل��� ال�راع��� ال�ي أوف�تها ح��مة االن��اب، وجال� ال�ع�ة، وتع�دت م�اه�اتها، ال�ي �ان في �ع�

م� ب��ها ال���ان ال�ل�� �ال��رسة، ف�قف� على ما �����ه م� أش�ار م���ة ع�ی�ة ت��ل ال����ن وال�فاح 

راعة وال����ة وت���ة وغ�� ذل� م� ن�اتات حقل�ة أخ��، وذل� م� أجل ت�ر�� ال�ل�ة على أع�ال ال� 
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األش�ار، ح�� تق�م اس��ات���ة ال���مة على جعل ال�عل�� الق�و� ذا ص�غة زراع�ة، ���� ُ�ع� ال�الم�� 

لالش�غال في ��ات��ه� وحق�له� أو حق�ل ق�اه� �ع� إت�امه� لل�عل�� االب��ائي مع ق�� م� ال�عل�� ال�راعي 

���اًنا مل�قة �ال��ارس الق�و�ة الع���ة، عالوة  ٢١٣ج�د ن�� وف��ا له صلة، ُأوقف� ال�ع�ة على و . العل�ي

أخ�� خاصة �ال��ارس ال�ه�د�ة، وج��عها ت��ى ���اه�ة دائ�ة ال�راعة �ال���مة في م�ها  ١٢٠على 

  )٧٨(.�ال��ور وال��الت واألش�ار ال����ة وأن�اع ال���وات و�ع� األدوات ال�راع�ة ال����ة

�أن ال��اسة ال�عل���ة آنفة اإلشارة، وال���عة �ال��ارس الق�و�ة، �ان� س�اسة  وم� ال�ه� ���ان الق�ل   

مع�وفة في ذل� ال�ق� ��ل ال�هات ال�اضعة لالس�ع�ار �ال���قة، وال�� �ان یه�ف م� ورائها، ف�ًال 

��، و�ال�الي ع� ت�ق�� أغ�اضه االق��اد�ة، إلى انع�ام وج�د ال���ة ال�قاف�ة ال�ي تف�زها أن�اع ال�عل�� األخ

وم� ال��سف حًقا أنه . إم�ان�ة �ه�ر م� ��ال��ن ��ق�ق �الده� ال��ل��ة، بل و��ح�ل االس�ع�ار ذاته

كان ی�ج� م� أب�اء تل� ال�ل�ان م� ذو� األمالك م� �ان ی��� ه�ه ال��اسة، م� م��ل� ت�ق�قها 

وج�ی� �اإلشارة أن . �اك�ه� ل��ال�ه� ال�اصة، ف�ًال ع�ا ی�ونه في غ��ها م� خ�� اج��اعي یه�د م

تق��� ال�ع�ة ال ُی���� م�ه ما إذا �ان� تل� ال��اسة ال���عة �ال��ارس الق�و�ة الع���ة �فل���� �ان� م��عة 

ك�ل� �ال��ارس ال�اصة �ال�ه�د أم ال، و�ن ��ا م� جان��ا ن���ع� ذل�، في ض�ء ق�اءت�ا ح�ل ال�عل�� في 

  )٧٩(.فل���� إ�ان االن��اب ال����اني

و�ان م�ا أشارت إل�ه ال�ع�ة �ال���ة لق��ة ش���ة ما ارتأته م� ع�دة االه��ام ب�راعة ال����ن في تل�    

ال���قة، �ع� أن �ان� أراض�ها ق� ُج�دت م� أش�اره في �ل ما تع�ض� له ال�الد م� ن��ات ال��ب 

ا �ان� تع��� عل�ه في ال�اب� ���ل العال��ة األولى، و��ل� قلة ما صار ُی�رع �أ��انها م� ال���خ ب���

أساسي، وق� عل�� ال�ع�ة م� أح� األهالي م� الع�ب أن ذل� راجع إلى ان��ار زراعة ال���خ في م�� 

  )٨٠(.و�قامة ال��اج� ال�����ة

و�ع� أن َض�َّف أهالي ش���ة أع�اء ال�ع�ة ����فة الق��ة، جاءت مغادرته� ل��ارة م�رعة ح�� أف���    

���ل��م، ال�����ة في إن�اج ال��� وال��ور ال���ة ال���قاة م�ها ف�ًال ع� األش�ار ال�ق�اد� 

ال����ة، و�ان في اس�ق�الها ب�ل� ال��رعة صاح� ال��رعة وأخ�اه ح��ي وخل�ل، وه� م� عائلة ع���ة 

ح��ر ال�فل  ع��قة، تلق�ا ال�عل�� ال�راعي �ف�ن�ا، و�ع� ال���ال �ال��رعة واإلع�اب ��ا شاه�ته بها، ث�
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  )٨١(.ال�� أق�� لها في ح��ر ���� م� األع�ان، غادرت ال�ع�ة ��ل��م عائ�ة إلى �افا وتل أب��

وال �ف�ت�ا ه�ا اإلشارة إلى ما أل�ح إل�ه رئ�� ال�ع�ة في ح�ی� له مع و�الة األن�اء الع���ة م� ح�وث    

وما ی�ج� ���� م� م�ل إلى اس���ار ، ١٩٣٣تق�م �ال�راعة في فل���� �ع� ز�ارته آخ� م�ة لها عام 

األم�ال في م��وعات وص�اعات زراع�ة بها وغ��ها م� �الد ع���ة أخ�� حال ت�ف� ال�غ�ة ل�� تل� 

ال�الد في ذل�، مع�ً�ا ع� أن ال��ال �ع� ال��ب س���ن ف��ً�ا لل�عاون في تل� ال���ن، وأن ال���ق�ل 

ه� معل�م ل� ی��ق�، ح�� ل� ت�� ال�ل�ان الع���ة ق� ان�ه� �ع�  ل�� ذل� ��ا ،)٨٢(�ال���ة لها س���ن �اهً�ا

م� ال�قا� أنفاسها �ع� نها�ة ال��ب العال��ة ال�ان�ة ح�ى دخل� في أزمة ج�ی�ة، وهي األزمة ال�اصة 

  .�الق��ة الفل�����ة

ومل�قاته، " ���رح"اس�هل� ال�ع�ة أع�الها ب��ارة معه� أ��اث  -مای� ٢٩ - ومع ال��م ال�ا�ع لل��نامح    

، للق�ام �األ��اث، واإلرشاد وال�����، ف�ًال ع� ١٩٢١وه� معه� أن�أته ال��الة ال�ه�د�ة �فل���� عام 

، ١٩٤٢ال�عل�� ال�راعي �االش��اك مع ال�امعة الع���ة �الق�س م� خالل �ل�ة ال�راعة ال�ي ُأن��� �ه عام 

����ة، وال��اتات ال���عي وال����ات، و����اء ال���ة، ال�راعة، وال: وه� ی���ن م� ث�ان�ة أق�ام ف��ة هي

وت���ة ال���ان، وأم�اض ال��ات، وال���ات، وأخ�ً�ا الق�� االق��اد� وت�ه�� ال���، وال�� ی�أسه رئ�� 

ال�عه� ب�ف�ه أله���ه ال����ة ��ا �����ج م� م��اه، ح�� ���� ب�س� ال��� إلن�اء ال������ات 

����� وال��اء وال��، و����� م��رته م� ن�ائج اإلخ�ائ��� في ال�عه� وال��الة واإلق�اع�ات، و��ق ال

وق� وقف� ال�ع�ة على  )٨٣(".القل� ال�ا�� لل��اة ال�راع�ة واالق��اد�ة لل�ه�د:"ال�ه�د�ة، فه� �اخ��ار

  )٨٤(.�األن��ة ال���لفة ألق�ام ال�عه� ال����رة، وع�ض� لها ��ىء م� ال�ف��ل ف��ا أع�ته م� تق��

وم� مل�قات ال�عه� ال�ي زارتها ال�ع�ة، ال��رعة ال�ع�وفة �اس� م�رعة الق���ة، وهي ُأن��� لغ�ض    

إقامة ال��ارب وال����قات ال���لفة، وتق�م ض�� ما تق�م �ه على ت���ة ال�اش�ة وال�ق� ال�ل�ب، و�ان م�ا 

وق� أع�ب رئ��  - م في ال�راعة وم�علقاتهاشاه�ته ال�ع�ة بها ال�رشة ال�اصة ���اعة اآلالت، ال�ي ت����

ال�عه� م� جان�ه لل�ع�ة ع� اس�ع�اده إلع�اء ال��ع�ة ال�راع�ة �ع� ال�اك��ات ال�ي ت�غ� في ال���ل 

والع�ی� م� ال��ارب ال�اصة ب�ع� أن�اع ال�ق� وال�اع� واألغ�ام، ف�ًال ع� ت�ارب  -عل�ها ب��ال�فها

ال��ف�ة وال����ة، و�ان م� ب��ها ال��س�� ال���� ال�� �ان� زراع�ه واسعة ال��اق على زراعة ال��اعي 
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  )٨٥(.ت��د ح���اك �فل����

، وه� م�س�ة قائ�ة ��عه� رح���، ل��ه م��قل ع�ه "ز��"��ل� زارت ال�ع�ة في ذات ال��م معه�    

���ائل ال�عل��  ل���ن معهً�ا لأل��اث ال���ة فق�، ال عالقة له ١٩٣٤ت�اًما، و�ع�د تأس��ه إلى عام 

وال����قات األخ�� ال�ي تع�ى بها ال�امعة الع���ة أو معه� أ��اث رح���، وت��ع� أع�اله إلى ثالثة 

ال����اء ال�راع�ة، وال������ل�ج�ا الف��ة، وال����اء ال������ة، وق� وقف� ال�ع�ة على ال�فاص�ل : أق�ام هي

  )٨٦.(ال��علقة ب��ا� �ل ق�� م� ه�ه األق�ام

وال ب� أن ن��ل ه�ا أن تل� األن��ة وغ��ها لل�ه�د ق� ت�� على ح�اب ال�ع� الفل����ي وأرضه    

ومق�راته ال�ي ُنه�� م�ه ت�� س�ع و��� سل�ة ال���ل ال����اني، ول� ��� ذل� ��اف على أح�، 

ى ت���ها ال��ض و�ال��ع ال�ع�ة، ومع ذل� جاء تق���ها خالً�ا م� أ�ة إشارة إلى ه�ا، وال��� ر��ا �ع�د إل

في أم�ر س�اس�ة ل��� م� اخ��اص ال��س�ة ال�ا�عة لها، وهي م�س�ة غ�� ح��م�ة على ن�� ما ه� 

و����ان�ا ال����ة لق���ها على م�� وفل����  –مع�وف، خاصة وأن له�� ال��ب العال��ة ال�ان�ة 

  .ل� ��� ق� ان�فأ �ع� - كان� أح� أه� أر�انها

في ال��م ذاته، ف�ارت و�����ها ال��ی� العام ل�ائ�ة ال�راعة في فل����  وواصل� ال�ع�ة ن�ا�ها    

ت���ن  - وف� ما ارتأته ال�ع�ة - �� ش�ق رح���، وهي ٢٥م�����ة �فار وار��رك، ال�اقعة على �ع� ن�� 

عائلة م� ال�هاج���  - اإلق�اع�ة - ، وتق��ها)ن�� س�ة أف�نة(دونً�ا  ٢٥م� إق�اع�ات م�احة �ل م�ها 

ه�د، تق�م �اس�غاللها في إن�اج الل�� وزراعة العلف لل�اش�ة و�ع� ال���، و�ن�اج ال��� م� دجاج ال�

، و��ل إق�اع�ة م��ل �ه غ�ف�ان أو ثالثة وم��خ وصالة، �اإلضافة إلى ج�ن، واس��ل )٨٧(الل�ه�رن 

�� دجاجة، على إلی�اء أر�ع �ق�ات على األك��، وح���ة لل�جاج ال�� ال ُ���ح ب��ادة ع�ده ع� ث�ان

اع��ار أن الُ��ارع ال ��� أن ُ��َّ�ن ث�وة، ح�� إن اله�ف ه� أن َ���ن إی�اد ال��رعة �افً�ا ل�اج�ه 

دونً�ا، و���  ٢١األول وم�اح�ه ن�� : وه�ه ال��احة ج��عها مق��ة إلى ج�ئ��. ال�ع���ة وح��

ب�راع�ه ب�ف�ها، أما ال��ء اآلخ�، وال�الغة ال���ل وال��ائ�، و��و� رً�ا ص�اعً�ا، وتق�م العائلة ال�ه�د�ة 

دونً�ا، ف���ن م�اًعا مع م��له م�ا ی��ع اإلق�اع�ات األخ�� �ال���ع��ة، و�ع��� في ر�ه  ٤م�اح�ه ن�� 

ب�� أنه �ان� ه�اك م��لة قائ�ة �ال������ة، وهي ع�م وج�د دورة لل��اح�� �ال��ازل، وق� . على ال���
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وأخ�ً�ا، و�ع� ان�هاء ال��ارة، عادت ال�ع�ة إلى �افا،  )٨٨(.م� م�اوالت ل��ل�لها أشارت ال�ع�ة إلى ما ی�ج�

ح�� ح��ت مأد�ة ال�ا� ال�ي ُأق��� ت���ً�ا لها م� جان� ش��ة ال��اعات ال���او�ة اإلم��ا��ر�ة 

  )٨٩(.لل��ق 

ئ�ل وم��ة أ��اثها م� ب�نامج ال�ع�ة تأتي ز�ارتها ل��رسة م��فا إس�ا -مای� ٣٠ - ومع ال��م ال�ام�   

ال�اقعة على �ع� ثالثة ��ل� م��ات م� �افا، وهي، وفًقا ل�ا ُأح�� �ه األع�اء م� معل�مات، ت� إن�اؤها 

، �غ�ض تعل�� ال��ان ال�ه�د العل�م ال�راع�ة عل�ً�ا وع�لً�ا ١٨٧١م� ق�ل االت�اد اإلس�ائ�لي العال�ي عام 

أص�ح ال�عل�� ف�ها �ع� س��ات ��ال جامًعا لل�����، و�ق�ل بها و�ع�اده� ل���ن�ا م�ارع�� ف���� مه�ة، وق� 

وهي ن�ع م�  -م� أت� ال�راسة اإلع�اد�ة ل��ة ث�اني س��ات، أو خ�� س��ات في م�ارس ج����� 

س�ة، وم�ة ال�راسة ثالث س��ات، ی�رس ف�ها  ١٨و ١٦و���ن ال�� ع�� الق��ل ب��  - ال��ارس ال�ان��ة

ة، ث� م�ارسة أع�ال ال�قل �أنف�ه�، واس��� ال�عل�� ف�ها ���ًال �اللغة الف�ن��ة ق�ل أن ال�ل�ة العل�م ال�راع�

. ���� �اللغة الع���ة، و��لقى ال�ل�ة ���ل اخ��ار� دروًسا في اللغات اإلن�ل���ة أو الف�ن��ة أو الع���ة

 ٢٦٠٠بها حقل م�اح�ه ه�ا وال �ق��� دور ال��رسة على ال�عل��، و�ن�ا ت��غل �ال���ث أ�ً�ا، و�ل�� 

دون�، م��� ألغ�اض م��لفة، ��ا ی�ج� بها م��ع ل���� الع��، وم�رعة لل�جاج، ومع�ل ���� 

إلخ، وق� جال� ال�ع�ة ����ع تل� األماك�، ووقف� على أن���ها .. لل�ف��خ، وم��ع أل�ان، وم��ل 

ى ه�ا إلى أ� م�� بلغ اس�غالل وال ��ف )٩٠(.ال���لفة، وه� ما س�ل�ه مف�ًال في تق���ها ع� ال��ارة

ال�ه�د لفل���� ��ل إم�ان�اتها رغ� ع�م قان�ن�ة ذل�، ل�� أنى ���ن للقان�ن مع�ى في �ل ت�ل� الق�ة 

  . وه���ة ال�غ���

ث� جاءت ز�ارة ال�ع�ة �ع� ذل� ل���ع ع��ى لل��اعات ال�راع�ة ال�اقع �الق�ب م� تل أب��، فأحا��    

في ع�� ال��تقال، وع�ل ال���ات م� أص�اف ال��ام�، وح���ا ی��هي م�س� �أب�ز أع�اله ال����لة 

ال����ات �ق�م �أع�ال أخ��، ���ف�ف ال��ا�� وع�ل ال�ل�ة، وص�اعة الفاكهة ال��ف��ة، وش�اب 

م�  -أك���� ون�ف��� - ج��� ف�وت، وال���� وال��ق�ق وال�فاح، و���قف ع� الع�ل ل��ة شه��� فق� 

    )٩١(.نة، وه� وح�ة قائ�ة ب�اتها، ف�في نف�ه ��ل اح��اجاتهأجل أع�ال ال��ا

و�ع� أن غادرت ال�ع�ة ال���ع، ات�ه� إلى بل�ة رمات غ�، ح�� م��ل رئ�� �ع�ة ال���مة     
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ال����ة لل�ف��� على ال��تقال ال�ع� لل���ی� إلى م��، وذل� ل���ر حفل ال�ا� ال�� �ان ق� دعاها 

  )٩٢(.ي ات�اه ح�فا ش�اًال إل�ه، وق� ان�لق� �ع�ه ف

قام� ال�ع�ة م� ح�فا إلى ع�ا، وه�اك زارت م���  -مای� ٣١ - وفي ص�اح ال��م ال�ادس لل��نامج   

ال�اقعة في سهل ع�ا ال�احلي ش�ال فل����، و�ان  )٩٣(ال��ار، ث� ان�قل� إلى م��ة ال��ارب ال�راع�ة

ل دائ�ة ال�راعة في فل����، و�ام�ون و�� Stedman Davisفي اس�ق�الها �ل م� س��مان د�ف�� 

Camron  م�ی� ال���ة، وه�اك �ان وق�فها على ���� م�ا ��� ال���ة م� معل�مات، ��ار�خ اإلن�اء

دون�  ٤٠٠٠دون�، ث� أخ�ت ت��ع ح�ى بلغ�  ١٠٠، و�ان� م�اح�ها ح���� ١٩٢٦ال�� �ع�د إلى عام 

ل�راعة وت���ة ال��اشي وال�واج� وال��� والغا�ات ، وما ُتع�ى �ه م� أن��ة، م�ل ال����ة وا١٩٣٦عام 

وم�اف�ة ال���ات، وق�امها �إم�اد ال���ف��ی� �ال�عل�مات وال��الت وال��ور ال���قاة وال�جاج واألران� 

ه�ا وق� �اف� ال�ع�ة �أق�ام  )٩٤(.لل����ة، ف�ًال ع� ال��اح ب�ث� �الئقها ال���قاة على ح��اناته�

إلخ، و�ان لها م�اه�اتها ال�ي ..ة وال�قل، وال����ة، والغا�ات، وت���ة ال���انال���ة، �ق�� ال�راع

، وهي ال��اه�ات ال�ي إن �ان� تع�� م� خالل ما ورد ��أنها م� تفاص�ل، ال�ق�م )٩٥(ض���ها تق���ها

