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كالىٮاب ٨٦ أص٢ أف  يف حمةكالت ثةظسح بن٘ٙ ٨ٔ احلٜيف ٬ؾا ال١ذةب جنذ٭ؽ 
الك٧ةت النؼىيح  ثؿزاملٕؿيف وٮرة ألك ٣ٛينثأكرب ٝؽر ممك٨ ٨٦ اجل٧ةؿ ا ق٩٥ؿ

االصذ٧ةٔيح يف ٔؽد ٨٦ النؼىيةت الكيةقيح ا٣يت ٝؽر هلة أف د٤ٕت أدكارا ك كا٤ٕٞ٣يح
٦٭٧ح يف دةريغ إٚؿيٞية احلجحجح إىل ٤ٝٮب٪ة دميٕة كا٣يت ال ٩كٙ ٨ٔ أف ٩ذ٧ىن هلة ٦ة يه 

 .االردٞةءك أ٢٬ هل ٨٦ االقذٞؿار كاالزد٬ةر
ل١٪٪ة كازٞٮف ٨٦ أ٩٪ة ل٥ ٩٭٢٧ محبة ٦ٕؿكٚة  ،ٍ ثك٢ أثٕةد الىٮرة٩ٕؿؼ أ٩٪ة ال حني

ك٩ٕؿؼ أف ٠سريا ٨٦ الـيٙ ٝؽ دؿاك٥ ٚٮؽ  ،٨٦ ٗري أف نكذىٛي٫ ٨٦ أص٢ احلٞيٞح
وٮرة النؼىيةت ا٣يت د٪ةكجلة٬ة ل١٪٪ة اصذ٭ؽ٩ة يف الٮوٮؿ إىل اجلٮ٬ؿ ثأٝىص ٦ة 

ا٥٤ٕ٣ كأل٢٬ احلٞيٞح قؤاؿ أل٢٬ ك درس كمؿاصٕح ل٤٪ٛفك ي٧ك٨ لالصذ٭ةد ٨٦ قيع
 .أيٌة

" ل١٪٪ة ٩ٕؿؼ أيٌة أف اإلٚؿيٌف أف إٚؿيٞية يف لك٧ح كاظؽة د٧س٢ "امل٩ٓ٧ُٕؿؼ 
خ ل١سري ٨٦ ك ،احلٞيٌف ٠زن يٛٮؽ لك ال١٪ٮز األػؿل ٩ٕؿؼ أف ا٣ٞةرة الكٮداء دًٕؿ

ا٥٤ْ٣ كاتلضؿيٙ ل١٪٪ة ٩ؿل أصيةهلة احلةرضة ثك٢ ٦ة دٕة٩ي٫ كٝؽ جنخ ٨٦ ٥ْٕ٦ 
كهلؾا ٚإف إٚؿيٞية ا٣يت  ،يح ل٤سٮرة الى٪ةٔيح ا٣يت قعٞخ ركح اإلنكةفاآلزةر اجلة٩ب

ي٧ك٨ كوٛ٭ة ثأ٩٭ة مك٤ٮبح املٮاد يه ٩ٛك٭ة إٚؿيٞية ا٣يت ي٧ك٨ ا٣ٛؼؿ ثأ٩٭ة ٗري 
ـاؿ ركح ا٣ٕـة كاإلثةء اإلٚؿيٌف دؿٚؿؼ ٚٮؽ رأس لك إٚؿيٌف  ،مكذ٤جح الؿكح ٚال د

ص٢ ٦ة يججيغ اجل٭ةد ٨٦ أص٫٤ ٗري أوي٢ أزت ثؾاد٫ كا٩ذرص ىلع ذلاد٫ كصة٬ؽ ٨٦ أ
 .٦٪ؼؽع كال ٦٪ؼ٤ٓ

ك٬ؾا ال١ذةب مأ٫٩ مأف ٥ْٕ٦ ٠ذةثةيت ال ي٢ٕٛ أكرث ٨٦ أف يك١ت ثٕي الٌٮء 
كاتلأوي٢ كاملنةثكح ، كأف يذٮال٬ة ثةتلع٤ي٢ دٮا٣خىلع األظؽاث ا٣ىت املؼ٤ه 

 جلٞؽ.كا٣رتديت كاتلجٮيت كاملؽارقح كاملؿاصٕح كاكاملٞةر٩ح كاملنلكح كاملنةلكح 



 

 

 

 

إف مةء  دٞؽي٥ أػٮة ٬ؾا ال١ذةب يف األيةـ ا٣ٞةد٦حإىل اهلل أف يٮٚٞين إىل كيلك داعء 
يلع ماكديب ٬٪ة ك٬٪ةؾ  لاهلل، كٝؽ َةؿ ا٣ٕ٭ؽ ثذضةرب٭ة املُجٕيح يلع م١ذيب أك ثةألظؿ

كالٮٝخ ال يكٕٛين، كاجل٭ؽ كظنيت كمؿيض ك٦ٕة٩ةيت ك كظؽيتكأ٩ة يف ٗؿبيت ك، ك٬٪ةلٟ
 ٝىري، ك٣ك٨ أمٌل يف اهلل ٠جري. يذٌةءؿ، كا٧ٕ٣ؿ

أقأؿ أف يٞيين رش اهلٮل، كأف يٞيين رش اتلٕض٢، كأف يٞيين رش االخنؽاع،  كاهلل 
                                                                        ن  كأف يذضةكز ٨ٔ قحبةيت، كأف يذ٧٘ؽين ثؿمحذ٫، كأف يؽي٥ يلع  دٮٚي٫ٞ، كأف جي٤ٕين ٝةدر ا 

 ىلع م١ؿ ٫٤ٌٚ.
ؾ٬ت ٔين ٦ة أم١ٮ ٨٦ أقأؿ أف ي أقأؿ أف ي٭ؽيين قٮاء الكبي٢، كاهلل  كاهلل 

أل٥ ككوت ك٤ٜٝ، كأف حيك٨ ػذةَل، كأف جي٢ٕ ػري ٧ٔؿم آػؿق، كػري ٧ٌٔل ػٮاد٫٧، 
 كػري أيةَل يٮـ أ٣ٞةق.

                                                     أقأؿ أف ي٧ذٕين بك٧يع كبرصم كٝٮيت ٦ة ظييخ، كأف حيِٛ يلع  ٌٔٞل  كاهلل 
 كذا٠ؿيت، كأف جي٢ٕ لك ذلٟ الٮارث ٦ين.

كأف يؿزٝين ا٣ٕٛةؼ كا٣٘ين، كا٣رب كاتلٌف، أقأؿ أف ي٭ؽيين قٮاء الكبي٢،  كاهلل 
ة، كأف ي٪٥ٕ يلع  ثؿكح َة٣ت ا٥٤ٕ٣، ك٤ٝت ا٢ُٛ٣ ك كا٢ٌٛ٣                                                              اهلؽم، كالكٕؽ كالًؿ

 ال١جري، كإي٧ةف ا٣ٕضةاـ، كيٞني املٮظؽي٨، كمٟ األَجةء، كتكةؤالت ابلةظسني.
أقأؿ أف يٕيجين يلع ٩ٛيس، كأف يكٛيين رش٬ة، كرش اجلةس، كأف يٮٚٞين  كاهلل 

ألف أد٥ ٦ة ثؽأت، كأف ي٪ٕٛين ث٧ة ٧٤ٔين، كأف ي٧٤ٕين ٦ة ي٪ٕٛين، كأف ي١٧٪ين ٨٦ 
جةدد٫، ٚ٭ٮ كظؽق اذلم ٦٪عين ا٢ٕٞ٣، كاملٕؿٚح، كامل٪ُٜ،  ا٣ٞيةـ حبٜ م١ؿق كمحؽق ٔك
                                                                             كا١ٛ٣ؿ، كاذلا٠ؿة، كالىعح، كالٮٝخ، كا٣ٞؽرة، كاجل٭ؽ، كاملةؿ، كا٣ٞجٮؿ، ك٬ٮ ص٢  صالهل 

ٕ ٧ين، كظجت ٚي٫ ػ٫ٞ٤، ك٬ٮ كظؽق ا٣ٞةدر يلع أف اذلم ٬ؽاين، ككٚٞين، كأ                                                   كؿ٦ين، ك٩
ػ كظؽق  يذضةكز ٨ٔ قحبةيت كيه ػ ثة٣ُجٓ كبةتلأكيؽ ػ ٠سرية ك٦ذٮادؿة ك٦ذ٪ة٦يح، ٫٤ٚ 

 ػ احل٧ؽ، كالن١ؿ، كاثل٪ةء احلك٨ اجل٧ي٢.

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ٔ ؿؼ ثةق٥ اقذٞالؿ الكٮداف                                                                        أثؽأ ٚأٝٮؿ إف اال٩ٛىةؿ املٞىٮد يف ا٣ٕ٪ٮاف ٬ٮ ٦ة 
 . يؽ الؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن  ٩ٛك٫.ىلع 1591ي٪ةيؿ  1اذلم د٥ يف 

                                                                      ١٬ؾا ي ٧ك٨ ل٤ٞةرئ أف يٛ٭٥ أف ا٣ٕ٪ٮاف يذعؽث ٨ٔ املٕىن ال٤٘ٮم اذلم دٞٮـ ث٫ 
أداة الرشط "لٮال" ك٬ٮ ا٦ذ٪ةع احلؽث اثلةين لٮصٮد احلؽث األكؿ، ك٬ٮ ٦ة يٛذط ابلةب 

احف صٕٛؿ كاحلٜ أف الؿ ،أ٦ةـ لك ٦ة يؿيؽق ا٣ٞةرئ ٨٦ ا٣ٛ٭٥ الكيةيس ملٕىن ا٣ٕ٪ٮاف
٥ ٔك١ؿد٫ ك٦ٓ ديكذةدٮريذ٫ك ٧٩ريم اكف ٦ٓ ٔك١ؿد٫ ٥ ديكذةدٮريذ٫ يذ٧زي ك ٗر ٗر

ثىٛةت ٩ةدرة جت٫٤ٕ يٞٙ ٩ؽا ل٤ؿؤقةء املرصيني املذٕةٝجني، ث٢ إ٫٩ اكف يذٛٮؽ ٤ٔي٭٥ يف 
 .الكيةقيح ىلع ظؽ قٮاءك ٠سري ٨٦ الىٛةت الؿاةقيح

 روح املتادرة 
يذ٧ذٓ ثؿكح املجةدرة ثؽرصح اعحلح كىلع ( 9115-1591اكف الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم )

)ك٫ٕ٦ الؿاحف ٔجؽ اجلةن  رسا(  ٩ُةؽ ٗري مكجٮؽ، كإذا ٝي٢ إف الؿاحف الكةدات
ٚإف الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم اكف  1599امرتٌل يف لك ظؿًلح رسيح أك ا٩ٞالب ٝج٢ ٝيةـ 

 كٌل٩خ منةرٌلد٫ اال٩ٞالثيح ،٩ٛريا يف ٬ؾا الكبي٢ك أقجٜ ٦٪٭٧ة كأٝٮل كأمؽ ثأقة
ٮح الن٧ف ٥ ممة ٬ٮ ٦ٕؿكؼ ٨٦ أف اإلرادة اإلهليح جنذ٫  ،املذ١ؿرة كاًعح ًك ىلع الٗؿ
 ٨٦ األزؿ ا٣ٞة٩ٮين هلؾق املنةرٌلت.

كإذا ٝي٢ أم ٦جةدرة ل٤ؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم ل٥ دى٢ إىل ركح املجةدرة ٔ٪ؽ الؿاحف 
 ،الكةدات يف ٝؿارات ٨٦ ٝجي٢ ظؿب أكذٮبؿ كَؿد اخلرباء الكٮٚييخ ك٦جةردة ا٣ٞؽس

ٚإ٩٪ة ٩ٞٮؿ إف الؿاحف الكةدات اكف يذٛٮؽ ىلع الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم يف اخليةؿ، كلٮ أف 
٣ٞةـ ثأكرث ٨٦ ٬ؾق املجةدرات ا٣يت                                           الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم ر زؽ ػيةؿ الؿاحف الكةدات

٤ٜ، ثح٪٧ة اكف الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم يٕذ٧ؽ ىلع ظكةثةت مج٫                                                                  دٕذ٧ؽ ىلع ػيةؿ حم 
 دٝيٞح.

كٝؽ ٠ؿرت  ،يٞٮـ ثةدلكر اذلم كصؽ ٗريق يذ٭ؿب ٦٪٫ اكف الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم
ذلٟ أ٫٩ ملة صةء حلٌٮر  ،٠سريا اإلمةدة ث٧ٮ٫ٛٝ ٨٦ مرص ٔٞت كٚةة الؿاحف ٔجؽ اجلةن 

ـاء ككصؽ اتليةرات الرسيح دؾيك أٚاكرا محٞةء ٨٦ ٝجي٢ ١ٚؿة راةقح دمةٔيح ك١ٚؿة  ا٣ٕ



 

 

 

 

 كا٣رتبه اجل٧ةيع يةقيحالكٛكُح الك ٨٦ حمى٤ح راةقح مؤٝذح ك٦ة إىل ٬ؾق اتلٮص٭ةت
ٮح أ٫٩ ثةؽ يف مرص إىل أف دجذؼت مرص ك اتلعؿش اجل٧يع ٚإ٫٩ دربع كأ٨٤ٔ ثك٢ ًك

ل٥ ي٤ذٙ إحل٫ املرصيٮف  ،٬ؾا كص٫ ٨٦ ا٧ْٕ٣حك .. ث٢ إ٫٩.راحكة داا٧ة.. كٝؽ ٢ٕٚ ٬ؾا
 .٠ؿرق أيٌة ٔ٪ؽ كٚةة الؿاحف الكةدات، حبك٥ مٮٚٮ٩حذ٭٥ املٛؿَح

 أيئل األـٔد
ي٧ة أك راحكة ي٢ٕٛ ٦س٢ ٬ؾا ادلكر ل١٪ٟ ال دذٕضت ٨٦  كرب٧ة أ٩ٟ ال جتؽ اآلف ٔز

 .أف يٞٮـ الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم ث٧س٢ ٬ؾا ادلكر النضةع
راةقح جل٪ح ا٧ٞ٣ح ا٣ٕؿبيح ا٣يت ذ٬جخ إىل  ،دكف ٗريق ،ذاؾ اذلم دٮىلك ك٬ٮ ٝج٢ ٬ؾا

ي٥ ٦٪٧ْح اتلعؿيؿ ا٤ٛ٣كُيين  ٧ٔةف اعو٧ح األردف إلػؿاج يةرس ٔؿٚةت ٔز
ـٔي٥ يةرس ٔؿٚةت  ،1591ذ٭ة يف ذركة أظؽاث أي٤ٮؿ األقٮد ثىعج ك٬ٮ اذلم اوُعت ال

كٝؽ دىؽل الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم هلؾا ادلكر، ثح٪٧ة ل٥ يك٨  ،يف َةاؿد٫ إىل ا٣ٞة٬ؿة
ثح٪٧ة اكف ٬٪ةؾ رؤقةء  ٔ٭ؽق ثةلؿاةقح الكٮدا٩يح ٝؽ كو٢ إىل أكرث ٨٦ ق٪ح كأربٕح أم٭ؿ

٧٪ةثٓ ا٣ٞٮة )٨٦ َؿاز الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ىلع أٝؽـ ٦٪٫ كأكرث و٤ح ثة٣ٕك١ؿيح كب
                                                         ٣ك٨ ركح املجةدرة كاملكبٮحلح ٔ٪ؽ الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم اك٩خ د ١٧٪٫  قبي٢ املسةؿ(

٧٠ة ٤ٝ٪ة ال ٨٦ راةقح الكٮداف ٚعكت ك٣ك٨ ٨٦ راةقح كادم اجلي٢ لك٫ لٮ ٤ّخ 
 .مرص كالكٮداف ٧٠ة اك٩ذة ٠ية٩ة كاظؽا
ٌٮيح ابلةيه األد٥ٗ راحف  كٝؽ تنلك كٚؽ ا٧ٞ٣ح ا٣ٕؿبيح إىل األردف ثؿاةقذ٫ ٔك

كزراء دٮنف كالنيغ قٕؽ ا٣ٕجؽ اهلل الىجةح كزيؿ ادلٚةع ال١ٮييت كا٣ٛؿيٜ حم٧ؽ أمحؽ 
 وةدؽ راحف األرٌلف املرصم.

 امليهيافيييث و الفياـث
اكف الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم ثك٢ دأكيؽ أ٢ٝ ٦ٕؿٚح ثةلكيةقح كب٥٤ٕ الكيةقح كب٨ٛ 

٧ةء  ٧٠ع٧ؽ أمحؽ املعضٮب كإق٧ةٔي٢ األز٬ؿم كالىةدؽ امل٭ؽم الكيةقح ٨٦ ٔز
٧ةء الكٮداف ل١٪٫ اكف أكرث ٦٪٭٥ اٝذ٪ةاع كدُجيٞة ل٤٪ْؿيةت  ري٥٬ ٨٦ ٔز ٗك
املي١يةٚي٤يح كل٤٪ْؿيةت ٗري املي١يةٚي٤يح، كهلؾا ٚإ٫٩ اقذُةع أف حيك٥ ث٧ة يٞرتب ٨٦ 



 

 

 

 

 (.1599ػ 1515الكالقح َي٤ح املؽة ا٣يت ظك٥ ٚي٭ة الكٮداف )
يؽ اػذيةر  ٨٦                                                          زاكيح أػؿل ٚٞؽ اكف الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم ثك٢ دأكيؽ جي 

األمؼةص ك٣حف أدؿ ىلع ٬ؾا ٨٦ أ٫٩ ٬ٮ اذلم اػذةر قٮار اذل٬ت اذلم ٝةد اال٩ٞالب 
٤ٔي٫! ٥ٕ٩ أ٩ة أٔين ٦ة أٝٮؿ، ٚةورب ٣تك٧ٓ أك تلٞؿأ ثٞيح اجل٤٧ح كيه أف أ٢ٌٚ ٦ٕةم٤ح 

ٕةم٤ح ا٣يت ٣ٞي٭ة الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم ٣ٞي٭ة راحف ٔؿيب دٕؿض لال٩ٞالب اك٩خ يه امل
                                                                       اذلم ل٥ حيبف كل٥ ي ٕؽـ كل٥ ي ٕؾب كل٥ ي ٭٨ كإ٧٩ة اعش ٦ٕـزا م١ؿ٦ة يف مرص يف ٝرص 

 .                                                          ٦٪يٙ، ك٬ٮ ٦ة ل٥ ي ذط ألم راحف ٔؿيب أك م٤ٟ ٔؿيب ٝةـ ًؽق ا٩ٞالب.
                                                                     الكجت يف ٬ؾا ٬ٮ ٩ ج٢ ٬ؾا الؿص٢ املكُل قٮار اذل٬ت كاملٮوٮؼ ثأ٫٩ قٮار اذل٬ت! 

ا اكف اذلم اػذةر قٮار اذل٬ت هلؾا امل٪ىت اذلم يذٮٝٓ ٨٦ مة٫٤ٗ )ىلع ادلكاـ( أف ٚإذ
يكٮف ٬ٮ ٝةاؽ اال٩ٞالب ىلع ٨٦ خيذةرق ٚإ٩ٟ ال تكذُيٓ إال أف دثين ىلع ذاكء الؿاحف 

رددد٫ يف  صٕٛؿ ٧٩ريم كدٝح اػذيةرق هلؾا الؿص٢. أٝٮؿ ٬ؾا اذلم ال يذٕةرض ٦ٓ ٦ة
جةرش ٨٦ ركايح َؿيٛح دٞٮؿ إف الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم ظاككم اجلٮادم يف اجلـيؿة ٦

ـاف ل٤كٛؿ إىل الٮاليةت املذعؽة األمؿيكيح كٌل٩خ الكيؽة  اقتجُأ زكصذ٫ ك٧٬ة يذض٭
زكصذ٫ ٤ٝٞح ثٕؽ أف كوال إىل ا٣ُةاؿة ٚكأهلة يجؽك أ٩٪ة نكح٪ة محبة أ٤ٟٝٞ نكية٫٩ 

قي١ٮف يف احلِٛ ك ٚٞة٣خ/ ٥ٕ٩ قٮار اذل٬ت ٚٞةؿ/ ال د٤ٌٞف ٨٤ٚ يكذٮيل ٤ٔي٫ أظؽ
 كالىٮف ٔ٪ؽ٦ة ٩ٕٮد.
 حلاغػه يف مرص 

ل٥ يٕؽ الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم إىل الكٮداف ألف قٮار اذل٬ت ٝةـ ثةال٩ٞالب كد٥ 
دؿديت إٝة٦ح الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم يف مرص يف ٩ٛف ا٣ٞرص اذلم اكف ٝؽ أٝةـ ٚي٫ ٔجؽ 

ٝة٦ح املنري اهلل الكالؿ ك٬ٮ ٝرص مم٤ٮؾ ل٤٧٤ٟ ٚيى٢ ػىى٫ الؿاحف ٔجؽ اجلةن  إل
امل٤ٟ ٚيى٢ كيف ظ٤ي٫ٛ الؿاحف الكالؿ أيٌة ثٕؽ٦ة ختًل ٔ٪٫ يف  الكالؿ ٩كةيح يف

 احل٨٧.
 نشأة ونشاط اُلاليب 

كبٕؽ د٤ٕي٥ ٦ؽين اعدم يف ٦ؽارس أـ در٦ةف ككد  1591كدل الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم 



 

 

 

 

بجة ٦ؽين كظ٪ذٮب دٞؽـ ل٤لكيح احلؿبيح، ٚي٧ة أ٨٤ٔ ٬ٮ ٨ٔ قبج٫ ٚي٧ة ثٕؽ ثأ٫٩ اكف ق
بٕؽ أف دٞؽـ يف الؿدت ك 1599ك 1591كدرس يف اللكيح احلؿبيح ٦ة ثني  ،٦ةدية حمٌة

يف  1511كا٣ٞيةدة أديعخ هل دراقح ٔك١ؿيح يف الٮاليةت املذعؽة األمؿيكيح 
 أرًلجكةس كيه الٮاليح ا٣يت اكف الؿاحف لك٪ذٮف ظة٧٠ة هلة ٝج٢ ا٩ذؼةث٫ ل٤ؿاةقح.

 1599حف صٕٛؿ ٧٩ريم يف حمةك٣ح ا٩ٞالثيح ثٕؽ زالث ق٪ٮات ٨٦ ختؿص٫ امرتؾ الؿا
كجنة ٨٦ االد٭ةـ كقض٢ املعٞٞٮف أ٩٭٥ ا٠تنٛٮا أف األمؿ ل٥ يك٨ إال كمةيح، ز٥ امرتؾ 
يف حمةك٣ح ا٩ٞالب أػؿل ٝةد٬ة ػةدل ال١ؽ، كل٥ يثجخ ٤ٔي٫ ٦ة حيؿص٫. ثة٣ُجٓ ٚإف اذلم 

ة ل٥ ي٨٤ٕ ٔ٪٫ أك                                                       ي ٨٤ٕ ٨ٔ ا٠تنةؼ اق٫٧ يف ا٩ٞالثني يكٮف ٝؽ امرتؾ يف إًٔةٚ٭ة مم
 ممة ل٥ يى٢ إىل مؿاظ٫٤ اجل٭ةايح.

ملة ٝةـ الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم ثة٩ٞالث٫ اك٩خ وٮرة ادلك٣ح اجلؽيؽة مؿقٮ٦ح يف ذ٬٪٫ 
ثةٝذؽار ٚٞؽ رًف ٩ٛك٫ ٨٦ ٔٞيؽ إىل لٮاء كدؿأس دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة، كاػذةر لؿيةقح 

اقذٞةؿ ٨٦ ٦٪ىج٫ يف الٮزارة أثٮبكؿ ٔٮض اهلل راحف ا٣ٌٞةء الكةثٜ اذلم اكف ٝؽ 
 اظذضةصة ىلع ٝؿار ظ٢ احلـب النيٮيع الكٮداين. 1511اعـ 

 اىيفار و ٍُريي
ك١٬ؾا اكف إٔالف الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم ٨ٔ يكةريذ٫ كاًعة كإف اكف اخلرباء 
ثةلك٤ٮؾ ا٣ٕك١ؿم يٕؿٚٮف ٦ة ال يٕؿ٫ٚ الكةقح ٨٦ أف األمؿ ال يٕؽك قذةرا ٣ٕالٝح 

ألكىل كيه الٮاليةت املذعؽة األمؿيكيح، ك٬ٮ ٦ة ّ٭ؿ أػؿل أكزٜ ثة٣ٞٮة ا٣ٕةمليح ا
يٮف اال٩ٞالب ىلع الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم ثٕؽ ٚرتة ث٧ٕٮ٩ح  ٮح ظني ظةكؿ النئٮ ثًٮ

أ٩٭٥ ٝؽ ك ٨٦ مٮق١ٮ ك٬ٮ ٦ة ل٥ يك٨ حلعؽث إال ثة٠تنةٚ٭٥ أف ٩ٮاية ٗؽر٥٬ ّ٭ؿت
ثىٮرد٫ ٦٭٧ة اك٩خ ق٤ُح ٧٩ريم ٝؽ ظ٤ٛخ يف ثؽايذ٭ة  ،يٛٞؽكف الك٤ُح ٨ٔ ٝؿيت

يني كا٣ٞٮ٦يني ا٣ٕؿب.. كالٮاٝٓ اذلم د٧٤ٕ٪ةق ٨٦ اتلةريغ ك ا٣حكةريح بة٣حكةريني كالنئٮ
يني صج٤ٮا ىلع أ٩٭٥ ال حيجؾكف االقذ٧ؿار يف ٦٪ط اثلٞح ٣٘ري٥٬ إذا ٦ة  أف النئٮ
اقذُةٔٮا االقذعٮاذ أل٩ٛك٭٥ ٤ٔي٭ة، ك١٬ؾا ٚإ٩٭٥ ثٕؽ مؿكر اع٦ني ىلع ظك٥ 

ثةال٩ٞالب النيٮيع اذلم اك٩خ ٩تيضذ٫ أف دثجخ الؿاحف  الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم ٝةمٮا
 .صٕٛؿ ٧٩ريم كدؿقؼخ ٝؽ٦ةق ثؽال ٨٦ أف يُري



 

 

 

 

                                                                    ي ٕؿؼ ٬ؾا اال٩ٞالب يف اتلةريغ ثةق٥ ٝةاؽق ٚيٞةؿ ٔ٪٫ إ٫٩ ا٩ٞالب ٬ةم٥ ا٣ُٕة 
 11كظىت  ٦1515ةيٮ  99( اذلم اكف ٌٔٮا يف دل٤ف ٝيةدة اثلٮرة ٦٪ؾ 1591ػ  1591)

صٕٛؿ ٧٩ريم ثة٩ٞالث٫، كٝؽ ٩ٛؾ ا٩ٞالث٫  ثؿدجح رااؽ ظني ٝةـ الؿاحفكٌلف  ٩1591ٮ٧ٚرب 
يٮحلٮ كٌلف ا٢ٌٛ٣ يف  ٬99ؾا اال٩ٞالب ا٩ذىه يف  يٮحلٮ كجنط يف ابلؽايح ٣ك٨ 15يف 

إ٩٭ةا٫ ل٤ٕٞيؽ ٧ٕ٦ؿ ا٣ٞؾايف كٝؽ ٔٞؽ الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم ل٧٤ذٮرَني يف ٬ؾا 
٧يخ ث٧عة٧٠ح الن اال٩ٞالب ؽاـ ر٦ية                                     حمة٧٠ح رأق٭ة ث٪ٛك٫ كق                         ضؿة كظ ك٥ ثةإٔل

ي٥ احلـب  ،ثةلؿوةص ىلع دميٓ ٝةدة اال٩ٞالب ٔؽمٮا يف ٬ؾا اال٩ٞالب ٔز
 
                             كمم٨ أ
 
     

( كالنٛيٓ أمحؽ النيغ، كصٮزيٙ ٝؿ٩ٜ، 1591ػ  1599النيٮيع ٔجؽ اخلة٣ٜ املعضٮب )
 كاملٞؽـ ثةثكؿ اجلٮر كالؿااؽ ٚةركؽ محؽ اهلل.