ال�� �ان� عل�ه ال���ة م�ل ال��ارة، فإنها ت��ف في ال�ق� ذاته، مع ال�عل�مات سالفة اإلشارة، 

م���ات ال�ه��ن�ة، و��ف �ان� ماض�ة في ت�ف��ها على ما ل� ت��قف ع� اغ��ا�ه م� أراضي 

  .الفل�������، لل�ص�ل إلى ه�فها األس�ى، وه� إقامة ال�ولة ال�ه�د�ة

وخالل الع�دة م� ال���ة ال�ا�قة، قام� ال�ع�ة ب��ارة م�رعة �اه� �� الق�ماني �ق��ة أ��� الق���ة    

�رعة ن��ذج�ة ته�� ���ل أساسي ب����ة ال�اش�ة إلدرار الل��، وع�� ال���� وما ی��عه م� ح�فا، وهي م

م� ص�اعة ال����ة وال�الوة ال�����ة، وع�� ال����ن، ف�ًال ع� زراعة الف�اكه، و�ع� ال�اصالت، 

ة ب�راع�ه وم�ها ال�خان ال�� ���ى �ع�ا�ة خاصة ف�ها، وق� ُأوقف� ال�ع�ة على ���� م� ال�فاص�ل ال��علق

في ه�ه ال��رعة وغ��ها م� ن�احي أخ�� �فل����، وما �عاني ال���ج م�ه م� قلة ال��دة، و�ال�الي ر��ده 

وع�م ت��ی�ه إلى ال�ارج، وال�ه�د ال�ي ت��لها ال���ة ال�ه��ة ���اع�ه، وال�ي ی�أسها صاح� ال��رعة 

وفي نها�ة ال��ارة ح��ت ال�ع�ة ول��ة . �ه�ه، م� جه�د ل����� م���اه �ي ��� س�ًقا رائ�ة خارج فل���

الغ�اء ال�ي دعاها إل�ها صاح� ال��رعة، و�ان م� ب�� ح��رها حاك� الل�اء، وقائ�قام ح�فا، وو��ل دائ�ة 

  )٩٦(.ال�راعة والغا�ات في فل����، وم�ی� م��ة ال��ارب في ع�ا
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وم���اتها، وه� م� م�س�ات ش��ة وفي ال���� إلى ح�فا جاءت ز�ارة ال�ع�ة ل���ع ت��فا لألل�ان    

، وق� شاه�ت ال�ع�ة ما ه� م�ود �ه )٩٧(ت��فا ال�ه�د�ة القائ�ة على ت���� �ل م���ات ال��اك� ال�راع�ة

م� أجه�ة ح�ی�ة جعل�ه �ف�ق ن��ائه في ال�ول ال�ي ت�ده� ف�ها ص�اعة األل�ان، األم� ال�� أثار ان��اه 

�ع�ق� في ض�ء ساب� ز�ارته لل�ن��ك أن ما شاه�ه ه�اك �ع� أح��  رئ�� ال�ع�ة اإلب�اشي �اشا، ح�� �ان

ما وصل� إل�ه ال��اعة، وق� أوضح م�ی� ال���ع م� جان�ه ال��� في ذل�، وال�� �ع�د إلى ما ل�� 

اإلدارة م� ح��ة في اخ��ار األجه�ة دون ال�ق�� ب�ل� مع��، ب���ا ت��� ال�ن��ك اس�ع�ال األجه�ة 

    )٩٨(.ال�ن����ة

ومع ما أثاره ذل� ال�ق�م ال�� عل�ه ال���ع م� ان��اه م� جان� ال�ع�ة، فق� عل� أع�اؤها أه��ة أك��    

على شئ آخ�، وه� الف��ة ال�ي دع� إلى إن�ائه، وال����لة في ت���� ال����� ل����ات ال������ات 

ع�ضها، فال ���ل على ال�ه�د�ة، وذل� ب�ًال م� ت�جه �ل م�ِ�ج ���اد أرضه رأًسا إلى األس�اق ل�

   )٩٩(.األسعار ال��اس�ة

وق� وقف� ال�ع�ة خالل وج�دها �ال���ع على ن�ام الع�ل �ه، إذ �ان ی��ل� حل�� �ل م�����ة على    

ح�ة، وُتق�ر الق��ة ألص�ا�ه �ع� اخ��اره على أس� مع�وفة، ث� ��� �ع�ة معامالت إلى أن ی�� تع���ه، أو 

وعل�� ال�ع�ة أن ب�ع ال�ل�� لالس�ع�ال . الق��ة أو ال��� �أن�اعه ال���لفة ت���له إلى ص�اعة ال��� أو

الغ�ائي ق��ل ال��ب �ان أك�� ر�ً�ا م� ص�اع�ه ج�ً�ا أو ز�ً�ا، وذل� لع�م إم�ان م�اح�ة ال����رد م�ه�ا، 

ال�� ب�� أنه �ع� ن��ب ال��ب انع�� ال�ال، ح�� تع�ر االس���اد، وم� ث� ارتفع� األسعار، األم� 

وق� ُس�� في �ل ذل� �ع� الق�اع� ال����ة الس�هالك . س�ح ����� أك�� م�ا ل� ب�ع ال�ل�� �ازًجا

وه�ا مع�اه أن ل� عائلة ل�  - ال�ل��، وال�ي ت���� ع�م إع�ائه إال للعائلة ال�ي �ان� ت��اوله في ال�اب�

�ق�ار ن�ف ل�� للعائلة ال���نة و� - ت�� ��ل� ث� صار ل�یها رغ�ة في ت�اول الل�� ���ن ال ح� لها ف�ه

م� ثالثة أش�اص إلى خ��ة، وق� ���ح ب��ادتها �ع� ال�ىء لل��ضى م�ه�، ب�اء على ت�ص�ة 

�ع الس�ع�اله غ�اء لل��اك�� . ال���� أما �ال���ة لل��ش ال�اتج م� ع�ل�ة اس���اج ال��� وال���، فُ��َّ

ُ�ع�ى إال لل��ارع ال�� �ق�م حل�ً�ا ����ة وال�جاج، و���ع ت�ز�عه ه� اآلخ� ل�ع� ال��و�، فال 

  )١٠٠(.م��دة

و���اس�ة ما ا�لع� عل�ه ال�ع�ة م� إح�اءات أم��ها م� خاللها ال�ع�ف على ���ات ال�ل�� ال�ي    
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ت���ها ال������ات ال�ه�د�ة في فل���� س��ً�ا، أشارت إلى صع��ة تق�ی� ���ة ال�ل�� ال�ي ت��ج س��ً�ا 

ة أو ال���ع��ات غ�� ال�ه�د�ة ه�اك، وال��� ��ا ذ��ت ه� أن إن�اج ال�ل�� في في ال��ارع الع���

ال��ارع الع���ة وت�اوله وص�اع�ه ���ن ���ل ف�د�، و���ن في الغال� في ال��ازل �ال��رة ال���عة في 

  )١٠١(.م��

ال�ا� ال�ي ُدع�� وأخ�ً�ا �ان� ع�دة ال�ع�ة إلى ح�فا، وق� ح��ت في ف��ق ون�س�ر ال�ائ� بها مأد�ة    

  )١٠٢(.إل�ها م� ِق�ل الغ�فة ال��ار�ة الع���ة، و�ان م� ب�� ح��رها ق��ل م�� في ح�فا وأع�ان ال��ی�ة

ت���� ال�ع�ة م� ح�فا إلى سهل م�ج اب� عام� ال�� �ق�ع  -أول ی�ن�ة -وفي ص�اح ال��م ال�ا�ع    

ألف صال�ة لل�راعة،  ٣٠٣ون�، م�ها ألف د ٣٥١اله��ة ال�س�ى لفل����، وال�ق�رة م�اح�ه ب��� 

وه�اك شاه�ت ما اس��لى عل�ه ال�ه�د م� م�احات ����ة أن�أوا ف�ها ال������ات والق�� وغ��ها، ووقف� 

على تفاص�ل خاصة به�ه ال������ات، ت���ل في ق�ام ال��الة ال�ه�د�ة �إن�ائها، ث� إق�اعها إلى 

�ئ�ة ال�ي ���ع���ا بها على مع���ه�، وأع�ال ال����� وال�ع���، ال�هاج��� م� ال�ه�د، وت�ف�� األم�ال ال��

واق��اء اآلالت ال�راع�ة وال���انات الالزمة لفالحة األرض ح�ى تغل ال��رعة، وما ی�اعى ��أن ال��احة 

���� ت��ن �ال���ة ل�ل م�����ة �الق�ر ال�� ��في أوًال ل�ع��ة القا����، والفائ� �ع� ذل� م� اإلن�اج 

� اس���امه في أع�ال ال����� ودفع ما على ال������ة لل��الة ال�ه�د�ة م� دی� وفًقا لآلجال ال���لة ی�

ال���دة، ف�ًال ع� اإل��ار ال���� ال�م�� وأ�ة ال��امات أخ��، ون�ام ال������ات �ق�م على وج�د 

ل���ع، م� غ�� ت�ل� ألح� ش��ع�ة، وتعاون�ة، واألولى �ق�م قا���ها ����ع أع�الها على ا: ن�ع�� م�ها

م�ه� أو ح��له على ر�ح خاص، و���ن ج��عه� على ق�م ال��اواة في ج��ع ال�اج�ات وال�ق�ق، وتق�م 

ب����� الع�ل ����لف أن�اعه ل�ان خاصة ی�� ت���لها، وال إج�ار أل� أح� على اس���ار اإلقامة، ف��حل 

م� إق�اع�ات ���� �ل م�ها لعائلة تق�م ف����ل  - ال�عاون�ة - أما األخ�� . م� ی��� م�ى شاء

�اس�غاللها، و���ئ صاح� اإلق�اع�ة ال����ات الالزمة و����ها، و���ي م� أع�اد ماش��ها، وفًقا ل�الة 

رخائه، ومع ذل� ال تع� اإلق�اع�ة ملً�ا ����ه ال���ف ف�ه �ال��ع أو ال�ص�ة، غ�� أن األب�اء ی�ث�نها ع� 

  )١٠٣(.اآل�اء

ال�ع�ة ن��ذًجا ل�ل م� تل� ال������ات، م�����ة جف� ال���ع�ة، وم�����ة نهالل وق� زارت    
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دونً�ا، و��عاون س�انها على الع�ل  ٥٠٥٠ال�عاون�ة، واألولى، وفًقا ل�ا س�ل�ه ال�ع�ة ع�ها، ت�لغ م�اح�ها 

�م األهالي ب��ل�� ����لف أن�اعه، وال�� ت��ل ل�ان ت�ف���ة إلدارته، فف��ا ی�عل� �ال�الة االج��اع�ة �ق

أ�فاله� ال�ضع �ع� والدته� م�اش�ة إلى ح�انة، ث� ی�قل ه�الء األ�فال إلى ال�وضة ع�� بل�غه� العام��، 

وف�ها ی��� �ل أر�عة م�ه� في غ�فة، و�ع� ذل� ی�قل�ن إلى م�رسة ال������ة ال�ي ��ل�ن بها ح�ى س� 

�قل، و�ع� ال�ه� ���ح له� ب��ارة أهله�، و�ع� ال�ادسة ع��، وساعات ال�راسة س�، م�ها اث��ان في ال

تل� ال��رسة ی�سل�ن إلى أخ�� أرقى خارج ال������ة ل��ة عام��، ث� �ع�دون لالش�غال �ال������ة 

و�ال������ة دار لل����ا وال���ح، و���� الع�ض م�ة �ل شه� �ال���ة . كأف�اد م� أف�ادها على ال���ع

و�ق�م �ع�ل ال�ال�� لل��ان ف�قة خاصة، و��ل� أع�ال الغ��ل وال�ي، . ��لل����ا، ب���ا لل���ح �ل شه� 

و���ح ب����ل في أل�ان ال�ال��، وخ��ًصا لل���ات، ما دام ن�ع الق�اش واح�، أما الغ�اء ف�ق�م ح�� 

اصة و�ان لل�ع�ة م�اه�اتها ���رعة ال������ة، ح�� ُیه�� ب�راعة الفاكهة، و��. ما تق�ره الل��ة ال��ف���ة

وأخ�ً�ا جاءت مغادرة ال�ع�ة إلى . ال�فاح، ف�ًال ع� ت���ة ال�اش�ة إلن�اج األل�ان، وال�جاج إلن�اج ال���

  )١٠٤(.ال������ة األخ��، م�����ة نهالل ال�عاون�ة

وم�����ة نهالل ه�ه تقع في م�ج اب� عام� �أق�ى ��فه م� الغ�ب، وهي ع�ارة ع� إق�اع�ات    

، وق� ق�م� ال��الة ال�ه�د�ة ل�������ها ق�وًضا آلجال ���لة )ف�اًنا ٢٥(دون�  ١٠٠م�احة ال�اح�ة م�ها 

، و��فع صاح� اإلق�اع�ة إ��اًرا اس�ً�ا ق�ره ج��هان س��ً�ا، و��� له ت�ر��ها ل�رث�ه، ل�� ل�� %�٢فائ�ة 

، وال ���أج� ع�اًال له ح� ال��ع أو ال��ازل ع�ها للغ��، و�ق�م ب�راعة وفالحة أرضه ب�ف�ه وأف�اد عائل�ه

وت�ج� ش��ة تعاون خاصة �ال������ة ت�� م� خاللها ع�ل�ات ال��ع وال��اء لغالت . م� ال�ارج م�لًقا

اإلق�اع�ات وحاج�اتها، ��ا ی�ج� جامع لألل�ان م� اإلق�اع�ات ال���لفة، وال�� �ق�م ب�وره �اخ��ار 

ه ل���ع ت��فا، وذل� �ع� االح�فا� ����ة الزمة ال�ل�� �ال���ة ل�ل إق�اع�ة، وخل�ه �ع� ذل�، ث� إرسال

و����ك أهل ال������ة في ال�اك��ات ال�راع�ة ال����ة ووسائل ال�قل ال�ي �ع�� . الس�هالك ال������ة

الف�د ع� ش�ائها، ��ا ی�عاون�ن في م�اف�ة األم�اض وال���ات ال�راع�ة، وت�ج� �ال������ة ه��ة م����ة 

على ال��ائل العامة، �ال�عل��، وت�ب�� ال��اه، وت���ل ما لل��الة ال�ه�د�ة م� ُت��د س��ً�ا لإلش�اف 

  )١٠٥(.إلخ..م���قات مال�ة

وق� قام� ال�ع�ة خالل وج�دها ب�هالل ب��ارة م�رسة نهالل ال�راع�ة لل��ات، وهي تق�ل ال�ال�ات    
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�د ل� ��� م�ج�ًدا �أك�له وق� �ال�ة، غ�� أن ه�ا الع ١٢٠عاًما، وت��ع لع�د  ١٤ال�الغات م� الع�� 

، وم�ة ال�عل�� �ال��رسة ثالث س��ات، ی�لقى ف�ها )١٠٦(ال��ارة؛ ن�ً�ا الل��اق �ع� ال�ال�ات �ال���

ال�ال�ات ال�راعة وف�وعها، ف�ًال ع� أع�ال ال���ل، و��رس� ض�� ذل�، وخالل س��ه� األولى على وجه 

ع�ة �ال��رسة، شاه�ت ال�ال�ات وه� �ق�� �إع�اد �عام الغ�اء ال���ی�، ال�ار�خ واآلداب، وخالل ت��ال ال�

و���و ه�ا جلً�ا ��ف �ان اه��ام ال�ه�د قائً�ا على �افة  )١٠٧(.في ال��ا�خ ال��ودة �أح�� األدوات

ال�����ات اس�ع�اًدا لق�ام ال�ولة، وال�ي ل� ��� م�� ذل� ال�ق� أك�� م� أر�ع س��ات ح�ى أُعل� ع� ق�امها 

، وذل� �ال��ع في �ل ت�ا�� دولي �ان م��ره ال�ال�ات ال����ة األم����ة و����ان�ا، وال�� ال ی�ال �الفعل

  .��ارس ح�ى ال�ق� ال�اه� ض� فل���� وحق�ق شع�ها ال�غ���ة

و�ع� ذل� انق��� ال�ع�ة إلى ف��ق��، أح�ه�ا ت�جه إلى الق�س م�اش�ة ع� ���� نابل�، ب���ا ت�جه    

ل�اص�ة إلى ����ة و����تها ال�ه��ة، ث� ال��ة و��اب�عها ال�ارة ال�ع�وفة ���اصها اآلخ� ع� ���� ا

ال�فائ�ة، ح�� ت���� على ن��ة ����ة م� ال����� ب���ا تقل ن��ة ملح ال�عام إلى ح� ما، ث� واد� 

� إلى ، وال�� ُذه)١٠٨(ب��ان وم��وع روت���ج ال�اص ب��ل�� ال�ه��اء م� م�اه نه�� األردن وال��م�ك

ق�رته على ت�ل�� أر�عة أضعاف ما ت��اج إل�ه فل���� م� ال�ه��اء، وه� ما ارتأ� معه أع�اء الف��� أنه 

وم� ال�ع�وف أن ال�های�ة ق� اس�فادوا م� ه�ا ال���وع في ب�اء  )١٠٩(.�ع� أه� ال���وعات في فل����

أص�ابها الفل�������، و�قامة الع�ی� ك��� م� ال������ات على األراضي الفل�����ة �ع� ن�ع مل���ها م� 

م� ال��انع، ب���ا ُح�� ع� الفل������� ت�ل�� ال�ه��اء لإلنارة وغ��ها م� األغ�اض ال�راع�ة 

ب�� أن ه�ا ل� ت���ه ال�ع�ة ب�ق���ها، م�ًعا لل���ق م� جان�ها إلى ال�أن ال��اسي على  )١١٠(.وال��اع�ة

  .ن�� ما أش�نا سلًفا

� ان�هاء ال�ع�ة م� ج�التها ب�اد� ب��ان، �ان� ع�دتها ع� ���� ج��� ف�ابل� إلى وع��ًما، ف�ع   

  )١١١(.الق�س في م�اء ال��م ال����ر

جاءت ز�ارة ال�ع�ة لل�امعة الع���ة �الق�س، وق� أح��� ���ج�  -ی�ن�ة ٢ - وفي ال��م ال�الي ص�اًحا    

ح�� وضع ح�� األساس، واف��احها رس�ً�ا ، ١٩١٨ع�ها، ی���� تار�خ إن�اءها ال�� �ع�د إلى عام 

، وما ت��ه م� �ل�ات لآلداب، والعل�م، وال��، وال�راعة، ف�ًال ع� م���ات أخ�� )١١٢(١٩٢٥عام 
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إلخ، وما ت�لفه �ل ذل� م� أم�ال وت��عات ال�ه�د ال�الغ ق���ها ..خاصة �اإلدارة وال����ة وال��رج وال�اد�

، وأج�ر ال�عل�� وف�ائ� )ثل�ا ال���ان�ة(ل����ة القائ� على ت��عات ال�ه�دج��ه، وت���ل م��ان��ها ا ٤٨٤٥٠٠

، ح�� صار ب�س�م ١٩٣٠، وم�ان�ة ال�عل�� ال�ي اس���ت ح�ى عام )ال�ل�(�ع� ال��ادی� ال�اصة

، ل��تفع �ع� ذل� إلى ن�� ع��ة ج��هات، ١٩٣٢و١٩٣١بلغ� ق���ها ج��ًها واحً�ا لل�ال� خالل عامي 

�عامل، ولغة ال��ر�� ال����لة في اللغة الع���ة، ما ع�ا �ع� دروس اللغات، �الع���ة ��الف رس� ال

وق� وقف� ال�ع�ة خالل ز�ارتها لل�امعة على ما ُتع�ى �ه ��ان� ال�عل�� م� أ��اث . واإلن�ل���ة والف�ن��ة

   )١١٣(عل��ة وأدب�ة

وق� أد� أع�اء ال�ع�ة صالة ال��عة �ال���� األق�ى، و�ان في اس�ق�اله� و��ل ال��ل� اإلسالمي    

   )١١٤(.أم�� ع�� الهاد�، وزاروا ه�اك ال���ة ال���فة

�� ش�اًال، م�  ١٥ه�ا وق� ات�ه رئ�� ال�ع�ة �ع� ذل� إلى ق��ة رام هللا ال�ي ت�ع� ع� الق�س ب���    

فاكهة غ�� ال����ة بها، و�ان ب�فق�ه ح��ي ال�ق�اد� ال�ه��س ال�راعي، وأح�� أجل ز�ارة ��ات�� ال

القاس� م� دائ�ة ال�عل�� ال�راعي، وُش�ل� �ال��ارة م�رسة الق��ة، ال�ي ���ى ال�عل�� ال�راعي ف�ها ب���� 

   )١١٥(.واف� �غ��ها م� ال��ارس الق�و�ة

غادرت ال�ع�ة الق�س في ال�اسعة ص�اًحا إلى  -ی�ن�ة ٣ -وفي ی�مها ق�ل األخ�� �األراضي الفل�����ة    

ب�� ل�� ج��ً�ا، ل��ارة م��� م�الد ال��� ال���ح عل�ه ال�الم، وعق� ذل�، واصل� م���ها إلى ال�ل�ل 

ث� جاءت ز�ارتها خالل رحلة الع�دة . ل��ارة مقام ن�ي هللا إب�اه��، و��سف ال��ی�، وغ��ه�ا م� األن��اء

�اقعة في واد ض�� ب�� ال�ل�ل و��� ل��، و�ان� م�ی�ة الق�س م�� ح�� سل��ان ت���� ل��ك سل��ان ال

م�اهها م� تل� ال��ك ب�اس�ة ق�اة تع�ف �ق�اة ال���ل، وق� �ل ذل� م���ً�ا لف��ات ���لة إلى أن أن�ئ 

ی�مها في واخ���� ال�ع�ة . ن�ام آخ� صارت ال��ی�ة ��ق��اه تع��� على ال��اب�ع العل�ا ل�ه� الع�جا

الق�س ����ر ال�فلة ال�ي ُأق��� في ال��اء ت���ً�ا لها م� ِق�ل الق��ل العام لل��ل�ة ال����ة ب�ل� 

  )١١٦(.ال��ی�ة

جاء ت��ك ال�ع�ة م� الق�س في  -ال��م العاش� واألخ�� لل��نامج -ی�ن�ة  ٤وفي ال�ام�ة م� ص�اح    

رته ه�اك م��قة أع�ال اس���اج م���ات ذل� ال��� ات�اه ال��ق إلى ال��� ال���، و�ان م� أه� ما زا
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م� ال��تاسا ال�ي ت����م ���اد، ��ا ت�خل في ���� م� ال��اعات، وال��وم�� ال�� ���ع�ل م��ً�ا مع 

معادن م��لفة في أع�ال الف�ت�ج�اف�ا وال��اد ال���ة، ف�ًال ع� أع�ال أخ��، ������ �ع� م�اد 

وع�ل �ع� ال����ات ال�ي ت�اف على ال����� في حالة اس�ع�اله في  ال��اغة، وال����اء ال��ل�ل�ة،

وشاه�ت ال�ع�ة م���ات ش��ة ال��تاسا الفل�����ة ال�ي تق�م ��ل ذل�، وال����لة في األح�اض . ال��ارات

وال��انع، �اإلضافة إلى ما أق�� م� م�اك� لل���ف��، وأخ�� للع�ال، وال��رسة، وال�اد� ال�� ��� 

وفي ال�ها�ة غادرت ال�ع�ة م��هة إلى ما �ع�ف . إلخ..�العة وم���ة وح�امات �ال�اء الع�بصالة لل�

  )١١٧(.�������ة ب�� ع�ا�ا ال���ع�ة

و�ان لل�ع�ة م�اه�اتها �������ة ب�� ع�ا�ا ه�ه، ال�اقعة في م��قة م�اورة لل��� ال���، ف�قف� على    

���ة ال�اش�ة، و�درار الل��، وأشارت في تق���ها به�ا ال��د ما ُ�ع�ى �ه ه�اك م� أن��ة م��لفة، ی�ق�مها ت

إلى ما ���� م� أع�ال �ال������ات في فل���� ��فة عامة به�ف ال����� في ذل� ال��ال، و�ان م�ا 

ذ��ته م�ها، ال�لق�ح ال��اعي إلناث ال���انات ��ان� ما ی�� م� تلق�ح �ال�فاد، ح�� ت����م ن�فة واح�ة 

� في تلق�ح م�ات م� اإلناث ال��زعة في ال������ات، وق� درس� ��ق حف� ال�ادة و�قائها م� ح��ان واح

صال�ة لل�لق�ح في ف��ة ال�قل ال�اخلي، بل وال�قل ال�ارجي �ال�ائ�ات إذا اس��عى األم� ال���ل على 

األص�لة، ��ا وق� ن�ج ع� ه�ا ف�ائ� ع�ی�ة، �االن�فاع على أوسع ن�اق �ال���ر . لقاح م� بل�ان أج���ة

  )١١٨(.صار م� غ�� ال��ور� وج�د ع�د ���� م� ال���ر، وم� ث� ال�قل�ل م� اس�هالك العلف والغ�اء

وخالل ع�دة ال�ع�ة إلى الق�س ع�ج� على أر��ا ال�اقعة في ال���قة ال�����ة م� غ�ر األردن، و�ان    

عة لل���مة، وق� وقف� على ما تق�م �ه ه�ه م� أب�ز ما زارته بها م��ة ال��ارب ال�راع�ة وال���ان�ة ال�ا�

  )١١٩(.ال���ة م� دور في إم�اد ال��ارع�� �اإلرشادات وال��اع�ات

وأخ�ً�ا، �ان� ع�دة ال�ع�ة إلى الق�س في م���ف ال��م تق��ً�ا، الس�ق�ال م� ل��ا دع�تها ل�أد�ة الغ�اء    

لها ال��اع�ة في ت�ق�� ب�نام�ها وال��اح في  ال�ي �ان� ق� أع�تها ل�ل م� اس�ق�لها خالل رحل�ها أو ق�م

مه��ها، و�ان في مق�مة ال��ع���� ق��ل ال��ل�ة ال����ة وم�ی� م�ل�ة ال�راعة وم��ف�ها ورؤساء 

 )١٢٠(.ال�ل��ات وأع�اؤها وم�ی� ال��اعات ال���او�ة اإلم��ا��ر�ة و��ار م��ف�ها وم�ی�ا رح��� وم��فا

� ال�حلة جه�د �ل ه�الء، ف���ت، على س��ل ال��ال، ل���ة ال��اعات وق� س�ل� ال�ع�ة في تق���ها ع
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ال���او�ة اإلم��ا��ر�ة م�ار��ها في وضع ب�نامج ال�حلة، وت����ها س�ارة م� ِق�لها ل���ن ت�� 

ت��ف األع�اء، ف�ًال ع� س�ارت�� �ان� ال�ع�ة ق� اس�أج�ته�ا ب�اس��ها، وق�امها �أع�ال ال���ك 

�ه ح��ي ال�ق�اد� م� دور في ال��ت�� ل��ارة األماك� الع���ة واله��ات ال���م�ة  لل�ع�ة، وما قام

وال�ل��ات، وم�افق�ه لل�ع�ة ��ال ف��ة وج�دها، وق�امه على ت�ب�� إقام�ها و�ل ما ���اجه أع�اؤها، 

ه وال��ه�الت ال��ة ال�ي ق�م�ها ح��مة فل����، وما قام� �ه م� ت�ل�ف �ع� ض�ا� ال��ل�� ورجال

  )١٢١(.إلخ..���افقة ال�ع�ة في ت�قالتها، وت�ح�� ال��افة الفل�����ة �ال�ع�ة وال��� ع�ها

س�اء في  - وع��ًما، فق� غادرت ال�ع�ة الق�س في ال�ام�ة م�اء إلى م��ة الل�، وق� ُودع� ه�اك   

 ٥في ص�اح  ���ل ما ق��ل� �ه م� حفاوة وت�حاب ع�� م���ها، وجاء وص�لها للقاه�ة -الق�س أو الل�

  )١٢٢(.١٩٤٤ی�ن�ة 

وم� خالل ما س�� ی��و جلً�ا ما �ان عل�ه حال ال�راعة وما ی��ل بها م� أن��ة م��لفة �فل����،    

على أق�ى ما ���� أن  - ن�� ع��ة أ�ام - وال��ه�د ال�اف� لل�ع�ة ال�� وقف� م� خالله رغ� ق�� ال��ة

��الء م� ال�ق��� ال�� وضع�ه، م���ً�ا ل�ل ال��ارات  �قف عل�ه زائ� في م�ل تل� الف��ة، وه� ما ��ه�

  .)١٢٣(وال��اه�ات ال���لفة خاللها

  �١٩٥٠ع�ة ش�ال أف��ق�ا و�س�ان�ا عام  -٣

ن�أت ف��ة تل� ال�ع�ة م� ال�ق��� ال�� �ان ق� ُق�م إلى رئاسة ال��ع�ة ال�راع�ة ال�ل��ة م� ع��    

، وال��عل� ����ن ال�راعة ١٩٤٨ام بها إلى إس�ان�ا في أب��ل م�ل� إدارتها ع�ا عف�في ع� ز�ارته ال�ي ق

 ١٩٤٨د�����  ٣٠ه�اك و��ق ت���ة ال���ل الع���ة �ق���ة، ح�� اُق��ح �اج��اع م�ل� اإلدارة في 

إرسال ال��ع�ة ل�ع�ة م� ق�لها إلى إس�ان�ا، وت�� �الفعل ال��افقة ل�� ی�غ� م� أع�اء م�ل� اإلدارة، 

ار�� ال�حلة، ب���ا ت�فع ال��ع�ة م�ار�� م� ت����ه م� ق�لها، ل�� رئي تأج�ل على أن ی���ل م�

 ١٩٤٩ن�ف���  ٢٩وفي  ) ١٢٤(.١٩٤٩ال��ف�� إلى ما �ع� االن�هاء م� ال�ع�ض ال�راعي ال��اعي لعام 

العام واف� م�ل� إدارة ال��ع�ة على ما تق�م �ه م�ی�ها العام ف�اد أ�ا�ة م� أن ت��ن ال�حلة في أب��ل م� 

أش��ل�ة ال�ي س�عق� في ه�ا ال��ق�� وم�اه�ة الق�� ) مع�ض(ال�الي، ���� ���� لل�ع�ة ز�ارة س�ق 

ال�راعي بها، وأن ت��ن ال�حلة ��ل� ع� ���� ش�ال أف��ق�ا، ف����ى لل�ع�ة ز�ارة ت�ن� وال��ائ� 



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٥٩٤

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

  )١٢٥(.وم�اك�، وم� ث� ت���ل الفائ�ة ال��ج�ة

�ة في ات�اذ ما ه� م�ل�ب م� إج�اءات، ��ضع ال��نامج، وت���ل ال�ع�ة، وعلى إث� ذل�، ب�أت ال��ع   

وال�� ض� �ًال م� رئ�� ال��ع�ة دمحم �اه�، وو��لها دمحم بهي ال�ی� ب��ات، وم�ی�ها العام ف�اد أ�ا�ة، 

وع�ا عف�في، �دمحم ت�ف�� خل�ل، وم���د  - وق� ان��ب�ه ال��ع�ة ع�ها مع ف�اد أ�ا�ة -و�ب�اه�� فه�ي

س�اع�ل أ�ا�ة، وع�� ال���� رض�ان، و���س مقار، و�س�اع�ل ع�� ال�ازق، م� أع�اء م�ل� اإلدارة إ
، ��ا ت� إ�الغ سف��� إس�ان�ا وف�ن�ا �األم�، والل�ی� جاء رده�ا �ال��ح�� �ع� ال��اب� مع )١٢٦(

ت�ه�ًال ح��م��ه�ا، واس��اع� ال��ع�ة ال���ل م� وزارة ال�ارج�ة على ج�ازات خاصة لألع�اء 

  )١٢٧(.ل�ف�ه� وتأد�ة مه��ه�

  ت�ن�

�ال�ائ�ة إلى ت�ن�، و�ان في اس�ق�الها ل�� ال�ص�ل �ل م� م�ی�  ١٩٥٠إب��ل  ٤غادرت ال�ع�ة في    

م�ل�ة ال���ن العقار�ة أم�� األم�اء س��� دمحم سع� هللا، وال�� ان��ب�ه ال���مة ال��ن��ة ل��افقة ال�ع�ة 

وز�� ( وم�ی� م��� وز�� ال�راعة أح�� ال��قاو�، ومعه�ا ح�� ع�� ال�هابخالل ف��ة وج�دها ب��ن�، 

 Tunisوان�قل� ال�ع�ة إلى ف��ق ). ل�� دمحم األم�� األول آخ� �ا�ات ت�ن� ١٩٤٧ح�ى  ١٩٤٣القل� م� 

Palace ح�� ت�اول أع�اؤها �عام الغ�اء، ث� غادروا في ال�ال�ة �ع� ال�ه� و��فق�ه� أم�� األم�اء ،

    )١٢٨(.دمحم سع� هللاس��� 

وق� س�ل� ال�ع�ة في تق���ها ع� ال�حلة، وق�ل ال��ض ف��ا قام� �ه م� ز�ارات، �ع� مالح�ات    

س��عة ع� ال�ل� ال�� ن�ل�ا �ه وأهله، فأشارت إلى ما ��� م�ی�ة ت�ن� م� ش�ارع ح�ی�ة ���� ف�ها ال��ام 

بها و���اها م� ال��ن م� ز� أف�ن�ي، ب���ا تل�� �ق�ة ك�س�لة ج�ی�ة لالن�قال، وما تل��ه ال��قة ال��عل�ة 

ال�ع� ال�ل�اب والع�اءة، وال��ام ال��اء ال��ل�ات ه�اك �ال��اب، وح�صه� على قلة ال�ه�ر �ال��ی�ة، 

ووح�ة الع�لة ال��ن��ة ال����لة في الف�ن�، ال��او� في ق���ه للف�ن� الف�ن�ي ت�اًما، ومق�ار ما ��او�ه 

ث� جاءت اإلشارة إلى ز�ارات ال��م  )١٢٩(.� ح���اك في �ل م�ها، وال�الغ ألف م� الف�ن�اتال���ه ال��� 

، ووز�� ال�راعة، وال���ف األث��، وم��� ال����نة، وس�ا� )رئ�� ال�زراء(األول ال�ي ش�ل� ال�ز�� األول 

�ق�ال وف�د ال�ه����، ال�ي ی��اج� بها في ال��اس� واألع�اد الس -دمحم األم�� آخ� �ا�ات ت�ن� - ال�ا�
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  )١٣٠(.واللقاء ���� ع�� ال�هاب في م��له، ح�� �ان� اس��اف�ه لل�ع�ة في نها�ة ز�اراتها ل�ل� ال��م

لل�ع�ة ب��ن�، فق� ب�أته ب��ارة ال�ق�� العام الف�ن�ي ال�� رح� بها �ل  - واألخ�� –أما ع� ال��م ال�اني   

��قة ال�لف�ی�، ال�ي هي ع�ارة ع� م���ه عام ی�ع� ع� ال��ی�ة ال��ح��، و�ع� ان�هاء ال��ارة غادرت إلى ح

ف�اًنا تق��ً�ا، وق� ن�ه� ال�ع�ة �ال��ا��  ���٢٦٠الي ��ل� م����، و���ل بها ب��ام �ه��ائي، وت�لغ م�اح�ه

  )١٣١(.ال���لة ال����ة �ال��ان، وال�ي ذه�� إلى أنها ت�اد ت��ه في به��ها م�ا�� س����ا

اء ات�اه ال�ع�ة إلى م�ی�ة ح�ام األنف ل�قابلة ال�ا� في ق��ه، وه�اك الق� �ل ال��ح�� و�ع� ذل� ج   

وااله��ام بها، وال�� بلغ ح� اإلنعام على أع�ائها �أك�� ن��ان ت�ن�ي، وه� ن��ان االف��ار، ح�� قل�ه 

قة ال�ان�ة، وق� أث�ى ال�ا� ل�ل م� ف�اد أ�ا�ة و�ب�اه�� فه�ي م� ال��قة األولى، ول�ق�ة األع�اء م� ال��

على م�� ومل�ها، م��ًها �ال�ح�ة ال�ي ی�عاها فاروق ب�� ال�ع�ب الع���ة، وه� ما قابله ف�اد أ�ا�ة ن�ا�ة 

  )١٣٢(.ع� ال�ع�ة وال��ع�ة ال�راع�ة �ال��� وال�عاء لل�ا�

في م�رعة  -في ت�ن� وال�ي �ان� في رأی�ا ���ا�ة ال��ا�ة الع�ل�ة ل�هام ال�ع�ة - وت��ل� ال���ة ال�ال�ة   

��ل� م�ً�ا م� ت�ن�،  ٢٠ال��� ال�اه� ب� ع�ار رئ�� الغ�فة ال��ار�ة ال��ن��ة، وال�ي تقع على �ع� 

ف�ان، وف�ها وقف� ال�ع�ة على زراعاتها ال�ي ت�� �ل ما ی�رع ب��ن� م� أن�اع  ٢٢٠٠وت�لغ م� ال��احة 

ا شاه�ت ما ی�ج� بها م� آالت لل��ث ال��روعات، و�ن �ان� تع��� ���ل خاص على ال����ن، ��

وت�ه�� األرض، وال�ي ال ت��ج في م���عها ع�ا ���ع�ل في م��، وأن�اع ال�اش�ة ال�ق��اة للع�ل، ولف�� 

ال�ع�ة إلى شىء مه� أحا�ها علً�ا �ه صاح� ال��رعة، وه� أن أج�ر الع�ال ب��ن� ت��د �قان�ن، وهي 

وه�ا إن صح و�ان به�ه  )١٣٣(.ه� وعائالته� وتعل�� أوالده� م�اًنات�فل له� ع��ة ����ة، ��ا أن العالج ل