 املٓػيث و ٍُريي
ٕٛؿ ٧٩ريم زٞح ثة٣٘ح يف ٝؽرد٫ ىلع احلك٥ ص٤ٕذ٫ ال ٚي٧ة ٝج٢ ٬ؾا اك٩خ ل٤ؿاحف ص

ي٥ األ٩ىةر )أم َةاٛح امل٭ؽيح( ك٬ٮ اإل٦ةـ اهلةدم، كٌلف ٝؽ حتى٨ يف  يؤص٢ مٮاص٭ح ٔز
٣ك٨ الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم مأ٫٩ مأف ، ٫٤ٕٞ٦ يف صـيؿة أثة ص٪ٮب اخلؿَٮـ

َة٣خ املبةت ا٣ٕك١ؿيني ا٣ٕؿب ل٥ جيؽ ظؿصة يف أف يٞذع٥ اجلـيؿة، كأف يٞٮـ ث٧ضـرة 
ك٦٪٭٥ اإل٦ةـ اهلةدم ٩ٛك٫ اذلم الظ٫ٞ اجل٪ٮد كٝذ٤ٮق ىلع احلؽكد ٦ٓ إزيٮبية، كٝؽ 
دكؿر ٠سريا ا٣ٞٮؿ ثأف مرص ٝؽ٦خ ل٤ؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم مكةٔؽات ٔك١ؿيح يف 
اٝذعةـ اجلـيؿة م٤٧خ ٚي٧ة ٝي٢ اقذؼؽاـ ا٣ُرياف املرصم يف اهلضٮـ ىلع اجلـيؿة 

الؿق٧يح أكرث ٨٦ مؿة ٣ك٨ ا٣ُؿيٙ يف أمؿ ٦ة يرتدد  ( ك٬ٮ ٦ة ٩ٛذ٫ رمٮز مرص1591)
٨ٔ ٬ؾق الٮإٝح ٨٦ أٝةكي٢ أ٩٭ة د٧س٢ الٮإٝح الٮظيؽة يف اتلةريغ املرصم ا٣يت اصذ٧ٓ يف 

 .٦جةرؾك مرسظ٭ة كىلع مرسظ٭ة الؿؤقةء اثلالزح ٔجؽ اجلةن  كالكةدات
يف  كاص٫ الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم ا٩ٞالثةت و٘رية أػؿل ٦س٢ ا٩ٞالب ظك٨ ظكني

كاذلم صةء ثٞٮات د٥ دؽريج٭ة يف  1591، ك٦ة ق٧ةق ٬ٮ كمنةيٕٮق ٬ضٮـ املؿدـٝح يف 1599
ىلع  ،ٝةد٬ة ا٣ٕٞيؽ حم٧ؽ ٩ٮر قٕؽ كٌلد ي٪ضط ٣ك٨ الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم أثةد٥٬ك حلبية

ح الكٮدا٩يح تكِل ٬ؾا اهلضٮـ ثٕـكة يٮحلٮ املجةرًلح ح  ،أف املٕةًر إذ أف ٚىةا٢ املٕةًر
ؿٝح ٠سري ٨٦ املاكقت ٨٦ الؿاحفظى٤خ ثٕؽ٬ة ىلع   ٛ                              صٕٛؿ ٧٩ريم ٦٪٭ة إ٩٭ةء ا٣



 

 

 

 

ك٬ٮ اتل٧يزي اذلم دكؿس ٦٪ؾ  اتل٧يزي ثني أث٪ةء الٮ٨َ يف دػٮؿ اللكيةت احلؿبيحك
اػرتاع ا٣ٕك١ؿيني ا٣ٕؿب تلٕٛي٢ ٦جؽأ الٮالء املكجٜ كاخل٤ٮ ٨٦ أم ملعح ٨٦ ملعةت 

 اتلؽي٨ ٨٧ً مكٮاغت ا٣ٞجٮؿ يف اللكيةت احلؿبيح.
ٔاُني الرشيػث و يٍُري  ك

                                                                 ٝ ؿب ٩٭ةيح ٔ٭ؽ الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم اصذ٧ٓ اجل٧٭ٮريٮف ثٞيةدة حم٧ٮد ٫َ ىلع 
                                                                           ٦٭ةدمذ٫ كاقذؼؽمٮا ال١ذ ةثح أداة هلضٮ٦٭٥، ٚأوؽركا ٠ذةثة ٨ٔ "اهلٮس ادليين" ك٦ة اكف 
٨٦ الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم إال أف رد ٤ٔي٭٥ ثأف صة٬ؿ ث٧ة أق٧ةق " ٝٮا٩ني الرشيٕح 

صٕٛؿ ٧٩ريم حم٧ٮد ٫َ  ، كأذ٢ٞ الؿاحف1599ملٕؿكٚح ثٞٮا٩ني قبذ٧رب اإلقال٦يح " ا
 ٚأ٨٤ٔ ٔؽـ دٕةك٫٩ ٦ٓ املع٧١ح يف لك٧ح من٭ٮرة 1599ي٪ةيؿ  9كٝؽ٫٦ ل٧٤عة٧٠ح يف 

ز٥ ظٮ٣خ حم٧١ح أػؿل  ،وؽر احلك٥ ثإٔؽا٦٭٥ ثذ٭٧ح إزةرة ال١ؿا٬يح ًؽ ادلك٣حك
 .1599٪ةيؿ                                             اتل٭٧ح إىل د٭٧ح ردة كأيؽ الؿاحف احلك٥ ك٩ ٛؾ يف ي
قةٚؿ الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم يف  1599كبٕؽ م٭ؿي٨ كيف األقجٮع األػري ٨٦ ٦ةرس 

ح يف النٮارع ظْيخ ثؽ٥ٔ ٨٦ ك رظ٤ح ٔالج إىل كام٪٨ُ، ٚذاكزؿت اجل٧ة٬ري املٕةًر
اجلٞةثةت كاألظـاب كاالحتةدات ٚأ٨٤ٔ ا٣ٛؿيٜ قٮار اذل٬ت كزيؿ ادلٚةع احنيةز ا٣ٞٮات 

صٕٛؿ ٧٩ريم ثذ٘يري كص٭ذ٫ يف ا٣ٕٮدة تل١ٮف إىل  حفك٩ىط الؿا ،املك٤عح ل٤نٕت
ظير اعد إىل الكٮداف كأ٨٤ٔ ٨ٔ  9111ظىت  1599اع٦ة ٨٦  19ا٣ٞة٬ؿة ٚأٝةـ ٚي٭ة 

٣ك٨ ٬ؾا احلـب ل٥  ،تن١ي٢ ظـب قيةيس صؽيؽ ثةق٥ حتة٣ٙ ٝٮل النٕت ا٣ٕةم٤ح
ٜٞ محبة ذا ثةؿ يف الكيةقح ال داػ٤ية كال ػةرصية.                                                حي 

 يني الفياـيني ماكُخّ ةني اىػفهؽ
ل٤كٮداف ثٕؽ ا٣ٛؿيٜ  اكف الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم زةين الؿؤقةء ا٣ٕك١ؿيني األربٕح

٧ؿ ا٣بنري ك٬ٮ ثني ٬ؤالء ا٣ٕك١ؿيني  ،ٔجٮد كاألز٬ؿم كٝج٢ املنريي٨ قٮار اذل٬ت ٔك
                                                                           األربٕح اذلي٨ كو٤ٮا ل٤ؿاةقح ي ٕذرب زة٩ي٭٥ رشاقح ثٕؽ املنري ا٣بنري، ٧٠ة أ٫٩ زة٩ي٭٥ 

 امل٪ىت ثٕؽ ا٣بنري أيٌة. َٮؿ ثٞةء يف
صٕٛؿ ٧٩ريم ثة٣ُٮااٙ الكيةقيح املؼذ٤ٛح ٚاك٩خ ٧٩ٮذصة  أ٦ة ٔالٝح الؿاحف

 ذلٟ أف الؿاحف ،لرلي٪ة٦يح امل٤ُٞح، كل٥ دك٨ ٧٠ة يٞٮؿ أٔؽاؤق ٧٩ٮذصة حلت اتلس٤ٕت



 

 

 

 

                             ٧٠ة أ٫٩ ل٥ يرتؾ يؽا ٦ ؽت ٤ٔي٫  ،صٕٛؿ ٧٩ريم ل٥ يؿٚي يؽا ٦ؽت هل ٨٦ دكف مىةٚعح
، اكف يجؽك يف ثٕي األظيةف ٩ةن م الك٤ٮؾ ل١٪٫ اكف ذا ٝؽرة أكرب ىلع ٨٦ دكف ٔٞةب

ٝ ؽراد٫ ىلع ٦ٕةجلح                                                                      اقتيٕةب اتلٛىيالت كاإلظةَح ثةتل١ذيٟ كممةرقذ٫، كال مٟ يف أف 
الىٕٮبةت اجل٧ح ا٣يت كصؽ٬ة أك أكصؽ٬ة ٬ٮ ٩ٛك٫ دٛٮؽ أم ٝؽرة أػؿل. كيكيف ىلع 

ٌٝةاية ٔ٪يٛة ل٥ تن٭ؽق أم دك٣ح أػؿل )ٚربايؿ                                      قبي٢ املسةؿ أف ن نري إىل أ٫٩ كاص٫ د٧ؿدا 
 .، كل٥ يك٨ الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم ٣حك٥٤ بك٭ٮ٣ح1599( ز٥ ويٙ 1591

 مشلكث اجلِٔب 
صٕٛؿ ٧٩ريم صؿب لك الٮقةا٢  ك٨٦ اإل٩ىةؼ )كاحلٜ أيٌة( أف ٩ؾ٠ؿ أف الؿاحف

٬ٮ حل٢ منلكح اجل٪ٮب دكف أف ي٧يض يف أم كقي٤ح ٦٪٭ة إىل احلؽ ال١ٛي٢ ثةجلضةح ك
٦ٕؾكر يف ٬ؾا ٚإف األمؿيكيني ل٥ يكٛٮا حلْح كاظؽة ٨ٔ ا٣ٕجر ادلؤكب ث٧كذٞج٢ 
ص٪ٮب الكٮداف ال ظجة يف اجل٪ٮبحني كال يف املكيعيح كإ٧٩ة يف حمةك٣ح إلزجةت ٝؽرد٭٥ 
ضةزيح ىلع اتلبنري كاتل٪ىري، ك٦ٓ أف ٬ؾا اهلؽؼ يذٜٛ ثٞؽر ًبي٢ ٦ٓ اإل٦ربيةحلح  اإٔل

 .٦ٓ ركح ا٣ٕرص اذلم دٕحن٫ أمؿيكةاألمؿيكيح ٚإ٫٩ ال يتكٜ 
  ٰ                                                                       ي٧ك٨ جلة أف ٩ٞؿر ثال ٦جة٣٘ح أف اتل٧ـؽ اذلم ي ٕةين ٦٪٫ ص٪ٮب الكٮداف أمؿيك
                                                                املجنأ كأمؿيكٰ اهلؽؼ كأمؿيكٰ اهلٮل دكف أف ي ٛيؽ أمؿيكة ثأم يشء إال يف 
اتلعؿيي ىلع احل١ٮ٦ةت ا٣ٕؿبيح يف م٧ةؿ الكٮداف ز٥ ىلع احل١ٮ٦ةت اجل٪ٮبيح يف 

ٛك٭ة. ك٨٦ َؿااٙ اػذيةرات الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم أ٫٩ ٬ٮ اذلم اػذةر صٮف صٮبة ٩
( حلؾ٬ت إىل ص٪ٮب الكٮداف حل١ٙ ا٣ٛؿٝح املذ٧ؿدة ٨ٔ د٧ؿد٬ة، 9119ػ  1519ٝؿ٩ٜ )

يف ا٣٘ةثح كا٥ٌ٩ هل٥ كأننأ اجلحل  اجل٪ٮدإىل ٧٤ٚة كو٢ ٝؿ٩ٜ إىل ص٪ٮب الكٮداف ذ٬ت 
 ٩ية ٬ٮ احلؿًلح النٕجيح تلعؿيؿ الكٮداف.النٕيب تلعؿيؿ الكٮداف كأننأ هل ص٪ةظة ٦ؽ

 حماـِّ 
أٌا إجياةيات الؽئيؿ سػفؽ ٍُريي املٍٓث يف الفياـث ادلاعييث فخخٍرو يف ذالذث 

 :أمٔر
ػ ٚٞؽ اكف ٦ٓ الىعٮة ا١ٛ٣ؿيح ٤ٝجة كٝةبلة، ث٧ة يف ذلٟ الىعٮة اإلقال٦يح  1

م أكو٫٤ إىل كٌلف حبك٥ ظج٫ ل٤سٞةٚح اذل ،كاالٝذىةديح كا٧٤ٕ٣يح ىلع ظؽ قٮاء



 

 

 

 

 ،                                                                       ا٣رتدد ىلع وةلٮف األقذةذ ا٣ٕٞةد ي ٌٕل ٨٦ ٝي٧ح اثلٞةٚح كٚةاؽد٭ة جلْةـ ٦س٢ ٩ْة٫٦
كل٥ يك٨ ٠جٞيح ا٣ٕك١ؿيني اذلي٨ يذعككٮف مكؽقةد٭٥ ظني يك٧ٕٮف لك٧ح 

 اثلٞةٚح.
ٔ ٤ية ٨٦ اجلة٦ٕةت  9                                                                    ػ اكف ٦ٓ اجل٭ٌح اتل٤ٕي٧يح ثال ظؽكد كٝؽ أجنـ ٚي٭ة ٦ٕؽالت 

 س.كاملٕة٬ؽ كاملؽار
ثك٢ أَية٫ٚ ٨٦ الىٮٚيح  (ػ اكف ٦ٓ ننةط املضذ٧ٓ املؽين اإلقالَل )دكف د٧ؾ٬ت 9

إىل اجل٧ةاعت ا٣ٞؽي٧ح كاجلؽيؽة، كٌلف حيرتـ ٧٤ٔةء ادلي٨  إىل اإلػٮاف املك٧٤ني
                                                           كحيرتـ ادلي٨ كاملذؽيجني كي ٕٮؿ ىلع ا٣ٞي٥ األػالٝيح يف املضذ٧ٓ، ك٦ٓ ٦ة  ،        كي ٞؽر٥٬

مؼىيح دٮٝٙ ٔ٪٭ة ٦ٓ الـ٨٦ ٚإ٫٩ اكف م٤زت٦ة ثةلؿٌف ٝؽ يؤػؾ ٤ٔي٫ ٨٦ ممةرقةت 
 .الؿكيح ٧٠ة اكف مكذٞي٥ الٮصؽاف ثال صؽاؿ

 غالكاحّ اخلارسيث 
الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم اإلٚؿيٞيح  كىلع مكذٮل الكيةقح اخلةرصيح اك٩خ ٔالٝةت

٦زت٩ح ػةحلح ٨٦ املنالكت ظىت ٦ٓ ازيٮبية ا٣يت اك٩خ تنضٓ اتل٧ؿد يف ص٪ٮب الكٮداف 
اك٩خ أكرث ٦ٕة٩ةد٫ ٨٦ د٤ٞجةت ا٣ٞؾايف. أ٦ة ٔالٝذ٫ ثةلٮاليةت املذعؽة  كرب٧ة

ـاز ٨٦ أم ٨٦ ا٣ُؿٚني، كظني  األمؿيكيح ٚٞؽ مٌخ َٮاؿ ق٪ٮات ظ٫٧١ ثال اقذٛ
أرادت أمؿيكة أف د٪٢ٞ ي٭ٮد ا٣ٛالمة ٨٦ أزيٮبية إىل إرسااي٢ ٚٞؽ صةءق صٮرج ثٮش 

ؿ ٧٩ريم ثك٢ النلكيةت ا٣يت ٩ةات الؿاحف األمؿيكٰ ث٪ٛك٫، كاظذِٛ الؿاحف صٕٛ
كيه  ،                                                                   ال د ْ٭ؿق ٦ذٮرَة ٦ٓ أ٫٩ ٦ذٮرط ثة٣ُجٓ يف املٮاٚٞح ىلع د٭ضري ٬ؤالء إىل إرسااي٢

 .ػُح أمؿيكيح تكذ٭ؽؼ ٦ٕةك٩ح إرسااي٢ ٣زتداد ث٭٥ ٔؽدا ك٦٪ٕح يف مٮاص٭ح ا٣ٕؿب
كٝؽ اكف الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم يف ٬ؾا اتلرصؼ دكؿارا َجٜ األو٢ للك 

ة٬ؿكف لنٕٮب٭٥ ٍٚٞ ث٧ة ل٥ يكٮ٩ٮا ٝةدري٨ ٤ٔي٫ يف ا٣ٕك١ؿيني ا٣ٕؿ                                                             ب اذلي٨ اك٩ٮا جي 
٢ّ ظؿو٭٥ ىلع اقرتًةء أمؿيكة أك ٔؽـ إٌٗةث٭ة. ك٦ٓ ٬ؾا ٚإف الؿاحف صٕٛؿ 
٧٩ريم ل٥ يك٥٤ ٨٦ رشكر أمؿيكة بكجت ثٕي دٮص٭ةد٫ اإلقال٦يح كبكجت ٝٮة أداا٫ 

                   كإ٧٩ة اك٩ٮا ي نضٕٮف يف ٔرص ل٥ يك٨ األمؿيكةف يؿظجٮف ٚي٫ بنؼىيةت ٨٦ َؿازق 
ٝ ؽرة كأكرث َةٔح.                            َؿازا أ٢ٝ 



 

 

 

 

 دوره يف وكف اتلٍػد الفٔفيييت 
الؿاحف صٕٛؿ ٧٩ريم ثةالحتةد الكٮٚيحيت مؿدجُح ث٧ة أملع٪ة إحل٫ ٨٦ أف ح ٔالٝ اك٩خ

٤ه إال جلٛك٫ كال يؿل يف اتلآمؿ ٔيجة ظىت إف اكف  ،                                  ا٣حكةر النيٮيع ا٣ٕؿيب ال خي 
٩ٞالب ٬ةم٥ ا٣ُٕة اكف أكرب ٌٚيعح ٣ٞي٭ة ا٣حكةر ا٣ٕؿيب اتلآمؿ م١نٮٚة، كرب٧ة أف ا

 .ٝج٢ أف يذٌةءؿ دكر الكٮٚييخ يف ٦٪ُٞح ا٣ٕؿب ىلع حنٮ ٦ة ظؽث َي٤ح الكجٕي٪ةت
ٚي٧ة ٝج٢ ٚن٢ ا٩ٞالب ٬ةم٥ ا٣ُٕة ٚٞؽ اك٩خ امل٤ْح الكٮٚيحذيح ٝؽ قيُؿت د٧ة٦ة ك

ةٝذؽار ل٤كيُؿة ىلع كقيُؿت صـاية ىلع الكٮداف كٌل٩خ ٦ذض٭ح ث ،ىلع احل٨٧ اجل٪ٮيب
ا٣ٞؿف اإلٚؿيٌف، كلٮ أف ا٩ٞالب ٬ةم٥ ا٣ُٕة جنط ٦ة اكف ٨٦ امل٧ك٨ أف دجًف مرص 
يح ال يه كال اجل٧٭ٮريح ا٣ٕؿبيح ال٤يبيح ٧٠ة اك٩خ ت كُل يف ذلٟ                                                                       ثٕيؽة ٨ٔ النئٮ
الٮٝخ، ٣ك٨ ا٣ٞؾايف اكف ٝؽ ظكت األمٮر ظكت املُٕيةت ا٣يت ل٥ يك٨ أظؽ 

 .يذىٮر أ٫٩ يٕؿٚ٭ة
اال٩تنةر الكٮٚيحيت يف أظؿج حلْح ثؿكدٮًلٮؿ ا٣ٞؾايف ا٣ٕٞيؽ ٧ٕ٦ؿ ؾا أٚن٢ ك١٬

كإف ثؽا أ٫٩ ٢ٕٚ ذلٟ ملى٤عح الؿاحف اجل٧ريم، ٥ٕ٩..  ،٨٦ حلْةت الىٕٮد الكٮٚيحيت
اكف ٬ؾا اتلٮص٫ ا٣ٞؾايف كا٢ٕٛ٣ ا٣ٞؾايف ٗري املكجٮؽ يكذ٭ؽؼ مى٤عح الؿاحف صٕٛؿ 

٧ٜ لىة٣ط األخ األكرب اذلم يف ابليخ اجل٧ريم صـاية ل١٪٫ اكف يف صة٩ج٫ األ٬ ٥ كاأٔل
 .األثيي

 امللارُث ةيِّ وبني الؽئيؿ األـػ 
ثٕؽ مخكح أيةـ ٨٦ مؿكر أربٕني اع٦ة ثةتل٧ةـ كال٧١ةؿ  9115دٮيف الؿاحف اجل٧ريم 

ك٨٦ ا٣ُؿيٙ أ٫٩ كدل ٦ٓ  ،كتك٫٧٤ الؿيةقح ك٬ٮ يف اتلةقٕح كاثلالزني 1515ىلع ا٩ٞالث٫ 
ل١٪٫ اعش ثٕؽق تكٕح أٔٮاـ اك٩خ  1591األقؽ يف ٩ٛف ا٣ٕةـ  الؿاحف الكٮرم ظةِٚ

رشي٨ اع٦ة ٌٝة٬ة راحكة قةثٞة ثح٪٧ة اعش الؿاحف األقؽ ا٣ٕٞٮد  ٨٧ً أربٕح ٔك
 .اثلالزح األػرية ٨٦ ٧ٔؿق راحكة ثٕؽ٦ة كو٢ ل٤ؿيةقح يف األربٕني

ٝةٔؽة أ٦ة اذلم أننأ ٬ؾا ا٣ٛةرؽ ثني ٬ؾي٨ الؿاحكني ا٣ٞٮيني ٚ٭ٮ ٦ؽل املكةٚح ٨٦ 
 .أمؿيكيح زةثذح ٔؿٚخ ثةق٥ إرسااي٢

* * * 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

قحبخ ويةٗذ٭ة دٕجري إاعدة ث٪ةء 
 
يسء اقذ٧ٕةهلة كرب٧ة أ

 
                            ٨٦ اتلٕجريات ا٣يت أ

 
                   

 
                

٣ك٨ املٕىن اذليك املٞىٮد يف ثٕي  ،نكةفاإلنكةف، ٤ٚحف ٨٦ امل٧ك٨ إاعدة ث٪ةء اإل
ك٬ٮ ٦ٕىن قي١ٮلٮيج ككصٮدم كقيةيس ٦ذ٧زي،  ،احلةالت ٬ٮ إاعدة ث٪ةء وٮرة اإلنكةف

                                                                    ك٬ٮ يف ظؽ ذاد٫ ي ٧س٢ اتلعؽم األكؿ يف اعل٥ الكيةقح يف األز٦ةت كاملٕةرؾ ال١ربل 
ـٔي٥ كوٮرة اجل٪ؽ         م دكٛ ٢ ذلٟ أف إاعدة ث٪ةء وٮرة اإلنكةف قٮاء يف ذلٟ وٮرة ال

ل٤زنيٙ املرتدت ىلع اهلـي٧ح يف املٕؿًلح  اجلرص يف أيح ٦ٕؿًلح ٝةد٦ح ٧٠ة دك٢ٛ إيٞةٚة
 الكةثٞح.

ٚٞؽ اكف ٦ٛذةح اجلضةح ٬ٮ إاعدة ث٪ةء  ،كيف ظة٣ح أكركبة ثٕؽ احلؿب ا٣ٕةمليح اثلة٩يح
وٮرة اإلنكةف األكريب ثك٢ ٦ة دٕ٪ي٫ اللك٧ح، كاملذأم٢ ل٤ذةريغ الكيةيس كاالصذ٧ةيع 

ركبة ٦٪ؾ ٩٭ةيح احلؿب ا٣ٕةمليح اثلة٩يح كظىت اآلف يؽرؾ األ٧٬يح الال ٦ذ٪ة٬يح هلؾا ألك
 املٕىن.

 املطشٔب أدى ادلور اذلي لً يكَ ةٍلػور أضػ غريه 
ٚإف أـ اتلعؽيةت ا٣يت كاص٭خ  ،أم يف ظة٣ح الٮ٨َ ا٣ٕؿيب املٕةن  ،يف ظةتل٪ة

م٢٧ ٬ؾا املٕىن وٮرة  ، كٝؽ1519مكذٞج٢ الٮ٨َ اك٩خ يه ث٪ةء وٮرد٫ ثٕؽ ٬ـي٧ح 
ـٔي٥ )كال ٩ٞٮؿ الؿاحف( ألف املٕىن اكف مؿدجُة ثـاع٦ح اك٩خ هلة اداعءات  ال
كأَؿكظةت ك٧َٮظةت كدجٕةت ٧٠ة أ٩٭ة أم الـاع٦ح يه ا٣يت قبجخ اهلـي٧ح الكةظٞح 
ٝ ؽرة                                                                       ثذرصٚةد٭ة ا٣يت ل٥ حتكت ظكةثة إال ليشء كاظؽ ٬ٮ الـاع٦ح ك٦٭ةثح الـاع٦ح ك

 الـاع٦ح.
                                                               ر مؽيؽ اك٩خ األ٦ح ا٣ٕؿبيح يف ظةصح إىل قيةيس ٦ ٞذؽر يكذُيٓ أف ي ٕة٣ش ثةػذىة

٨٦ وٮرة ممـٝح لـاع٦ح الؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن  1519                          ٦ة ػ٤ٞذ٫ ك٦ة ػ٤ ٛذ٫ ٬ـي٧ح 
                                                                         كأف ي ٕيؽ دؿًليت ٬ؾق الىٮرة ثأكرب ٝؽر ٨٦ ا٣رت٦ي٥ املذ٨ٞ ال١ٛي٢ ثةقتجٞةء مال٦ط 

                                 دجًف ٬٪ةؾ مٕةرات ٝةدرة ىلع أف د ٧ُنئ الـاع٦ح ٦ٓ ٔؽـ ٧َف ٬ؾق املال٦ط أم أف 
 اجل٧ة٬ري أف الـاع٦ح ل٥ دجذ٫ كأف احل٥٤ ا٣ٕؿيب ل٥ يجذ٫.