ال��رة، فإنه �ع�� س�ًقا لل��قة العاملة ب��ن� ف��ا ی�عل� ����لها على تل� ال�ق�ق مقارنة �غ��ها م� 

ال�ول ال�ي �ان� تع�� نف� ��وفها، وال�ي ال ت�ال ال��قة العاملة في �ع�ها ح�ى ال�ق� ال�اض� رغ� 

  .م� ن�� االس�ع�ار ت�افح في س��ل ن�لها ال���ر

وان�قل� ال�ع�ة �ع� ذل� إلى إح�� ال���ات ال�ا�عة ل�زارة ال�راعة، وهي م��ة س��� ثاب� ل����ة    

ال���انات، وال�ي ته�� �إج�اء ال�راسات الف��ة ل����� أص�اف ال���انات، و��� ال��ائل ال��علقة �ال�اش�ة 

�أل�انها، وت�ز�ع ن�اجها على ال�ال���، ف�ًال ع� ن�� ن�ائج تل� ال�راسات وأغ�ی�ها، والع�ا�ة بها و 
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واأل��اث على ال�ه���� لالس�فادة م�ها، ��ا ُتع�ى ��ل� ب����ة ال�غال وال���ل الع���ة، واألغ�ام، وال�جاج 

وج�د م��ة وق� أب�ت ال�ع�ة إع�ابها به�ا ال��ا�، ح�ى إنها أع��� ع� أسفها لع�م . �أن�اعه ال���لفة

ل��ها م� . ح��م�ة ���� تع�ل على ن�اق واسع على ه�ا ال���، وت��� اه��ام ال���مة به�ا األم�

جان� آخ� س�ل� أن ال���ل الع���ة ال��ج�دة ال ���� اع��ارها م� دم ع��ي نقي، ب���ا في م�� 

ب� لل�فات ال�ق�ق�ة ال ی�ج� س�� ما ه� م�ا )١٣٤(����ة �ف� فاروق ال�اصة ب����ة ال���ل الع���ة

  )١٣٥(.ال�ع�وفة لل��ان الع��ي، م��فة أنها ل� ت� م��ًال ل�ل� ال���ة في ج��ع ال�ل�ان ال�ي زارتها

وق� غادرت ال�ع�ة س��� ثاب� إلى م�رعة خاصة ب�ئ�� ج�ع�ة الفالح�� الف�ن��ة دول�ر��، وال�ي ُتع�ى    

ان، و�ان م�ا لف� أن�ار ال�ع�ة ه�اك ���ة األل�ان ال�ي هي األخ�� ب����ة ال���انات، س�اء للع�ل أو لألل�

��� لل�ق�ة ال�اح�ة، األم� ال�� جعلها  ٣٠٠ت��ج ی�مً�ا، ح�� عل�� أنها ت�ل في �ع� األح�ان إلى 

ت��ر أسفها لع�م وج�د ن��ذج �ه�ا في م�� ب�� ��ار ال�الك، واق��ح� في تق���ها ع� ال�حلة على �ل 

ال�راع�ة إن�اء ه��ة لإلرشاد ع�ا یل�م لل����ة، م����ة أن ���ن ذل� حافً�ا ل��ار م� ال���مة وال��ع�ة 

   )١٣٦(.ال�الك على االش�غال به�ا ال��ع م� الع�ل ال�راعي ال��ر لألر�اح

ال�ي �ق�م بها أح�  )١٣٧(و�ان� ال��ارة ال�ال�ة لل�ع�ة إلى م���ة، م� أجل م�اه�ة ع�ل�ة ت���� ال���ب   

اك ���ل آلي، إذ ت�سل إل�ه ال���ب ف��� ت���فها، ث� ف�زها إلى درجات ���ع�ل �ع�ها ال��انع ه�

لل�قاو� ال�اصة، ث� تعق� ل�قای�ها م� ال���س، وت�ف� ألص�ابها أل� وق� ی�اد، لقاء ما �عادل م� 

ا ل�ل� الف�ن�ات ع��ة ق�وش ل�ل مائة ��ل�، أو خ��ة ع�� ق�ًشا لألردب تق��ً�ا، وق� أشادت ال�ع�ة ��

الع�ل�ة م� ف�ائ� ع���ة، ح�� ی���� ال��ارع�ن م� ال���ل على أن�اع م��ازة م� ال���ب، ف�ًال ع� 

وأع��� ال�ع�ة به�ا . حف� ال���ب م� ال���س ال�� غالً�ا ما ����ها ع� وضعها �ال��ازن ال�اصة

لف� م� أجلها مل��ًنا ال��د ع� أسفها ل��ن ال��امع ال�ي أقام�ها ال���مة في م�� له�ا الغ�ض وت�

م� ال���هات تق��ً�ا ل� تأت �الفائ�ة ال��ج�ة، وت��� ل� أن ال���مة تق�م ب�راسة ه�ا ال���وع ال��ن�ي 

ألف ج��ه  ١٠٠وتع�ل على إدخاله ����، و�ان� ق� أشارت إلى ت�ال�ف إن�اء ال���ع ال�ي ل� ت�د ع� 

، )١٣٨(ت�سع�ه الحًقا به�ف ز�ادة �اق�ه االس��عاب�ةألف ح���ا ت�  ٤٠٠في ال��ا�ة، ث� ارتفع� ل��ل إلى 

ل�� ی��و أن . ��ا �ع�ي أن ت�ال�ف إن�اء م��له ل� ت�ل إلى ن�ف ما ت�لفه ب�اء ال��امع ال��ار إل�ها

ه�ا األم� ل� یل� اه��اًما في م�� س�� م� س��ات قل�لة، ح�� ب�أت ال�ولة ت�لي اه��امها إلن�اء 
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على ما ی��اف� ل�یها م� ���ات ����ة للق�ح، وال�� تع� م�� أك�� م���رد له ال��امع ال��ی�ة لل�فا� 

  . في العال� ��ا ه� مع�وف

واخ���� ال�ع�ة ی�مها ����ر حفل ال�ا� ال�� أقامه لها وز�� ال�راعة، ث� حفل آخ� للع�اء �ان� ق�    

  )١٣٩(.أب��ل إلى ال��ائ�٦في ُدع�� إل�ه م� ِق�ل ال�ق�� العام الف�ن�ي، ل�غادر �ع� ذل� �ال�ائ�ة 

  ال��ائ�

وصل� ال�ع�ة ال��ائ� في ذات ال��م ال����ر، و�ان في اس�ق�الها م��وً�ا م� ال���مة، وال�� دعاها    

�اس� ال�اك� العام الف�ن�ي إلى حفل شا� ح��ه الع�ی� م� ��ار ال���ف��، و�ع� ��ار األع�ان، 

�نام�ها م�� ال��م ال�الي، ح�� زارت الع�ی� م� األماك�، وس�عان ما ب�أت ال�ع�ة ب. وم�اسل� ال��ف

�� ع� ال��ائ�، وال�ي تق�م ال���مة �إصالحها ل��ز�عها على ال��ارع��  ٢٠ك���قة ش��ا ال�ي ت�ع� ب��� 

ال�ی� ال ��ل��ن أراض ل�راع�ها، وم��ع لل�خان، وم�رعة لل���وات خاصة �أح� الف�ن���� ال�ق���� 

رن�، وال���قة ال��ات�ة، وم��قة ت�ازا ال�����ة على �ع� اآلثار ال�ومان�ة، وال�ي تع� �ال��ائ�، وه� ل� 

  )١٤٠(.إلخ..م��ًفا مهً�ا لل��ائ����

وفي م�اء ذل� ال��م، ألقى ف�اد أ�ا�ة �ل�ة م� دار اإلذاعة ال��ائ��ة ب�اء على �ل�ها، أع�ب ف�ها     

ال��ارع وح�ائ� الفاكهة واألع�ال ال�راع�ة ال���لفة، م��ً�ا ع� إع�اب ال�ع�ة ��ا ارتأته في ی�مها ه�ا م� 

خالل ذل� على أه��ة االت�ال ال�وحي وال�قافي وال�آلف ب�� األمة الع���ة، وال�� تأتي ز�ارة ال�ع�ة في 

إ�اره، وم� م��لقه جاء ما ت�جه �ه م� دع�ة إلى ز�ارة م�� هي األخ�� م� ق�ل أشقائها، وت��ق في 

ألح�ال ال�راع�ة ����، فأشار إلى ما ی�ج� م� اخ�الف في وسائل ال�راعة وال�� وال��اص�ل ع�الة إلى ا

ب��ها و��� �الد ش�ال أف��ق�ا، وال�� أرجعه إلى ع�م وج�د ج�ال م��رعة في م��، ��ا أل�ح إلى إن�اجها 

لع�ل على ت���� ما ��ف�ها ��فة عامة م� ال��اد الغ�ائ�ة ح���اك، وما تق�م �ه في ال�ق� ذاته م� ا

ال��اه في أعالي ال��ل ل��ادة ال��احة ال���رعة بها أمام ما ت�ه�ه م� ز�ادة في ع�د س�انها، وخ�� �ال����ه 

إلى ت�اع� االه��ام �إن�اء ال��انع ح�ى صارت تغ�ي اح��اجات ال�الد في االس���اد ع�ا 

ف�اد أ�ا�ة، و��اصة ما ی�عل� م�ه ون�� م� جان��ا ع�م خل� ه�ا ال�الم األخ�� ل )١٤١(.ال��ال�ات

  �ال��اعة، م� م�الغة �اه�ة، و�ال ل�ا قام� ال��رة في م�� �ع� ذل� �أقل م� س���� ون�ف؟
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ه�ا ول� ت�� ال�ع�ة ت���� تق���ها ل��ة س��عة ع� ���عة ال��ائ� وأح�الها ��فة عامة، فأشارت إلى    

�ار�� "، س�اء م� ِق�ل أهلها أو الف�ن����، م� اس� ج�ال م�قع عاص��ها ال��ائ�، وما ��ل� عل�ها ل�ل�

، وم��اءها ال����، وح��ة ال��ارة ال����ة ال�اسعة، وح��ة ال��اف��� ال�����ة ب��ها و��� ف�ن�ا "ال�غ��ة

ی�مً�ا، ون�ام ال��� القائ�، وال���لف ع� ت�ن�، وال�� م� م�اه�ه وج�د م��ل�� ن�اب��� ع� ال�ع� في 

ن�ي، ب���ة خاصة م� ال��ل��� والف�ن���� ال�ق���� ف�ه، واع��ار ال��ائ� في ض�ء ذل� ال��ل�ان الف� 

.. ج�ًءا م� ف�ن�ا، وز� ال��ائ���� ال�� تغل� عل�ه الف�ن�ة، ف�ًال ع� ال�عام و�ع� العادات األخ�� 

  )١٤٢(إلخ

إل�ها �أك�� م� م�ی�ة أب��ل غادرت ال�ع�ة العاص�ة إلى م�ی�ة تل��ان، وق� ن�ل� في ال����  ٨وفي    

كان آخ�ها وه�ان ال�ي ال�ق� ف�ها ال�اك� الف�ن�ي و�ع� أع�ان ال��ی�ة م� ال��ائ����، وجاء وص�لها �ع� 

ذل� إلى تل��ان، ح�� ق��ل� �ال��حاب م� رئ�� وأع�اء ال�ل��ة ه�اك، وفي ال��م ال�الي، و����ا �ان� 

اس ���اك�، ع�ج� �ال��ارة ل���ع لل��� وت�ل�ل على �ع� ��ل� م�ً�ا م� تل��ان في ���قها إلى ف

  )١٤٣(ال����ن، الل�ی� �ان� ت��ه� به�ا تل��ان ح���اك 

  م�اك�

ق�� ال�ع�ة ی�مها األول ���ی�ة فاس في تل��ة ما وجه إل�ها م� دع�ات اس��اف�ها، ف�ع� وص�لها    

ف�ن�ي، وفي ال��اء جاء ت�اولها اص���ها م��وب ال���مة ال�� �ان في ان��ارها إلى م��ل حاك� فاس ال

للع�اء ����ل نائ� ال�ل�ان ه�اك، وال�� ح��ه لف�ف م� ال������ و��ار رجال م�اك�، و��ل� ح��ر 

  )١٤٤(.ال�فل ال�� دعاها إل�ه ����له الق��ل ال����اني

�ها، ل��ارحها زارت ال�ع�ة معال� ال��ی�ة، ��ا ت�اول� الغ�اء ����ل حاك - أب��ل ١٠ - وفي ال��م ال�الي   

��، وق� زارت في ���قها م��ة  �١٤٠ع� ذل� في ال�ال�ة م�اء إلى م��اس ال�ي ت�ع� ع�ها ���الي 

ألف ف�ان ألح� ال�الك الف�ن����، �اإلضافة إلى  ٢٠ح��م�ة لل��ارب ال�راع�ة، وم�رعة م�اح�ها ح�الي 

ح�ة، و�ق�� إی�ادها ف��ا ب��ه� ب���ة ما ج�ع�ة تعاون�ة ت�� ع�ًدا م� ال�راع، ح�� ت�ار أمالكه� ��ح�ة وا

���ل�ه �ل م�ه� وحالة أمالكه، و�ع� وص�لها لل��ی�ة في م�اء ذات ال��م ن�ل� �أح� ف�ادقها، ث� ت�اول� 

   )١٤٥(.الع�اء ����ل حاك�ها الف�ن�ي ب�اء على دع�ة �ان� ق� تلق�ها
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�قها إلى ه�اك شاه�ت الع�ی� م� ال�عال�، أب��ل إلى م�ی�ة ال��ا�، وفي ��  ١١وق� غادرت ال�ع�ة ی�م    

كال��رسة ال����ة، وهي خاصة �ال��اك����، وف�ها ت��ج ����ون وصل �ع�ه� إلى رت� عل�ا �ال��� 

ف�ان، وق� نال� إع�اب ال�ع�ة ل�ا  ٢٠٠الف�ن�ي، وم��ة ح��م�ة ل����ة ال���ل، ت�لغ م�اح�ها ح�الي 

ه م� ح��قة وم���ه یلع�ان ال�ور ال�ه� في ت�ف�� ال���ف�� هي عل�ه م� ت�ت�� ون�ام، ف�ًال ع�ا ت��

ق�ل إنه " أب� س��ع"على اإلقامة �ال���ة، و�ان م� ب�� ما ارتأته ال�ع�ة م� ال���ل ح�ان ���ى 

و�ع� ال�ص�ل إلى ال��ا� ت�جه� ال�ع�ة �ال��ارة إلى ال�ق�� العام، ث� . اس���� م� عائلة ال��او�ة ����

زارة ال�راعة ال�� ت�اول� معه الغ�اء، ل�ل�قي �ع� ذل� ب�لي العه� ال�� �ان ال�ل�ان ق� م�ی� الفالحة ب� 

أوف�ه خ��ً�ا م� م�اك� ل�قابلة ال�ع�ة، وق� راقها ما ی��� �ه م� م�اق� ع�ی�ة ذ��تها، ف�ًال ع�ا 

  )١٤٦(.اس��ع�ت م�ه م� ال��لع إلى ال��م ال�� ت��ل ف�ه م�اك� على �امل اس�قاللها

ق� خ�ج� ال�ع�ة �ع� ان�هاء ز�ارتها ل�لي العه� إلى ال��ی�ة ال�ي جال� ف�ها ل�ع� ال�ق�، وارتأت م� و    

ال��ا� ال��ی�ة، ال�ي ت�� دور ال���مة وم�اك� ال�ال�ة الف�ن��ة، وال��ا� : خالل ذل� انق�امها إلى ح���

ع�ة إلى أن ال��ی�ة، إن�ا ت��ه في وق� ذه�� ال�. الق���ة ال�ي ����ها أهل ال��ی�ة م� الع�ب وم� إل�ه�

  )١٤٧(.ذل�، مع ف�وق ����ة، حي األف�نج وحي الع�ب ���ی�ة اإلس�اع�ل�ة

��، وه�اك قام�  ١٠٠ال�ي ت�ع� ���الي ) كازا�الن�ا(وغادرت ال�ع�ة في ال��اء إلى ال�ار ال���اء    

  )١٤٨(.ة ب�ع�ة م� الغ�فة الفالح�ةب��ارة حاك�ها، ث� ت���� �ع�ه إلى ت�اول الع�اء �أح� ف�ادق ال��ی�

ساف�ت ال�ع�ة �ال�ائ�ة إلى ���ة، و�ع� ال�ص�ل وت�اول الغ�اء، ت��ه  -أب��ل ١٢ - وفي ال��م ال�الي   

أع�اؤها في ال��ی�ة وفي ال��ال ال����ة بها، وال��ی�ة، ��ا س�ل� ال�ع�ة ع�ها، لها أه���ها ال�ي 

� إلى إس�ان�ا، وتع�، ���� ذل�، س�ًقا ل��اول الع�الت ت���� في ��نها ���ًقا للع��ر م� م�اك

  )١٤٩(.����لف أن�اعها واس���الها

أب��ل، غادرت ال�ع�ة إلى ت��ان عاص�ة م�اك� اإلس�ان�ة، وه�اك �ان اللقاء  ١٣وم� ���ة، وفي    

ئها في �ال�ل�فة ال�ل�اني م�ال� ال��� ال�� ح�� خ��ً�ا م� م��فه للقاء ال�ع�ة، وق� �اف �أع�ا

�اإلضافة إلى ما ���ه م� أثاث  -أرجاء ق��ه الف��، وال���ي على ال��از األن�ل�ي الق���، ف�ان ل�ل�

. م�ل إع�ابه� - فاخ� �ع�ه على ال��از الع��ي الق��� و�ع�ه اآلخ� على ال��از األورو�ي ال��ی�
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ع�� ب�غاز ج�ل �ارق  -��لأب ١٤ -وفي ال��اء �ان� ع�دة ال�ع�ة إلى ���ة، ل�غادر في ال��م ال�الي

  )١٥٠(.إلى إس�ان�ا

ولعل�ا نالح� ه�ا أن ن�ا� ال�ع�ة في ش�ال أف��ق�ا �ان ن�اً�ا ���ً�ا إلى ح� ما، وال نع�ق� أن ض��    

ال�ق� �ان ال��� ��ا جاء م�ًال في ت���� ع�م ال��ول إلى داخل�ة ال�الد ب��ن� واالك�فاء �ال��ء ال�احلي 

� ال���� االس�غ�اء ع� ز�ارة أ�ة أماك� س�اح�ة وال����� على �ل ما له عالقة ���ل ، إذ �ان م)١٥١(فق�

م�اش� �ع�ل ال�ع�ة، وم� ث� فإن ال��� ال�ق�قي في رأی�ا ���� ف��ا ذ��ته ال�ع�ة في م�ضع آخ� م� 

�از ��ىء في م� أن أع�اءها ح���ا ق��وا تل� ال�الد �ان�ا �ع�ق�ون أنه� س��وا �الًدا ال ت� )١٥٢(تق���ها

وه�ا على ما  -وه� ما ث�� له� م� خالل ال�اقع ع�م ص��ه ��ا س�ل� ال�ع�ة ب�ف�ها - ن�ا�ها ال�راعي

ی��و ما جعله� ���ل�ن إلى ق�اء �ع� ال�ق� في ال��اه�ات ال��اح�ة، خاصة وأن أغل�ه� ��ا س�ق� 

  .اإلشارة �ان�ا م���ل�� ل��ار�� ال�حلة ول�� ال�هة ال�اع�ة

  إس�ان�ا 

أب��ل، و�ان في ان��ارها ل�� ال�ص�ل أح� م��في  ١٤وصل� ال�ع�ة إلى م�ی�ة ال����ة اإلس�ان�ة ی�م    

وزارة ال�راعة م��وً�ا ع� ال���مة، و�ع� ت�اول الغ�اء �أح� ف�ادق ال��ی�ة ب�ع�ة م� ال���مة، جاء ت�جهها 

ل�خ�ل ه�ه ال���قة، وه�اك شاه�ت ، وذل� ب����ح خاص �ع�ى )١٥٣(ل��ارة م��قة ج�ل �ارق اإلن�ل���ة

ما عل�ه ال��ی�ة م� ت���� ق��، وما ت�خ� �ه م� م���ات ص�اع�ة م���ة لل�ف� ال����ة وال�ائ�ات 

وغ��ها م� ع�اد ال��ب، ��ا وج�ت أن �ل س�انها م� ال���د اإلن�ل�� ال�ی� ���ل�نها، ومعه� عائالته�، 

ل��انع وال�رش، وس�ل� ال�ع�ة أن ال���قة ��فة عامة �اإلضافة إلى الع�ال ال�����م�� في أع�ال ا

وه�ا ��ا ه� مع�وف �ان ���� وضعها  )١٥٤(.م�ع�لة ع� عال� إس�ان�ا وم�ا�ة ب�قا�ة �ق�ة للغا�ة

  .ك���قة م��لة، وم�اوالت إس�ان�ا ال�ي ل� ت��قف الس�عادة ال��ادة عل�ها

�� تق��ً�ا، وق� شاه�ت في  ١٤٠ت�ج� على �ع�  وان�لق� ال�ع�ة �ع� ذل� في ات�اه م�ی�ة ملقا ال�ي   

���قها زراعات للق�ح، وال����ن ���� االن��ار، وال��وب، و�ع� األراضي ال���رعة ق�ً�ا، وال�� ل�ح� 

أنه �قل ج�دة ع� ال���رع �األراضي ال����ة، وق� ن�ل� ال�ع�ة إث� وص�لها ملقا �ف��ق م��امار ال�� 

  )١٥٥(.أم�� ل�ل�ها �ه
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  �نا�ةإلى غ

، و�ان م�ا زارته في ���قها م��ًعا لل��� على �ع� ١٩٥٠أب��ل  ١٥ت�جه� ال�ع�ة إلى غ�نا�ة في     

�� م� ملقا، وف�ه شاه�ت اس���اج س�� الق�� �أح�ث ال��ق، ��ا أح��� علً�ا ��ا ی�� ��ل� م�  ١٢

وأشارت به�ا ال��د  اس���اج ال��� م� ال���� �ع� انق�اء م�س� الق�� وحل�ل م�س� ه�ا ال����ل،

إلى سالف جه�د وزارة ال�راعة في م�� إلدخال زراعة ذل� ال����ل بها، وال�ي ل� ت�لل �ال��اح، مع��ة 

ع� ت�لعها إلى اس���اف تل� ال�ه�د ثان�ة، لعل ���ن ه�اك م� ال��ائج اإل��اب�ة ال�ي ت��ق� ه�ه 

   )١٥٦(.ال��ة

ت�رع �ه األش�ار ال����ة، وال�ي ت�زع على ال��الح ال���م�ة وق� زارت ال�ع�ة أ�ً�ا م��ًال ح��مً�ا    

وعلى ال���غل�� �ال�راعة م�اَنا، وذل� به�ف زراع�ها ت�� إش�اف ال���مة، وأشارت ب�ق���ها في ه�ا 

ال�أن إلى أن تل� األش�ار ج��عها م� األن�اع ال��ج�دة ����، والفارق ه� أنها ت�زع �إس�ان�ا م�اًنا 

وال ��فى ه�ا نق� تل� ال��اسة  )١٥٧(.زراع�ها، ب���ا تع�ى في م�� ��ا ���د لها م� أسعارت���ًعا على 

  .ال���عة في م��، و�ن �ان نقً�ا م��ً�ا

واخ��� ال�ع�ة �ع� ذل� ب��ارتها م��ًعا لألح��ة، وق� وقف� ف�ه على تفاص�ل تل� ال��اعة القائ�ة    

���ع  ب�اس�ة ت�ار م�����، ث� ت�� ع�ل�ة إذاب�ه �ال���ع، ، ح�� �ان )الُ�ه�ة(على ال�اوت��ك الق��� 

وت���له �ع� ذل� إلى م���ق، إلى أن ���� في ال�ها�ة �اوت��ك ح�ی� ت��ع م�ه �ل األح��ة 

ال�اوت��ك، و�ان أك�� ال�اس اس�ع�اًال ل�ل� األح��ة ال��اع والع�ال والفالح��، وق� أفادت ال�ع�ة �أن 

ا في م��، وأنها تأمل في أن ت��ى �اه��ام رجال ال��اعة ف�ها، ولف�� ���د تل� الف��ة ال م��ل له

، م���ة إلى )١٥٨(ذل� إلى م��وع مقاومة ال�فاء ال�� �ان ق� ��ح م�� س��ات ونال اه��ام ال�ل� فاروق 

 ما ت���ه م� أن ه�ا ال���وع ل� �ان ق� أن�ج لل��ه�ر ال���� م�ل ما ی���ه ال���ع اإلس�اني، ل�ان�

وه�ا ال�أ� له �ال��ع أه���ه، ل��ه ل� ��� وح�ه ��اف ) ١٥٩(.م�� ق� تغل�� على ال�فاء في ف��ة ق���ة

لعالج تل� ال���لة االج��اع�ة ال�ي �ان� ت��ل ال��ه�ة الغال�ة في م��، ف�ع� الفالح�� على س��ل 

�الده� وعلى ال���ر وال��ق  ال��ال �ان� ل�یه� أح��ة وال یل���نها إال في م�اس�ات �ع��ها، و����ن في

ل� ُوف�ت له� األح��ة  -م�� ل�� ل�یه� - العامة حفاة ح�ى ال ت��هل� تل� األح��ة، ��ا أن ال�ع� اآلخ�
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وم� ث� فإن ال�س�لة ال�اجعة إن�ا ت��ن ب�فع م���� ال��اد األع�� م� ال�ع� م� ! ق� ی��ع�نها عق� ن�لها

  )١٦٠(.خالل الق�اء على الفق� وال�هل مًعا

وأخ�ً�ا �ان وص�ل ال�ع�ة في م�اء ال��م إلى غ�نا�ة، تل� ال��ی�ة ال�ي وصف�ها �أنها ب��عة في    

م�ان�ها، وعل�ها م��ة م� الف� ال�ع�ار� الع��ي ال���ل، وفي أهلها م� األخالق وال��اع ما ����ها إلى 

 )١٦١("ج�ة الع���"ة ال�ع�وفة بـ زائ��ها، و�ان م�ا زارته ال�ع�ة ل�لة وص�لها ج�ل غ�نا�ة، ح�� ال���ق

ال�ي أن�أها الع�ب إ�ان ح��ه� إلس�ان�ا، وق� ذه�� م� ه�اك ل��اه�ة الغ�� ال�ق���� ��فح ال��ل، 

وال�ع�وف�� �إح�اء األم��ات ��فالت ال�ق� والغ�اء، وأشارت في ه�ا ال�أن إلى ما ُزع� م� جان� ه�الء 

  )١٦٣(.و�ك�امه� ل�ل� ألع�اء ال�ع�ة ���ل واف�، )١٦٢(الغ�� م� ان��اره� م� أصل ف�ع�ني

، ال�ي وصف�ها �أنها في ن�امها وت���قها "ج�ة الع���"عادت ال�ع�ة إلى  - أب��ل ١٦ -وفي ال��م ال�الي   

آ�ة في اإلب�اع م�� زم� إن�ائها، وال ی�ال اإلس�ان ی�عه�ونها ��ا ت��اجه م� إصالح وت����، وم�ها 

، )١٦٤(ال��اور لها، وال�� �ع�د إلى ع�� مل�ك ب�ي األح�� ح�ام غ�نا�ة" اءق�� ال��� "ان�قل� إلى 

وق� وقف� ال�ع�ة على �ل تفاص�له ودقائقه، ف�ان إع�ابها �ه أ��ا إع�اب، ل�ا أودع ف�ه م� ج�ال الف� 

�ة الع��ي وح�� ال�����، وأل��� �اخ��ار في تق���ها إلى أه� ما ����ل عل�ه م� م�ان، م���ة في ال�ها

  )١٦٥(.إلى أن القل� �ع�� ع� وصفه، ول�� ل�� ی�غ� في ال�ق�ف على حق�ق�ه س�� ز�ارته

و�ان م�ا اس��عى ال��� في م��قة غ�نا�ة، ���ة ال��ال ال�ع�ة ل����� ال�خان وت�ف�ف أوراقه، وق�    

ع ما ی�رع م� م��� % ٧٠عل�� ال�ع�ة أنها أك�� ال�ل�ان اإلس�ان�ة شه�ة في زراع�ه، ح�� ت�رع ن�� 

ه�اك م� ال�خان، تل�ها م��قة بل���ة، فق���ة، وأشارت في ه�ا ال��د إلى ما ت��ى �ه تل� ال�راعة في 

إس�ان�ا ب�جه عام م� اه��ام ����، ح�ى إنه ت�ج� معاه� خاصة لأل��اث ع� �ل ما ی�عل� بها وت���� 

.  رع أح�� األن�اع ال��ج�دة في العال�أن�اع ال�خان ال���ج، و�ان م� ن���ة ذل� أن وصل�ا �ه إلى ما ��ا

ودع� ال�ع�ة م� جان�ها ���اس�ة ذل� إلى أه��ة ال�ف��� في زراعة ال�خان ���� وات�اذ خ��ات جادة في 

، م���ة إلى أن ما �قال ع� أن األم�ال ال����ة ال�ي ت��ل عل�ها ال���مة م� خالل ما )١٦٦(ه�ا ال���ل

أه� أس�اب م�ع زراع�ه، إن�ا ���� ال�فاه� ح�له و���اد حل ی�ف� ب�� �ف�ض على وارداته م� ج�ارك أح� 

  )١٦٧(.م�ل�ة ال���مة وم�الح ال�راع، �ع� أن ُت��ب زراع�ه وُ��أك� م� أح�� أن�اعه صالح�ة �ال�الد
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 وم� األه��ة ���ان اإلشارة إلى أن دع�ة ال�ع�ة ال��مأ إل�ها ل� ت�� األولى م� ن�عها، إذ �ان ه�اك م�   

 ١٩٢٦في تق��� له ��ع عام  - ذه� م�ه�ها م� ق�ل، وُ���� في ه�ا ال��د ی�سف ن�اس ال�� ان�ق�

ق�ار م�ع زراعة ال�خان، م��ً�ا إلى أنه أضاع على ال�الد ث�وة وف��ة، ف�ان  -"م�� وزراعة ال�خان"�ع��ان 

�ا ه� معل�م ال ی�ال ال��ل وال��ألة � )١٦٨(.ل�ل� م� األح�� �ال���مة أن ُتع�ى �أم�ه ع�ای�ها �الق��

  .ی���د ��أنها ح�� ت�ار م� وق� آلخ�

وق� زارت ال�ع�ة �ع� ذل� م��قة بها أراض س�� لل���مة اس��الحها وت�ز�عها على صغار ال��ارع��    

مع ما قام� ب��ائه بها م� م�اك� له�، و�ان الق�� م� ال��ارة ه� معای�ة تل� ال��اك�، وال�ي وج�ت 

أح�ه�ا ی���ن م� �اب� واح�، ����� على غ�ف��� وم�ان لل��خ، ف�ًال ع� زر��ة : على ن�ع��

لل��اشي، واآلخ� م��ي م� �ا�ق��، و����� على غ�ف��� في ال�اب� األعلى، ب���ا تقع مل�قاته في 

ال�اب� األرضي، وال��اك� ه�ه وزع� على أساس ال��احة ال�ي تق�م �ل عائلة على زراع�ها، فأع�ي 

ف�اًنا م� أراضي ال�� وضعفها م� أراضي ال���، أما  ٢٥ذ� ال�ا�ق�� للعائلة ال�ي ت�رع ح�الي ال���� 

وق� لف�� ال�ع�ة إلى شىء في غا�ة األه��ة، . اآلخ� ف�ان للعائلة ال�ي تق�م ب�راعة ن�ف تل� ال��احة

ه��ة ح��م�ة ت��� في وه� أن ال���ف��ی� م� ه�ا ال��ام ال ُی����ن ألنف�ه�، و�ن�ا �ع�ل�ن ت�� إش�اف 

. حاج�اته�، وتع�ل على م�اع�ته� على االس���ار في إدارة تل� األراضي ��ا ��ق� األه�اف ال��ج�ة م�ها

، ح�� وزع� ١٩١٢ون�ه� في ه�ا ال��د ��ا س�� أن ج�� في م�� م� م�اولة م�ابهة عام 

ا ألنف�ه� دون إش�اف أو م�اع�ة، ، ب�� أن ه�الء ُت��� )١٦٩(األراضي على صغار ال��ارع�� ب�ع� ال��احي

  )١٧٠(.م�ا �ان س�ً�ا في ع�م ن�اح ال���وع

  ب�� إش��ل�ة وق���ة 

أب��ل إلى إش��ل�ة ال�ي وصل�ها م�اء ال��م ذاته، وق� ال�ق� ه�اك  ١٧غادرت ال�ع�ة غ�نا�ة في    

ب�ل� وف� ال����ل ال�� ح���ا �ان م�ف� عل�ه ��ل م� دمحم �اه� �دمحم بهي ال�ی� ب��ات، ل����ل ه���ها 

وق� ب�أت ن�ا�ها ه�اك م�� ب�ا�ة ال��م ال�الي، ف�ارت م�رسة م��س�ة لل�راعة، . ت��ن� م�ه في م��

ف�اًنا، وم�ال خاصة ب����ة ال���انات  ٤٥٠ومل�قاتها ال����لة في م�رعة ل����� ال�ل�ة م�اح�ها 

�ع� ذل� إلى مع�ض إش��ل�ة ال�� ح��ت حفل وان�قل� . وال�واج�، ف�ًال ع� ع�ة ورش لل��ارة وال��ادة
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اف��احه، ث� م�ت �أق�امه، وال�ي م� ب��ها تل� ال�اصة �ال���انات، �ال���ل وال���� وال�غال وال��از�� 

و�ان . إلخ، وق� ارتأت م� واقع م�اه�اتها ما ت��ى �ه ت���ة تل� ال���انات م� اه��ام ����.. وال���ان 

ن ذل� ال��م �إش��ل�ة إن�ا ه� ع�� ق�مي �عق� س��ً�ا في شه� أب��ل، و�ق��ه م�ا أل��� إل�ه ال�ع�ة أ

�ال�ال�� ال����ة س�ان إش��ل�ة وما ��اورها، وه� تقل�� حاز على إع�ابها، وت��� وج�د ما ��ابهه 

م��ة وه�ه األ )١٧١(.�ال��� ال����، ���� ��� الفالح ال���ود أ�اًما في ال��ة �����ع ف�ها ���اهج ال��اة

ل��ا ���� �ال��ع لل�ع�ة، و��ل� �ل م�  فاض� أدب�ات تل� الف��ة وما ق�لها ���ال�اته� �الع�ا�ة �الفالح 

، ل�� �ان م� )١٧٢(ال�� �ان م� أك�� ال������ تعاسة، وض�ورة ان��اله م� وه�ة الع�� وال�قاء

ما �ان سائً�ا ح���� م� ��ق�ة ال�ع� في ال�اقع أن ت�� ناصً�ا ق�ً�ا لها ل����ل إلى حق�قة، في �ل 

  .غاش�ة، ل� ت�� ت�� وج�ًدا لل�ع�ى اإلن�اني في ح�اة ��قة دن�ا ���قة الفالح�� والع�ال

ف�ارت م��ع��، أح�ه�ا لأل��اق  - أب��ل ١٩ -وواصل� ال�ع�ة ن�ا�ها �إش��ل�ة في ال��م ال�الي   

إلى أن ب��ت إش��ل�ة وما ��اورها ت�اد ت��ن ال���ي وأدوات ال�ا�، واآلخ� لل�ال� الق��اني، وق� أل��� 

م� إشارة  - ال�ع�ة - ، وه�ا �ف�� ل�ا ما جاء م� ��فها)١٧٣(ج��عها مع���ة في ح�ائ�ها على ذل� الق��اني

  )١٧٤(.ف��ا س�ل�ه ع� ال��ارة إلى وج�د الع�ی� م� م�انع الق��اني ال��اثلة ���ار ال���ع ال��ار

�ع�ة ��ل� في ذل� ال��م، ال�ازار أو ما �ع�ف �ق�� إش��ل�ة ال�� ُب�ي في و�ان م� ض�� ما زارته ال    

عه� الع�ب، و�ان لها م�اه�اتها ل���نات ذل� الق��، س�اء به�ه ال�اسع وغ�� ال��ق�ف ال��د� إلى 

داخله، أو قاعاته ال���لفة ال��شاة �ال�ق�ش ال���لة، ف�ًال ع� ح��ق�ه ذات ال����� العالي م� ال����� 

  )١٧٥(.وال��ام، وه� ما حاز ج��عه على إع�ابها، وجعلها ت�ف الق�� ج�لة �أنه غا�ة في اإلب�اع

�� م�  ١٠٠ان�لق� ال�ع�ة إلى م��قة ج���� ال�ي تقع على �ع�  - أب��ل ٢٠- وفي ال��م ال�الي    

رت م��ًعا إش��ل�ة، وال��ه�رة ب�راعة م�اص�ل ع�ی�ة في مق�م�ها الع��، وق� زارت ه�اك ض�� ما زا

ك��ً�ا لل���� وم��قاته م� أن�اع ال���ر، ووقف� على �ع� تفاص�ل خاصة �أن�اع ذل� ال����، و���قة 

  )١٧٦(.تع���ه ون�ام ت����ه

وان�قل� ال�ع�ة �ع� ذل� إلى إح�� ال��ا�� ال�ي تق�م ال���مة �ع�ل�ة إصالح لألراضي بها و�ن�اء ق��    

�وفة ����قة فل�ر��ا، وق� وقف� على ال�فاص�ل ال�اصة ب��ز�ع ال��ازل للفالح�� ف�ها، وهي ال���قة ال�ع
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ال�ي ی�� إقام�ها وم�احات األرض على ه�الء الفالح��، وال�ي ت���� ت�ه�الت ج�ة ف��ا ��� ت��ی� 