 

 

 

 

 1591- 1519 بةػذىةر مؽيؽ يُٰٕ للك ذم ظٜ ظ٫ٞ ٚإف حم٧ؽ أمحؽ املعضٮبك
ـٔي٥ دمةؿ ٔجؽ اجلةن  ثٕؽ أف دٕؿض ا٣ٕؿب  ٬ٮ ٬ؾا الؿص٢ ٬ٮ اذلم أاعد ث٪ةء وٮرة ال

 ا٣يتا٧ٞ٣ح ا٣ٕؿبيح ٚ٭ٮ اذلم ٥ْ٩ مؤد٧ؿ اخلؿَٮـ أك  ،تلةريغبكبج٫ ألوٕت ٬ـي٧ح يف ا
دك٤ٛخ ثؿٚٓ الؿكح املٕ٪ٮيح ل٤ٕؿب ك 1519أٗكُف  ٔٞؽت يف ًيةٚح الكٮداف

ي٧٭٥ الؿاحف ٔجؽ اجلةن  كيه  ،٦آيس اهلـي٧ح الكةظٞحك ثٕؽ أف ادٌعخ ٦ٕةل٥ ،كٔز
الـ املٕةل٥ ا٣يت اكف ٝؽ د٥ إػٛةؤ٬ة )مؤٝذة( ألقةثيٓ ث٢ٌٛ الكيُؿة  ىلع كقةا٢ اإٔل

خ ٩ٛك٭ة ىلع الٮصؽاف اجلؿيط  .٣ك٨ احلٞيٞح رساعف ٦ة ادٌعخ كًٚؿ
اكف األمؿ يف إاعدة ث٪ةء الىٮرة يذ٤ُت مخكح ٔ٪ةن  ل٥ يك٨ ٨٦ امل٧ك٨ أف يذ٥ 

ٔ٭ؽا صؽيؽا ك ا٣رت٦ي٥ ثؽكف اقتيٛةا٭ة لك٭ة، اكف يذ٤ُت مرسظة كوٮرة ككٚةٝة ك٦جةيٕح
 .مٕةرات صؽيؽة ٨٦

 طشٔب ةِاء ضٔرة الؽئيؿ غتػ اجلارص نيف أاعد امل
صةء ا٣ٛ٪ةف األديت النةٔؿ امل١ٛؿ حم٧ؽ أمحؽ املعضٮب راحف كزراء الكٮداف 
ككٚؿ ٬ؾق ا٣ٕ٪ةن  اخل٧كح ثُؿيٞح دجؽك اآلف بكيُح ل١٪٭ة اك٩خ ٦ؾ٤٬ح يف ٦ٞةربذ٭ة 

جٞؿيذ٭ة كجنةظ٭ة/  ٔك
 ٕؽ املٕؿًلح ث ٬1519ٮ مرسح مؤد٧ؿ ا٧ٞ٣ح ا٣ٕؿيب يف اخلؿَٮـ أٗكُف  فاملرسح

٩ْؿا أل٩٭ة  ،                                                            بن٭ؿي٨ كيف اعو٧ح ل٥ د٧ةرس املـايؽات كل٥ د ٕؿؼ ثةقذٌةٚح املؤد٧ؿات
ري راٗجح يف ق٧ٕح الـاع٦ح كالىؽارة ك١٬ؾا ٚةملرسح صؽيؽ ثك٢  ،حمؽكدة املٮارد ٗك

 ٦ة دٮٚؿق اجلؽة ٨٦ ػالص ٨٦ دؿاث املةيض ك٦ٕٞجةد٫ اخلُؿة.
  ٧ةء ا٣ٕؿبيه وٮرة الؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن  الطٔرة كٝؽ أظةط  ،كاٝٛة ثني ٔز

ك٨٦ ٨ّ أ٫٩ ل٥ خيُئ يف ظٞ٭٥ كإف اك٩خ  ،ث٫ أٔؽاؤق ٝج٢ أوؽٝةا٫، ٨٦ أػُأ يف ظٞ٭٥
احلٞيٞح أ٫٩ أػُأ يف ظٞ٭٥ دميٕة. اك٩خ ٬ؾق يه وٮرة الٮاٝٛني ىلع ػنجح املرسح 

ـٔي٥ امل٪٭ــ الٮاٝٙ ثح٪٭٥ ٣ك٨ الىٮرة الؿظجح ل٧٤رسح ل٥ دٞذرص ىلع ػنبذ٫  ،كال
مىٮ٩ح جب٧ة٬ري ك زكاؿ ظةا٫ُ الؿاثٓ ٚأوجعخ مؤ٦٪ح كم٧ٌٮ٩ح كإ٧٩ة اتكٕخ ثٕؽ

قٮدا٩يح ٗٛرية دٕؿؼ ٦ٕىن اجلؼٮة كالن٭ة٦ح كابلُٮ٣ح كا٣ٛؽاء كحتت مرص ظجة دمة 
ـاؿ( مرص اجلةن يح. ٥ لك األذل اذلم أحلٞذ٫ ث٭ة )كال د  ٗر



 

 

 

 

 ٔفاق ـ٧ٔةء ا٣ٕؿب، اك٩ة يف ذلٟ  ال الٮٝخ ٝؽ يذعٜٞ ثني أكرب ػى٧ني ٨٦ ال
كوال إىل مؿظ٤ح دككري ْٔةـ ثٌٕ٭٧ة ابلٕي يف احل٨٧ كٝؽ ٚن٤خ حمةكالت 
ال٦يح  كٚةٝ٭٧ة ٨٦ ٝج٢، ٚٞؽ اك٩خ حمةكالت ركدح٪يح ثريكٝؿاَيح تكذ٭ؽؼ الىٮرة اإٔل
دكف ػٮض يف املنلك احلٞيٌف كظ٢ هل.. كٝؽ دك٢ٛ املعضٮب ثؾاكا٫ ثإد٧ةـ ٬ؾا 

٨٧ قعت الٮٚةؽ اذلم ٨٧ً قعت اجلحل املرصم ٨٦                                 احل٨٧ ثىٮرة مج٫ م رشٚح، ًك
الؿاحف الكالؿ ٩ٛك٫ ثُؿيٞح أذرب٬ة الكالؿ ٩ٛك٫ ػية٩ح ٩ةن يح هل، يف املٞةث٢ اثذٕؽ 

ٚح أيٌة احل٧يؽيٮف()امل١٤يٮف   املعضٮب كٝؽ اكف.                                 ٨ٔ الىٮرة ثُؿيٞح مج٫ م رش 
 ،ٝج٫٤ دٮىل إجنةز ٦ة ٚن٢ ٚي٫ اجل٧يٓ ٨٦ اذلم الؿص٢ ٬ٮكدث٤ٮ٦ةقحذ٫  حب٪١ذ٫ كػربد٫

٦ْة٬ؿ  ك٬ٮ إد٧ةـ اتلٮقٍ كالى٤ط ثني امل٤ٟ ٚيى٢ كالؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن  كإزا٣ح
كإ٩٭ةء املٮاص٭ح يف احل٨٧ ثُؿيٞح ي٧ك٨ كوٛ٭ة ىلع حنٮ  ،ثح٪٭٧ة اخلالؼ احلةد املذٛة٥ٝ

٦ة ٤ٕٚ٪ة ثأ٩٭ة مج٫ مرشٚح ل٤ض٧يٓ ذلٟ أ٩٭ة وؽرت ل٤ؿأم ا٣ٕةـ حتخ أُٗيح الى٧ٮد 
 .ا٣ٕؽك كاتلٮظؽ يف مٮاص٭ح

 ـٔي٥  :املتايػث جت٤خ يف وي٘ح ٝؿارات ا٧ٞ٣ح ٧٠ة جت٤خ يف اقذٞجةالت اجل٧ة٬ري ل٤
كٝؽ  .ل٤ٮٚٮد ز٥ ٣ٞؿارات ا٧ٞ٣ح ز٥ ٦جةيٕذ٭٥ ل٤ٞةدة ز٥ كدأ٭٥ احلةر ل٤ض٧يٓك امل٪٭ــ

 إىل ٦ة ثةيٕذ٭ة ٤ٔي٫ اجل٧ة٬ري كويةٗح ذ٠يح دٮو٤خ ا٧ٞ٣ح ا٣ٕؿبيح ث٢ٌٛ محةس وةدؽ
 ،الالءات اثلالث ٩ْؿيح املٮٝٙ ا٣ٕؿيب املٮظؽ أك ٦ة ٔؿؼ ثأ٫٩ ٬ٮ ٦ة ٔؿؼ ىلع أ٫٩ك

كٌلف ٬ؾا املٮٝٙ اذلم ػؿصخ ث٫ ا٧ٞ٣ح ٬ٮ ٩ُٞح اذلركة يف اتلٕةكف ا٣ٕؿيب يف ا٣ٕرص 
 .احلؽير
 :ي ٧ك٨ د٤ؼيى٫ يف لك٧ح كاظؽة ل٥ يكذ٤٧ٕ٭ة املؤد٧ؿكف اتلشػيػ يف الشػارات                                             ، 

جلةن  كا٣ٕؿب ٨٦ كراء ٝيةدد٫ ٝؿركا ل١٪٭ة يه احلٞيٞح كيه أف الؿاحف دمةؿ ٔجؽ ا
الى٧ٮد ثٕؽ أف ٚن٢ الىٕٮد، كاملٕىن املٮصـ ل٤ٛةرؽ ثني اللك٧ذني ال يذ٧س٢ يف ظؿؼ 

املْ٪ٮف يف ٦س٢ ٬ؾق احلةالت إذ د٧س٢ ك كاظؽ ل١٪٫ ٔرب ٨ٔ ٩ٛك٫ ثذٕجري ي٪يف ا٨ْ٣
٥ٗ ٦ة كر ،ال و٤ط كال دٛةكض كال أرتاؼ ثإرسااي٢ /٬ؾا الى٧ٮد يف الالءات اثلالث

٤ٞخ خب٧كني اع٦ة مٌخ ىلع  ٨٦ أف ٬ؾق النٕةرات  1519                                         ٝؽ ٩ٛ٭٫٧ اآلف ث٤ٕٞيح و 



 

 

 

 

اك٩خ يف ظؽ ذاد٭ة ٝيؽا ىلع وةظت ا٣ٞؿار ٚإف األمؿ ل٥ يك٨ حيذ٢٧ ٗري ٬ؾا يف 
أك  1519وعيط أ٫٩ رب٧ة اكف ٨٦ الٮاصت إاعدة اجلْؿ يف الىي٘ح يف  ،1519أٗكُف 

ثك٢ محةق٭ة كبك٢ ػيبذ٭ة كبك٢  1519 ك٣٨، ك٬ٮ ٦ة ل٥ ي٫٤ٕٛ أظؽ 1591أك 1515
 ٝكٮد٭ة ك٬ـي٧ذ٭ة ل٥ دك٨ حتذ٢٧ ٦ة ٬ٮ أدىن ٨٦ ٬ؾا النٕةر اجلؽيؽ ا٣رباؽ.

 ةػايث غرص وفاق غؽيب فاغو 
ذأم٢ اآلف يف ٩ ،ىلع يؽ املعضٮب كاألز٬ؿم كالكٮدافثٕؽ حت٤ي٤٪ة هلؾق الى٪ةٔح 

٬ؾق ا٧ٞ٣ح اكف إيؾا٩ة   Outputامل٪ذش اذلم ٦س٤ذ٫ ٬ؾق الىٮرة اجلؽيؽة ٚ٪ضؽ أف ٦٪ذٮج
كدكة٢ٚ أػٮم ثؽيال ٨ٔ  ،ثجؽء مؿظ٤ح صؽيؽة ٨٦ دٕةكف ٔؿيب ثؽيال ٨ٔ ترشذـ

ؽاكات ٦ذٕؽدة  ،دؿبه كمٮٝٙ كاظؽ ٨٦ ٔؽك كاظؽ ثؽال ٨٦ مٮاٝٙ ٦ذ٪ةٌٝح ٔك
 .لزلات

 ،إذا ٤ٝخ إف ٬٪ةؾ ٨٦ مةرؾ حم٧ؽ أمحؽ املعضٮب يف إد٧ةـ ٬ؾا لك٫ ٚإ٩ٟ حمٜ
ؽ ٗريق اكف ٝةدرا ىلع أف يذ٥ ٬ؾا لك٫ ١ٚؿا ك٩ىة كويةٗح ل١٪ٟ إذا حبسخ ٨ٔ أظ

                                                              ٨٤ٚ جتؽ يف ا٣ٕؿب ال٧ ذةظني يف ذلٟ ا٣ٕرص ٗريق. دذأم٢ يف ٬ؾا املٮٝٙ ٚرتل  ،كإػؿاصة
ٙ ثٕجةدق ظني ينةء هل٥ ال٤ ُٙ كأ٫٩ كظؽق ا٣ٞةدر ىلع أف   ُ                                                                         أف اهلل قجعة٫٩ كدٕةىل ي٤

ف اجل٧ي٢ اجلةن م يف ظة٣ح                                          يؿزؽ ال٧ جذًل ٨٦ ظير ال حيتكت. ز٥ دذأم٢ ٩كؿا
٦٪ىج٫ كوعذ٫ كظؿيذ٫ كظيةد٫  /املعضٮب اذلم ٚٞؽ لك يشء ثٕؽ أ٢ٝ ٨٦ اع٦ني

                                    ٚال د٤٧ٟ إال أف دؽٔٮ اهلل أال  يذ١ؿر ٬ؾا  ٩1515تيضح ا٩ٞالب ٔك١ؿم يف ٦ةيٮ 
 اجل١ؿاف.

 الطػيػ ادلويل و يف األمً املخطػة أدواره اثلالذث
 ،الـاع٦ح ا٣ٕؿبيح ٔ٪ؽ ظؽكد مؤد٧ؿ ا٧ٞ٣حل٥ يٞٙ ص٭ؽ املعضٮب يف دؿ٦ي٥ وٮرة 

لك ٝؽراد٫  ٚٞؽ كّٙ حم٧ؽ أمحؽ املعضٮب، ث٢ ا٦ذؽ إىل الىٕيؽ ادلكيل ٧٠ة ا٣ٕؿيب
ا١ٛ٣ؿيح كابلية٩يح ك٦ٕؿٚذ٫ ثةإلجن٤زييح الؿاٝيح كبة٣ٞة٩ٮف ادلكيل يف اتلعؽث ثةق٥ 

٫كٝؽ أدمٕخ الٮٚٮد ا٣ٕؿبيح ىلع أف د ،الٮٚٮد ا٣ٕؿبيح يف األم٥ املذعؽة ك٬ٮ راحف  ًٛٮ
ح ا٣ٕؿبيح يف ص٤كةت اجل٧ٕيح ا٣ٕة٦ح لألم٥  لٮزراء الكٮداف ل٤ذعؽث ثةق٥ املض٧ٔٮ



 

 

 

 

ىيح د٧ة٦ة ل١٪٫ ا٤ًُٓ ث٭ة إٔؽادا د٤ٟ امل٭٧ح وٕجح املذعؽة كٌل٩خ إ٣ٞةء ثأ٢ٌٚ ك ٔك
ا٦ذؽ أزؿ ظؽيس٫ ا٣ٞة٩ٮين يف ٬ؾق اجل٤كح ٚرتؾ أزؿق ٦٪ؾ ذلٟ احلني يف ٚ٭٥ ، كوٮرة

كدٕةم٤٭ة ا٣ٞة٩ٮين ٦ٓ ٬ؾا  كٝؿارد٭ة ل٤رصاع ا٣ٕؿيب اإلرساايٌل ذعؽة٦٪٧ْح األم٥ امل
 .٦٪ؾ ذلٟ احلني الرصاع

يف د٥ٔ  ك٨٦ احلٜ أف ٩ٞٮؿ إف ٬ؾا ل٥ يك٨ أكؿ مٮاٝٙ حم٧ؽ أمحؽ املعضٮب
ٚٞؽ ٝةـ ث٧س٢ ٬ؾا املٮٝٙ ٔ٪ؽ كٝٮع ا٣ٕؽكاف  ،الؿاحف ٔجؽ اجلةن  يف املضذ٧ٓ ادلكيل

ف ٬ٮ أيٌة ٬ٮ كزيؿ اخلةرصيح ا٣ٕؿيب اذلم دٮىل احلؽير يف كٌل 1591اثلاليث ىلع مرص يف 
 .األم٥ املذعؽة دٚةاع ٨ٔ احلٜ ا٣ٕؿيب كد٪ؽيؽا ثة٣ٕؽكاف اثلاليث

 ك٨٦ ا٣ٕضيت إف األدثيةت اتلةرخييح املرصيح دٞٛـ ىلع ٬ؾق األدكار اثلالزح
ٮع اىل إثؽاء ،ل٧٤عضٮب  ث٢ إف ثٌٕ٭ة كخبةوح ٠ذةثةت املـكري٨ د٪رصؼ ٨ٔ املًٮ

احلٞؽ ىلع ٝؽراد٫ كأداا٫ ك٬ٮ اذلم ل٥ ين٭ؽ ٔرص اثلٮرة ك ا٣ٕؽاكة هلؾا الؿص٢ ا٣ْٕي٥
اإلػالص ٚإف حم٧ؽ ك ث٢ دجًف احلٞيٞح املؿة كيه أ٫٩ ٦ٓ لك ٬ؾا ا٣ُٕةء .٩ْريا مرصية هل
٩كؿاف اجل٧ي٢ كا٣٘ؽر ٦ة اكف  رساعف ٦ة ٣ٌف ٨٦ ٔجؽ اجلةن  ٨٦ أمحؽ املعضٮب

ٔ٪٫ كال يٛؿط ٚي٫ يف لك األكٝةت كإف اكف الٮصؽاف ا٣ٕؿيب اجلْةـ اجلةن م ال يكذ٘ين 
 .يؾ٠ؿ مٮاٝٙ املعضٮب ثك٢ اال٦ذ٪ةف

 شغطيخّ اىفؽيػة 
 ،كجنةظ٫ ل٥ يأت ٨٦ ٚؿاغ 1591ػ  1519 حم٧ؽ أمحؽ املعضٮب الٮاٝٓ أف ظٌٮرك

زاد ٠جري، ٥٤ٚ يى٢ أظؽ ٨٦ ٦سٞيف ك كإ٧٩ة اكف ظٌٮرق كإجنةزق يكت٪ؽ إىل دةريغ َٮي٢
ىل ٦ة كو٢ إحل٫ حم٧ؽ أمحؽ املعضٮب ٨٦ ماك٩ح يف الكيةقح كاثلٞةٚح ٦ٕة، كٝؽ ا٣ٕؿب إ

                                                                    اك٩خ زٞةٚذ٫ د ى٪ٙ يف مىةؼ أ٢ٌٚ رمٮز٬ة يف ا٣ٕةل٥ كلٮ أ٫٩ ختًل ثٕي اليشء ٨ٔ 
ٔؿكبذ٫ أك كَ٪حذ٫ جلةؿ ٠سريا ٨٦ اتل١ؿي٥ ادلكيل اذلم اكف ٠ٛيال ثأف يٞؽق٫ ا٣ٕؿب 

٦أػٮذ الٮصؽاف ثأ٦ذ٫ كآ٦ةهلة هلة ٥٤ٚ ي٨ٕ ثأف بكبج٫ ل١٪٫ اكف مأ٫٩ مأف املؼ٤ىني، 
 .حيى٢ ىلع صةاـة ٩ٮب٢ ىلع قبي٢ املسةؿ كلٮ أ٫٩ ١ٚؿ ٚي٭ة جلةهلة



 

 

 

 

اعش يف ك ث٧ؽي٪ح ادلكي٥ يف كاليح اجلي٢ األثيي 1519اعـ  حم٧ؽ أمحؽ املعضٮبكدل 
كٌلف صؽق أل٫٦ ٔجؽ احل٤ي٥ مكةٔؽ الكةٔؽ األي٨٧  ،٠٪ٙ ػةهل حم٧ؽ ٔجؽ احل٤ي٥

 امل٭ؽيح ٔجؽ الؿمح٨ اجلضٮَل.. ٣ٞةاؽ
ز٥ ىف ٦ؽرقح ، د٤ٕي٫٧ األكيل يف اخل٤ٮة ٚةل١ذةب ثةدلكي٥ حم٧ؽ أمحؽ املعضٮبد٤ًف 

يف  (مأ٫٩ مأف اجلؼجح الكٮدا٩يح يف ٔ٭ؽق)ٝىض ظيةد٫ اجلة٦ٕيح . كأـ در٦ةف الٮقُٯ.
كٌلف  ،ك٬ٮ يف احلةديح كا٣ٕرشي٨ ٨٦ ٧ٔؿق 1595لكيح صٮردكف يف اخلؿَٮـ، كختؿج ٚي٭ة 

ث٭ؾا يٮازم ػؿييج ادلٕٚح األكىل ٨٦ دٕٚةت لكيةت صة٦ٕح ا٣ٞة٬ؿة اذلي٨ ختؿصٮا يف 
 .1519كٌلف أ٤ٗج٭٥ ٦س٫٤ ٨٦ مٮاحلؽ  1595

٢٧ ٦٭٪ؽقة يف مى٤عح األم٘ةؿ ٚإف  ك٦ٓ أف املعضٮب ختؿج يف ٝك٥ اهل٪ؽقح ٔك
ك٩ةؿ  ،٩ٮفزٞةٚذ٫ الٮاقٕح كركظ٫ الٮزةثح دٕٚذةق إىل ادلراقح مؿة أػؿل يف دلةؿ ا٣ٞة

ك١٬ؾا ٚإ٫٩ ختؿج يف ٦ؽرقح ا٣ٞة٩ٮف ثٕؽ ٦ؽرقح ، 1599اإلصةزة يف احلٞٮؽ اعـ 
اهل٪ؽقح كأوجط يف ظة٣ح ٚؿيؽة ك٩ةدرة ا٩ٛؿد ٬ٮ ث٭ة ٝةًية ثٕؽ أف اكف ٦٭٪ؽقة، كٝؽ 

ظىت اقذٞةؿ ك 1599ٚٞؽ ٢٧ٔ يف ٦يؽاف ا٣ٌٞةء ٦٪ؾ ٦ةرس ا٣ٌٞةء كاملعة٦ةة ثة٢ٕٛ٣، 
 ةة.، حل٢٧ٕ ثةملعة1511٦اعـ 

ٝج٢ ذلٟ اك٩خ ا٣جنأة الٮَ٪يح ٝؽ أدةظخ ملع٧ؽ أمحؽ املعضٮب أف ين٭ؽ زٮرة ٚي٧ة 
أظؽاز٭ة، ك كٝؽ مةرؾ يف اثلٮرة ،يف مرص، 1515يف الكٮداف ا٣يت اك٩خ وؽل ثلٮرة  1591

٧٠ة مةرؾ ٚي٧ة دال مرصع الرسدار الكري يل قذةؾ ٨٦ أظؽاث ص٤ٕخ اإلجن٤زي 
قذ٧ٕةريح ىلع الكٮداف ىلع ظكةب كظؽة كادم يجذ٭ـكف ا٣ٛؿوح تلٞٮيح ٝجٌذ٭٥ اال

 .اجلي٢ كالٮصٮد املرصم
كبٕؽ ٬ؾق اثلٮرة ثٕرش ق٪ٮات وؽرت "دل٤ح ا٣ٛضؿ" ا٣يت رأس حتؿيؿ٬ة ٔؿٚةت 
حم٧ؽ ٔجؽ اهلل أظؽ رمٮز احلؿًلح اثلٮريح يف الكٮداف، كٌل٩خ املض٤ح دٕجريا ٩ةًضة ٨ٔ 

اتلضةين يٮقٙ بنري كيٮقٙ  كنرش مٕؿق ٦ٓ اثلٮرة اجلةًضح، كٚي٭ة ٠ذت املعضٮب
ري٧٬ة  .مىُىف ٗك



 

 

 

 

 مؤحٍؽ اخلؽجيني 
 ل١٪٫ ٦ةرق٭ة ،يف مؤد٧ؿ اخلؿجيني ٩ٮاثٖ أث٪ةء صي٫٤ ٦ٓ ٦ةرس املعضٮب الكيةقح

كإف اك٩خ ركح ا٢٧ٕ٣  ،ػة٣ٙ ٚي٫ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم كأمٞةءق ،ثؿؤيذ٫ ٬ٮ ٩ٛك٫
٪ةن  زاع٦ذ٫ ىلع حنٮ ثةرز .كاهلؽؼ كاظؽة ثح٪٭٥ كقُٓ            ك٦ ٕرتؼ ث٫،  كجت٤خ مٮا٬ج٫ ٔك

 .جن٫٧ الكيةيس ٠أظؽ ا٣ٞيةدات املذ٧زية
كىلع حنٮ ٦ة ٬ٮ ٦ٕؿكؼ يف ظؿًليةت ا٣ٞٮل االصذ٧ةٔيح ا٣يت د٢٧ٕ ٨٦ أص٢ 

كٝؽ  ،االقذٞالؿ ٚٞؽ اكف ٬٪ةؾ اػذالؼ يف الؿؤل ثني ا٣ٛىةا٢ الكٮدا٩يح املؼذ٤ٛح
ةج كاظؽ )أك د٧س٤خ أثؿز ٩ٞةط ٬ؾا االػذالؼ يف املٮٝٙ ٨٦ ابلٞةء ٦ٓ مرص حتخ د

 حتخ ٥٤ٔ كاظؽ(.
اكف الكٮدا٩يٮف ث٧نةٔؿ٥٬ الىةدٝح يؤ٦٪ٮف ثٕؿكبذ٭٥ كإقال٦٭٥ كبأف الٮظؽة ٦ٓ 
 مرص يه األمؿ ا٣ُجييع، ٣ك٨ املذى٤ني ثةتلؼُيٍ ملكذٞج٢ امل٪ُٞح ٨٦ أمؿيكةف

ح، أ٦ة ا٣ٞةدة الكٮدا٩يٮف اذلي٨ ك ٗؿبحني ل٥ يكٮ٩ٮا مؿدةظني إىل ٦س٢ ٬ؾق ا٣ٞٮة ابلةٗز
ال ي٪ٛى٤ٮف ٨ٔ منةٔؿ مٕج٭٥ ٚإ٩٭٥ اك٩ٮا حي٤٧ٮف ػربات قي١ٮلٮصيح إًةٚيح  اك٩ٮا

بكجت املةيض أك احلةرض. ك٨٦ املؽ٬ل أف اتلعـب د٥ ثُؿيٞح مج٫ ٬٪ؽقيح ظير 
٪يح )أك اخلذ٧يح( اتلٮص٫ ٦ٓ املُةبلني ثةلٮظؽة ىلع ظني آزؿت ا٣ُةاٛح  آزؿت َةاٛح املرٗي

 ةؿ.امل٭ؽيح اتلٮص٫ ٦ٓ املُةبلني ثةال٩ٛى
اكف "األ٩ىةر" املٕؿكٚٮف ثةق٥ "امل٭ؽيح" كاذلي٨ أقكٮا ٚي٧ة ثٕؽ "ظـب األ٦ح" 
يذؾ٠ؿكف ث٧ؿارة مٮٝٙ اجلحل املرصم اذلم ظةرب٭٥ ٦ٓ اجلحل ا٣ربيُةين كٝىض ىلع 
اثلٮرة امل٭ؽيح يف الكٮداف ا٣يت اك٩خ مٮا٠جح ثلٮرة ٔؿايب يف مرص. ك٦ٓ أ٩٭٥ اك٩ٮا 

٥ أف ٝةدد٭ة  يٕؿٚٮف ٨ٔ ظٜ أف اجلحل املرصم ٔجؽ ٦أمٮر كأ٫٩ آذل اثلٮرة ا٣ٕؿاثيح ٗر
ـالٮف يؾ٠ؿكف أثُةهل٥ اذلي٨ اقتن٭ؽكا ىلع يؽ ا٣ربيُة٩حني  اك٩ٮا ٨٦ ًجة٫َ ل١٪٭٥ ال ي
اذلي٨ اقذٕة٩ٮا ثةملرصيني ىلع ٝذةؿ كٝذ٢ الكٮدا٩حني.. اكف ٬ؤالء يؾ٠ؿكف ٦س٢ ٬ؾا 

ف أف دذ١ؿر ٚي٭٥ جتةرب أػؿل اتلةريغ ثةملؿارة املٕٞٮ٣ح ٚيعؾركف كحيذةَٮف كيكؿ٬ٮ
٣حكٮا ىلع اقذٕؽاد دلٚٓ ز٧٪٭ة، كٌلف ٦ٓ ٬ؤالء احلٜ لك احلٜ كال ٩ٞٮؿ اكف ٦ٕ٭٥ ظٜ 

 .أك ظٜ ٦ة



 

 

 

 

اكف الكٮدا٩يٮف اذلي٨ دٮلٮا الٮّةاٙ املؽ٩يح ي٧٤ٕٮف خبربد٭٥ أ٩٭٥ ٨٣ يكٮ٩ٮا 
ٕؽاء يف ٢ّ قُٮة املرصيني ابلريكٝؿاَيح كٌل٩خ جتةرب٭٥ امل٧ذؽة يف دلة الت ٦ذٕؽدة                                                          ق 

ؾر٥٬ ٨٦ الٮزٮؽ الاكم٢ ثةملرصيني  .                             حت 
ٔداُيني  ٔدان ليف ٔسّ الف  نشأة ح

ج٭٥ اكلٮٚؽ                                                                    اكف الكةقح الكٮدا٩يٮف اذلي٨ يـكركف مرص يؽرًلٮف أف ٬٪ةؾ ٨٦ حي 
٧٠ة يؽرًلٮف أف ٬٪ةؾ  ،كاإلػٮاف املك٧٤ني كالكٕؽيني كادلقذٮريني كاحلـب الٮَين

أف د٧ؽ يؽ٬ة إال يف ظؽكد ٦ة تكذُي٫ٕ ا٣ٞة٬ؿة دمةاعت ال دٕؿؼ ٔ٪٭٥ محبة كال دؿيؽ 
٨٦ قيُؿة ٚعكت، ث٢ إف ثٕي ١ٛ٦ؿم مرص اك٩ٮا يْ٪ٮف أف ا٧ٕ٣ٜ الكٮداين ي٧٪ٕ٭٥ 

٦ٓ أف الكٮدا٩حني اك٩ٮا ال ي٤ٞٮف ٔ٪٭٥ إزجةدة لزلات يف ٩ؽيح  ،٨٦ اذلكبةف األكريب
 .اتلٕةم٢ ٦ٓ اثلٞةٚح ا٣ربيُة٩يح ىلع قبي٢ املسةؿ

                                                   ٗؿيجة أف يكٮف ٬٪ةؾ اجتةق ي ٪ةدم ثةلنٕةر اتل٤ٞيؽم اذلم هلؾا لك٫ ل٥ يك٨ 
اقذؼؽ٦ذ٫ مٕٮب ٠سرية ٨٦ ٝج٢ ك٬ٮ مٕةر الكٮداف ل٤كٮدا٩حني كأف يكٮف ١ٛ٦ؿ 
ثٞة٦ح حم٧ؽ املعضٮب ٨٦ ٬ؤالء كذلٟ يف ٦ٞةث٢ امل٪ةدي٨ ثةالحتةد كىلع رأق٭٥ إق٧ةٔي٢ 

ر االقذٞالؿ يف مٮاص٭ح رٚٓ مٕة اذلم ،أ٨٤ٔ املعضٮب ا٧ٌ٩ة٫٦ حلـب األ٦حاألز٬ؿم. 
كىلع ظني اقذٕةف  ،ذلم اكف يؿ٫ٕٚ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم، امٕةر كظؽة كادم اجلي٢

ٚإف حم٧ؽ أمحؽ املعضٮب ل٥ يكتك٥٤ ل٤ُةاٛح. ك٣ك٨  ،األز٬ؿم يف ابلؽايح ثة٣ُةاٛح
                     ن                         األز٬ؿم ٨٦ اتلٕةكف قٮية  يف قبي٢ اخلالص ٨٦ االقذ٧ٕةر ك ٬ؾا ل٥ ي٧٪ٓ املعضٮب

 .ا٣ربيُةين
                                                                 ا أوجط املعضٮب ٬ٮ امل١ٛؿ املؽين أك ا٧٤ٕ٣ةين ال٧ ٕرب  ٨ٔ دٮص٫ األ٩ىةر أك ك١٬ؾ

ىلع ظني أوجط األز٬ؿم يف ا٣ُؿؼ اآلػؿ ٬ٮ امل١ٛؿ املؽين أك ا٧٤ٕ٣ةين املٕرب  ،امل٭ؽيح
٪يح  .٨ٔ دٮص٫ اخلذ٧يح كاملٗؿ

اعـ )ا٣ربملةف الكٮداين(                          ن                  ا٩ذؼت حم٧ؽ أمحؽ املعضٮب ٌٔٮا  ثةجل٧ٕيح ا٣ترشيٕيح 
 .1519كاقذٞةؿ ٦٪٭ة اعـ  1519



 

 

 

 

ٔسفّ ٌَ ديكخاحٔريث غتػ اجلارص   ةػايث ح
اكف ٨٦ املذي٧ني ث٧رص كرصةهلة ٚإ٫٩ اكف ٨٦ اذلي٨  حم٧ؽ أمحؽ املعضٮب ك٦ٓ أف

ٮا ٔجؽ  اقتنٕؿكا ػُؿ ادليكذةدٮريح اجلةن يح، ك١٬ؾا ٚإ٫٩ اكف ٨٦ اذلي٨ اعًر
ٮا ثٕٮدة ادلي٧ٮٝؿاَيح، كٝؽ جنط كاحنةزكا إىل ٔٮدة الؿاحف جنيت كَةبل 1591اجلةن  يف 

كاتلؼ٤ه ممة ادٜٛ ٤ٔي٫  ٣ك٨ ٔجؽ اجلةن  د٧ك٨ ٨٦ االتلٛةؼ الكٮدا٩يٮف يف ٬ؾا
ةٚةد٫  ،٦ٕ٭٥                                                             ٧٤ٚة ا٠تنٙ الكٮداف ٦ي١يةٚي٤يح ٔجؽ اجلةن  ٦ٓ ٔـهل جلضيت كدل 

اصذ٧ٓ االحتةديٮف كاال٩ٛىةحلٮف ىلع ٬ؽؼ كاظؽ ك٬ٮ  لرلي٧ٮٝؿاَيح كا٣ٞٮل املؽ٩يح
 .٨٦ ظك٥ ٔجؽ اجلةن اخلالص 

اذلي٨ دٔٮا  اكف املعضٮب وةدٝة ٦ٓ ٩ٛك٫، ك٬ٮ اذلم آزؿ أف يكٮف ىلع رأس
٥ لك ٔالٝةد٫ 1591لال٩ٛىةؿ ٨ٔ مرص ك٬ٮ ٦ة د٥ يف احلٮـ األكؿ ٨٦ ي٪ةيؿ ق٪ح  ثٗؿ

                                                          احل٧ي٧يح ث٧رص ك٦ سٞٛي٭ة كيف ٦ٞؽ٦ذ٭٥ األقذةذ ٔجةس حم٧ٮد ا٣ٕٞةد.
ٚإف  ،                           دؽ٥ٔ ٨٦ ي ُةبلٮف ثةالحتةد ٦ٕ٭ة٨٦ ا٣ُؿيٙ أ٫٩ ظني اكف ىلع مرص أف 

اجلْةـ اجلةن م ػؾهل٥ ث٢ ذحب٭٥ ك١٬ؾا أوجط املعضٮب يف مٮٝٙ أٝٮل مؿة كازجذني 
٨٤ٔ االقذٞالؿ ٝةؿ املعضٮب ٝٮتل٫ املن٭ٮرة ،كزالزة ٨٦ مٮٝٙ األز٬ؿم

 
                                   ٧٤ٚة أ
 
احلٮـ  /      

ح ح .ال ٦ٕةًر ي٥ املٕةًر ٤جيح ذلٟ أف األز٬ؿم اكف وةظت  ،٦ٓ أ٫٩ اكف يٮ٦٭ة ٔز اأٗل
بؽايح ا٩ٛؿاد ٔجؽ اجلةن  ك ٦٪ؾ ٩٭ةيح ٔ٭ؽ امل١٤يح يف مرص كَي٤ح ٔ٭ؽ حم٧ؽ جنيت

 .1591ثةحلك٥ ٦٪ؾ ٩ٮ٧ٚرب 

ك٣حف ٨٦ مٟ يف أف ًضؿ الكٮدا٩حني ٨٦ ديكذةدٮريح الؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن  
ٝةدت إىل اتلٕضي٢ ثةتلعٮؿ ًؽ الٮظؽة ظىت ال يٞٓ الكٮدا٩يٮف حتخ ظك٥ الؿاحف 

دٞٮؿ كد٭ذٙ  اجلةن  كوالح قةل٥ ىلع حنٮ ٦ة اك٩خ النٕةرات الكٮدا٩يح دمةؿ ٔجؽ
                  كد ٨٤ٕ ث٢ كد كؿر.

كبإٔالف ٩تيضح االقذٛذةء ىلع اقذٞالؿ الكٮداف أوجط املعضٮب يف املٮٝٙ األٝٮل 
دمة٬ريية كإف ل٥ يْ٭ؿ ٬ؾا ثؿكدٮًلٮحلة ذلٟ أف الكٮداف أػؽ ثةجلْةـ ا٣ربملةين ٚأوجط 

٥ ٨٦ ٦٪ىت راحف اجل٧٭ٮريح كأكرث ٨٦ ٬ؾا ٚإف الكٮداف ل٥ ٦٪ىت راحف الٮزراء أ٬



 

 

 

 

يكذؼؽـ ٣ِٛ راحف اجل٧٭ٮريح ٦جةرشة كإ٧٩ة اقذؼؽـ دٕجريات ٨٦ ٝجي٢ دل٤ف 
الؿاةقح كل٥ يكذؼؽـ دٕجري راحف اجل٧٭ٮريح ثةجله الرصيط إال ٦ٓ ٔ٭ؽ ا٣ٛؿيٜ ٔجٮد 

 .(1511ػ  1599)
 وزيؽا ليغارسيث و يف رئاـث احلهٌٔث

أوجط حم٧ؽ أمحؽ املعضٮب كزيؿا  1591 الكٮداف اذلم أ٨٤ٔ ٔٞت اقذٞالؿ
ك٩ْؿا ملة اكف يذ٧ذٓ ث٫ ٨٦ مٮا٬ت ك٦ٞؽرات ٚٞؽ رمع٫ 1599اعـ خلةرصيح الكٮداف 

 .1599الكٮداف أ٦ي٪ة اع٦ة لألم٥ املذعؽة يف 
حم٧ؽ دٮىل  (ٚرتة ادلي٧ٞؿاَيح اثلة٩يح /يك٧ي٭ة الكٮدا٩يٮف) 1511زٮرة أكذٮبؿ  كبٕؽ

اكف ٬ٮ الؿص٢ اذلم رأس الٮزارة ٦٪ىت كزارة اخلةرصيح مؿة أػؿل ز٥ ٮب أمحؽ املعض
ـٔي٥ الكٮداين النةب الىةدؽ امل٭ؽم الكٮدا٩يح إىل صة٩ت ٦٭ةـ كزيؿ  ،ػ٤ٛة ل٤
ٚذٕؿض ثٕؽ٬ة املكُل ثسٮرة اجل٧ريم  1515ك٢ّ ظىت ٝيةـ ا٩ٞالب ٦ةيٮ  .اخلةرصيح

ح ادلي٧ٮٝؿاَيح ىلع يؽ الؿاحف ا٣ُؿيٙ يف االمؿ أف ٩٭ةي ك٨٦ل٤كض٨ كظيةة امل٪ىف. 
ظؽزخ يف الٮٝخ اذلم اكف ٚي٫ األز٬ؿم راحكة كاملعضٮب راحكة  1515صٕٛؿ اجل٧ريم 

 ل٤ٮزراء.
كأكدع الؿصالف ا٣ْٕي٧ةف الكض٨، ثٕؽ أف ظ٢ اال٩ٞالب ا٣ٕك١ؿم )أك 

كىلع ظني دٮيف إق٧ةٔي٢  1599كظىت  1515حم٤٭٧ة ٦٪ؾ  ادليكذةدٮريح اثلة٩يح(
ة كأملة ٚٞؽ اعش املعضٮب ق٪ٮات ٨٦ اتلٕؾيت ل٥ األز٬ؿم يف ٩ٛ ف ا٣ٕةـ ٧٠ؽا كمًؿ

ؽز٪ة ٨ٔ أف ٬ؾا اجلعٮد دكؿس ٨٦                                                                        دك٨ دٞةحلؽ ا٣ٕؿكبح تك٧ط ث٭ة، ٣ك٨ اتلةريغ حي 
٧ةء ا٣ٕؿكبح أك م٤ٮًل٭ة أك رؤقةا٭ة ث٨٧ ٚي٭٥ الؿاحف دمةؿ  دكف أف يجذج٫ هل أظؽ ٨٦ ٔز

ـٔي٥ اجلـااؿم ث٨ ثيال  1591ك 1515ك١٬ؾا ٚإ٫٩ يف . ٔجؽ اجلةن  كامل٤ٟ ٚيى٢ اكف ال
يف الكض٨، كٌلف األز٬ؿم ىلع منةرؼ املٮت، كٌلف املعضٮب يف الكض٨، كٌلف ٔجؽ 

كًلؾلٟ ثٕي رؤقةء قٮرية، كًلؾلٟ اكف ٔجؽ اهلل الكالؿ يف ، الؿمح٨ اعرؼ يف امل٪ىف
 امل٪ىف كٌلف امل٪ىف ٬ٮ أػٙ الكضٮف.



 

 

 

 

 وشاغؽيخّ  شػؽه
جت٤خ ٝؽرد٫ النٕؿيح يف ديٮا٫٩  ٦ُجٮع كدليؽ كٝؽ ٚنةٔؿ ،أ٦ة املعضٮب النةٔؿ

اتلٕجري ٨ٔ لك ٨٦ احلٌةرة ا٣ٕؿبيح كاخلىٮبح  "ا٣ٛؿدكس املٛٞٮد" اذلم اكف ث٧سةثح ٧ٝح
ـق احل٪ني  ،اإلٚؿيٞيح كصكؽ وٮرة ظيح ل٤جُٮالت  ،املةيض ا٣ٕؿيب اإلقالَلإىل كٝؽ ٬
 ملةيض ٧٠ة ٦ة ٢ّ يجنؽق. ،كاألدلةد

ي٫٧ ك٦  ٫٧٤ٕ اإل٦ةـ الكٮداين ٔجؽ الؿمح٨ ثةمة امل٭ؽم/ٝةؿ يف رزةء ٔز

 ٦٪٫ ٝٮهل/كهل ٨٦ النٕؿ ا٣٘ـيل مٕؿ ٠سري ٗري من٭ٮر 

 كٝؽ ٠ذت ٝىيؽة يف النةٔؿة ٚؽكل َٮٚةف/

" ا٣يت دٕذرب ٨٦ ٔيٮف النٕؿ م٭يؽ الؿصةؼؿ حم٧ؽ أمحؽ املعضٮب يف ٝىيؽد٫ "يٞٮ
               ن                                   ن     ن    ا٣يت ٧ْ٩٭ة خت٤يؽا  ل٤ن٭يؽ ٔجيؽ ظةج األ٦ني اذلم قٍٞ م٭يؽا  دٚةاع  ٨ٔ ، كا٣ٕؿيب

 /احلؿيح ك٬ٮ يف ٦٪ٛةق



 

 

 

 

 ضلػ األـخاذ ْيلك ىلع الؾغيً املطشٔب
اكف ٨٦ اعدة األقذةذ حم٧ؽ ظكجني ٬يلك أف يكذ٢٘ أيح ٚؿوح يف اقذُؿاداد٫ 

ةد٫ ٦ٓ ٨٦ اك٩ٮا يٕؿٚٮف ظٞيٞذ٫ أك يٕةم٤ٮ٫٩ ٨٦ دكف اتل٤٧ٜ اذلم اكف حلىيف ظكةث
كٌلف ي٢ٕٛ ٬ؾا ثبكةَح مؽيؽ ٨٦ ٗري أف يؽرؾ أف درص٫ٚ يىيت وٮرة  ،يذ٧٪ةق ٦٪٭٥

املرصيني يف ٦ٞذ٢ كخبةوح أ٫٩ اكف يجذ٭ـ ٚؿوح كٚةة ٨٦ ي٭ةدم٭٥ أة ا٩ذ٭ةء ٩ٛٮذ٥٬ 
 .إلّ٭ةر مضةٔذ٫ كٝٮد٫ ،كٚٞؽا٩٭٥ ل٤عؿيح

٬ؾا احلٞؽ ادلٚني اذلم أّ٭ؿق األقذةذ حم٧ؽ ظكجني ٬يلك جتةق راحف إىل ؿ كا٩ْ
ٝؽـ ملرص كل٤ـاع٦ح  الٮزراء الكٮداين األم٭ؿ حم٧ؽ أمحؽ حمضٮب، ٦ٓ أف ٬ؾا الؿص٢

اجلةن يح ٦ة ل٥ يٞؽ٫٦ أم قيةيس ٔؿيب آػؿ ٨ٔ ظت كاٝذ٪ةع، كٝةد ٦ْة٬ؿة مؤد٧ؿ 
ـٔي٥ ملؿظ٤ح الالءات ا٣يت أاعدت دؿ٦ي٥ وٮرة ٔجؽ 1519اخلؿَٮـ يف  اجلةن  كٝؽ٦ذ٫ ٠

ا٣ْٕي٥ أ٫٩ يذىٮر ص٤ت جلٛك٫ ٨٦ األقذةذ حم٧ؽ  ل٥ يك٨ ٬ؾا الكيةيس ،اثلالث،
ٚ٭ٮ أكٛأ ٦٪٫ يف ال١ذةثح كالكيةقح  ،ظكجني ٬يلك احلٞؽ كا٣٘رية بكجت ٠ٛةيذ٫ ا٣ٛةاٞح

ي٥ ظٞيٌف، ٔك ،قيةيس ظٞيٌف، كأديت ظٞيٌف، ك٦ٕة، ٌٚال ٨ٔ أ٫٩ ١ٛ٦ؿ ظٞيٌف ٨ كٔز
هلؾا لك٫ ٚإف األقذةذ حم٧ؽ ظكجني ، كأ٫٩ اكف يذ٧ذٓ ثإٔضةب ٔجؽ اجلةن  بنؼىيذ٫

ـق يف ٬ةمل ٨٦ قذح قُٮر ثأكرث ٨٦ مخف ٩ٞةاه، ٚ٭ٮ  ٬يلك حيؿص يلع أف ي٧٤
، ك٬ٮ حمت ل٤عيةة «امل٭ؽم»ٔ٪ؽ « مٮّٙ»ًؽ الٮظؽة، ك٬ٮ اكرق ملرص، ك٬ٮ إىل ا٩ٛى

٫ املةديٮف ٨٦ يؿيؽكف كوٛ٭٥ ثأ٩٭٥ كيكذ٧ذٓ ث٭ة )ك٬ؾا ٬ٮ اتلٕجري اذلم يىٙ ث
ك٬ٮ يؤو٢ ل١٤ؿا٬يح بنٕؿ دٛٮٝٮا يف إقٕةد أ٩ٛك٭٥ ثةالقذ٧ذةع ثةملزلات احلكيح!!(، 

... لك ٬ؾا يأيت يف اهلةمل اذلم خيىى٫ األقذةذ حم٧ؽ ظكجني .٦٘ؿؽ يف ا٣ٕ٪رصيح
 ٬يلك ل٤ذٕؿيٙ ثةلؿص٢ ا٣ْٕي٥ ظني اكف الؿص٢ يف ٧ٝح ُٔةا٫ ملرص كل٤ٕؿكبح، ٣ك٨
ظٞؽ األقذةذ حم٧ؽ ظكجني ٬يلك يلع ٦ٞٮ٦ةت مؼىيح الؿص٢ ال يجذيه، كخبةوح أف 



 

 

 

 

األقذةذ حم٧ؽ ظكجني ٬يلك ٩ْؿة ٤ٔٮيح إىل حمضٮب ٚي٧ة دال ذلٟ ٨٦ ٔ٭ٮد اكف ي٪ْؿ 
 .دؿًلـ يلع أ٫٩ ي٭ٮذا اذلم ذثط أقذةذق مىُيف أ٦ني.

ٮب، كهلؾا                      ن                                ٠ؾلٟ ٚٞؽ اكف حمضٮب اعرٚة  ثأظٮاؿ مرص كرصةهلة ثأكرث ممة ٬ٮ ٤ُ٦
 ٚٞؽ اكف األقذةذ حم٧ؽ ظكجني ٬يلك يلع ادلكاـ ٠ذةثة ٦ٛذٮظة أ٦ة٫٦.

اٝؿأ ٬ؾق ا٣ٛٞؿة ا٣يت ظؿص األقذةذ حم٧ؽ ظكجني ٬يلك يلع أف يٌٕ٭ة يف اهلةمل 
احلؽير ٨ٔ حم٧ؽ امحؽ حمضٮب ك٬ٮ يف ذركة ُٔةا٫ ملرص ك٣ٕجؽ إىل ظني كو٢ 

 اجلةن /
                           ن             ة ثؽأ ظيةد٫ ا٤٧ٕ٣يح مكتنةرا  دلااؿة الكيؽ حمة٦ي« حم٧ؽ امحؽ حمضٮب»اكف األقذةذ »

ي٥ َةاٛح « ٔجؽ الؿمح٨ امل٭ؽم»          ن                     كٌلف ٦ٞؿبة  ٦٪٫ كٌلف اكدجة كمةٔؿا « األ٩ىةر»)ثةمة( ٔز
ت احليةة كيكذ٧ذٓ ث٭ة كٌلف  ة ١ٛ٣ؿة الٮظؽة ٦ٓ مرص كداا٥ « حمضٮب»                                 كٚ٪ة٩ة حي  ٦ٕةًر

 ا٣رتديؽ بليخ ٨٦ النٕؿ يٞٮؿ/
 «ل ادل٦يةف ثةخلرب احلٞنيصؿ           كلٮ أ٩ة ىلع ظضؿ ذحب٪ة »

كمؤدل ٦ٕ٪ةق أ٫٩ ظىت يف ظة٣ح اذلثط ٚإف ادلـ املرصم هل دلؿل يكي٢ ٚي٫ كادلـ 
 .«   ن ثؽا  أالكٮداين هل دلؿل آػؿ، كال ي٤ذٌف ادل٦يةف 

 اىفهؽيث  ذارهآ
أ٦ة ٠ذةث٫ ٨ٔ ادلي٧ٮٝؿاَيح ٚيٕؽ أظؽ أ٥٬ املؿاصٓ اتلةرخييح كا١ٛ٣ؿيح كالكيةقيح 

٢ يف الٮ٨َ ا٣ٕؿيب لك٫ كادلكؿ املذى٤ح ث٫ كٝؽ ٠ذت ٦ٞؽ٦ح ال يف الكٮداف ٚعكت ث
 /٬ؾا ال١ذةب ال٤ٮرد اكرادكف اذلم يٕذرب ٨٦ ١ٛ٦ؿم ٔرصق يف ثؿيُة٩ية كٚي٭ة ٝةؿ

٥ اد٭ةـ املعضٮب لإلدارة ا٣ربيُة٩يح يف الكٮداف ثذٞٮيح اال٩ٛىةؿ يف اجل٪ٮب ث٢  "ٗر
٣ك٨ ا٣ربيُةين جيؽ  .ح                  ن     كأػيش أف دكٮف صـاية  وعيع ،ثتنضي٫ٕ، كيه د٭٫٧ ػُرية

ةء يف الى٧ي٥ ك                            ن                    ظني ي٥٤ٕ أف املعضٮب يذلك٥ دك٦ة  ٨ٔ ا٣ربيُة٩حني ثةظرتاـ ثٕي الًؿ
ٚٞؽ  .. كاحلٞيٞح أف أظاك٫٦ يلع اجلةس كا٣ٌٞةية ديج اعدة ٦تكةحمح أكرث ٦٪٭ة ٩ةٝؽة.ثٮد

كأٔضت بنضةٔح امل٤ٟ  ،                                                 رس ق ٩ُٜ امل٤ٟ احلك٨ م٤ٟ امل٘ؿب الك٤ي٥ ثةل٤٘ح ا٣ٕؿبيح
ظىت الك٫٦ ٨ٔ الؿاحف ٩ةن ،  ،كأػؾ بكعؿ امل٤ٟ ٚيى٢ كٝٮد٫ ،ني كن اظذ٫ظك
  ."م ػؽ٫ٔ يف اجل٭ةيح اكف الكـ وؽيٜاذل



 

 

 

 

 املؤىفات:
 1511اىل أي٨ دذض٫؟" اخلؿَٮـ  /"احلؿًلح ا١ٛ٣ؿيح يف الكٮداف

 ـ1519"احل١ٮ٦ح املع٤يح يف الكٮداف" ا٣ٞة٬ؿة 
  ٥ حم٧ؽمنرتؾ ٦ٓ ٔجؽ احل٤ي 1511ك"مٮت د٩ية" ا٣ٞة٬ؿة 
 ـ 1591ك"حنٮ ا٣٘ؽ" اخلؿَٮـ 

  Democracy on Trial /ك"ادلي٧ٞؿاَيح يف املزياف" ثة٣ٕؿبيح كبةإلجن٤زييح
 أٌا دواويِّ الشػؽيث فيه:

 1511، ثريكت، ٝىح ٤ٝت 
 1511، ثريكت، ٤ٝت كجتةرب 
 1515، ثريكت، األ٩ؽلف املٛٞٮد 
 ثٕؽ كٚةد٫                   كٝؽ ن رش يف ا٣ٞة٬ؿة ،دينك مكجعيت 

 :غؽٔؼاتوهل ٌَ امل
 النٕؿ كالنٕؿاء 

 امللاالت 
يف ال١سري ٨٦ املضالت كالىعٙ أم٭ؿ٬ة ظٌةرة  ٠ذت حم٧ؽ امحؽ املعضٮب

دمٓ الكٮدا٩يٮف ثٕي ٦ٞةالد٫ كحمةرضاد٫ ثةل٤٘ح الكٮداف كاجل٭ٌح ز٥ ا٣ٛضؿ، كٝؽ 
املٞةالت كاخلُت املذٕؽدة داػ٢ ا٣ربملة٩ةت الكٮدا٩يح املذٕةٝجح أك يف أركٝح  اإلجن٤زييح

ح داػ٢ ا٣ربملةف,ا ي٥ املٕةًر  ألم٥ املذعؽة ك٦٪٧ْح ادلكؿ األٚؿيٞيح. اكف ٔز
 /٨ٔ رقةتل٫ 1599صة٦ٕح األز٬ؿ اعـ  ٩ةؿ ابلةظر ٧٠ةؿ ادلي٨ حم٧ؽ املةصكتري ٨٦

 1599     ن                                              أديجة ( كأصةز ٦ٕ٭ؽ ادلراقةت األٚؿيٞيح جبة٦ٕح اخلؿَٮـ اعـ  حم٧ؽ أمحؽ حمضٮب
محؽ حمضٮب/ ملعةت ٨٦ أ ثٕ٪ٮاف "حم٧ؽ رقة٣ح دث٤ٮـ اعؿ ل٤جةظر حم٧ؽ ٧ٔؿ مٮىس

" ا٣جرشة اتلٕؿيٛيح ا٣يت ٝةـ ثإٔؽاد٬ة ادل٠ذٮر حم٧ؽ الٮازٜ اذلم دؿأس .ظيةد٫ الكيةقيح
 .ٝك٥ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح جبة٦ٕح اخلؿَٮـ

* * * 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ـٔي٥ الكٮدايناك  1515 -1511إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم  ف مٮٝٙ اجلْةـ اجلةن م ٨٦ ال
أكؿ راحف ل٤كٮداف ث٧سةثح أثؿز ٧٩ٮذج ٣ٛن٢ ٩ْةـ الؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن  يف 
ٝ ؽ٦ة يف قيةقةد٫ ا٣ٕؿبيح الٮظؽكيح ا٣يت ٢ّ ي ٪ةدم ث٭ة ظىت ٦ٓ د٪ةَل ٬ؾا                                                                          ال٧ يض 