أق�ا�ها لل���مة، ه�ا إلى جان� ما ت�ود �ه الق�� ال���أة م� م�ارس أول�ة و��ائ� وم�اك� للعالج، 

ت���ك �ل أر�ع ق�� م��اورة في م��� ص�ي �ق�م على خ�م�ها، وغ�� ذل� م� م�اع�ات ح�� �ان� 

وأخ�ً�ا �ان� مغادرة ال�ع�ة في . أخ�� �ان م� شأنها م�اع�ة الفالح�� على االس���ار ب�ل� األماك�

  )١٧٧(.ال��اء عائ�ة إلى إش��ل�ة

في إش��ل�ة، وال�ي �ان م� ب��ها ز�ارة الع�ی� م� ال����ات لل�ع�ة  -أب��ل ٢١- وشه� ال��م ال�الي    

�ع� ال��ارع ال�ق�ل�ة ال�اصة ب�ع� ��ار ال�راع، وز�ارة معه� م�اح� الق�� واس���اج ز�� ال��رة، وتفق� 

م�رعة الق�� ال�ا�عة له، واخ���� ال�ع�ة ن�ا�ها في ذل� ال��م ب��ارة ال�عامل ال�اصة ���اح� ال�خان، 

  )١٧٨(.م�هاح�� عادت �ع�ها إلى مق� إقا

أب��ل جاء ت�جه ال�ع�ة إلى ق���ة ال��ی�ة ذات ال�ه�ة ال����ة أ�ام ال��� اإلسالمي لألن�ل�،  ٢٢وفي    

�� م� إش��ل�ة، �ان ت�قفها ع�� م�ی�ة م�راتل�ا ل��ارة م��ة  ٣٠وهي في ���قها إلى ه�اك، وعلى �ع� 

 - ى تفاص�ل ت�عل� �ع�د ال���ل ال��ج�دة ج���ادا ال�اصة ب����ة ال���ل الع����ة، وق� وقف� بها عل

وال�ي �ع�ها خ��ل ع���ة مع�ة لل�ل�قة، ب���ا أغل�ها م� ال��ع اإلس�اني، وما  -ح�اًنا  ١٥ف�س و ٣٠٠

م���الت زراع�ة وخ�ً�ا % ٤٠ف�اًنا، ی�رع م�ها  ٣٢٥٠ت��ه ال���ة م� م�رعة ت�لغ م�اح�ها 

�ة على أخ� �ع� ال�س�م ال�اصة �ال���ل ال��ج�دة، إلخ، وق� ح�ص� ال�ع.. وال�اقي م�عى لل���ل 

  .)١٧٩(بها وت�و�� تق���ها ع� ال�حلة

و�ع� ان�هاء ال��ارة واصل� ال�ع�ة سف�ها إلى ق���ة، ول�� وص�لها قام� ب��ارة ال�امع الق��� بها،    

�ن�ه ال��اق��، شأنه وال�� ح�له اإلس�ان��ن �ع� إجالء ال��ل��� ع� األن�ل� إلى ����ة، وق� ُعلق� في م�

في ذل� شأن ج��ع ال��اج� ه�اك، األم� ال�� أثار ش��ًنا ل�� ال�ع�ة، وال�ي ض��� تق���ها وصًفا 

وق� . س��ًعا ل�الة ال�امع أ�ام ال��� اإلسالمي، وما آل إل�ه �ع� ذل� ح���ا تق�ر ب�اء ال����ة في وس�ه

إلى  -وه�ا دمحم �اه� �دمحم بهي ال�ی� ب��ات  - ح�ث في تل� األث�اء أن ت�جه اث�ان م� أع�اء ال�ع�ة

، ب���ا واصل ال�اق�ن ن�ا�ه� ال�� )١٨٠(غ�نا�ة ل��اه�ا ما ل� ��اه�اه مع �ق�ة األع�اء ح���ا �ان�ا بها

وال ن�ر� م� جان��ا ل�اذا ه�ا االنق�ام ع� ال�ع�ة لل��ة ال�ان�ة م� جان� الع���� . كان ق� أع� له سلًفا
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له� إال إذا �ان ان��امه�ا لها م�� ال��ا�ة �ان به�ف ال��احة في ال�قام األول ول�� الع�ل ال����ر��، ال

ف��ا ذه�� قاص�ة تل� ال�الد م� أجله، وه� أم� إن صح، ل�ان ��� أن ُ��اءل ف�ه م�ل� إدارة ال��ع�ة 

� ل�فقات ال�حلة ال�راع�ة ال�ل��ة م� ق�ل ج�ع��ها الع��م�ة، �غ� ال��� ع� أن الع���� �انا م���ل�

  .�ال���ة له�ا ول�� ال��ع�ة

 - وع��ًما، فق� قام� ال�ع�ة �ع� ز�ارتها ل��ازن خاصة �الغالل �ال�ي س�� أن م�ت بها في ت�ن�   

قام� ��غادرة ق���ة إلى ق��ة إت��ا؛ ل��ارة م��ة قائ�ة بها ل����ة ال���ل الع����ة، وق� ن�ل� ع�� 

ه جاء ان�قالها لل���ة ���ل رس�ي في ر�� م� الع��ات ال�ي ت��ها وص�لها ��ق� ال���مة ه�اك، وم�

ال���ل ال��ه�ة، و�ع� اس�ع�اضها لل���ل ال��ج�دة، ُأق�� أمامها اس�ع�اض ع���� �ق�ادة قائ� األور�ة 

ال�ق��ة ه�اك وم�ار�ة ��ار ض�ا�ها، ث� �ان� م�اه�تها ل���ة مل�قة تق�م على ت���ة ال�واج�، وق� 

خل� "بها ��ا الق�ه م� ح�� اس�ق�ال م� جان� رجال ع������ �غل� عل�ه� وف� ق�لهاس�ل� إع�ا

، وه� في ال�اقع ق�ل �ان على ال�ع�ة أن ت��أ ب�ف�ها ع�ه، في ض�ء ما �ان معل�ًما )١٨١(".ال����ة ال����

  .� س���تهما اق��فه ال��� اإلس�اني م� ج�ائ� في م��قة ال��� ���ال م�اك�، وال�ي �ان� ال ت�ال ت�

ب��ارة م�ارع األرز ����قة  - أب��ل ٢٣ -وق� عادت ال�ع�ة إلى إش��ل�ة في ال��اء، ل�ق�م في ال��م ال�الي   

س�فل�ا الق���ة، وال�ي ق�� ف�ها ال��م �له، وه�اك وقف� على تار��ها ل�َّا �ان� مغ�اة ق��ً�ا �ال��اه، ث� 

ع�ها، واس���ارها مع ذل� م��قة مال�ة ت��� ف�ها ال��ائ� شْ� نه� ال�اد� ال���� لها �ع� ان��ار ال��اه 

وال��اعي، إلى أن ج�� اس��الحها في الع�� ال��ی�، وزودت ال�ع�ة ��ل� ����� م� ال�عل�مات 

ال��علقة ب�راعة األرز، وال��احل ال�ي ��� بها �ع� ج�ع م���له، ��ا أح��� علً�ا ب�راعة الق�� أ�ً�ا، 

  )١٨٢(.إل�ه ��أن تل� ال�راعة األخ��ة، أن األن�اع ال����ة هي ال�ف�لة ه�اكو�ان م� ب�� ما لف�� 

و�ع� االن�هاء م� تل�، ال��ارة عادت ال�ع�ة إلى إش��ل�ة، ل���قل الق�ار م�اء مغادرة إلى م�ر��    

  )١٨٣(.العاص�ة اإلس�ان�ة

  في م�ر�� وض�اح�ها

م��وً�ا ع� ال���مة اإلس�ان�ة، والقائ�  - أب��ل ٢٤في  - كان في ان��ار ال�ع�ة ل�� وص�لها م�ر��   

�أع�ال ال�فارة ال����ة ومعه �ع� زمالئه، وق� اب��أت أع�الها ب��ارة تل� ال�فارة، وهي األع�ال ال�ي 
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ان�لع�  -�� م� م�ر��، �ان� ق� ه�م� خالل ال��ب األهل�ة ٦٠ش�ل� ��ل� ز�ارتها لق��ة على �ع� 

وأع�� ب�اؤها ثان�ة، ووزع� على ساك��ها م�� ه�م� م�ازله�  -١٩٣٩و  ١٩٣٦ن��انها ب�� عامي 

رئ�� إس�ان�ا، ث� �ان� ع�دتها  Francoوالعامل�� بها، ��ا م�ت ال�ع�ة أ�ً�ا �ق�� لل���ال ف�ان�� 

  )١٨٤(.للعاص�ة �ع� ذاك

في  ١٨١٩وفي ال��م ال�الي جاءت ز�ارتها لل���ف الف�ي لل��ر ال�ع�وف �ال��ادو، وال�� أس� عام    

، و�ان ��� وق��اك ح���ا أفادت ال�ع�ة FernandoVII (1813- 1833)عه� ال�ل� ف��نان�و ال�ا�ع 

، ��ا زارت م�اق� لل��اه ت�ل� م�ها ال�ه��اء، ١٩ص�رة رس�ها أشه� الف�ان�� ق�ل الق�ن  ٣٠٠٠ن�� 

اصل� ال�ع�ة ن�ا�ها أب��ل و  ٢٦وفي . إلخ.. و�ع� الق�� ال�غ��ة ال�ي ���ه �ع�ها الع�ب ال����ة 

ب��اراتها للع�ی� م� األماك�، ����قة ال��اتات، وم��ة ل����ة ال���ل وال�اش�ة، وال��ی�ة ال�امع�ة لل�ل�ة، 

وال�ي تقع خارج م�ر��، وق� جال� ف�ها ن�� ساع��� وقف� خالله�ا على تفاص�ل ����ة، �ان أب�زها ما 

  )١٨٥(.لل�البت���ع �ه م� ت�ف�� �ل أس�اب ال��اة ال�امع�ة 

 ٥٠ز�ارتها ل�ل�ة إس��ر�ال ال�ي ت�ع� ع� العاص�ة ب���  - أب��ل ٢٧ -وق� شه� آخ� أ�ام ال�ع�ة ���ر��   

ك�، وتق�م في م�ان ج�لي ���ه في ج�اله ال��ال ال������ة، وه�اك، و�ع� ت�اولها للغ�اء ال�� دعاها إل�ه 

رجال ال�فارة ال����ة، قام� ب��ارة م���ة اإلس��ر�ال وز�� ال�راعة اإلس�اني، وح��ه ��ار العامل�� معه و 

العال��ة ال�ي ت��� مل��ني م�ل� في م��لف العل�م والف��ن، م�ها ���� م� ال�����ات الق���ة وال��� 

و�ع� الع�دة إلى . الع���ة، وق� ا�لع� بها على ن��ة خ��ة م� الق�آن ال���� تع�د إلى أ�ام ال��� الع��ي

اء �ان ح��ر ال�ع�ة ل�فل ال����� ال�� أق�� لها م� ق�ل ال�ف�ض�ة ال����ة، وق� ح��ه م�ر�� في ال��

   )١٨٦(.لف�ف م� ال�ه���� �ال�أن ال�راعي م� اإلس�ان���

  ال���ات األخ��ة

أب��ل، و�ان في اس�ق�الها ل�� وص�لها م�ی�  ٢٨غادرت ال�ع�ة م�ر�� �ال�ائ�ة إلى بل���ة في    

لألرز، وعلى الف�ر جاء ت���ها إلى بل�ة س��ا، ح�� معه� م�اح� األرز، وه�اك  ال��ع�ات ال�عاون�ة

وقف� على �ل ال�فاص�ل ال�اصة ب�راعة ه�ا ال����ل، وق� ح�ل� على ب�ور ل�الثة أن�اع م� أك�� 

  )١٨٧(.األن�اع ه�اك إن�اًجا وج�دة، ل�����ها ���� ت�� إش�اف الف���� م� رجال ال��ع�ة ال�راع�ة ال�ل��ة
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��ا زارت ال�ع�ة ��ل� ����قة بل���ة م�ارع ع�ة لل��تقال، وق� أب�ت إع�ابها ب�ل� ال�راعة أ��ا إع�اب،    

وم�ت ��عه� األ��اث ال�اصة به�ا ال����ل، وال�� وقف� ف�ه على ن�ائج ال��ارب ال���لفة ال�ي أج��� 

�أم� ال��ارب، واه��� ��ع�فة األس�اب في إس�ان�ا ��أن زراعاته، وت�اق�� في تل� ال��ائج مع القائ��� 

وراء قلة ال����ل ���� مقارنة �إس�ان�ا، و�ان لها جه�دها في ه�ا ال�أن ح�ى �ع� ع�دتها إلى م��، 

وال�ي أسف�ت ع� أن الف�ق ال���� ب�� إن�اج إس�ان�ا وم�� في ال��الح إن�ا ه� ناتج ع� خ���ة 

لغ�ائ�ة ����ات أوف� م�ا ه� م�ج�د �أخ�� أراضي م��، األراضي اإلس�ان�ة واح��ائها على الع�اص� ا

  )١٨٨(.و��اء عل�ه �ان لها ن�ائ�ها ال�ي ت�جه� بها إلى مالك ال��ائ� وال��ات�� في م��

و�ان لل�ع�ة ب�ل���ة م�اه�اتها ��ل� ل�راعات أخ��، �أش�ار ال��وب ال��ج�دة على ج�ان� ال��ق    

��احات ����ة م� األراضي، ح�� ُی��فع ب��ارها في تغ��ة ال�اش�ة، لل��ل�ل، ف�ًال ع� وج�دها م��رعة �

وع�ل أص�اف م� ال�ل�� وال��اب ال����، ��ا شاه�ت أ�ً�ا أن�اًعا م��لفة م� ال���وات، م�ل 

ال���خ وال��ام وال��ا�� والق���� والق�ع اإلسالم��لي وغ��ها، واس����ت معها �ع� ب�ور تل� 

زراع�ها في م��، وأل��� به�ا ال��د إلى ما ارتأته في �ع� م�ا�� ال���وات م� أجل ت���ة 

ال��� ال�ي ت�أث� ب��ول ال��د م� اس�ع�ال ق�ابل ت�ضع في جهاز التقاء تأث�� ذل� ال��د، إذ ����د 

م�ً�ا تق��ً�ا ق�ل ن�وله على ال���وات، ی�� ض��ه به�ه  ٢٠إلى  �١٥ه�ر ال��اب ال��د� على �ع� 

ل ال��د إلى ماء و���ل رذاًذا على األرض فال ��� �ال���وات، وارتأت ال�ع�ة أن تل� الق�ابل، ف���� 

���قة سهلة ���� اس�ع�الها في م�� ب��اح ل���� ن�ول ال��د على ال���وات ال����ة، وال�� أتلف 

  )١٨٩(.ك��ً�ا م�ها في العام ال�الف

 ٥٥خاصة ب�ع��ة ال��تقال، تقع على م�افة أب��ل قام �ع� أع�اء ال�ع�ة ب��ارة ل���ة  ٢٩وفي ی�م    

ك� م� بل���ة، وق� وقف�ا على ما بها م� إم�ان�ات ح�ی�ة لل��غ�ل، ف�ًال ع� ال��احل ال�ي ت�� بها 

  . ، وال�ي ت��ف ب�ض�ح ع� تق�م هائل في ه�ا ال�أن)١٩٠(ع�ل�ة ال�ع��ة

العامة لألرز، وُأح��� ��ا تق�م �ه م� وق� زارت ال�ع�ة ض�� ن�ا�ها له�ا ال��م، ال��ع�ة ال�عاون�ة    

إم�اد زارعي ه�ا ال����ل ��ا ���اج�ن إل�ه م� ن�ائح خاصة �ال�راعة، وت�و��ه� �ال�قاو�، واألس��ة 

إلخ، وما ی�� ع�� ال��اد م� ت�ل�ها لل����ل وق�امها ب���ی�ه لل��ع في ال�ارج، وأشادت ب��اح .. 
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إلى ما  -و�ان ی�از� ألف ج��ه م��� تق��ً�ا - مالها ال�� ب�أت �هال��ع�ة، وال�� دلل� عل�ه ب�ل�غ رأس 

�ق�ب م� مل��ن ج��ه، م����ة وج�د ج�ع�ة م�اثلة ���� ل����ل الق�� على م���� الق��، 

  .ال�ي �ان� ت��ه� ب�راع�ه ح���اك )١٩١(وم���ل ال��تقال ���ی��ة القل����ة،

�، ل�غادر في الغ� إلى �ل��لة ال�اقعة إلى ال���ب م� وفي م�اء ذل� ال��م، عادت ال�ع�ة إلى م�ر�   

العاص�ة، و�ع�ما جال� بها ووقف� على �ع� معال�ها، �ان� الع�دة ثان�ة إلى م�ر��، ح�� أقام� في 

ال��اء حفل الع�اء ال�� دع� إل�ه م��في ال�ف�ض�ة ال����ة و�ع� م��في وزارة ال�راعة اإلس�ان�ة 

اراتها، ل���هي ع�� ذاك أع�الها، و�غادر في ال��م ال�الي ف��� م� أع�ائها إلى ال�ی� رافق�ا ال�ع�ة في ز�

  )١٩٣(.، ب���ا ی��جه اآلخ�ون إلى جهات أخ�� م� أورو�ا)١٩٢(�ار��

  خات�ة

تل� �ان� ن�اذج ثالثة ل�ع�ات زراع�ة ت�جه� م� م�� إ�ان الع�� ال�ل�ي إلى بل�ان م��لفة لل�ق�ف    

ا و�م�ان�ة االس�فادة م� ت�ار�ها في م��، وق� وضح جلً�ا ال�ه�د ال�ي قام� بها على أح�ال ال�راعة به

�ع�ة فل���� (أو غ�� ح��م�ة ) �١٩٣٣ع�ة جاوه وس�غاف�رة وس�الن (تل� ال�ع�ات، س�اء �ان� ح��م�ة 

�ع��  ، و�ان لها ن�ائ�ها ال�ي أخ�تها �ال ش� ال�هات ال�اع�ة)١٩٥٠؛ �ع�ة ش�ال أف��ق�ا و�س�ان�ا ١٩٤٤

  .االع��ار �ي ���� ت�ق�� ما خ�ج� ال�ع�ات ألجله م� أه�اف

وق� ل�ح� ع�م اق��ار ن�ا� ال�ع�ات على م�ال ال�راعة وما ی��ل �ه فق�، إذ ام�� ل���ل ج�ان�    

إلخ، وق� �ان ذل� ���عً�ا في م�ل تل� .. أخ�� م��لفة، �ال�عل�� م�ًال أو �ع� عادات ال�اس وتقال��ه� 

  .بل و���ابً�ا أ�ً�ا، خاصة وأنه ل� ی�ث� ���ل عام على ص��� أع�ال ال�ع�ات ومهامها ال�ئ��ةال�ع�ات، 

ه�ا وال ��فى ع�م ت��ق ال�ع�ات إلى أ� م� ال��احي ال��اس�ة، و���و أن ذل� �ان م� األم�ر ال����    