ي٧ 1519ا٣ٛن٢. اكف إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم ٦٪ؾ                                 ة ل٤كٮدا٩حني ال٧ ُةبلني ثةالحتةد ٦ٓ ٔز
كٝؽ أٝةـ قيةقةد٫ كداعيةد٫ كػُةث٫  ،مرص يف ٦ٞةث٢ امل٭ؽيني املُةبلني ثةال٩ٛىةؿ

الكيةيس ىلع ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة ك٢ّ يؽٔٮ إحل٭ة ٝج٢ أف يذ٥ االقذٛذةء اذلم ص٫٤ٕ 
ِل ثةقذٞالؿ الكٮداف اذلم د٥ إٔال٫٩ يف ٤ُ٦ٓ ي٪ةيؿ   .1591                                                                  ا٣ربيُة٩يٮف ٦ٞؽ٦ح ملة ق 

 ةػايث اخلؼالن 
كٝؽ حتٜٞ ػؾالف إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم ىلع يؽ الؿاحف ٔجؽ اجلةن  ٝج٢ أف يذعٜٞ 
                                                                 ثةقذٛذةء الكٮدا٩حني، كٌلف اخلؾالف اجلةن م ل٤كٮداف كاألز٬ؿم إمةرة ٦ ج١ؿة 
                                                                         ل٤ذٮص٭ةت ا٣ٞٮ٦يح ليك دجذج٫ إىل ظض٥ االٚرتاؽ املذىةٔؽ ثني ٦ة ي ٪ةدم ث٫ ٔجؽ اجلةن 

٫ الكيةقيح كاالقرتاديضيح ا٣يت د٢٧ٕ يف االجتةق املٌةد د٧ة٦ة ملة كبني ػُٮات ٩ْة٦
                                                                     ي ٪ةدم ث٫ قٮاء أكةف ذلٟ ٨ٔ ٝىؽ ٦ جيخ أـ ٨ٔ قٮء إدارة جت٢ٕ ا٣ٛن٢ ٩تيضح 
ال٦يح  ٥ ٨٦ ثٞةء ادلاعيةت اإٔل َجيٕيح ٣ٞىٮر األداء كاًُؿاث٫ إىل ظؽ ٦ؾ٢٬ ىلع الٗؿ

 يف االجتةق ا٣يت ثؽأت ث٫.
ٮٝٙ اجلةن م املعجٍ ل٤كٮدا٩حني املؤيؽي٨ ل٤ٮظؽة ٦ٓ ك٨٦ ا٣ٕضيت أف ٬ؾا امل

مرص ٢ّ يت٪ةٍل يف لك جتؿبح د٧ؿ ث٭ة اتلضؿبح الكٮدا٩يح كادلي٧ٮٝؿاَيح الكٮدا٩يح، كٝؽ 
                                                                 ازداد دٕٞيؽ املٮٝٙ اجلةن م ٩تيضح حلكةثةت ٗري ٦ ٤ٕ٪ح اك٩خ دؽٚٓ ٔجؽ اجلةن  

ت ٨٦ مرص، كإص٭ةض أيح ك٩ْة٫٦ إىل حمةربح أم جتؿبح دي٧ٮٝؿاَيح يف أم ماكف ٝؿي
 .ٔك١ؿم جتؿبح دي٧ٮٝؿاَيح لىة٣ط أم ظك٥

 اىلغاء ىلع لك جتؽبث ذات مالٌص إنفاُيث
الؿاحف ٔجؽ اجلةن  ٝؽ دُٮر يف اجتةق آػؿ ٬ٮ اجلٮ٬ؿم يف ٩ْةـ  ث٢ إف اهلؽؼ

ةيف  ا٣ٌٞةء ىلع لك جتؿبح ذات مال٦ط إنكة٩يح يف ٦ٞةث٢ تنضيٓ أم ظك٥ ثؽي٢      جي 
 .كٝؽ دكؿس ٬ؾا املٛ٭ٮـ إىل أثٕؽ ظؽ ٦ؾ٢٬ ،كة٩يحٝٮأؽ الؿمحح كاإلن



 

 

 

 

ك١٬ؾا دكؿر ػؾالف مرص يف ٔ٭ؽ ٔجؽ اجلةن  ل٤ذضؿبح ادلي٧ٮٝؿاَيح يف 
 .الكٮداف

 نشأحّ الطٔفيث 
اكف الكيؽ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم وٮٚية ثةلٮرازح ٚٞؽ ثؽأ ظيةد٫ يف اخل٤ٮة، بكجت 

نكج٫ يف ٬ؾق ا٣ٕةاالت ا٩ذ٧ةا٫ ٣ٕةا٤ح ٨٦ اعاالت الىٮٚيح ال١ربل يف الكٮداف ك
٦ٕؿكؼ ك٦ؾ٠ٮر ك٦ٞؽكر. كٝؽ د٤ًف د٤ٕي٫٧ األكيل ىلع يؽ صؽق ألثي٫ الكيؽ إق٧ةٔي٢ 

 األز٬ؿم ال١جري اذلم اكف مؼىيح ٦ٕؿكٚح ذات ٩ٛٮذ كدٞٮل كاظرتاـ كننةط.
اعش الكيؽ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم ظيةة َجيٕيح بكيُح ػ٤خ ٨٦ ا٣ٞكٮة كالكُٮة 

اث٪ة كمخكة ٨٦ ابل٪ةت، كدؿؾ قرية ظك٪ح كذ٠ؿا َجية كا٣ٕ٪ض٭يح كاالقتجؽاد كأجنت 
ٔ٪ؽ لك ٨٦ ٔؿٚٮق، كبةقتس٪ةء ظج٫ ملرص ٚإ٫٩ ل٥ يذٮرط يف أم حمٮر ٔؿيب، كل٥ يك٨ 
دةثٕة ألم أظؽ ٨٦ ا٣ٕؿب كال ا٣٘ؿبحني اكف ٧٩ٮذصة لالقذٞالؿ كاالظرتاـ كاألداء 

 اجلْيٙ اجلٌف.
ـ٧ٔةء الٮ َ٪حني اذلي٨ يكتكجٮف الـاع٦ح اكف الكيؽ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم ٧٩ٮذصة ل٤

 .٨٦ ا٣ٞٮأؽ النٕيجح ث٢ٌٛ دي٪ة٦يذ٭٥ كصةذثيح أٚاكر٥٬ كإصةدة ٔؿض ٬ؾق األٚاكر
ـٔي٥ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم ظيةد٫ امل٭٪يح ثٕؽ أف ا٩ُٞٓ ٨ٔ ادلراقح يف لكيح  كٝؽ ثؽأ ال

٢٧ ثةتلؽريف يف 1519صٮردكف ا٣يت اتلعٜ ث٭ة ك٬ٮ يف الكةثٕح ٔرشة ٨٦ ٧ٔؿق ) ( ٔك
قح ُٔربة الٮقُٯ كأـ در٦ةف، ز٥ ٩ةؿ ثٕسح لرلراقح يف اجلة٦ٕح األمؿيكيح يف ٦ؽر

ٙ ثةتلؽريف يف لكيح صٮردكف كٚي٭ة أقف دمةٔح ل٧٤٪ةّؿة،  1591ثريكت كاعد ٦٪٭ة                                                     ٚلك 
٪ؽ٦ة دأقف مؤد٧ؿ اخلؿجيني ا٩ذؼت أ٦ي٪ة اع٦ة هلؾا املؤد٧ؿ )  (.1599ٔك

 مؤحٍؽ اخلؽجيني 
ني أف يكٮف مبي٭ة حبـب املؤد٧ؿ اهل٪ؽم اذلم اك٩خ ا١ٛ٣ؿة ٨٦ مؤد٧ؿ اخلؿجي

ذلٟ يف د٤ٞيؽ )٦٭٪ؽس ك دؤكؿ إحل٫ أمٮر الكيةقح املع٤يح ثٕؽ حتؿر٬ة ٨٦ اإلجن٤زي،
 مكةراد٫.ك ثك٢ ٦ٞؽ٦ةد٫تلضؿبح الٮٚؽ املرصم  (ٗؿبية



 

 

 

 

 ث٦٢ٌٛ٪ةٝنةت كدلةدالت ٧٩خ  (مؤد٧ؿ اخلؿجيني)أم كٝؽ م٭ؽ ٬ؾا املؤد٧ؿ 
ك٨٦ ٔ٪ةن  ا٣رتبيح الكيةقيح كا٣ٛ٭٥ ادلي٧ٮٝؿايط كأًةٚخ الٮيع الكيةيس الكٮداين 

ٔ ؿؼ ٨ٔ الكٮدا٩حني ٨٦ ظت ل٤سٞةٚح كاالَالع كظت ل٤ضؽؿ                                                                    ٬ؾق اجلذةاش إىل ٦ة 
 .كاجلٞةش، كحتؽير آراا٭٥ ث٧ة يذ٧ةىش ٦ٓ اتلُٮرات ا٣ٕرصيح

ـاؿ ك جذ٫، ٧٠ة أ٩٭ة وٛةت ٬ؾق اخلىةؿ ال د                                                     ثةرزة يف املضذ٧ٓ الكيةيس الكٮداين كخن 
٥ ٨٦ ٤ٔٮ وٮت                                                                        د ُٰٕ هلؾق اجل ؼجح دٛٮٝة ثةرزا ىلع اجل ؼجح امل٪ةّؿة يف مرص ىلع الٗؿ

٤ٮ ٦٪رب٬ة   اجلؼجح املرصيح كًلرثة اداعءاد٭ة ٔك
 ضؾب األشلاء 

٦ٓ دُٮر احلؿًلح الكيةقيح الكٮدا٩يح كد٧ةيـ مٮاٝٛ٭ة جتةق ٌٝيح ا٣ٕالٝح ٦ٓ مرص 
يف الٮظؽة ٦ٓ مرص، كيف ذلٟ ٦ٕربا ٨ٔ ٔٞيؽد٫  1519ٚٞؽ دأقف ظـب األمٞةء يف 

ا٣ٕةـ دمٓ الكيؽ إق٧ةٔي٢ الؿاةقتني ظير أوجط راحكة ملؤد٧ؿ اخلؿجيني كراحكة حلـب 
كبٕؽ٬ة ثسالث ق٪ٮات اػذري راحكة لٮٚؽ  ،األمٞةء، كٝةـ ثأكىل زيةراد٫ إىل مرص

ةت يف مرص بنأف الكٮداف  .األظـاب املؤد٤ٛح ٚي٧ة قِل كٚؽ الكٮداف حلٌٮر ٦ٛةًك
ِل ثةملض٤ف كٝؽ دٮا                                                             ٠ت ٦ٓ ٬ؾا اتلُٮر املؤقيس ل٤عؿًلح الكٮدا٩يح أف تنلك ٦ة ق 

، ٧٠ة أٝةـ اإلجن٤زي ٦ة قِل ثةجل٧ٕيح ا٣ترشيٕيح يف 1511االقتنةرم حل١ٮ٦ح الكٮداف 
 .ٚٞةد الكيؽ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم املْة٬ؿات الٮَ٪يح ملٞةَٕح ٬ؾق اجل٧ٕيح 1519

ٔضػة ٌع مرص   ال
األز٬ؿم كأٝؿا٫٩ ٚؿوح ذ٬جيح إلجنةح مكةٔي٭٥ يف كصؽ٬ة  1599ملة ٝة٦خ زٮرة ك

الٮظؽة ٦ٓ مرص إذ اك٩ٮا أوؽٝةء كزمالء الؿاحف حم٧ؽ جنيت ا٣ٞؿيت ٦٪٭٥ يف الك٨ 
كًلؾلٟ كدل ا٣ٛؿيٜ ٔجٮد  1511ثح٪٧ة كدل الكيؽ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم اعـ  1511)إذ كدل اعـ 

حتةدم يف الٮٝخ ( كيف ٢ّ احل٧ةس الٮظؽكم أ٨٤ٔ ٨ٔ ٝيةـ احلـب الٮَين اال1511
اذلم اكف ٚي٫ جنيت راحكة ل٤ٮزارة، كا٩ذؼت األز٬ؿم راحكة هلؾا احلـب الٮَين 

 .االحتةدم



 

 

 

 

ث٪ةء ىلع ادٛةٝيح دٞؿيؿ مىري الكٮداف ا٣يت كٕٝخ ثني مرص كبؿيُة٩ية يف ٚربايؿ 
ـٔي٥ أصؿيخ اال٩ذؼةثةت ا٣ربملة٩يح يف ٩٭ةيح ا٣ٕةـ ٚٛةز احلـب اذلم يؿأق٫  1599 ال

٤جيح ث٧ة اكف يؽؿ ىلع أف الٮظؽة ٦ٓ مرص دذؽ٥ٔ كدذ١ؿس إق٧ةٔي٢  األز٬ؿم ثةأٗل
 ثك٢ الٮقةا٢.

ـٔي٥ أف  كو٢ األمؿ إىل إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم ٩ٛك٫ ٚةز يف دااؿة أـ در٦ةف اجل٪ٮبيح ال
ىلع ٦٪ةٚك٫ الكيؽ ٔجؽ اهلل ا٣ٛة٢ً امل٭ؽم كٌلف ٬ؾا يف ظؽ ذاد٫ دحلال قةظٞة ىلع 

 .لكٮدا٩حني ثةلٮظؽة ٦ٓ مرصمٕجيح األز٬ؿم كىلع اٝذ٪ةع ا
ـٔي٥ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم أكؿ ظ١ٮ٦ح كظؽة كَ٪يح ٨٦ ظـب٫ الٮَين           ك١٬ؾا ٠ٮ   ف ال
٤ٮؿ يف كزارة النٕت األكىل يف  1591االحتةدم يف   ،1591ىلع ٗؿار ٦ة ٫٤ٕٚ قٕؽ ٗز

ـٔي٥ كب٭ؾق الىٛح ظرض  أك ص٪جة إىل ص٪ت  1599إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم مؤد٧ؿ ثة٩ؽك٩ش ال
 الؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن .ة ثؿأس ٦ٓ ثةألظؿل رأق

 أزٌث ادلئٍكؽاؼيث يف مرص 
ٝؽ أزؿت دأزريا  1591دؽأيةت أز٦ح ادلي٧ٮٝؿاَيح يف مرص يف                  ىلع وٕيؽ مٮاز  اك٩خ

٦جةرشا ىلع الكٮداف إىل ظؽ ػؿكج املْة٬ؿات اهلةدٛح بكٞٮط ٔجؽ اجلةن  كالٌجةط 
ٔ ؿؼ ثأز٦ح ٦ةرس  األظؿار كبرضكرة ٔٮدة حم٧ؽ جنيت ك١٬ؾا أٔيؽ حم٧ؽ                          جنيت ٚي٧ة 

ريس٧ة د٧ك٨ ٔجؽ اجلةن  ٨٦ إاعدة د٪ْي٥ وٛٮ٫ٚ كا٣٘ؽر ث٫ كبةإلػٮاف  1591
 .1591املك٧٤ني يف ٩ٮ٧ٚرب 
االٚرتاؽ الكٮداين ظير اكف النٕةر املؿٚٮع ا٣ٛةو٤ح يف ُٞح اجلكٌل٩خ ٬ؾق يه 

الكٮداف؟                                                             ٔال٩يح/ ٢٬ دٞج٤ٮف ثٕجؽ اجلةن  كوالح قةل٥ كد ٌعٮف ثةلكٮداف كظؿيح 
ماك٩ذ٫ كصج٭ذ٫ بكجت قيةقةت ٔجؽ ك ك١٬ؾا دؿاصٕخ أكراؽ الكيؽ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم

 اجلةن  كزمالا٫.
 االُفطال

كيف املٞةث٢ ٚإف الؿق٧يني املرصيني ٨٦ الٌجةط األظؿار اك٩ٮا يؿدجٮف أمٮر٥٬ يف 
اجتةق اخلالص ٨٦ الكٮداف ك٬ٮ ٦ة اكف األمؿيكةف ينضٕٮ٩٭٥ ٤ٔي٫ كيؽٕٚٮ٩٭٥ إحل٫ 

ـٔي٥ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم، ك٢ َؿيٞحث  .كٌلف ٬ؾا ٬ٮ اذلثط اجلةن م األكؿ ل٤



 

 

 

 

جذ٭ة يف  ـٔي٥ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم إال أف يٮاٜٚ اجل٧ة٬ري ىلع ٗر كل٥ يٕؽ أ٦ةـ ال
ي٥  اخلالص ٨٦ ظك٥ ا٣ٕك١ؿ يف مرص كأف يؿٚٓ ٦ٓ حم٧ؽ أمحؽ املعضٮب ٔز

ح الكٮدا٩يح يف ذلٟ الٮٝخ ٥٤ٔ االقذٞالؿ الكٮداين  امل١ٮف ٨٦ زالث ألٮاف املٕةًر
خمذ٤ٛح د٧ة٦ة ٨ٔ ألٮاف ا٥٤ٕ٣ املرصم اثلالزح ا٣يت ا٩ترشت ثٕؽ ذلٟ يف اجل٧٭ٮريةت 

 .ا٣ٕك١ؿيح ا٣ٕؿبيح )قٮرية ا٣ٕؿاؽ كاحل٨٧ كحلبية إًةٚح إىل مرص(
ألٮاف األػرض كاألوٛؿ كاألزرؽ، كٌلف ىل كٝؽ اػذةر الكٮدا٩يٮف ٧٤ٕ٣٭٥ االقذٞإل

ـٔي٥ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم املٮوٮؼ ٨٦ ٩تيضح االقذٞالؿ أف ق ُٞخ ظ١ٮ٦ح ال
 .ثةالحتةدم كٝة٦خ ظ١ٮ٦ح ٔجؽ اهلل ػ٤ي٢

دلةكرة هل،  دي٧ٮٝؿاَيح كبة٣ُجٓ ٥٤ٚ دك٨ ا٣ٞيةدة اجلةن يح ٣رتدةح إىل ننأة جتؿبح
٨٦ اقذٞالؿ الكٮداف صةء ا٩ٞالب ا٣ٛؿيٜ ٔجٮد ًؽ  ك١٬ؾا ٚإ٫٩ ثٕؽ اع٦ني كأم٭ؿ

ؽ لك ٚ كٌلف ٬ؾا ٬ٮ اذلثط اجلةن م  ،ؿٝةء احليةة املؽ٩يحظ١ٮ٦ح ٔجؽ اهلل ػ٤ي٢، ًك
ـٔي٥ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿمالىؽيٜ اثلةين ل٤كيؽ   .ال

األمٮر اك٩خ  ك٦ٓ أف ا٣ٛؿيٜ ٔجٮد ل٥ يك٨ ثٞكٮة ٔجؽ اجلةن  كال قيُؿد٫، ٚإف
تكري يف دػٮؿ ا٣ٕك١ؿيني إىل الك٤ُح كوٕٮبح ػؿكص٭٥ ٦٪٭ة، ك٦ٓ ٬ؾا ٚإ٩٭٥ أػؿصٮا 

ٔ ذ٢ٞ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم ٩ٛك٫ ٦ٓ ٔؽد  1511رد٭٥ يف ثذٌةٚؿ املؽ٩حني كزٮ                                          ثٕؽ ٦ة ا
 .٠جري ٨٦ ا٣ٞيةدات الكيةقيح كأرق٤ٮا ل٤كض٨

ٔدة   ادلئٍكؽاؼيث غ
كبؽأت اتلضؿبح )أك املؿظ٤ح( ادلي٧ٮٝؿاَيح الكٮدا٩يح  ك١٬ؾا اعدت ادلي٧ٮٝؿاَيح

خ يف دااؿة أـ ٚةز الكيؽ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم يف اال٩ذؼةثةت ا٣يت أصؿي 1519ٚيف  ،اثلة٩يح
در٦ةف ا٣٘ؿبيح كا٩ذؼج٫ ا٣ربملةف ٠أكؿ راحف داا٥ ملة قِل ث٧ض٤ف الكيةدة ك٬ٮ 

ثح٪٧ة دٕةٝت حم٧ؽ أمحؽ املعضٮب كالىةدؽ امل٭ؽم  ،امل٪ىت املٕةدؿ لؿيةقح اجل٧٭ٮريح
 ىلع راةقح الٮزراء.

ٔم   مؤحٍؽ اخلؽؼ
 1519ؿ اخلؿَٮـ م٭ؽت ٬ؾق ا٣ٛرتة ا٩ٕٞةد أم٭ؿ مؤد٧ؿات ا٧ٞ٣ح ا٣ٕؿبيح ك٬ٮ مؤد٧



 

 

 

 

ـٔي٥ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم يف إد٧ةـ الى٤ط ثني  ظير جنط حم٧ؽ أمحؽ املعضٮب ك٫ٕ٦ ال
ٔ ؿؼ  1519ٔجؽ اجلةن  كامل٤ٟ ٚيى٢ كإٝؿار الكيةقح ا٣ٕؿبيح ثٕؽ ٬ـي٧ح                   ٦ذ٧س٤ح ٚي٧ة 

 .٨٦ الى٧ٮد كاتلٕةكف كاتلىةيف
يف دأييؽ  كبؾؿ الكيؽ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم ٦ٓ حم٧ؽ أمحؽ االملعضٮب ص٭ٮدا ٦ؾ٤٬ح

ٔجؽ اجلةن  ك٩ْة٫٦ كد٥ٔ مٮ٫ٛٝ الكيةيس.. ثيؽ أف ٩كؿاف اجل٧ي٢ رساعف ٦ة حتٜٞ 
حل٪يه اتلضؿبح ادلي٧ٮٝؿاَيح الكٮدا٩يح اثلة٩يح،  1515ٚضةء ا٩ٞالب اجل٧ريم يف ٦ةيٮ 

 .كحل٧س٢ اذلثط اجلةن م اثلة٣ر لألز٬ؿم
ٓ ا٩ٞالب ا٣ٕٞيؽ صٕٛؿ اجل٧ريم )اذلم رساعف ٦ة رًف  ٩ٛك٫ ل ا٣ٞةدة     ن      ٮاء  ىلع اعدة                                                  ًك

٥ دٞؽ٫٦ يف الك٨ اال٩ٞالثحني( ـٔي٥ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم راحف اجل٧٭ٮريح ٩ٛك٫ )ٗر  (ال
يف قض٨ ٠ٮبؿ دكف أف دذؽػ٢ مرص القذٌةٚذ٫ الصبة أك تلؼٛٙ ٔ٪٫ ٬ؾا اتلٕكٙ 

 .ٗري املربر ٨٦ ا٣ٕك١ؿيني
 وفاحّ

ـٔي٥ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم يف أٗكُف  جيةم٫٤ دكف أف  1515كرساعف ٦ة دٮىف ال
اجلْةـ اجلةن م ثك٧٤ح كاظؽة يف اتلأثني ٌٚال ٧ٔة ٚن٢ ٚي٫ ٨ٔ ٧ٔؽ ٨٦ إ٩ٞةذق ٨٦ 
ح الؿاحف صٕٛؿ اجل٧ريم ا٣يت اك٩خ يف ثؽايذ٭ة يكةريح  الكض٨ كامل٭ة٩ح ىلع يؽ دل٧ٔٮ

 .ا٣ُةثٓ
 

* * * 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

اكف الؿاحف الكٮداين ٚٞؽ  ،أثؽأ ث٧ة أ٩ة ٦٘ؿـ ث٫ ٨٦ ظٮقجح اتلٮاريغ كد٤ٞي٪٫
٨٦ ظير ٬ٮ ًةثٍ ٝؿيجة يف امليالد كاتلؼؿج  (1599ػ  1511)ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد 

( ٚٞؽ اعش 1591ػ  1511كالاكدر كالٮٚةة كا٧ٕ٣ؿ ٨٦ الؿاحف املرصم حم٧ؽ جنيت )
كقج٫ٞ يف  ؿاحف جنيت يف امليالد ثأربٕح أم٭ؿكٝؽ قجٜ الؿٚيٜ ٔجٮد ال ،اع٦ة99الك٧٬ة 

أٗكُف  99ك 1511ٚربايؿ  15كبح٪٧ة اعش ا٣ٛؿيٜ جنيت ثني  ،الٮٚةة ثٕةـ إال ٤ٝيال
أم ٝج٢ حم٧ؽ جنيت ثأربٕح  1511أكذٮبؿ  91ٚإف ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد كدل يف  1591
ثأظؽ ٔرش  أم ٝج٢ الؿاحف جنيت 1599قبذ٧رب  5)ك٣حف اع٦ة اكمال( كدٮيف يف  أم٭ؿ

رشي٨ يٮ٦ة.  م٭ؿا ٔك
 1519ا٣ُؿيٙ ٨٦ أمؿ اتلةريغ أف ٬ؾي٨ الؿاحكني ا٣ٛؿيٞني ختؿصة يف ا٣ٕةـ ٩ٛك٫ 

كالكجت يف ٬ؾا ٬ٮ أف حم٧ؽ جنيت د٧زي ثةتلٛٮؽ َي٤ح دراقذ٫، ممة ص٢ٕ أقةدؾد٫ 
٣ك٨ ٣حف ٦ٕىن ٬ؾا أف ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد اكف  ،يٞٛـكف ث٫ يف مؿاظ٢ ادلراقح

 ٧ة اكف ٦ذٛٮٝة صؽا ك٣ك٨ ٣حف دلرصح حم٧ؽ جنيت.٦ذأػؿا، كإ٩
 حػرسّ اىػفهؽي و نشأحّ

كدل ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد يف قٮاك٨ يف ٝجي٤ح "النةيجيح "، كأد٥ دراقذ٫ يف اتل٤ٕي٥ 
يف مٕجح اهل٪ؽقح ز٥ ختؿج يف  1519املؽين كاتلعٜ ثك٤يح صٮردكف كختؿج ٚي٭ة 

ٓ يٮا 1519املؽرقح احلؿبيح  كأوجط  ،زم امل٭٪ؽقني ا٣ٕك١ؿينيكب٭ؾا أوجط يف ًك
 .ث٭ؾا ًةثُة يف اجلحل املرصم ٥٤ٚ يك٨ اجلحل الكٮداين ٝؽ تنلك ثٕؽ

ثؽأ ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد ػؽ٦ذ٫ يف ٝك٥ األم٘ةؿ ا٣ٕك١ؿيح ٧٤ٚة كٝٓ ظةدث 
عجخ ا٣ٞٮات  ٦1591ٞذ٢ الكري يل قذةؾ رسدار اجلحل املرصم يف الكٮداف                كق 

٢٧ يف ٚؿٝح املك٤عح املرصيح ٨٦ الكٮداف  ا٥ٌ٩ إىل ٦ة اكف يكُل ٝٮة دٚةع الكٮداف ٔك
 .كٚؿٝح ا٣ٕؿب الرشٝيح ،ابليةدة

يف أز٪ةء احلؿب ا٣ٕةمليح اثلة٩يح ػؽـ ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد ٦ٓ اجلحل ا٣ربيُةين يف ك
م٧ةؿ أٚؿيٞية. كيف ٩٭ةيح األربٕيجيةت ٔني ٝٮ٦٪ؽا٩ة لكالح ػؽ٦ح ك أردريية كأزيٮبية

 ٦٪ةوت ٬ؾا الكالح. ح٦ٓ إد٧ةـ ػُٮة قٮد٩ الكٮداف، ثةملٮازاة



 

 

  

ٔده اىػفهؽي   ضػ
كأوجط أرٌلف ظؿب ٝٮة ادلٚةع  ٩1591ةؿ ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد ردجح األ٦رياالم يف 

كٌلف ٬ؾا ا٣ٞةاؽ ٬ٮ أمحؽ حم٧ؽ، اذلم ػ٫ٛ٤ ا٣ٛؿيٜ  1591ز٥ ٔني ٩ةاجة ل٤ٞةاؽ ا٣ٕةـ يف 
ح الكٮدا٩يح، ىلع حنٮ ٦ة أوجط ٚي٧ة إثؿا٬ي٥ ٔجٮد حل١ٮف زةين ٝةاؽ اعـ ل٤ٞٮات املك٤ع

 .الكٮداف ثٕؽ زةين ٨٦ دٮىل ٦٭٧ح ريةقح
٪ؽ٦ة كو٤خ اخلالٚةت ثني األظـاب الكٮدا٩يح إىل ٩ُٞح ّ٪ٮ٬ة مكذٕىيح ىلع  ٔك
ا٣ٕالج رأل ثٕي ا٣ٛؿٝةء أف اال٩ٞالب ا٣ٕك١ؿم ي٧ك٨ أف حي٢ منلكح اتل٪ةظؿ 

ٛك٫ ٦ٓ ٬ؾا الؿأم ظىت أ٫٩ ٬ٮ كٌلف راحف الٮزراء ٔجؽ اهلل ػ٤ي٢ ٩ ،كلٮ إىل ظني
اذلم ق٥٤ الك٤ُح ل٤ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد ال ثىٛذ٫ ثؽيال هل، ك٣ك٨ ثىٛذ٫ ٝةاؽا 

 .لال٩ٞالب ا٣ٕك١ؿم.
 نخالٔج االُلالةات اىػفهؽيث

ك١٬ؾا اكف ىلع ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد أف يُجٜ ٠ذةلٮصةت اال٩ٞالثةت ا٣ٕك١ؿيح 
دح٪يح كٌل٩خ ػُٮات ٬ؾق اال٩ٞالثةت تن٢٧/ املذةظح يف امل٪ُٞح ا٣ٕؿبيح كأمؿيكة الال

كدٞييؽ ننةط األظـاب الكيةقيح أك إ٣٘ةء ٬ؾق  ،كظ٢ ا٣ربملةف ،إيٞةؼ ا٢٧ٕ٣ ثةدلقذٮر
 األظـاب.. أك ثةملى٤ُط املؼذرص إ٣٘ةء ٦ْة٬ؿ كآحلةت احليةة ادلي٧ٮٝؿاَيح.

 االحفاق ىلع االُلالب 
ي٧ة ا٣ُةاٛذني ادليجيتني ال٤ذني د٧ةرقةف ال كيةقح الكٮدا٩يح يف ذلٟ الٮٝخ اكف ٔز

ي٥ امل٭ؽيح/ ٔك٧٬ة ينك (جؽ الؿمح٨ امل٭ؽم )ٔز ي٥ اخلذ٧يح( ٝؽ رأية) يلع املرٗي أف  ٔز
يٮاٚٞة ىلع ػُٮة اال٩ٞالب ا٣ٕك١ؿم ملة اك٩ة يؿية٫٩ ٨٦ ٝؽرة ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد 

جٍ األمٮر  .كمؼىيذ٫ كا٦ذال٫٠ جلةويح مؤقكح ٝةدرة ىلع احلك٥ ًك
)اخلذ٧يح( كظـبي٭٧ة ل٥ ك (الكيةقيح ٨٦ أث٪ةء ا٣ُةاٛذني )امل٭ؽيح٣ك٨ ال١ٮادر 

 .دك٨ ٨٦ ٬ؾا الؿأم ىلع إَال٫ٝ
ح  ي٥ ظـب األ٦ح كراحك٫ ٝةد ث٪ٛك٫ املٕةًر ك١٬ؾا ٚإف الىؽيٜ امل٭ؽم ٔز

ثةداة ث٭ؾق اخلُٮة النضةٔح دٕجريا ظية كظيٮية ٨ٔ  ،الكيةقيح لال٩ٞالب ا٣ٕك١ؿم
٥ ٨٦ ا٣ٕٞيؽة ا٣يت ال ٝؽرة األظـاب الكيةقيح ىلع مم ح احلٞيٞيح ىلع الٗؿ ةرقح املٕةًر



 

 

  

ـاؿ يؿكج هلة ا٣٘ؿب ثكسةٚح قيُؿة املؤقكح الىٮٚيح أك ادليجيح ا٣يت د٢٤ْ كصٮد  ي
 كدربرق. ٬ؾق األظـاب

الك٤ُح د٤ٞت ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد ث٤ٞت راحف املض٤ف  ٔٞت اال٩ٞالب كدٮيل
ث٤ٞت راحف اجل٧٭ٮريح  ز٥ د٤ٞت 1511بؿ كظىت ٩٭ةيح أكذٮ ٩1599ٮ٧ٚرب  19األىلع ٨٦ 

 .٩1511ٮ٧ٚرب  11كظىت دؿؾ امل٪ىت يف  1511أكذٮبؿ  ٨٦91 
كب٭ؾا اكف ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد أكؿ ٨٦ د٤ٞت ث٤ٞت راحف اجل٧٭ٮريح يف الكٮداف 
٦ٓ أ٫٩ زةين رؤقةء الكٮداف ذلٟ أف الؿاحف الكٮداين األكؿ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم 

 .٤ٞت راحف دل٤ف الكيةدة( اكف يذ٤ٞت ث1591-1599)
ٔداُيث   االُلالةات اىػفهؽيث الف

كؿ ل٥ يك٨ أا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد ف ا٩ٞالب أىل إف ننري أ٨٦ امل٭٥ ٬٪ة 
      ن     ن ا٩ٞالثة  ٚةمال   الكٮدافم٭ؽت ٚٞؽ  1591ثٕؽ االقذٞالؿ اعـ اال٩ٞالثةت الكٮدا٩يح 

ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥  ، دالق ا٩ٞالب1599ٝةدق إق٧ةٔي٢ ٠جيؽا ًؽ إق٧ةٔي٢ األز٬ؿم اعـ 
 .1599ٔجٮد اعـ 

كاص٫ ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد حمةك٣يت ا٩ٞالب، األكىل ٝةـ ث٭ة أمحؽ ٔجؽ الٮ٬ةب،  ٝؽك
 ،ػالؽ الكٮدا٩حنيأح ا٣ٞةا٧ح ثُؿيٞح ذ٠يح د٪٥ ٨ٔ ٦ٮ                     كد٥  ىلع إزؿ٬ة ٫٧ً ل٤ع١

 .1511ظؽكث زٮرة مٕجيح يف أكذٮبؿ  كاثلة٩يح ٩ٛؾ٬ة الؿميؽ ا٣ُة٬ؿ
ٮاص٫ زالزح ا٩ٞالثةت ٚ، 1515يف ٦ةيٮاذلم ٝةـ ثة٩ٞالث٫  اجل٧ريم صٕٛؿ٦ة الؿاحف أ

، كحم٧ؽ ٩ٮر اعـ 1599، كظك٨ ظكني اعـ ٬1591ةم٥ ا٣ُٕة اعـ  /ٚةم٤ح ٝةد٬ة لك ٨٦
ٔجؽ الؿمح٨  ، كا٣يت دٮىل ا٣ٛؿي1599ٜ، كذلٟ ٝج٢ ا٩ؽالع اثلٮرة النٕجيح يف اعـ 1591

 .قٮار اذل٬ت احلك٥ ىلع إزؿ٬ة
 َ اـخلاٌث غتٔداىليق اىغؽيب ٌ

اكف ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد رصال كَ٪ية إىل ظؽ ٠جري، ك١٬ؾا ٚإ٫٩ ل٥ ي٤ٜ ٝجٮؿ 
احل١ٮ٦ةت اخلٛيح أك ا٧ٕ٣يٞح يف املعيٍ ا٣٘ؿيب اذلم اكف يؿاق ثٕيؽا ٨ٔ اتلٕكٙ 
ري حمت ملٮاالة ا٣٘ؿب  ري حمجؾ لالقذؼؽاـ املٛؿط ل٤ٕ٪ٙ، ٗك كالرشاقح ٦ٓ النٕت، ٗك

 .مٮاالة ٤ُ٦ٞح



 

 

  

ذٞةد ا٣ٛؿيٜ ٔجٮد هلؾق الىٛةت الك٤ُٮيح ا٣ٞةقيح قبجة يف ٩ٛٮر مؤقكةت اكف اٚ
ٮح  .االقذ٧ٕةر اجلؽيؽ ٦٪٫ ٨٦ دكف أف يرصظٮا ث٭ؾا ثًٮ

٤ٝٞة ممة رآق يف ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد ٨٦ ٦ي٢ ثٕيؽ املؽل   املرتبها٣٘ؿيبا٢ٕٞ٣ اكف 
ٮاز٩ح إىل اجلضةح بكجت اقذٞة٦ذ٫، كأثؽل األمؿيكةف د٬نذ٭٥ ٨٦ أف دكٮف م

الكٮداف يف ٔ٭ؽق ٦٪ٌجُح ال دٕؿؼ ا٣ٕضـ كاالتلضةء إىل ادليٮف ىلع حنٮ ٦ة اكف ٝؽ 
 ثؽأ حيؽث ٦ٓ أٝؿا٫٩ ا٣ٕك١ؿيني يف ادلكؿ املضةكرة.

ث٢ إف ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد أٔؿب ثك٢ ٩ج٢ ٨ٔ أم٫٤ يف أف حي٢ منلكح ص٪ٮب 
ؿ ص٭ٮد وةدٝح ٨٦ بؽأ يف ثؾك الكٮداف ا٣يت اكف األمؿيكةف ٝؽ ثؽأكا يؾ٠ٮف ٩ةر٬ة

أص٢ الٮظؽة الٮَ٪يح كاتلٕؿيت، كاتل٤ٕي٥ كنرش دٕةحل٥ ادلي٨ اإلقالَل ك٬ٮ ٦ة اكف 
حتؿص ىلع اجلٞيي ٨٦  يذٕةرض ثة٣ُجٓ ٦ٓ الكيةقةت األمؿيكيح اخلٛيح ا٣يت ٠٪خ

 .كص٭ٮد٬ة املع٧ٮ٦ح يف نرش احلؿب األ٤٬يح ػالؿ دجنيٍ ثٕسةت اتلبنري
الٮزارة ٦ٓ ٝيةدة ادلك٣ح )أك راةقح اجل٧٭ٮريح(  دمٓ ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد راةقح

ظني دىةٔؽت اثلٮرة ًؽ ٩ْة٫٦ ٚؿظت  1511أكذٮبؿ  ظىتك ذلٟ َي٤ح ٚرتة ظ٫٧١
 15ثتك٤ي٥ الك٤ُح َٮأيح ل٧٤ؽ٩حني. كٝؽ ثٌف ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد ثٕيؽا ٨ٔ الك٤ُح 

 .1599اع٦ة ظىت دٮيف يف 
 األداء اىزنيّ لً يشفع هل 

ا٬ي٥ ٔجٮد ثزنا٬ذ٫ النؽيؽة ظىت أ٫٩ رٚي أف يكٮف هل ثيخ                ٔ ؿؼ ا٣ٛؿيٜ إثؿ
ٮا ٤ٔي٫ أف ي ٞي٥ يف مكك٨ ظ١ٮَل َي٤ح ظيةد٫ ىلع                                                                     و٘ري ي٤يٜ ث٧اك٩ذ٫، ٧٤ٚة ًٔؿ

 .أف يكٮف ٬ؾا ٨٦ ظٜ ٨٦ خي٤ٛٮ٫٩ يف ٬ؾا امل٪ىت رٚي أيٌة
كٝؽ أكرد ا٣ٕٞيؽ املعضٮب ٩ٮر دٛىيالت ٬ؾق الٮإٝح ٨ٔ الكيؽ ٦جةرؾ رزكؽ 

                                         اذلم اكف ي ٛةػؿ دك٦ة ثأف ٔجٮد يٛٮؽ يف أػال٫ٝ ك ذلم اكف كزيؿا ل٧٤ةحلحاملعةَل ا
٤ٮؿ  .اغ٩ؽم كحل٪١ٮ٨٣ كدجيٮؿ كترشم٢ كقٕؽ ٗز

ا٣ٛؿيٜ  اٚإف الكٮدا٩حني ملة رأكأك هلؾق األقجةب دلذ٧ٕح ك٦ذج٤ٮرة كهلؾا الكجت 
ٕ٪ة كراؾ ية  /إثؿا٬ي٥ ٔجٮد ك٬ٮ يتكٮؽ ثٕؽ دؿًل٫ الؿاةقح ٬ذٛٮا هل  .ٔجٮد""ًيٕ٪ةؾ ًك

 9. 9ك٨٦ ا٣ُؿيٙ اذلم ال ثؽ ٨٦ ذ٠ؿق أف اجل٪ي٫ الكٮداين يف ٔ٭ؽق اكف يكةكم 



 

 

  

دكالر ث٧ة يٕين أف ا٣ٕرشة دكالرات أمؿيكيح اك٩خ تكةكم زالث ص٪ي٭ةت قٮدا٩يح 
 .ك٬ٮ ٩ٛف قٕؿ الرصؼ اذلم حتؽد لرلي٪ةر ال١ٮييت ،ٍٚٞ

 املػُٔث األمؽيكيث
٥ ٔجٮد ٝج٤خ املٕٮ٩ح احل١ٮ٦يح أف ظ١ٮ٦ح ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬يأيٌة ٨٦ ا٣ُؿيٙ 

األمؿيكيح ا٣يت اكف احلـب االحتةدم ادلي٧ٞؿايط يٕةرض يف ٝجٮهلة كيـايؽ ث٭ؾا 
 .املٮٝٙ ىلع ظ١ٮ٦ح ٔجؽ اهلل ػ٤ي٢

ٔداُيث ٌع  املرصيني  حتفني اىػالكات الف
اكف كوٮؿ ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد ل٤عك٥ ٚؿوح تلعكني ا٣ٕالٝةت الكٮدا٩يح ٦ٓ 

إٔال٦ية بكجت ك يني كٌل٩خ ٬ؾق ا٣ٕالٝةت ٝؽ دؽ٬ٮرت ٤ٕٚيةا٣ٕك١ؿيني املرص
 .اخلالؼ ىلع ظاليت كىلع ث٪ةء الكؽ ا٣ٕةيل

جب٭ؽق دك٨٧ ٨٦ زيةدة ظىح الكٮداف ٨٦ ٦ةء ك ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد كيف ٔ٭ؽ
اجلي٢ ٦ٞةث٢ ٝجٮهل ثإننةء الكؽ ا٣ٕةيل. كٝؽ ٝج٤خ مرص أف دٮاٜٚ ىلع أكرث ممة اك٩خ 

ي٢ دُة٣ت ث٫، ٩ْؿا جلٛٮر ٔجؽ اجلةن  ٨٦ كصٮد املؽ٩حني يف ظ١ٮ٦ح ٔجؽ اهلل ػ٤
ةت ٫ٕ٦  .الك٤ُح يف ثرل مٞيٜ دلةكر أك امرتا٠٭٥ يف املٛةًك

كيف ٔ٭ؽ ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد ثؽا ا٢٧ٕ٣ يف قؽي٨ صؽيؽي٨ ىلع اجلي٢، ككو٤خ 
ح ٨٦ الكٮداف إىل أكرث ٨٦ م٤يٮين ٚؽاف، كبؽأ مرشكع ٠جري قِل  األرض املـرٔك

ؽاد األرايض الكٮدا٩يح ل٤ـرأح."امل٪  ة٢ٝ" إٔل
 ـياـخّ اخلارسيث 

                                                                ٔ ؿؼ ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد ٠ؾلٟ ثةالظرتاـ كالنضةٔح كاتلٞؽيؿ يف املضذ٧ٓ 
ادلكيل، ظىت أ٫٩ اكف ٨٦ أكاا٢ الؿؤقةء اذلي٨ أرتٚٮا ثةلىني النٕجيح يف كٝخ دؿاىخ 

 .ٚي٫ أرتاؼ أوعةب الىٮت ا٣ٕةيل
جٮد حيْٯ ثىٛح ػةوح ثةظرتاـ الؿاحف األمؿيكٰ كٌلف ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔ

٠ي٪ؽم كٌلف ٨٦ ظْ٭٧ة أف د٧خ زيةرة ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد ل٤ؿاحف ٠ي٪ؽم، كىلع 
ٗري ٦ة ٬ٮ مةآ يف ا٣ربكدٮًلٮؿ ٚإف الؿاحف األمؿيكٰ اقذٞج٢ ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد 

 .ىلع ق٥٤ ا٣ُةاؿة ٔ٪ؽ ٝؽك٫٦ لـيةرة الٮاليةت املذعؽة األمؿيكيح



 

 

  

كيجؽك أف ٬ؾا  ،ظْٰ ا٣ٛؿيٜ ٔجٮد ثذ١ؿي٥ ممةز٢ ٨٦ امل١٤ح إ٣زياثير اثلة٩يح ٠ؾلٟ
ـ٧ٔةء  الـ اجلةن م جتةق ال اكف رد ٢ٕٚ َجيٕية جتةق الؿكح ا٣ٕؽاايح ا٣يت ا٩ذ٭ض٭ة اإٔل

 .ا٣٘ؿبحني
 رش  فيٍا يخػيق قحلٔق انإنفان امل ّـشي

ذ٤ٕٜ ػؿج ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد ٨٦ احلك٥ بكض٢ مرشؼ ث٢ ٩ْيٙ ٚي٧ة ي
ـ٧ٔةء ا٣ٕؿب ٨٦ ظٮهل، ل١٪٫ ل٥ يٛؿط ٚي٫ ـٔضة ل٤  ،حبٞٮؽ اإلنكةف، كٌلف ق٤ٮًل٫ ٬ؾا م

ثيؽ أ٫٩ ثُةثٓ ا٣ٕك١ؿيني ل٥ يك٨ ٝةدرا ىلع أف يؽيؿ ٤٧ٔيح دي٧ٮٝؿاَيح دذؽاكؿ ٚي٭ة 
 الك٤ُح..

ٚإف  ،كإذا اكف الكٮدا٩يٮف املٕةن كف يكرثكف ٨٦ ٦ؽح ا٣ٛؿيٜ قٮار اذل٬ت
ف أيٌة ٨ٔ ظٜ ٨٦ ٦ؽيط ا٣ٛؿيٜ إثؿا٬ي٥ ٔجٮد، اذلم اكف املؼرض٦ني ٦٪٭٥ يكرثك

 .وةظت أكؿ ا٩ٞالب ٔك١ؿم )إنكةين( يف الكٮداف
ـ٧ٔةء امل٭ؽيح كاخلذ٧يح  ك٨٦ ا٣ٕضيت أ٫٩ اعش ثٕؽ أف م٭ؽ اإل٬ة٩ةت دٮص٫ ل

ـٔي٧ني ال١جريي٨ األز٬ؿم حم٧ؽ أمحؽ املعضٮب الزلي٨ دٮٚية ٝج٫٤ ك٧٬ة ك كدٮص٫ ل٤
 .د كاإل٬ة٩حيٕة٩يةف ال٧١ؽ كاجلعٮ

* * * 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

كٌلف ٨٦ أثؿز ا٣ٞةدري٨ ىلع املٮاء٦ح ا٣يت                            ن     اكف الؿاحف ٧ٔؿ ا٣بنري قيةقية  خمرض٦ة
                                               ن             دذىةٔؽ ظىت دى٢ إىل درصح االرحتةؿ ثةملٮاٝٙ، كٌلف ظؿيىة  ىلع دٮازف ٩ٛيس 

ٞ ٜ ٠سريا  ٨٦                      كقيةيس ٨٦ ٩ٮع ٦ ٕضـ، ك ٞ ؽردني ٚإ٫٩ اقذُةع أف حي                                              ن    ب٢ٌٛ ٬ةدني ا٣
٪٫ ٨٦ ابلٞةء يف ٦ٕٞؽ الىؽارة زالزني اع٦ة  ل٥ د ذط ألم  راحف                                                  ن                  اجلضةح اذلم م١ 

ـ ٔ٭ؽق إال  ،قٮداين ٝج٫٤    ن اع٦ة   11                                                      ث٧ة يف ذلٟ الؿاحف ا٣ٞٮم صٕٛؿ اجل٧ريم اذلم ل٥ يؽ 
٩ح ٦ٓ املىةٔت ا٣يت كاص٭خ الؿاحف                                    ن         كاص٫ ٚي٭ة ٨٦ املىةٔت ٦ة ي ٕذرب  ٬ي ٪ة  ثةل٧ ٞةر

يةت                                                                       ا٣بنري اذلم وةدؼ ٦ة ي٧ك٨ كو٫ٛ ثال ٦جة٣٘ح ثأ٫٩ ٩ُةٝةت ٦ذٮاحلح ٨٦ اتلعؽ 
ح ثٞكٮة ٗري ٦ٕ٭ٮدة ٦ٓ الؿؤقةء األٚةرٝح  .ادلكحلح كاإل٤ٝي٧يح املٛؿًك

الؿاحف ٧ٔؿ ا٣بنري ل٧٤ع٧١ح اجل٪ةايح ادلكحلح دجؽك يف ٩ْؿ ح ك٦ٓ أف إظة٣
                                    ٚإف ادلارس ل٤ذةريغ ي ؽرؾ أ٫٩ كاص٫ ٦ة  ،ة أوٕت املٮاٝٙ ا٣يت ٝةث٤ذ٫               ال٧ ذةثٕني كًلأ٩٭

٬ٮ أكرث ٨٦ ٬ؾا وٕٮبح يف حلْةت ظةق٧ح ل٥ دك٨ دٮٚؿ هل ٦ة دٮٚؿق هل اإلظة٣ح إىل 
ؽاد كال٧ كةك٦ةت ،حم٧١ح ٨٦ ٚؿص  .                                                       كذلٟ ث٧ة دتيع٫ ١ٚؿة اإلظة٣ح ٨٦ الٮٝخ كاإٔل

 ال يفٔكّ إال الؽئيؿ مجال غتػ اجلارص 
 ،                                                                ٜ أف ن نري إىل أف الؿاحف ا٣بنري أٚةد أمؿيكة ث٧ة ل٥ ي ٛؽ٬ة ث٫ ٩ْؿاؤقك٨٦ احل

                                                        ن            كأ٫٩ ال يٛٮ٫ٝ إال الؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن  اذلم ظٞ ٜ ألمؿيكة ٠سريا  ٨٦ أ٬ؽاٚ٭ة 
)قٮاء يف ذلٟ ٨ٔ ٦ٕؿٚح كأيح كبذٞةَٓ يف املىة٣ط أك ث٘ري ٬ؾق املٕؿٚح الٮأيح كب٘ري 

 .اتلٞةَٓ يف املىة٣ط(
ـ٧ٔةء ا٣ٕؿب كاألٚةرٝح ٦٪ؾ ٩٭ةيح بةقتس٪ك                            ن                                     ةء الؿاحف ٔجؽ اجلةن  ٚإف أظؽا  ٨٦ ال

٫ٞ الؿاحف ا٣بنري ٞ ٜ ل٤ٮاليةت املذعؽة األمؿيكيح ٦ة ظٞ  ،                                                                           احلؿب ا٣ٕةمليح اثلة٩يح ل٥ حي 
ٚإف الؿاحف ٔجؽ اجلةن  أقٕؽ  ،ٚ٭٥ احلٞةاٜ االقرتاديضيح كىلع َؿيٞح ا٣بكُةء يف

اع٦ة أقٕؽ٬ة الؿاحف ا٣بنري ثٞك٧ح  19ؽ كبٕ أمؿيكة ثٞك٧ح مرص كالكٮداف
كل٥ يك٨ ل٤ٞؿاري٨ ٬ؽؼ ظٞيٌف إال احلؿب ىلع اإلقالـ ا٣يت ا٩ذ٭خ  ،الكٮداف ٩ٛك٫

كذلٟ ىلع  ،ثذضـاح أكرب كأ٥٬ دك٣ح إقال٦يح كصؽت ٦٪ؾ إ٣٘ةء اخلالٚح اإلقال٦يح
٥ ٨٦ أف الك ٦٪٭٧ة ل٥ يك٨ يجذٮم ٬ؾا ٮ                                ل٥ يك٨ أظؽ٧٬ة يذىٮ ر  أف يكٮف ٬، كالٗؿ

 .قحكذضيت هلؾق الٌ٘ٮط األمؿيكيح ٩ٛك٫ النؼه اذلم



 

 

  

فا  وششااع  مٔكفّ                               ً       ً      ً ٌَ اجلٍااعت املغؽٓػة ي ػػ مٔكفا  م رش 
ك٦ٓ أف مٮٝٙ الؿاحف ا٣بنري اجلبي٢ كاألوي٢ ٨٦ اذلي٨ جلأكا إحل٫ ٨٦ اجل٧ةاعت 

ٚة  كمضةاع  كٚؿيؽا ، ك ن       ن      ن       ن   املٌُ٭ؽة يف ابلالد ا٣ٕؿبيح كاإلٚؿيٞيح ي ٕؽ مٮٝٛة  م رش  ٦ٓ أف ٬ؾا                                            
ٚإف مٮا٫ٛٝ األػؿل ا٣يت قة٩ؽ ث٭ة الكيةقةت  ،                         املٮٝٙ ال يـاؿ ي ؾ٠ؿ ٚح ن١ؿ

                                                                  األمؿيكيح اك٩خ أكرث إٚةدة لألمؿيكيني ثأكرث ممة اك٩خ قيةقةد٫ اجلبي٤ح ٦ ٛيؽة 
 .          ل٧٤ ٌُ٭ؽي٨

 ،كظىت اآلف 9111قبذ٧رب  11كظني يكذت دةريغ الرصاع األمؿيكٰ ٦٪ؾ أظؽاث 
٤ني بكؼةء ىلع الٮاليةت ٚإف اق٥ املنري ٧ٔؿ ا٣  ٌ                                                   بنري يأيت حبٜ يف أكؿ ٝةا٧ح ال٧ ذٛ

ر  ٬ؾق  ،املذعؽة األمؿيكيح كأ٦٪٭ة ا٣ٞٮَل ىلع حنٮ ٦ة دذىٮرق إدارد٭ة                    ث٢ إ٫٩ يذىؽ 
 .ا٣ٞةا٧ح ثال صؽاؿ

كأ٨ّ أف ٬ؾا ال حيذةج إىل ٠سري ٨٦ اإلزجةت أك اتلع٤ي٢ ٚعٞةا٫ٞ ذاإح ث٢ٌٛ 
الَل ال٧ ١س ٙ أف دُٮراد٫ ٦ٕؿكٚح كًلٛي٤ح ثجكجح لك ٢ٕٚ مؤزؿ إىل  ٧٠ة ،                      اال٬ذ٧ةـ اإٔل

وةظج٫. ك٦ٓ أف ٢ٌٚ ا٣بنري يف ٚى٢ ص٪ٮب الكٮداف يكجٜ يف ػُٮرد٫ كأ٧٬يذ٫ 
مٮ٫ٛٝ املكة٩ؽ ل٤٧ٕ٤يةت األمؿيكيح املٮاص٭ح لإلقالـ الكيةيس، ٚإف اصذ٧ةع 

ي٥ كاظؽ ي٧س٢ مٮٝٛة ٦ٕضـا ك٩ةدرا حف ا٣بنري ٧ٚة ثةجلة ثأف الؿا ،املٮٝٛني يف رويؽ ٔز
 .ل٥ يكذٙ ث٭ؾي٨ ا٣ُٕةءي٨ كأف األمؿيكيني ل٥ يكذٛٮا ث٭ؾي٨ االقتزناٚني

      ً                       كادرا  ىلع أن حيطو ىلع ُٔبو ليفالم اكن 
 ،كإذ صةز يل أف أخله ظض٥ املضةم٤ح ا٣يت ٝؽ٦٭ة الؿاحف ا٣بنري لألمؿيكيني