�ا أو في العال� عل�ها ال�ع� ع� ال��ض ف�ها، ف���ع ال�ل�ان ال�ي زارتها، س�اء في ج���ي ش�ق آس

الع��ي، �ان� م��لة، ��ا أن إس�ان�ا �ان لها وج�دها االس�ع�ار� في ش�ال م�اك�، و�ال�أك�� أد� ال��ام 

  .ال�ع�ات ب�ل� ال��اسة إلى ت�ف�� ب�ام�ها وأداء مهامها دون أ�ة م��الت أو مع�قات
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  اله�ام�

. اعة إلى كل من إنجلترا، وفرنسا، والنمسا، والمجر، وھولندا، وألمانیایُذكر من بین تلك البعثات ما أُرسل من قِبل وزارة الزر) ١(
وما أرسلتھ كذلك الجمعیة الزراعیة إلى الصومال، والسودان، ولیبیا، وتونس، . ١٩، ص ١١/١٠/١٩٣٣الفالح االقتصادي، : انظر

بي لمرور خمسین عاًما على تأسیس الجمعیة الجمعیة الزراعیة الملكیة، العید الذھ: انظر. فضًال عن بعض بالد أوروبا وأمریكا
في  - ومن المھم بمكان اإلشارة إلى أنھ ال توجد. ١١، ص ١٩٤٨، الجمعیة الزراعیة الملكیة، القاھرة، ١٩٤٨ - ١٨٩٨الزراعیة الملكیة 

دة، كان من أبرزھا ، التي ُوضعت عنھا كتابات ع١٩٣٥أیة دراسات علمیة حول تلك البعثات، سوى بعثة السودان عام  - حدود علمنا
السودان من التاریخ القدیم "الكتاب الذي ألفھ أحد كبار الصحفین الذین رافقوا البعثة، وھو عبد هللا حسین مندوب األھرام، تحت عنوان 

البعثة "؛ وبحث حمدنا هللا مصطفى حسن عن ٢٠١٣، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، القاھرة، ٣، ج"إلى رحلة البعثة المصریة
، ص ٢٠٠٣، مجلة مصر الحدیثة، العدد الثاني، دار الكتب والوثائق القومیة، القاھرة، "١٩٣٥المصریة االقتصادیة للسودان في عام 

بتاریخ  ٥٥٩، في األھرام، دیوان الحیاة المعاصرة، الحلقة "إعادة اكتشاف السودان"؛ ومقالة لیونان لبیب رزق بعنوان ٢٦٤ - ٢٣٧ص 
أن قامت بعثة إلى  - ١٩٥١عام  - در اإلشارة إلى أن تلك البعثة لم تكن الوحیدة إلى السودان، إذ حدث فیما بعدوتج. ٧، ص ١٩/٨/٢٠٠٤

مقدم من مجلس إدارتھا إلى الجمعیة  ١٩٥١/ ١٩٥٠تقریر عن أعمال الجمعیة الزراعیة الملكیة في سنة : انظر. أعالي النیل والسودان
  .٦، ص ١٩٥٢، الجمعیة الزراعیة الملكیة، القاھرة، ١٩٥٢فبرایر سنة  ٢٦العمومیة المنعقدة في 

؛ األھرام، ١، ص ١٩٣٥تقریر عن زیارة البعثة الزراعیة المصریة إلى جاوه وسنغافورة وسیالن، وزارة الزراعة، القاھرة، ) ٢(
  .١٠، ص ٩/١٢/١٩٣٣
  .١تقریر عن زیارة البعثة الزراعیة المصریة إلى جاوه وسنغافورة وسیالن، ص ) ٣(
  .١المصدر نفسھ، ص ) ٤(
  .٢المصدر نفسھ، ص ) ٥(
  .٢المصدر نفسھ، ص ) ٦(
  .٣المصدر نفسھ، ص ) ٧(
  .٣المصدر نفسھ، ص ) ٨(
، وأسماھا الھولندیون خالل فترة "ایاكارتاچ"العاصمة الحالیة إلندونسیا، وكانت تسمى في الماضي  Jakartaاكارتا چھي) ٩(

تحریر الیابانیین للمنطقة في فترة الحرب العالمیة الثانیة أعادوا االسم األصلي للمدینة لیصبح ، وبعد "باتاڤیا"استعمارھم للبالد 
   ".اكارتاچ"

https://www.batuta.com جاكرتا/إندونیسیا- مدن/إندونیسیا/الوجھات/  
الستعمار في جنوب شرقي آسیا، فایز صالح أبو جابر، ا: انظر" إندونسیا"ولموجز عن تاریخ االستعمار الھولندي لجزر الھند الشرقیة 

 .١٩٥ - ١٧٥، ص ص ١٩٩١البشیر للنشر والتوزیع، َعمان،  دار
  .٣تقریر عن زیارة البعثة الزراعیة المصریة إلى جاوة وسنغافورة وسیالن، ص ) ١٠(
ق الحكمة والموعظة ، واھتمت منذ ذلك الوقت بدعوة الناس إلى التوحید، وذلك بطری١٩٢٨أُسست تلك الرابطة بإندونسیا عام ) ١١(

  :انظر. الحسنة
 https://rabithahalawiyah.wordpress.com/about/ 

 من المعروف أن اھتمام اإلندونیسیین باألزھر اھتمام قدیم وممیز في الوقت نفسھ، لما وجدوا. ١، ص ٢٠/١٠/١٩٣٣األھرام، ) ١٢(
فیھ من وسطیة وسماحة تتماشى مع فطرتھم، ومن ثم كان حرصھم منذ حقبة طویلة على إرسال أبنائھم للدراسة فیھ على أیدي شیوخھ 

وفیما یسبق بدایة مجئ ھؤالء الدارسین، كان اإلندونیسیون یستغلون مواسم الحج للقاء علماء األزھر وسؤالھم عما . والنھل من علومھ
 .www.aman-dostor.org/10165: انظر. الفقھ والشریعة یشغل بالھم من مسائل

  .١، ص ٢٠/١٠/١٩٣٣األھرام، ) ١٣(
 .٣تقریر عن زیارة البعثة الزراعیة المصریة إلى جاوه وسنغافورة وسیالن، ص ) ١٤(
  .٤ص المصدر نفسھ، . ، والذي توفي في العام التالي مباشرة١٩٠٩تولى إدارة الحدیقة بعد اعتزال ترویب عام ) ١٥(
  .٤، ٣المصدر نفسھ، ص ص ) ١٦(
  .٥المصدر نفسھ، ص ) ١٧(
  .٧المصدر نفسھ، ص ) ١٨(
 -١٠/٥/٢٠١٧في " شجرة السابوتا"بوابة األھرام الزراعي، مقال لولید فؤاد بعنوان: لبعض المعلومات عن ھذة الشجرة انظر) ١٩(

  http://agri.ahram.org.eg/News/66099.aspx: رابط
  .٧یارة البعثة الزراعیة المصریة إلى جاوة وسنغلفورة وسیالن، ص تقریر عن ز) ٢٠(

https://rabithahalawiyah.wordpress.com/about/
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  .٩- ٧المصدر نفسھ، ص ص ) ٢١(
  .٨المصدر نفسھ، ص ) ٢٢(
إنزیم ھضمي یقوم بھضم البروتینات في المعدة، وكان أول إنزیم حیواني یتم اكتشافھ، وذلك على ید تیودور  Pepsinببسین ) ٢٣(

  : انظر. ١٨٣٦شوان عام 
https://ar.wikipedia.org/wiki   ببسین/

  .٨تقریر عن زیارة البعثة الزراعیة المصریة إلى جاوة وسنغافورة وسیالن، ص ) ٢٤(
  .٩المصدر نفسھ، ص ) ٢٥(
  .١٠، ٩المصدر نفسھ، ص ص ) ٢٦(
  .١، ص ٢٠/١٠/١٩٣٣؛ األھرام، ١٠المصدر نفسھ، ص ) ٢٧(
  .١٠جاوه وسنغافورة وسیالن، ص تقریر عن زیارة البعثة الزراعیة المصریة إلى )  ٢٨(
  .١١، ١٠المصدر نفسھ، ص ص ) ٢٩(
  .١١المصدر نفسھ، ص ) ٣٠(
  .١٢، ١١المصدر نفسھ، ص ص ) ٣١(
  .١٤- ١٢المصدر نفسھ، ص ص ) ٣٢(
  .١٨ - ١٤المصدر نفسھ، ص ص ) ٣٣(
  .٢٦- ١٨المصدر نفسھ، ص ص ) ٣٤(
  .٢٧، ٢٦المصدر نفسھ، ص ص ) ٣٥(
ن المعروف أن الملك فؤاد كان أبرز حكام البالد اإلسالمیة الذین تطلعوا في أعقاب سقوط الخالفة م. ٢٧المصدر نفسھ، ص ) ٣٦(

دون اإلفصاح عن حقیقة  - لیكون خلیفة للمسلمین، وكان األزھر في مقدمة المتحمسین لذلك، ودعا من أجل تحقیقھ ١٩٢٤العثمانیة عام 
برئاسة شیخ الجامع األزھر دمحم  ١٩٢٦مر الخالفة، الذي انعقد في القاھرة في مایو إلى المؤتمر اإلسالمي العام، والمعروف بمؤت - ھدفھ

، وھما عبد هللا أحمد )إندونسیا(أبو الفضل، وكان ضمن من حضر المؤتمر من ممثلي األمم اإلسالمیة اثنان من جزر الھند الشرقیة 
؛ ١٩٤، ص ١٩٩٠ریة، جا، دار المعارف، القاھرة، ھیكل، دمحم حسین، مذكرات في السیاسة المص. وعبد الكریم أمر هللا

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=129282  
  .٣٢- ٢٧تقریر عن زیارة البعثة الزراعیة المصریة إلى جاوه وسنغافورة وسیالن، ص ص ) ٣٧(
  .٣٩ - ٣٢المصدر نفسھ، ص ص ) ٣٨(
  .٤٠، ٣٩المصدر نفسھ، ص ص ) ٣٩(
  .٤٢، ٤٠ھ، ص ص المصدر نفس) ٤٠(
  .٤٢المصدر نفسھ، ص ) ٤١(
  .٤٤- ٤٢المصدر نفسھ، ص ص ) ٤٢(
القلبق التركي كان لباًسا رسمیًا للرأس لدى كل من العسكریین العثمانیین والحراس اللیلیین والدرك، وھو یشبھ الطربوش، ولونھ ) ٤٣(

 : انظر. أسود
https://www.olddamas.com/ القلبقجیة- سوق / 

  .٥٠ - ٤٤ن زیارة البعثة الزراعیة المصریة إلى جاوه وسنغافورة وسیالن، ص ص تقریر ع) ٤٤(
  .٥١، ٥٠المصدر نفسھ، ص ص ) ٤٥(
  .٦٩المصدر نفسھ، ص ) ٤٦(
  .١٠، ص ٩/١٢/١٩٣٣؛ األھرام، ٧٠المصدر نفسھ، ص ) ٤٧(
  .١١٥تقریر عن زیارة البعثة الزراعیة المصریة إلى جاوه وسنغافوره وسیالن، ص ) ٤٨(
رادین ستومو من رجاالت إندونسیا البارزین، وقد أخذ على عاتقھ الدعایة في غرب جاوه ألول حزب سیاسي ظھر بالبالد في ) ٤٩(

اتحاد "أسس حزبًا جدیدًا برئاستھ حمل اسم  ١٩٣٠، وفي عام ١٩٠٨الفترة المعاصرة، وھو حزب بودي أوتومو الذي تأسس عام 
الذي لعب دوًرا " حزب إندونسیا الكبرى"ا مع حزب بودي أوتومو لیكونا حزبًا واحدًا تحت اسم ، والذي اتحد الحقً "الشعب اإلندونیسي

  : انظر  .مھًما في الحركة الوطنیة اإلندونیسیة
https://ar.wikisource.org/wiki/ الشرقیة_الھند_جزر/٦٣٦_العدد/الرسالة_مجلة  

  .١، ص ٢٣/١١/١٩٣٣األھرام، : نقًال عن) ٥٠(
  .١نفسھ، ص المصدر ) ٥١(
  .٧٢، ٧١تقریر عن زیارة البعثة الزراعیة المصریة إلى جاوه وسنغافورة وسیالن، ص ص ) ٥٢(
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  .٧٢المصدر نفسھ، ص ) ٥٣(
  .١١٦المصدر نفسھ، ص ) ٥٤(
  .٧٣المصدر نفسھ، ص ) ٥٥(
  .٧٤، ٧٣المصدر نفسھ، ص ص ) ٥٦(
  .٧٦ - ٧٤المصدر نفسھ، ص ص ) ٥٧(
  .٧٦المصدر نفسھ، ص ) ٥٨(
  .٧٦المصدر نفسھ، ص ) ٥٩(
  .٨١، ٧٦المصدر نفسھ، ص ص ) ٦٠(
  .٨١ - ٧٧المصدر نفسھ، ص ص ) ٦١(
  .٨١المصدر نفسھ، ص ) ٦٢(
  .٨٩المصدر نفسھ، ص ) ٦٣(
  ).١١٥ - ٨٢المصدر نفسھ، ص ص : (عن أسماء تلك النباتات والبذور واستخداماتھا انظر) ٦٤(
، الجمعیة ١٩٤٤یونیة سنة  ٤مایو لغایة  ٢٥سطین عن مشاھداتھا أثناء رحلتھا من تقریر بعثة الجمعیة الزراعیة الملكیة إلى فل) ٦٥(

  أ: ، ص١٩٤٤الزراعیة الملكیة، القاھرة، 
كان فؤاد أباظة حینذاك مدیًرا عاًما للجمعیة، وعضًوا بمجلس إدارتھا، وقد حدث أن تخلف عن مرافقة البعثة في رحلتھا لظروف ) ٦٦(

  . ٢أ، ب، :المصدر نفسھ، ص ص. السفرمرضیة ألمت بھ فجأة قبیل 
  .١المصدر نفسھ، ص ) ٦٧(
  .٩- ٦، ٢المصدر نفسھ، ص ص ) ٦٨(
  .١٠المصدر نفسھ، ص ) ٦٩(
  .١٩- ١١المصدر نفسھ، ص ص ) ٧٠(
  .٢١ - ١٩المصدر نفسھ، ص ص ) ٧١(
  .٢١المصدر نفسھ، ص ) ٧٢(
  .٢٣ - ٢١المصدر نفسھ، ص ص ) ٧٣(
  .٢٣المصدر نفسھ، ص ) ٧٤(
لسامریة الیھودیة مجموعة عرقیة دینیة تنسب إلى بني إسرائیل، لكنھا تختلف عن الیھود، حیث تدین بالدیانة السامریة المناقضة ا)  ٧٥(

  :لمزید من التفاصیل انظر.. للیھودیة، رغم اعتمادھا على التوراة، والتي تعتبرھا ھي األصح من تلك التي تعتمد علیھا الیھودیة
https://ar.wikipedia.org/wiki سامریون/  

  .٢٦ - ٢٣تقریر بعثة الجمعیة الزراعیة الملكیة إلى فلسطین، ص ص ) ٧٦(
  .٢٦المصدر نفسھ، ص ) ٧٧(
  .٢٧، ٢٦المصدر نفسھ، ص ص ) ٧٨(
أحمد طربین، فلسطین في عھد االنتداب البریطاني، مستل من : عن التعلیم في فلسطین في عھد االنتداب البریطاني انظر) ٧٩(

  .١١٣٣ - ١١٢٤، ص ص ١٩٩٠الفلسطینیة، القسم الخاص، المجلد الثاني، ھیئة الموسوعة الفلسطینیة، دمشق،  الموسوعة
  .٢٨، ٢٧تقریر بعثة الجمعیة الزراعیة الملكیة إلى فلسطین، ص ص ) ٨٠(
  .٢٩، ٢٨المصدر نفسھ، ص ص ) ٨١(
  .٢، ص ١/٦/١٩٤٤األھرام، ) ٨٢(
  .٣١ - ٢٩كیة إلى فلسطین، ص ص تقریر بعثة الجمعیة الزراعیة المل) ٨٣(
  .٣٧- ٣١المصدر نفسھ ص ص ) ٨٤(
  .٤٢، ٤١المصدر نفسھ، ص ص ) ٨٥(
  .٤٠ - ٣٧المصدر نفسھ، ص ص ) ٨٦(
دجاج اللجھورن من أشھر سالالت إنتاج البیض، ویعتبر ھو األصل الداخل في جمیع سالالت إنتاج البیض تقریبًا، والتي تربى ) ٨٧(

  .aradina.kenanaonline.com/posts/185930: انظر. لعالمحالیًا في مختلف أنحاء ا
  .٧٥- ٧٣، ٤٠تقریر بعثة الجمعیة الزراعیة إلى فلسطین، ص ص ) ٨٨(
  .٤١، ٢٩المصدر نفسھ، ص ص ) ٨٩(
  .٥٤ - ٤٢المصدر نفسھ، ص ص ) ٩٠(
  .٥٥المصدر نفسھ، ص ) ٩١(
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  .٥٥المصدر نفسھ، ص ) ٩٢(
  .٢، ص ٥/٦/١٩٤٤المقطم، ) ٩٣(
  .٥٧، ٥٦یر بعثة الجمعیة الزراعیة الملكیة إلى فلسطین، ص ص تقر) ٩٤(
  .٦١ - ٥٧المصدر نفسھ، ص ص ) ٩٥(
  .٦٤- ٦٢المصدر نفسھ، ص ص ) ٩٦(
مجلة الفالحة، العدد األول من السنة : عن فكرة إنشاء شركة تنوفا ونظامھا وما تقوم بھ من دور في مجال التعاون بفلسطین انظر) ٩٧(

  .٢٤ - ١٥، ص ص ١٩٣٣وفبرایر  الثالثة عشر، ینایر
  .٦٥تقریر بعثة الجمعیة الزراعیة الملكیة إلى فلسطین، ص ) ٩٨(
  .المصدر نفسھ) ٩٩(
  .٦٦، ٦٥المصدر نفسھ، ص ص ) ١٠٠(
  .٦٧المصدر نفسھ، ص ) ١٠١(
  .٦٨المصدر نفسھ، ص ) ١٠٢(
  .٧٢ - ٦٩المصدر نفسھ، ص ص ) ١٠٣(
  .٧٧- ٧٥، ٧٣المصدر نفسھ، ص ص ) ١٠٤(
  .٨٠ - ٧٨المصدر نفسھ، ص ص ) ١٠٥(
في الواقع لم یكن قد صار بعد جیش للیھود في فلسطین، وإنما بعض الوحدات والمنظمات العسكریة اإلرھابیة، وفي مقدمتھا ) ١٠٦(
التي كان اإلناث ضمن من یعملون في صفوفھا، وذلك كعامالت السلكي، وسائقات سیارات إسعاف، وطبیبات وممرضات، " الھاجاناه"