االدٛةؽ                             ن                                  ٚي١ٛيين أف أٝٮؿ إ٫٩ اكف ٝةدرا  ىلع أف حيى٢ ىلع ٩ٮب٢ ل٤كالـ ٝج٢ أف يٮٝٓ
ٖ  ٧ٔؿ٬ة  ،اجل٭ةيئ ٣ٛى٢ اجل٪ٮب كحتٞيٜ ٬ؾق األ٦٪يح األمؿيكيح ا٣٘ةحلح                       كيه أ٦٪يح يج٤ 

أكرث ٨٦ ٦ةاح اعـ ثةتل٧ةـ كال٧١ةؿ، ٣ك٨ الؿاحف ا٣بنري ل٥ يك٨ ظىت ٩٭ةيح ٔ٭ؽق 
ٝؽ أصةد ٦٭ةرات املكةك٦ةت ادلكحلح ظني كاٜٚ ٨٦ ثةب املضةم٤ح ٗري املٞٮ٦ح ث٧ة 

 .                  ن األدثيح كاملةديح ٦ٕة   تكذع٫ٞ ٨٦ املاكٚأة
 فطو دارفٔر 

دأيت املضةم٤ح اثلةثلح ا٣يت ٝؽ٦٭ة الؿاحف ا٣بنري ل٤ٮاليةت املذعؽة األمؿيكيح 



 

 

  

ري الٮايع إىل ٚى٢ دارٚٮر ٨٦ ػالؿ ٦ٕةرؾ اك٩خ ٠ٛي٤ح  ٦ذ٧س٤ح يف قٕي٫ ادلؤكب ٗك
 .ثؽٚٓ أ٢٬ دارٚٮر إىل اال٩ٛىةؿ

ذىٮرق ا٢ٕٞ٣ امل٪ٌُف إال ك٨٦ ا٣ٕضيت اذلم يٛ٭٫٧ الكةقح بك٭ٮ٣ح )كال ي
خ ىلع ا٣بنري أل٫٩ د٭ةكف يف اإلصؿاـ يف ظٜ  ٚ ًؿ                                                                 ثىٕٮبح( أف ا٣ٕٞٮبةت ادلكحلح 
ٮ ر ثُال ، ك٦ ٪ط                                                                  ن        دارٚٮر، كلٮ أ٫٩ اكف ٝؽ كو٢ ثةإلصؿاـ إىل ظؽكد قذة٣ني ٣ك٨ ٝؽ و 

ل١٪٫ ا٣زتـ حبؽكد، كهلؾا  ،اتلٞؽيؿ ادلكيل املذٌةٔٙ كادل٥ٔ املٕ٪ٮم كإقٞةط ادليٮف
                ن        ٦ٓ أ٫٩ اكف ٤ُ٦ٮبة  ٦٪٫ أف  ،                                             ال ثؽ أف ي ٕةٝت، كٌلف ٔٞةث٫ أف ي ىٮ ر ىلع أ٫٩ دلؿـ اكف

ؿ٦ة  إىل أٝىص ظؽ. كمؿة أػؿل ٚإين كازٜ أف اذلي٨ يٞؿأكف ٬ؾا امل٤ٙ صيؽا             ن                                                           ن يكٮف دل 
ٚإ٩٭٥ قٮؼ  ،                                       أ٦ة اذلي٨ يكتك٭٤ٮف دىؽيٜ الىٮر ال٧ ٤ٕ جح ،                   قي ؽرًلٮف ٬ؾق احلٞيٞح

 .يذٕضجٮف ٚعكت

 فؽي ي ةاالُلالب اىػفهؽي االغرتا  انإ
                                                                  املضةم٤ح الؿاثٕح ا٣يت ٝؽ٦٭ة الؿاحف ا٣بنري ألمؿيكة اك٩خ قٕي٫ ال٧ ١سٙ ٨٦ 
٥ ٨٦ ٝؿار االحتةد  رتاؼ اإلٚؿيٌف ثةال٩ٞالب ا٣ٕك١ؿم يف مرص، ىلع الٗؿ أص٢ األ
رتاؼ ث٫، كٌلف األكركبيٮف  ؽـ األ                                                                     اإلٚؿيٌف ال٧ ج١ؿ كالٮاًط ثةقت٪اكر اإل٩ٞالب ٔك

ٮف ٤ٔي٭٥ يف أف ي ٤عٮا ىلع األٚةرٝح ٨٦ ٥٬ أكؿ ٦                                                            ٨ ن ظٮا ثأف األمؿيكيني ي ٤ع 
رتاؼ ثةال٩ٞالب رتاؼ ث٫ ،أص٢ إ٣٘ةء ٝؿار٥٬ ثٕؽـ األ  .ث٧ة يٕين األ

                  ن                                             كٌلف األكركبيٮف أيٌة  ٥٬ ٨٦ ن  ظٮا ل٧٤رصيني ثأف لك ص٭ٮد٥٬ ٣ٞيخ ا٣ٛذٮر 
٢ ا٣بنري ثك٢ ز٫٤ٞ  ثةٔذجةرق اجلةر ال٤ىيٜ                                                   كالؿٚي ٨٦ اإلحتةد اإلٚؿيٌف إىل أف دؽػ 

                           ن                                    ث٢ ثةٔذجةرق ٬ٮ ٩ٛك٫ اكف مرصية  ظني الٮالدة ٥٤ٚ يك٨ الكٮداف ٝؽ ا٩ٛى٢  ،ملرص
 .ثٕؽ مٮدلق( 1591ثٕؽ )ىلع حنٮ ٦ة ظؽث يف أكؿ ي٪ةيؿ 

ؽا  ن حية  ثأف املٞةث٢ هلؾا اجل٭ؽ ٬ٮ أف                                    ن    ن                           ك٦ٓ أف الؿاحف ا٣بنري اكف ٝؽ د٤ًف ٔك
ؽ ،ح                                 ي ؿٚٓ اق٫٧ ٨٦ ٝةا٧ح ا٣ٕٞٮبةت ادلكحل كإ٧٩ة  ،ٚإف ٦ة ظؽث ل٥ يك٨ ٬ٮ د٪ٛيؾ الٔٮ

 .اكف ابلؽء ثذؼٛيٙ ثٕي إصؿاءات املٞةَٕح
              وغػ لً يخطل ق

ٜ ثٕؽ أف اكف ٬ٮ ٝؽ كىف  ث٧ة اكف  ؽ ل٥ يذعٞ                                                                      كصؽ ٩ٛك٫ الؿاحف ا٣بنري أ٦ةـ ٔك



 

 

  

      ن                                                                    ٤ُ٦ٮبة  ٦٪٫، كلٮ أ٫٩ اكف امرتط أف ي٪ةؿ املٞةث٢ ٝج٢ اف يجؾؿ اجل٭ؽ لاك٩خ ا٣ٕٞٮبةت 
ؽ ث٫، كبؽال ٨٦ أف  91يف أ٢ٝ ٨٦          ٝؽ ر ٕٚخ                                                        قةٔح، ل١٪٫ ٚٞؽ ٦ة يكذعٜ م٧ ة اكف ٝؽ كٔ 

                                       ن                             يكٮف ظةوال ىلع ٩ٮب٢ يف الكالـ ٚإ٫٩ ثٌف ٤ُ٦ٮبة  ل٧٤ع٧١ح اجل٪ةايح ادلكحلح.. كٌلف 
ا٣ٛةرؽ الكبيب ثني احلةتلني ٬ٮ ٩ٛك٫ ا٣ٛةرؽ ثني ا٣ٞؽرة ىلع اتلٛةكض كاملكةك٦ح كبني 

 .ٗيةب ٬ؾق ا٣ٞؽرة
 ؽئيؿ بشار زيارحّ لي

٦٭ة الؿاحف ا٣بنري يه زيةرد٫ ل٤ؿاحف بنةر  ،                                                                  اك٩خ املضةم٤ح ٝج٢ األػرية ا٣يت ٝؽ 
ةم٤ح ٝةد٤ح، ظير دُٮع ثجُٮ٣ح االقذُالع ال٧ ج١ؿة ل١٪٫ اكف يسء احلِ  ،                                                   كٌل٩خ دل 

ثىٮرة ل٥ يذىٮر٬ة يف أْٚٓ ٠ٮاثحك٫، ٚٞؽ كصؽ ٩ٛك٫ أ٦ةـ إٔىةر ٨٦ الؿٚي اذلم ل٥ 
                                                         اجلعٮ، كإذا ث٫ يذع٧ ٢  كظؽق ٩تيضح ٬ؾق الـيةرة ا٣يت ٝةـ ث٭ة             ن      يك٨ ٦ ذٮٕٝة  ىلع ٬ؾا

ٮ ق  يف ا٣ٞيةـ ث٭ة، كبةجليةثح ٧ٔ ٨ يؽ٥ٔ  بنةر يف املٞةـ األكؿ                                                                                      ثةجليةثح ٨ٔ أٝؿا٫٩ اذلي٨ دؿص 
ك٬ٮ الٮاليةت املذعؽة األمؿيكيح ا٣يت دؽ٥ٔ ثٞةءق كاقذٞؿارق ٨٦ أص٢ ثٞةء كازد٬ةر 

 .إرسااي٢
 ّ فشيّ يف تفٔيق حارخي

٦٭ة الؿاحف ا٣بنري ٚاك٩خ ٦ٕةجلذ٫ "الىة٦ذح ٨ٔ                                                                   أ٦ة املضةم٤ح األػرية ا٣يت ٝؽ 
يٛ٭ة ل٧٤ْة٬ؿات ا٣يت أ٩٭خ ٔ٭ؽق، ك٦ٓ أف ا٣ٛؿوح اك٩خ  امل٪ةكرات االمؿيكيح يف دّٮ

٢ ىلع ظٞٮ٫ٝ ا٣ٞؽي٧ح كاجلؽيؽة مؿة كاظؽة إذا كاص٫ أمؿيكة                                                                        ٦ ذةظح أ٦ة٫٦ حلذعى 
ىةق ك ٭ؾب أٝٮـ قبيال،                       ٚإ٫٩ ٨ّ أف الك٤ٮؾ ال٧   ،ثأدتل٫                ن              ٦ٓ أ٫٩ اكف ٝةدرا  خبُةثذ٫ ٔك

٧ٕح قيةقةت الٮاليةت املذعؽة                                                                     كإٝ٪ة٫ٔ كصؽهل ىلع أف ي كٮ ؽ كدةرخي٫ ىلع ظكةب ق 
٧ٕح                                      ٚإ٫٩ ٚي٧ة يجؽك ل٥ يؽر س دةريغ الؿاحف  ،                                     األمؿيكيح ٩ٛك٭ة يف حلْح دؽين  ٬ؾق الك 

س٫٤، كلٮ أ٫٩ ٢ٕٚ حلٛؿ ٔجؽ اجلةن  ا٣ٕك١ؿم كالكيةيس ثةدلرصح الاكٚيح لكيةيس ٦
٢ ٤ٔي٫ ٨٦ ٥٬ يف           ن                                                                 جلٛك٫ ماك٩ة  يف قض٢ املٞةك٦ني أك ال٧ ٧ة٩ٕني. كلٮ أ٫٩ دأم٢ ٚي٧ة ظى 

كًلسريا                                                                 ن ٦ٞةـ دال٦يؾق ٨٦ د٥ٔ كٝؿكض كد٧ضيؽ كمحةيح كد٧٤يٓ ٣ٕؿؼ أ٫٩ صةم٢ ٠سريا  
 .صؽا ثال ٦ٞةث٢



 

 

  

 

 

 
 



 

 

  

( أٝؿب الكةقح ا٣ٕؿب املٕةن ي٨ إىل ١ٚؿة 1599ػ  1599اكف الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ )
ذلٟ أ٫٩ اكف ٧َٮظة إىل أٝىص ظؽ إىل إاعدة  ،ابلعر ٨ٔ األقُٮرة يف ز٨٦ الٮإٝيح

دلؽ ٝةدة اإلقالـ األكاا٢ اذلي٨ ي٤زتمٮف األػالؽ الؿٚيٕح ٨٦ الرشؼ كال١ؿا٦ح 
كاأل٦ة٩ح كاتلضؿد كا٣ٛؽاء كالٮالء كاتلٮآً كا٢٧ٕ٣ ادلؤكب ٨٦ دكف كا٣ٕؽؿ كاملكةكاة 

أف يؽرؾ أف ا٣ٕرص احلةرض يذ٤ُت أػالٝة أػؿل ثةإلًةٚح إىل ٬ؾق األػالؽ، ك١٬ؾا 
ىلع ٬ؾق النؼىيح ا٣ْٕي٧ح نكذُيٓ أف ٩ٞٮؿ إ٫٩ ل٥ خيُئ ٚي٧ة إىل ٚإ٩٪ة ٨٦ دكف اتلٕ

 .٢ٕٚ ل١٪٫ أػُأ ٚي٧ة ل٥ ي٢ٕٛ

                                                   ٣بكيُح ي ٧ك٨ جلة إدراؾ ٠سري ٨٦ احلٞةاٜ يف مكرية الك٪ٮات كب٭ؾق اجل٤٧ح ا
كديك٧رب  1519اثلالث ٔرشة ا٣يت ظك٥ ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ اجلـااؿ ٚي٭ة ٦ة ثني يٮ٩يٮ 

1599. 
 ادلاغً احللي ي األول ليشػب اىفيفؽيين 

ٚ٪ؾ٠ؿ ىلع  ،٩جؽأ ثأدلةد الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ا٣يت ل٥ دأػؾ ظٞ٭ة ٨٦ اتل١ؿي٥
رتاؼقبي٢ اتل٧ضي اإل٩ىةؼ ل٤عٞيٞح أف الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ اكف ادلا٥ٔ ك ؽ كاأل

احلٞيٌف األكؿ مل٪٧ْح اتلعؿيؿ ا٤ٛ٣كُيجيح كًلٛةح النٕت ا٤ٛ٣كُيين، كرب٧ة يذٕضت 
ا٣ٞةرئ هلؾا احلك٥ ا٣ٞةَٓ ل١٪٫ احلٞيٞح، ؼ الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ٬ٮ ٨٦ اظذ٨ٌ 

٪ؽ ثؽايذ ٫ كبٕؽ ثؽايذ٫ كظىت كٚةد٫، كل٥ ال١ٛةح ا٤ٛ٣كُيين املك٤ط ٝج٢ ثؽايذ٫ ٔك
يجؼ٢ الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ثأم د٥ٔ ىلع اثلٮار ا٤ٛ٣كُيجيني.. ثيؽ أف ٬ٮارم 
ةؽ املٕؿٚح الكيةقيح ل٥ يك٨ ي ؽرؾ ظٞيٞح ٦ة اكف                                                                        ثٮ٦ؽي٨ حبك٥ الك٧ح كاخلربة كٚآ
                                                                    جيت ٤ٔي٫ أف ي٫٤ٕٛ هلؤالء اثلٮار ا٤ٛ٣كُيجيني كيه أف ي ٪ٞؾ٥٬ ٨٦ اآلػؿي٨ اذلي٨ 

                                                ٝؽ ثؽأ حيف )كال ٩ٞٮؿ ي٥٤ٕ( أ٩٭٥ ٥٬ اجلعي٥ ال٧ كترت.اكف 
ٚ٭٧ة ظٞيٞية  ،كلٮ أف الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ٚ٭٥ ظٞيٞح الرصاع ا٣ٕؿيب اإلرساايٌل

ثٕيؽا ٨ٔ النٕةرات الؿ٩ة٩ح كاتلٛة٧٬ةت اخلٛيح ا٣يت ل٥ يك٨ ٨٦ الىٕت ٤ٔي٫ أف 
كحتؿرت  ،ح ٬ؾا الرصاعتل٘ريت كص٭،                                          ي ؽرًل٭ة ثجؾؿ مـيؽ ٨٦ اجل ٭ؽ يف ٝؿاءة األظؽاث

 .٤ٚكُني لك٭ة ٝج٢ ٩٭ةيح الكتي٪ةت.
( اكف يٕحل ا٣ٕرص اذلم يؿل ٚي٫ ٣1599ك٨ الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ )املٮلٮد 



 

 

  

كاملٮصٮد  1519                                                           ظض٥ املاك٩ح ال٧ ذٞؽ٦ح ا٣يت أظؿز٬ة الؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن  )املٮلٮد 
٨٦ الؿاحف ٔجؽ ( كل٥ يك٨ يذىٮر أ٫٩ ٬ٮ ٩ٛك٫ أوؽؽ ٩يح 1599يف الك٤ُح ٦٪ؾ 

ٝ ؽرة.. كىلع ٬ؾا اجلعٮ اكف الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ مبي٭ة إىل ظؽ ٠جري                                                                       اجلةن  كأكرث 
ثة٣ُجيت ال١ٙء املة٬ؿ ا٣ٞةدر ىلع أ٢ٌٚ إجنةز صؿايح ل١٪٫ حبك٥ ا٣رتادبيح يرتؾ 
                                                                           ا٣ٞيةدة يف ظضؿة ا٤٧ٕ٣يةت ل٤ُجيت األٝؽـ ٦٪٫ دكف أف ي ؽرؾ أ٫٩ ث٧ٮ٫ٛٝ ٬ؾا امل٤زتـ 

 .                      ذم املؿيي كي ٌي ٓ ظيةد٫          ثةألوٮؿ ي ؤ
                                                               اكف الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ي ٞؽـ ادل٥ٔ الىةدؽ ٤ٛ٣كُني كيذأػؿ ٨ٔ ادلكر 
املذٞؽـ يف دٮصي٫ اثلٮرة ا٤ٛ٣كُيجيح، ك١٬ؾا ٚإف ادلكر اجلـااؿم يف اثلٮرة ا٤ٛ٣كُيجيح 

 .                                                                      ل٥ ي ؤت ٨٦ اثل٧ةر ٦ة يت٪ةقت ٦ٓ ظض٫٧ ال١جري اذلم ل٥ دى٢ إحل٫ أيح دك٣ح ٔؿبيح
                                                           ٓ أف الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ اعش ك٦ةت دكف أف د ذةح هل ٚؿوح اتلأم٢ كالٮاٝ

ا٧ٕ٣يٜ يف الٮاٝٓ ا٣ٕؿيب كاإلقالَل اذلم كصؽ ٩ٛك٫ يٕحل ٚي٫ ٦ٓ لك ٦ة يف ٬ؾا الٮاٝٓ 
ج٭ة حبك٥ ٤ٝح الٮٝخ أك  ٨٦ د٪ةٌٝةت ل٥ يكذُٓ الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ أف يكذٔٮ

ديط هل يف ٦ٕةجلح
 
             ٝرص الٮٝخ اذلم أ
 
 .ق ا٣ٌٞةيةك٦ذةثٕح ٬ؾ               

كيه أف الؿاحف ثٮ٦ؽي٨ اعش يف ثؽايح  ،ٚإذا حن٨ أًٛ٪ة إىل ٬ؾا ظٞيٞح أػؿل
                                                                       ظيةد٫ الكيةقيح مؿظ٤ح كاًعح الؿؤيح يف ا٣ٕؽاكات كالىؽاٝح ص٤ٕذ٫ ال ي ؽرؾ أف 

٬ٮ االقذ٧ٕةر، أٝىؽ أف ك كاظؽ ٍٚٞك ٬٪ةؾ أٔؽاء ٦ذٕؽدي٨ كإ٧٩ة ٬ٮ ٔؽك كاظؽ ٬ٮ
أك الكٮريني يف دلذ٧ٕةت تن٭ؽ اػذالؼ األظـاب  أمري إىل أ٫٩ ل٥ يجنأ اكملرصيني

كاػذالؼ رؤيذ٭ة كد٪ةٝي مٮاٝٛ٭ة كدجؽؿ حتة٣ٛةد٭ة، كتن٭ؽ أيٌة دالا٢ ٦ذٕؽدة ملٕةرؾ 
االحنيةز كاتلٕىت كاتلؼٮي٨ كا٣تكٛي٫.. هلؾا الكجت ٚٞؽ اكف الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ 

٦ذ٭ة أف د٧ةرس                                                      ي ٕة٣ش احليةة ادلااؿيح خبُٮط م كذٞي٧ح ال تكذُيٓ حبك٥ اقذٞة
 كدٕضـ حبك٥، كإ٧٩ة يه ٝةدرة ٍٚٞ ىلع حتٞيٜ جنةظةت ػُيح ،                 ادلكراف ٦ٓ ال٧ عيٍ

                        ي ؽرؾ صٮ٬ؿ اجلضةح امل٤ُٮب  ثؿاءة األٜٚ الكيةيس ٩ٮاع ٦ة ٨ٔ أف جت٢ٕ وةظج٭ة
 ل٤ٕرص اذلم ٬ٮ ٚي٫.

 مٔكفّ يف مؽضيث وفاة الؽئيؿ غتػ اجلارص 
٨ٔ إجنةز الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ يف  رب٧ة اكف ٨٦ الٮاصت أف ٩ذض٫ اآلف ثةحلؽير



 

 

  

ةؽ األػالؽ  ،االجتةق ا٣ٕؿكيب ٝ ؽرد٫ الكيةقيح ا٣يت ل٥ دذضةكز ٚآ                                                           جلؾ٠ؿ ٦سال رسيٕة ٨ٔ 
كقٮؼ ٩جؽأ ثأف ٩رضب ٦سال رسيٕة ل٧٤ٞةر٩ح يكنٙ  ،ال١ؿي٧ح كامل٧ةرقةت ا٣بكيُح

 .                                                               ٧ٔة اكف ي ٧ك٨ ل٤ؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ أف حي٫ٞٞ، ك٦ة ل٥ يجذج٫ إىل حتٞي٫ٞ
٨ ٥٤ٕ٩ أف الؿاحف ٔجؽ اجلةن  دٮيف يف ٩٭ةيح مؤد٧ؿ ا٧ٞ٣ح ا٣ٕؿبيح اذلم ا٩ٕٞؽ يف حن

ظني ا٩ؽ٣ٓ االػذالؼ كا٩ؽٚٓ الرصاع ثني احل١ٮ٦ح  1591مٮاص٭ح أظؽاث قبذ٧رب 
األرد٩يح كا٣ٞٮات ا٤ٛ٣كُيجيح ا٣يت اك٩خ دىٮر ىلع أ٩٭ة ثُجٕ٭ة ٦ذض٭ـة تلعؿيؿ 

 .٤ٚكُني.
ذلٟ ا٣زناع اكف م٤ذبكة د٧ة٦ة أك ثٕجةرة أػؿل ٚٞؽ  كحن٨ ٩ٕؿؼ أيٌة أف املٮٝٙ يف

 ٫                                                                     اكف ثةَ٪٫ ٗري  ّة٬ؿق، حن٨ ٩ٕؿؼ اآلف ٦ة ل٥ يك٨ الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ٩ٛك 
             كاذلم دكؿس  يف  ،يٕؿ٫ٚ يف ذلٟ الٮٝخ ٨٦ اتلٮاَؤ ا٣ٕؿيب ًؽ ال١ٛةح ا٤ٛ٣كُيين

ا٤ٛ٣كُيجيح  ٩٭ةيح ذلٟ املؤد٧ؿ )اذلم م٭ؽ ٩٭ةيح ٔجؽ اجلةن ( ثأف ػؿصخ املٞةك٦ح
أم ٨٦ صج٭ح مٮاص٭ح ٦جةرشة ٦ٓ ال١يةف الى٭يٮين ٔرب ٦ة يكُل جبج٭ح  ،٨٦ األردف

األردف.. ك٬ٮ ٦ة ل٥ يك٨ خيؽـ أظؽا إال ال١يةف اإلرساايٌل.. كيف الٮٝخ ٩ٛك٫ ٚإف 
ا٣ٞيةدة ا٣ٕك١ؿيح الكٮريح )ا٣يت نكت إحل٭ة اتلٮاَؤ يف ٬ؾق املٕؿًلح ثأف دأػؿت ٨ٔ 

٥ٗ ا٣ٞؿار الكيةيس الكٮرم ث٪ضؽد٭٥( رساعف ٦ة أد٧خ دٮص٭٭ة جنؽة ا٤ٛ٣كُيجيني ر
 .أك ختةذهلة ثأف اقذٮ٣خ ىلع الك٤ُح يف قٮرية كأثٕؽت الؿاديكةحلني.

ظؽزخ لك ٬ؾق املآيس أ٦ةـ ٔيين الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ دكف أف يذضةكز دكرق 
ؿؤقةء كًلأ٫٩ ٣حف اثلٮرم احلٞيٌف امل٪ذرص كقٍ لك ٬ؤالء ال ،امل٭ؾب إىل دكر ٚة٢ٔ

كامل٤ٮؾ كًلأ٫٩ ٣حف الؿاحف اذلم حيك٥ )٦٪ؾ مخف ق٪ٮات اكم٤ح( أٝٮل دك٣ح ٔؿبيح 
يف ذلٟ الٮٝخ.. وعيط أف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ اكف ٦ذضؿدا ٣ك٨ املٮٝٙ اكف يذ٤ُت 
٦٪٫ أف يكٮف ٦ذؽػال ال ٦ذضؿدا.. اكف املٮٝٙ يذ٤ُت ٦٪٫ أف جيؿد قالظ٫ 

ة( ال  ة كًٚؿ حاالقرتادييج )ظؿبة كقال٦ة كدٛةًك  .أف يذضؿد ٨٦ ٝٮد٫ ابلةٗز
 ٌلارُخّ ةالؽئيؿ سػفؽ اجلٍريي

ٝةرف ٬ؾا املٮٝٙ املذضؿد ل٤ؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ث٧ٮٝٙ راحف ظؽير يف 
                                         م٭ؿا كيف ثرل ي ٕةين ٨٦ منالكت اتل٧ٮي٢ كاالٝذىةد  11الؿاةقح ل٥ يذضةكز ٧ٔؿق ٚي٭ة 



 

 

  

ي٤ٕت أدكارا  الؿاحف صٕٛؿ جل٧ريم ظؿيىة ىلع أف ك٬ٮ الؿاحف صٕٛؿ اجل٧ريم جتؽ
٭ة، ل١٪٫ ٦ٓ ٬ؾا أػؾ املٮٝٙ  أكرب ممة اك٩خ ّؿك٫ٚ دتيط ٚؿوذ٭ة أك دبيع٭ة أك دًٛؿ

 اذلم يٞٮؿ كيذعؿؾ كيذٮقٍ كيٕؽ كي٨٧ٌ.. ا٣غ
ث٢ إف األمؿ كو٢ يف ظؽكد ٚؿض اذلات إىل ظؽ أف الؿاحف صٕٛؿ اجل٧ريم اعد ٨٦ 

٧٤ٚة رأل  ،يٓ ص٪ةزد٫الكٮداف إىل ا٣ٞة٬ؿة ثٕؽ كٚةة ٔجؽ اجلةن  ل٧٤نةرًلح يف تنح
أ٨٤ٔ ل٧٤رصيني أ٫٩  ،ك٦يي اجلةر حتخ الؿ٦ةد ٚي٧ة يذ٤ٕٜ ث٧كذٞج٢ الؿاةقح يف مرص

                                                                       ٨٣ ي ٘ةدر مرص إال إذا أوجط هلة راحف ٦ ٪ذؼت، راحف كاظؽ ك٣حف ٝيةدة دمةٔيح أك 
                                                                   ٦ة مةث٫ ذلٟ ٨٦ احل٤ٮؿ ا٣ٞةد٤ح ا٣يت د ٧٭ؽ حلؿٌلت اال٩ٞالب كاال٩ٞالب ال٧ ٌةد 

 .ٛي٢ ثٌيةع لك يشءكالرصاع ال١
إذا ٦ة ٩ْؿت إىل اتلةريغ ٨٦ ٬ؾق الرشٚح املٕةن ة ا٣يت دذأم٢ يف األدكار املؼذ٤ٛح 
كدذأم٢ يف اػذيةر أثُةؿ املرسظيح ألدكار٥٬ كدذأم٢ يف الكح٪ةريٮ٬ةت املؼذ٤ٛح أك 

ٚإ٩ٟ تكذُيٓ أف دؽرؾ  ،                                              اجلىٮص املذٕؽدة ا٣يت ي ٧ك٨ أف دٛؿض ٩ٛك٭ة ىلع الٮاٝٓ
 . دؿًل٭ة ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ٨٦ دكف ا٬ذ٧ةـ ثح٪٧ة اكف ٤ٔي٫ أف ين٤٘٭ةاملكةظح ا٣يت

تكذُيٓ أف دٞٮؿ إف الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ل٥ ين٭ؽ يف مجةث٫ ٦س٢ الؿاحف صٕٛؿ 
اجل٧ريم وةلٮف ا٣ٕٞةد كال كنك٫ ٨٦ كنكةت الكٮدا٩حني يف قةاعت الك٧ؿ، ك٨٦ ز٥ 

ي٫ اتلةرييخ اك٩ة أٝؿب إىل  ٥ٕ٩  ،ا٣ُ٭ةرة ٦٪٭٧ة إىل امل٧ةرقحٚإف دؿبحذ٫ الكيةقيح أك ٔك
                                                                    ثةقذُةٔذٟ أف دٞٮؿ ٬ؾا ٣ك٨ ثةقذُةٔذٟ أف د ؽرؾ أف الؿاحف اجل٧ريم حبض٥ ٨٦ 

كب٧كةظح ٨٦ ا٣ٞٮة ال دـيؽ ٨ٔ  ،اإلػالص ال يـيؽ ٨ٔ إػالص الؿاحف ثٮ٦ؽي٨
                                                                    مكةظح ٝٮة الؿاحف ثٮ٦ؽي٨ اكف ٝةدرا ىلع أف ي ٪ضـ أكرث ثكسري ٨٦ إجنةز الؿاحف 

 .ثٮ٦ؽي٨
 ه يف ضؽب أكخٔبؽدور

ٔـا ك ز٬ٮا كص٭ةداك رب٧ة أ٩ذ٢ٞ ثٟ إىل مؿظ٤ح ٨٦ أكرث مؿاظ٢ اتلةريغ ا٣ٕؿيب دلؽا
 ،ٚإذا أ٩خ أ٦ةـ أكرث اجلةس إػالوة حلؿب أكذٮبؿ ،1599كيه مؿظ٤ح ظؿب أكذٮبؿ 

                                                                     ك٬ٮ الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨، كإذا أ٩خ ٦ج٭ٮر ٨٦ م نةرًلح ا٣ٕك١ؿيني اجلـااؿيني 
ويت ىلع يؽ اجل٪ٮد اجلـااؿيني، األٚؾاذ ثأ٩ٛك٭٥ يف ا

 
                         حلؿب ظىت إف مةركف ٩ٛك٫ أ
 
                      



 

 

  

كإذا أ٩خ ٦ج٭ٮر ث٧ٮٝٙ الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ٦ٓ ا٣ٞةدة الكٮٚييخ اذلي٨ اك٩ٮا 
يكذعجٮف كيكذٕؾثٮف اتلٞىري يف إ٦ؽاد مرص ثةلكالح ٚإذا ث٫ يُٰٕ هل٥ احلكةب 

كدكا مرص ثةدلثة ة ٧ٔة ٚٞؽد٫ يف                                                   ادلكالرم املٛذٮح ٣حكي٢ ٣ ٕةث٭٥ لرلكالر ٣زي  ثةت ًٔٮ
 ظؿب أكذٮبؿ.