ما یُعرف بسالح النساء، على غرار ما كان متبعًا حینذاك بالجیش  - ١٩٤٨مایو - ابطات استخبارات ومقاتالت، وقد أُقیم فیما بعدوض
  .٤٢٦، ٤١٢، ص ص ٢٠١٦حمدان بدر، دور منظمة الھاغاناه في إنشاء إسرائیل، دار الجلیل للنشر، َعمان، : انظر. البریطاني

  .٨٠اعیة الملكیة إلى فلسطین، ص تقریر بعثة الجمعیة الزر) ١٠٧(
أول مندوب سام لبریطانیا في فلسطین بعد وضع األخیرة تحت االنتداب البریطاني  - منح ھربرت صمویل ١٩٢١خالل عام ) ١٠٨(

ري بنحاس روتنبرج الیھودي الروسي امتیازان لتولید الطاقة الكھربائیة بواسطة القوة المائیة، كان أحدھما امتیاز نھ - ١٩٢٠سنة 
، وذلك بھدف االستفادة من تلك الطاقة في اإلنارة والصناعة ١٩٢٦عاًما تبدأ من عام  ٧٠األردن والیرموك، والذي ُحددت مدتھ بـ 

، بحث منشور بمجلة )١٩٤٨- ١٩١٨(زكریا إبراھیم السنوار وربا جمال الزھار، الصناعة الصھیونیة في فلسطین : انظر. والري
  ؛ ١٢٧، ص ٢٠١٦، یونیة )٢(حاث والدراسات، العدد الثامن والثالثون جامعة القدس المفتوحة لألب

https://ar.wikipedia.org/wiki روتنبرغ_مشروع/  
  .٨٣ - ٨١تقریر بعثة الجمعیة الزراعیة الملكیة إلى فلسطین، ص ص ) ١٠٩(
  .١٢٧زكریا إبراھیم وربا جمال، البحث المذكور، ص ) ١١٠(
  .٨٥ - ٨٣عیة الملكیة إلى فلسطین، ص ص تقریر بعثة الجمعیة الزرا) ١١١(
بألمانیا، وفي عام  Heidelbergتعود فكرة إنشاء الجامعة العبریة إلى ھیرمان شابیرو أستاذ الریاضیات بجامعة ھایدلبرج ) ١١٢(

كن اندالع تقرر تنفیذھا على أرض الواقع، ل ١٩١٣أید المؤتمر الصھیوني الخامس الفكرة، وفي المؤتمر الحادي عشر عام  ١٩٠١
، فبعثت الفكرة من ١٩١٧الحرب العالمیة األولى أوقف كل شىء، واستمر الوضع على ذلك حتى كان صدور تصریح بلفور في نوفمبر 

. ١٩٢٥، لتفتتح الجامعة بعد ذلك رسمیًا في إبریل ١٩١٨جدید، ووضع الحجر األساسي للجامعة فوق جبل الزیتون بالقدس في یولیو 
الرحمن، مصر وفلسطین، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والعلوم واآلداب، الكویت، فبرایر، عواطف عبد : (انظر

  ).١٧٠، ١٦٩، ص ص ١٩٨٠
  .٨٧ - ٨٥تقریر بعثة الجمعیة الزراعیة الملكیة إلى فلسطین، ص ص ) ١١٣(
حینذاك، وقد تحملت الحكومة المصریة تكلفتھا یُذكر أن ھناك إصالحات قد أُجریت بالمسجد األقصى . ٨٧المصدر نفسھ، ص ) ١١٤( 

  .٢، ص ٣٠/٥/١٩٤٤المقطم، . التي بلغت عشرة آالف جنیھ
  .٨٨، ٨٧تقریر بعثة الجمعیة الزراعیة الملكیة إلى فلسطین، ص ص ) ١١٥(
  .٩٠، ٨المصدر نفسھ، ص ص ) ١١٦(
  .٩٦- ٩١، ٩المصدر نفسھ، ص ص ) ١١٧(
  .٩٧، ٩٦المصدر نفسھ، ص ص ) ١١٨(
  .٩٩، ٩٨المصدر نفسھ، ص ص ) ١١٩(
  .٩٩، ٩، ٣المصدر نفسھ، ص ص ) ١٢٠(
  .٣المصدر نفسھ، ص ) ١٢١(
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  .٩٩، ٩المصدر نفسھ، ص ص ) ١٢٢(
من  - ١٩صفحة  - تشیر مجلة الفالحة وھي تعرض لذلك النشاط من جانب البعثة إلى أن ما جاء بإحدى صفحات تقریر البعثة) ١٢٣(

الفاكھة ذُكرت أسماؤھا تنمو بفلسطین بینما ال توجد في مصر، إنما ھو قول یفتقر إلى الدقة، حیث إن  إشارة إلى أن ھناك ستة أنواع من
تلك األنواع موجودة بمصر من زمن طویل وتعطي ثماًرا، وكان قد سبق لقسم البساتین بوزارة الزراعة أن استوردھا، كما استوردتھا 

، )١٩٤٤أكتوبر  - یولیو(مجلة الفالحة، العددان الرابع والخامس : انظر. ١٩٣٣عام كذلك بعثة الوزارة إلى جاوه وسنغافورة وسیالن 
  .٢٨٤ - ٢٨٢السنة الرابعة والعشرون، ص ص 

إبریل من العام المذكور، وكان من المعارض المھمة للغایة، والتي حققت  ٢٠أقیم ھذا المعرض في الفترة من أول مارس وحتى ) ١٢٤(
، ١٩٤٩إبریل سنة  ٢٠كتاب المعرض الزراعي الصناعي السادس عشر من أول مارس إلى : لتفاصیل انظرلمزید من ا. نجاًحا كبیًرا

  .١٩٤٩الجمعیة الزراعیة الملكیة، القاھرة، 
، الجمعیة ١٩٥٠تقریر بعثة الجمعیة الزراعیة الملكیة لشمال أفریقیا وإسبانیا عن مشاھداتھا أثناء رحلتھا في إبریل سنة ) ١٢٥(

، الجمعیة ١٩٥٠- ١٩٤٩؛ تقریر عن أعمال الجمعیة الزراعیة الملكیة في سنة ٣، ١، ص ص ١٩٥١الملكیة، القاھرة، الزراعیة 
  .٦، ص ١٩٥١الزراعیة الملكیة، القاھرة، 

جدیر باإلشارة أن . ٨، ص ١/٤/١٩٥٠؛ األھرام، ٤، ٣تقریر بعثة الجمعیة الزراعیة الملكیة لشمال أفریقیا وإسبانیا، ص ص ) ١٢٦( 
  .رئیس الجمعیة ووكیلھا قررا أن یلتقیا بأعضاء البعثة في إشبیلیة بإسبانیا

  .٤تقریر بعثة الجمعیة الزراعیة الملكیة لشمال أفریقیا وإسبانیا، ص ) ١٢٧(
  .٧، ١المصدر نفسھ، ص ص ) ١٢٨(
  .٧المصدر نفسھ، ص ) ١٢٩(
  .٨، ٧المصدر نفسھ، ص ص ) ١٣٠(
  .٩، ٨المصدر نفسھ، ص ص ) ١٣١(
  .٩، ٨المصدر نفسھ، ص ص ) ١٣٢(
  .٩المصدر نفسھ، ص ) ١٣٣(
كم من قلب القاھرة، وقد  ٢٠، في بقعة صحراویة بحري مصر الجدیدة، وعلى بعد ١٩٢٨یعود إنشاء تلك المحطة إلى عام ) ١٣٤(

  .١٨، ص ١٩٤٢عبد العلیم عشوب، تاریخ تربیة الخیول العربیة في مصر، مطبعة عناني بمصر، . فدانًا ٥٥بلغت مساحتھا 
  .١٠، ٩المصدر نفسھ، ص ص ) ١٣٥(
  .١٠المصدر نفسھ، ص ) ١٣٦(
  .٦، ص ٦/٤/١٩٥٠األھرام، ) ١٣٧(
  .١١، ١٠، ٨تقریر بعثة الجمعیة الزراعیة الملكیة لشمال أفریقیا وإسبانیا، ص ص ) ١٣٨(
  .١٤، ١١المصدر نفسھ، ص ص ) ١٣٩(
  .٧، ص ٩/٤/١٩٥٠؛ األھرام، ١٤المصدر نفسھ، ص ) ١٤٠(
  .١٥، ١٤تقریر بعثة الجمعیة الزراعیة الملكیة لشمال أفریقیا وإسبانیا، ص ص ) ١٤١(
  .١٦المصدر نفسھ، ص ) ١٤٢(
  .١٧، ١٦المصدر نفسھ، ص ص ) ١٤٣(
  .١٧المصدر نفسھ، ص ) ١٤٤(
  .١٧المصدر نفسھ، ص ) ١٤٥(
  .١٨، ١٧المصدر نفسھ، ص ص ) ١٤٦(
  .١٨المصدر نفسھ، ص ) ١٤٧(
  .١٨سھ، ص المصدر نف) ١٤٨(
  .١٩، ١٨المصدر نفسھ، ص ص ) ١٤٩(
  .٢٠، ١٩المصدر نفسھ، ص ص ) ١٥٠(
  .١٣المصدر نفسھ، ص ) ١٥١(
  .٢٢المصدر نفسھ، ص : انظر) ١٥٢(
، وسلمت األخیرة بالتنازل عنھا بممقتضى معاھدة أوترخت عام ١٧٠٤سیطرت بریطانیا على تلك المنطقة من إسبانیا عام ) ١٥٣(

  . ، حیث منحتھا حكًما ذاتیًا، مع استمرار تبعیتھا للتاج البریطاني١٩٨١نیا تمارس سیادتھا علیھا حتى عام ، وظلت بریطا١٧١٣
https://www.marefa.org طارق_جبل_مستعمرة/  

  .٢٤تقریر بعثة الجمعیة الزراعیة الملكیة لشمال أفریقیا وإسبانیا، ص ) ١٥٤(
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  .المصدر نفسھ) ١٥٥(
  .٢٥، ٢٤المصدر نفسھ، ص ص ) ١٥٦(
  .٢٥المصدر نفسھ، ص ) ١٥٧(
مقاومة "مقالة یونان لبیب بعنوان : عن الظروف التي نشأ وُطرح فیھا ھذا المشروع وما اتخذ لتنفیذه من إجراءات انظر) ١٥٨(

  .٢٧، ص  ٢٠٠٧/ ٩/٨، بتاریخ ٦٩٥األھرام، دیوان الحیاة المعاصرة، الحلقة : في!" الحفاء
  .٢٥اعیة الملكیة لشمال أفریقیا وإسبانیا، ص تقریر بعثة الجمعیة الزر) ١٥٩(
  . ٢٣١، ص ١٩٩٠، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، ٢دمحم علي علوبة، مبادئ في السیاسة المصریة، ط ) ١٦٠(
 :ظران. Generalife" جنة العریف"، والصحیح ما ذكرناه "جنینة الریف"ُكتبت في تقریر البعثة، وفي أكثر من موضع، ) ١٦١(

https://www.alhambradegranada.org/ar/info/laalhambraafondo/generalife1.asp  
نبیل صبحي حنا، جماعات الغجر، دار المعارف، : لبعض المعلومات حول أصل الغجر وطباعھم وما یشتھرون بھ انظر) ١٦٢(

  https://www.masress.com/alkahera/1387؛ ١٩٨٠القاھرة، 
  .٢٦، ٢٥لجمعیة الزراعیة الملكیة لشمال أفریقیا وإسبانیا، ص ص تقریر بعثة ا) ١٦٣(
. ، وبنھایتھ كانت نھایة حكم المسلمین باألندلس١٤٩٢إلى عام  ١٢٣٢امتد حكم بني نصر أوبني األحمر ملوك غرناطة من عام ) ١٦٤(

  . ٤٥٤، ٤٤١، ص ٢٠٠٤اھرة، حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب واألندلس، الھیئة المصریة العامة للكتاب، الق: انظر
لمزید من التفاصیل عن قصر الحمراء وغیره من . ٢٧، ٢٦تقریر بعثة الجمعیة الزراعیة لشمال أفریقیا وإسبانیا، ص ص ) ١٦٥(

  .١٩٩- ١٧٩ص ص. ت.لطفي عبد البدیع، اإلسالم في إسبانیا، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، د: اآلثار اإلسالمیة في األندلس انظر
، وكان ١٨٩٠من الجدیر ذكره ھنا أن مصر عرفت زراعة الدخان من قبل منذ فترة طویلة، ولم یتقرر منعھا بھا إال في عام ) ١٦٦(

: انظر. محصول الدخان في عصر دمحم علي غیر محتكًرا، فكانت أرباحھ بأكملھا لزارعیھ، ومن ثم أقبلوا بشكل واضح على زراعتھ
واإلدارة في مصر في مستھل القرن التاسع عشر، ترجمة أحمد عبد الرحیم مصطفى ومصطفى الحسیني، ریفلین، ھیلین آن، االقتصاد 

؛ أحمد أحمد الحتة، تاریخ مصر االقتصادي في القرن التاسع عشر، مطبعة المصري، ١٣٧، ص ١٩٦٨دار المعارف، القاھرة، 
أحمد أحمد : لدخان بمصر إبان عصر دمحم علي انظرولمزید من التفاصیل حول زراعة ا. ١٤٩، ١١٢، ص ص ١٩٦٧اإلسكندریة، 

 الحتة، الزراعة المصریة في عھد دمحم علي الكبیر، الجمعیة الملكیة للدراسات التاریخیة، الذكرى المئویة للمغفور لھ دمحم علي الكبیر،
  .٢١٣، ٢١٢، ص ص ١٩٥٠دار المعارف، القاھرة، 

  . ٢٨، ٢٧شمال أفریقیا وإسبانیا، ص ص تقریر بعثة الجمعیة الزراعیة الملكیة ل) ١٦٧(
، ص ١٩٤٥دمحم فھمي لھیطة، تاریخ مصر االقتصادي في العصور الحدیثة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، ) ١٦٨(

  . لم نتمكن من الحصول على نسخة من التقریر المشار إلیھ لیوسف نحاس. ٤٤٦، ٤٤٥، ٤٤٣، ٤٤٢ص 
حلمي أحمد شلبي، صغار مالك األراضي الزراعیة في مدیریة : انظر. من بیال وشالما من أعمال الغربیة جرى ذلك في كل) ١٦٩(

  .١١٨، ص ١٩٩٠، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، )١٩١٣- ١٨٩١(المنوفیة 
  . ٢٩، ٢٨تقریر بعثة الجمعیة الزراعیة الملكیة لشمال أفریقیا وإسبانیا، ص ص ) ١٧٠(
  .٣٠، ٢٩در نفسھ، ص ص المص) ١٧١(
یوسف نحاس، الفالح حالتھ االقتصادیة واالجتماعیة، مطبعة المقتطف والمقطم بمصر، : انظر على سبیل المثال ال الحصر) ١٧٢(

١٩٢٦.  
  .٣٠تقریر بعثة الجمعیة الزراعیة لشمال أفریقیا وإسبانیا، ص ) ١٧٣(
  .٣٠المصدر نفسھ، ص ) ١٧٤(
  . ٣١، ٣٠المصدر نفسھ، ص ص ) ١٧٥(
  .٣١المصدر نفسھ، ص ) ١٧٦(
  .٣٢، ٣١المصدر نفسھ، ص ص ) ١٧٧(
  .٣٢المصدر نفسھ، ص ) ١٧٨(
  .٣٢المصدر نفسھ، ص ) ١٧٩(
  .٣٣المصدر نفسھ، ص ) ١٨٠(
  .٣٣المصدر نفسھ، ص ) ١٨١(
  .٣٥ - ٣٣المصدر نفسھ، ص ص ) ١٨٢(
  .٣٥المصدر نفسھ، ص ) ١٨٣(
  .٣٥المصدر نفسھ، ص ) ١٨٤(
  .٣٦، ٣٥فسھ، ص ص المصدر ن) ١٨٥(
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  .٣٧، ٣٦المصدر نفسھ، ص ص ) ١٨٦(
  .٣٧المصدر نفسھ، ص ) ١٨٧(
  .٤٨ - ٣٧المصدر نفسھ، ص ص ) ١٨٨(
  .٤٩المصدر نفسھ، ص ) ١٨٩(
  .٤٩المصدر نفسھ، ص ) ١٩٠(
  .٥٠المصدر نفسھ، ص ) ١٩١(
، ص ٨/٤/١٩٥٠األھرام، . رنسیة باریسقیل أن ذلك كان بغرض حضور مؤتمر للصناعات القطنیة نُظم حینئذ بالعاصمة الف) ١٩٢(
٧.  
 .٥٠، ٦تقریر بعثة الجمعیة الزراعیة الملكیة لشمال أفریقیا وإسبانیا، ص ص ) ١٩٣(
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  ال��ادر وال��اجع

  )م���رة(ال�ثائ� - أوًال 

 .١٩٣٥تق��� ع� ز�ارة ال�ع�ة ال�راع�ة ال����ة إلى جاوه وس�غاف�رة وس�الن، وزارة ال�راعة، القاه�ة،  - 

 ٤مای� لغا�ة  �٢٥ع�ة ال��ع�ة ال�راع�ة ال�ل��ة إلى فل���� ع� م�اه�اتها أث�اء رحل�ها م�  تق��� - 
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Egyptian Overseas Agricultural Missions 
during the Royal Era 

Abstract: 
   The current research sheds light on the agricultural missions dispatched 
whether by the Ministry of Agriculture or the Royal Agricultural Society as one 
of the important aspects of Egypt's efforts during the Royal Era to promote 
Egyptian agriculture. These bodies aimed at identifying new experiences, 
bringing unknown species of crops to Egypt, and to fully benefit from these 
missions in general. 
   Since it is not possible to include all the agricultural missions in one research, 
the researcher has selected certain models, taking into account their spatial and 
temporal variety, by virtue of the expansion of the kingdom over a long period of 
time, to ensure the study’s integrity.  
   The selected agricultural missions include the mission of the Ministry of 
Agriculture to Java, Singapore and Ceylon (Sri Lanka) in 1933, the missions of 
the Royal Agricultural Society to Palestine in 1944 and to North Africa and 
Spain in 1950. 
   The present study covered the itinerary of the first mission from the starting 
point of Port Said on September 5, 1933, passing through some of the places it 
quickly landed, until its arrival in Batavia, the capital of Java, on September 21. 
Also, it tackled its subsequent visit to the famous botanical garden in Buitenzorg, 
then to Pasarmingho, where the fruit experiment station is located, and other 
places in Java detailed within the study. The mission then moved to Singapore 
and Ceylon, the latter which was the destination of the mission, and to return to 
the country after a trip that lasted approximately three and a half months. 
   For the second missions deputed by the Agricultural Society to Palestine in 
1944, the study examined in details its visits to many orchards and technical 
experiment stations, during a ten-day program of the mission beginning on May 
26, 1944, and then returned to Egypt on June 5, 1944. 
   Finally, the study examined the visits during the last mission to North Africa 
and Spain in April of 1950. The study considers the third mission was the most 
active one as it will be clarified through the study.  
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