دذأم٢ لك ٬ؾا ا٣ُٕةء كاإلػالص ز٥ جتؽ ٩ٛكٟ كأ٩خ ٦ؾ٬ٮؿ ٨٦ أف يذأػؿ 
 ،الؿاحف ثٮ٦ؽي٨ ٨ٔ الٮٝٮؼ يف الىٙ األكؿ الختةذ ا٣ٞؿار ا٣ٕؿيب ٨٦ ظؿب أكذٮبؿ

٨ االمرتاؾ ٦ٓ الكةدات كاألقؽ يف  ،كإذا ٬ٮ ثٕيؽ د٧ة٦ة ٨ٔ اتلعٌري ل٤عؿب ٔك
ثح٪٧ة جتؽ دكر ٦ذٞؽ٦ة ألخ أو٘ؿ هل ٬ٮ الؿاحف ٧ٕ٦ؿ ا٣ٞؾايف  ،يئ هلةاتلض٭زي اجل٭ة

اذلم اكف يى٘ؿق ثٕرش ق٪ٮات اكم٤ح كاذلم ل٥ يى٢ إىل الؿاةقح إال ثٕؽق ثأربٓ 
ل١٪٫ ٦ٓ ٬ؾا اكف ظؿيىة ىلع أم َؿؼ ٨٦ اَؿاؼ ٝيةدة ٦س٢ ٬ؾق املٕؿًلح  ،ق٪ٮات
ك٬ٮ ٦ة اٝذرص دكرق يف  الؿيةيضظىت لٮ ٨٦ رشٚح اجلةٝؽ املرسيح أك امل٤ٕٜ ، املضيؽة

                                                . ٦ٓ أف املٮارد االقرتاديضيح ال٧ ذةظح ل٤ٮ٨َ ا٣ْٕي٥ .ػٮٚة ٨٦ د٭ٮراد٫ ،اجل٭ةيح ٤ٔي٫
اذلم اكف حي٫٧١ الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ اك٩خ إًٔةؼ مٮارد الؿاحف ا٣ٞؾايف ٣ك٨ 

٠أ٫٩ اكف  أك ،كًلأ٫٩ أىلع ثأكرث ٨٦ الؿاحف ثٮ٦ؽي٨ ،٤ٔٮ وٮت ا٣ٞؾايف اكف م٤عٮّة
ا٣يت ل٥ دكذ٢٧  ٝةدرا ىلع ا٣ُٕةء ثأكرث ٨٦ ب الؿاحف ك٦ؽي٨ ثح٪٧ة أف احلٞيٞح

        كم نتذة  ،                                                            وٮرد٭ة يف ظي٪٭ة اك٩خ دذ٤ؼه يف أف الؿاحف ا٣ٞؾايف اكف ٦ ٕٮٝة ل٧٤كرية
 .ل٤ض٭ؽ ىلع ظني اكف الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ دا٧ٔة كخم٤ىة إىل أثٕؽ احلؽكد

                              ػالص دكف أف ي ٕىن ث٧ة ٬ٮ أ٥٬ ٨٦                                     ىلع ٬ؾا اجلعٮ اكف الؿاحف ثٮ٦ؽي٨ ي ٞؽـ اإل
ك١٬ؾا ٚإ٩٪ة ال ٩ىةدؼ ل٤ؿاحف ثٮ٦ؽي٨  ،اإلػالص ك٬ٮ محةيح اإلػالص ٩ٛك٫

ةت قيةقيح كاقرتاديضيح. . كصٮدا يت٪ةقت ٦ٓ ماك٩ذ٫ ٚي٧ة دال ظؿب أكذٮبؿ ٨٦ ٦ٛةًك
ال جنؽ هل أزؿا كال دأزريا، كًلأ٫٩ ل٥ يك٨ ٨٦ املنرتًلني كال ٨٦ امل٪ذرصي٨ كال ٨٦ 

إ٧٩ة ٩ؿاق ٝؽ أذى٥ ثذٮا٫ًٕ كجتؿدق كدؿؾ الؿؤقةء األقؽ كوؽاـ كا٣ٞؾايف ، كٚؿي٨ا٣ْة
ري٥٬                                                                ي ٧ةرقٮف قيةقةت ال خت٤ٮ ٨٦ املؿا٬ٞح كا٣ُحل ظىت إذا أزٚخ اآلزٚح كصؽت  ٗك

اجلـااؿ ٩ٛك٭ة يف مؿبٓ ٬ؤالء الؿؤقةء اذلي٨ دٮٝٛٮا كآزؿكا الؿٚي ثح٪٧ة اكف ٨٦ 
 .٨ ٬ؾا ثكسرياملٛرتض أف مٮ٫ٕٝ احلٞيٌف أكرب ٦



 

 

  

 لً ترشًلّ نٍا ينتيغ يث رصاملليادة اى
ـءا ٠جريا ٨٦ أقجةب ال٤ٮـ اذلم ي ٮص٫ إىل الؿاحف ٬ٮارم                                                                    ٣حف ٨٦ مٟ يف أف ص
ثٮ٦ؽي٨ يٕٮد ىلع الؿاحف أ٩ٮر الكةدات كا٣ٞيةدة املرصيح ا٣يت ل٥ دجؾؿ ص٭ؽ٬ة يف د٪ٮيؿ 

ظٮارا ١ٚؿية اكف اكف يذ٤ُت  ،الؿاحف ثٮ٦ؽي٨ كإرشا٫٠ يف لك يشء ىلع حنٮ ٬ةدئ
٨٦ امل٧ك٨ يٞٮـ ث٫ ٨٦ يأنف إحل٫ الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ٩ٛك٫ ٨٦ امل١ٛؿي٨ 
                                                                   املرصيني، ٣ك٨ قؼٮ٩ح املٕؿًلح الكيةقيح كدؽاٚٓ أظؽاز٭ة ل٥ يك٨ ي تيط ملرص كال 

 ..ل٤ؿاحف الكةدات ٬ؾا اال٩تجةق
ح ك٬٪ة جنؽ أ٩ٛك٪ة ٩كتنٙ اخلُٮرة ا٣ٞةد٤ح ٣٘يةب امل٧ةرقح الكيةقيح احلـبي

                                                                        ا٣ٞةدرة ىلع أف دٛذط احلٮار ٦ٓ األمٞةء.. ك٬ٮ ٦ة اكف ٦ ذةظة يف ٔ٭ؽ ال٤يبرياحلح ظني 
ي٥ األ٦ح مىُىف اجلعةس ثةمة ٮق دميٕة                      ٫ٕ٦ أ٩ىةرق ك٦ ٪ةٚكٮقك اكف ٔز ك٦ٕةًر

كيتيعٮف هلؤالء النجةب  ،ينضٕٮف كصٮد م١ذت امل٘ؿب ا٣ٕؿيب بنيٮػ٫ كمجةث٫
آ٦٪ة ثأُٝةب ك ٗري٬ة أف يذى٤ٮا ادىةال ق٤كةاثلةاؿي٨ ٨٦ دٮنف كامل٘ؿب كاجلـااؿ ك

كأف يٕؿٚٮا ا٣ٛةرؽ ثني الٮٚؽيني  ،كبآراء الكيةقح كػرباا٭ة ،الكيةقح املرصيح
يح كاالمرتا٠يح كبني اإلػٮاف املك٧٤ني كالنجةف املك٧٤ني  ،كالكٕؽيني كبني النئٮ

ري٬ةك ظكذٮ مٞيٞةد٭ةك كبني ظؽدٮ  .محؽدٮ ٗك
 حٔحؽ غالكخّ ٌع مرص 

سري لألىس كالنٛٞح ىلع مكذٞج٤٪ة ا٣ٕؿيب أف الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ٩ٛك٫ ك٨٦ امل
اذلم صةء مرص قريا ىلع األٝؽاـ ٝؽ م٭ؽ يف ثؽايح ظيةد٫ ٬ؾق ا٣ٞة٬ؿة املةجئح ثةحليةة 

يٕح جيؽ يف مرص كٝة٬ؿد٭ة احلجحجح إال  كاحلؿيح كاحليٮيح ٧٤ٚة كو٢ إىل الؿاةقح ل٥
                                          ح األكىل كيه األ٬ؿاـ د ىٮرق يف أكؿ أيةـ راةقذ٫ م٧ٮحلح ٦ٞيذح ص٤ٕخ الىعيٛح الؿق٧ي

ككوٮهل إىل الك٤ُح ٝؽ ٚن٢ يف حمةك٣ح اال٩ٞالب ىلع الؿاحف أمحؽ ث٨ ثيال ثح٪٧ة 
٦ٞةحلؽ ك ٦ٞؽرات األمٮر اك٩خ احلٞيٞح أ٫٩ ٬ٮ كدمةٔذ٫ ٝؽ اقذٮلٮا ثة٢ٕٛ٣ ىلع

 .احلك٥

مؿ إىل اجلـااؿ أذ٠ؿ أ٩ين ٝىىخ يف ا٣ٌٛةايةت ٝىح كوٮؿ املنري ٔجؽ احل١ي٥ اع
وجيعح اقتيالء ثٮ٦ؽي٨ ىلع الك٤ُح، ثح٪٧ة اكف األ٬ؿاـ يف ٩ٛف الىجةح يىٙ 



 

 

  

                                                                       ثٮ٦ؽي٨ ثةخلية٩ح كي برش ثة٣ٞجي ٤ٔي٫، كإذا ثةلؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ي ٮاص٫ ٔجؽ 
٢٬ أديخ تل٭٪بح ث٨ ثيال؟ ىلع اخلالص ٦ين كإٔؽاَل.. ز٥ يٞٮؿ هل/ لٮال  /احل١ي٥ ثٞٮهل

ؽ٦ذٟ أل٩ٟ ٝةدـ ل٤ذ٭٪بح ىلع إٔؽاَل!! ثح٪٧ة دٞٮؿ الؿكايةت أ٩ٟ ٔجؽ احل١ي٥ أٔل
إف املنري ٔجؽ احل١ي٥ اذلم اكف يف ذلٟ الٮٝخ حيذ٢ يف مرص املٮٝٓ  /األػؿل امل٪ةٌٝح

امل٧ةز٢ ث٢ املُةثٜ ملٮٝٓ الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ يف اجلـااؿ ٦ةؿ ىلع ثٮ٦ؽي٨ يكأهل/ 
 .م أدٕت مٕج٫ كأ٦ذ٫ ثٛؿديذ٠٫يٙ ٤ٕٚ٭ة كاقذُةع اتلؼ٤ه ٨٦ احلةك٥ ا٣ٛؿد اذل

                                                                   ذ٠ؿت ٬ةدني الؿكايتني ال٧ ٕربدني ثأكرث ممة أ٩٭٧ة وةدٝذةف أك ظٞيٞيذةف ألوٮر 
َجيٕح ٦ة اكف مٮصٮدا ٨٦ الرصاع الكيةيس اذلم ظك٫٧ الؿاحف ثٮ٦ؽي٨ ثٮوٮهل 

 .ل٤ك٤ُح
 اىفارق ةني الؽئيؿ ةٌٔػيَ وبني الؽئيؿ ةَ ةيال 

إىل ا٣ٛةرؽ ثني الؿاحف ثٮ٦ؽي٨ كبني الؿاحف  ٨٦ الٮاصت أف أمري يف ملعح رسيٕح
٥ ٨٦ أف أظؽا  ،ث٨ ثيال ك٬ٮ ٚةرؽ ٠جري صؽا حبض٥ ا٣ٛةرؽ ثني الرشؽ كا٣٘ؿب ىلع الٗؿ

 .ال يذىٮر ا٣ٛةرؽ ١٬ؾا
٥ لك ٦ة ٬ٮ ٦ٕؿكؼ ٨ٔ كَيجذ٫ كًلٛةظ٫ كزٮريذ٫ ٚؿنكية  اكف الؿاحف ث٨ ثيال ٗر

ية ٚؿنكية دؿًف يف ق٤ٟ ا٣ٕك١ؿيح د٧ة٦ة يف د٤ٕي٫٧ كيف ػربد٫، كجلؾ٠ؿ أ٫٩ اكف ص٪ؽ
 ،ا٣ٛؿنكيح ظىت إ٫٩ اكف ٨٦ اذلي٨ مةرًلٮا يف املٕةرؾ األكركبيح يف احلؿب ا٣ٕةمليح اثلة٩يح

كٌلف ٨٦ اذلي٨ دؿًلٮا ٦ؽي٪ح ثةريف ثٕؽ أف جنط األملةف يف االقتيالء ٤ٔي٭ة أ٦ة ثٮ٦ؽي٨ 
ة جلٛف املىري ٨٧ٚ ا٣ُؿيٙ أ٫٩ حبك٥ ننأ د٫ ادليجيح اذلم اكف ٬ٮ اآلػؿ ٦ًٕؿ

ا٣ٞؿآ٩يح ػٍُ ظيةد٫ ٦ج١ؿة ىلع أف يذٛةدل ا٣ٞجٮؿ ثذض٪يؽ ا٣ٛؿنكحني هل يف صحن٭٥، 
كٌلف ا٣ٛؿنكيٮف يٕذربكف اجلـااؿيني ٚؿنكحني ال ثؽ ٨٦ جت٪يؽي٭٥ خلؽ٦ح اإل٦رباَٮريح 
ا٣ٛؿنكيح أك اجل٧٭ٮريح ا٣ٛؿنكيح ٣ك٨ ا٣ٛةرؽ ثني الؿاحف ثٮ٦ؽي٨ كبني الؿاحف ث٨ 

 ؽي٨ ٝةد زمالا٫ إىل اهلؿكب ٨٦ اجلـااؿ ٔرب دٮنف كحلبية إىل مرص٬ٮارم ثٮ٦ ،ثيال
 .كٝة٬ؿد٭ة ظىت ال جيؽ ٩ٛك٫ دل٪ؽا يف اجلحل ا٣ٛؿنيس

 دوره يف حتؽيؽ اجلؾائؽ 
أ٦ة مكرية الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ يف حتؿيؿ اجلـااؿ ٚ٪٧ٮذج مرشؼ ل٤ى٧ٮد 



 

 

  

اذلي٨ يذؼؿصٮف  كالىٕٮد ا٣ٕك١ؿم املذ٧زي ٣ٞةاؽ ٔٞيؽم ك٣حف ٣ٞةاؽ ثؿصٮازم ٨٦
                                                                 يف املؽرقح ا٣ٕك١ؿيح حل ٧ةرقٮا كّيٛح حبؽكد الٮّيٛح ك٦ذ٤ُجةد٭ة كمكةر٬ة 
ابلريكٝؿايط.. ٚٞؽ أق٪ؽت إىل الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ا٣ٕةاؽ ٨٦ مرص ل٧٤نةرًلح يف 

أزجخ ث٪ضةظةد٫ املذٮاحلح ك اثلٮرة اجلـااؿيح ٝيةدات ٦ذٕةٝجح جنط ٚي٭ة جنةظةت قةظٞح
 ةاؽ ا٣ٕك١ؿم اجلـااؿم األكؿ كاألثؿز.صؽارد٫ ثأف يكٮف ا٣ٞ

اختؾ اق٧ة  1599كيف  ،ق٪ٮات دؽرب الؿاحف ثٮ٦ؽي٨ يف مرص ا٣يت أٝةـ ث٭ة
ة ٨ٔ اق٫٧ احلٞيٌف حم٧ؽ إثؿا٬ي٥ ثٮػؿكبح. كدٮىل  ٔك١ؿية "٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨" ًٔٮ

أوجط ٝةاؽ األرٌلف ا٣ٕؿبيح كب٭ؾا ٚإ٫٩ أوجط  1599مكبٮحلح ٝيةدة الٮاليح اخلةمكح كيف 
                   كد ٕؿؼ ٝيةدة ا٣٘ؿب  1511كظىت  1599اؽا ل٤٘ؿب اجلـااؿم َي٤ح ا٣ٛرتة ٨٦ ٝة

أوجط الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ٝةاؽ أرٌلف  1511كيف  ،اجلـااؿم اػذىةرا ثٞيةدة ك٬ؿاف
 .صج٭ح اتلعؿيؿ الٮَين

 .أوجط الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ كزيؿ ادلٚةع يف ظ١ٮ٦ح االقذٞالؿ 1519كيف 
م ثٮ٦ؽي٨ ثةإلًةٚح إىل ٬ؾا ٩ةات راحف املض٤ف أوجط الؿاحف ٬ٮار 1519كيف 

 .اثلٮرم دكف أف يرتؾ ٦٪ىج٫ ٠ٮزيؿ لرلٚةع
 مٔكفّ ٌَ رئيفّ 

يت ٤ٔي٭ة ثٕؽ ٬ؾق اإلًةءة                                                                    ز٧ح أقب٤ح أػؿل ٠سرية ي ٧ك٨ ل٤ٞةرئ اآلف أف جي 
ٚ٭٢ اكف ٨٦ الالاٜ أف يرتؾ راحك٫ ث٨ ثيال لك ٬ؾق  ،حليةة الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨

ثح٪٧ة اعش ث٨ ثيال ظىت كٚةد٫ يف أثؿي٢  1599ىت دٮيف ٬ٮ ٩ٛك٫ يف ا٣ٛرتة قضي٪ة ظ
اع٦ة  91اع٦ة راحكة قةثٞة كٝىض ٦٪٭ة  19اع٦ة.. ٝىض ٦٪٭ة  51كٝؽ ث٤ٖ ٧ٔؿق  9119

َل مكةء يذؾ٠ؿ ٦ة ٫٤ٕٚ ث٫ ك اعم٭ة ثٕؽ كٚةة الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ك٬ٮ يف لك وجةح
 كزيؿق ثٮ٦ؽي٨؟

 أـئيث عالفخّ 
ف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ أ٫٩ ٣حف رص٢ اجلـااؿ األػري كأف ٤ٔي٫ أف ٢٬ مؿ ثؾ٨٬ الؿاح

يٮصؽ أق٤ٮبة آ٦٪ة خلالٚذ٫، ثؽال ٨٦ ٬ؾا اذلم ظؽث ثٕؽ كٚةد٫ ٨٦ اًُؿاب كظ٤ٮؿ 
 ؟كقٍ



 

 

  

٢٬ ا٠تنٙ الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ٝج٢ مٮد٫ ثٕي مال٦ط ٨٦ ظٞيٞح ا٣ٞةدة 
 يكٮ٩ٮا ٠ؾلٟ؟ ا٣ٕؿب اذلي٨ اعش يذٕةم٢ ٦ٕ٭٥ ىلع أ٩٭٥ رصةؿ زٮرة ٦س٫٤ ثح٪٧ة ل٥

                                                                      ٢٬ اكف يف ك قٓ الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ لٮ ا٦ذؽ ث٫ ا٧ٕ٣ؿ أف يٛ٭٥ ظٞيٞح املٮٝٙ 
ٌٚال ٨ٔ أقةحلت  ،ا٣ٕؿيب ٨٦ ٌٝةية االقذٞالؿ كاتلجٕيح، ك٤ٚكُني كالى٭يٮ٩يح

 .                                     اتل٪٧يح املكذ٤ٞح ك٦ ٞٮ ٦ةت اجل٭ٮض احلٞيٞح
ٔاري ةٌٔػيَ ي فهؽ؟                                   نيف اكن الؽئيؿ ْ

ثٮ٦ؽي٨ ٝةدرا ىلع أف يكٮف ٩ْريا دلجيٮؿ يف إرقةا٫ ٢٬ اكف الؿاحف ٬ٮارم 
ل٤ض٧٭ٮريح اخلةمكح كٝٮأؽ٬ة؟ أك أف يكٮف ٩ْريا لؿكز٤ٚخ يف إظاكـ قيُؿة 

٤ٛةا٭ة كىلع ا٣ٕةل٥ أك أف يكٮف ترشم٢ يف ا٩ذىةرق ل٤ٞة٩ٮف أـ أ٫٩ اكف  ،                                                             أمؿيكة ىلع ظ 
 .. ٨٦ اإلنكة٩يح٦ٓ ٝؽر أكرب                                             حي٥٤ ثأف ي كؿر جتؿبح قذة٣ني أك جتؿبح ٦ة كتيس دٮ٩ش

                                                                       رب٧ة د تيط الك٪ٮات ا٣ٞةد٦ح مـيؽا ٨٦ الٌٮء لإلصةثح ٨ٔ الكؤاؿ امل٭٥ اذلم ل٥ 
ت ٔ٪٫ أظؽ ظىت اآلف أك ل٥ يُؿظ٫ أظؽ جبؽيح ٦٪ةقجح ظىت اآلف ك٬ٮ ٠يٙ اكف  ،                                                     جي 

                           الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ي ١ٛؿ؟
٧ةذج كإذا صةز يل أف اقترشؼ مكذٞج٢ ا٣ٕؿب يف ا٣ٕٞؽي٨ ا٣ٞةد٦ني ٚإين أرل ٩

ثح٪٧ة أكٮف أ٩ة ٝؽ  ،٦ذ١ؿرة ٨٦ الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ دٛؿض ٩ٛك٭ة ٨٦ آف آلػؿ
٦ة اكف  كدٔخ احليةة، كٝؽ ٔضـت أف أٝؽـ ملس٢ الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ٨٦ مجةث٪ة

دلذ٧ٓ دكيل ال ، كال يؿظ٥ يججيغ أف أٝؽ٫٦ هل٥ ٨٦ قح٪ةريٮ٬ةت مرسح الكيةقح يف اعل٥
ٚةمهلل اٗٛؿ يل . يكتج٫ٞ ثة٢ٕٛ٣ كا٢ٕٛ٣ املٌةدي٧ة٩ٓ يف أف يؽ٬ف برشاقح ٨٦ ال 

 دٞىريم.
* * * 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

أثؿز أٔالـ دمٕيح ا٧٤ٕ٣ةء املك٧٤ني اجلـااؿيني  ٬ٮ زة٣ر يف رأيي ا٣ٌٛي٢ الٮردالين
ٝؿب أاكف ٨٦  ،1591 ا٣يت ٝةدت احلؿًلح اإلقال٦يح يف اجلـااؿ ٦٪ؾ دأقحك٭ة ق٪ح

اإل٦ةـ حم٧ؽ ك ٦ةـ ٔجؽ احل٧يؽ ث٨ ثةديفالنؼىيةت ملؤقكي٭ة ا٧٤ٕ٣ني ا٣ْٕي٧ني اإل
ك٬ٮ ٦ة  ،كٝؽ ا٦ذؽ ننة٫َ ا٣ٛة٢ٔ كاملؤزؿ يف مخف دكؿ ،ا٣بنري اإلثؿا٬يِل رمح٭٧ة اهلل

ٚؿنكة ك كٝيةدد٫ كدٮصي٭٫ يف اجلـااؿ ل٥ يذط ٣٘ريق ٚٞؽ أزؿ ث١ٛؿق كظؿًلذ٫ كننة٫َ املبرش
 .بل٪ةف ث٧ة ل٥ يذط ثة٣ٞؽر ذاد٫ ٣٘ريق ٨٦ ٝةدة ا٢٧ٕ٣ امليؽاينك كمرص كاحل٨٧

 ٚإف الٮردالين يكج٫ٞ أزؿا ،كإذا اكف ا٣ٕةل٥ يُ٪٨ُ جب٭ةد صيٛةرا اذلم دٕؽل احلؽكد
ٚٞؽ قة٥٬ مكة٧٬ح ٕٚة٣ح يف اتل١٧ني ملجةدئ دمٕيح ا٧٤ٕ٣ةء يف اجلـااؿ  .دأزريا كٌٚالك

 يف ا٣ٞة٬ؿة ٨ٔ مكبٮال ز٥ اكف .ؿ اجلـااؿيني ٬٪ةؾز٥ يف ٚؿنكة كيف وٛٮؼ ا٧ٕ٣ة
ٚؿيٞية لك٫ كيف ويةٗح اتلآيخ ثني ١ٚؿ اإلػٮاف إ٦أقكح ا٢٧ٕ٣ اتلعؿرم يف م٧ةؿ 

ز٥ دٮىل دٮصي٫ احلؿًلح اإلقال٦يح كالٮَ٪يح ىف  ،املك٧٤ني كدمٕيح ا٧٤ٕ٣ةء املك٧٤ني
 .احل٨٧

 نشأحّ وحكٔيِّ اىفهؽي 
ـااؿم  يف  1511يٮ٩يٮ  9املٕؿكؼ ثػ ا٣ٌٛي٢ الٮردالين يف كدل إثؿا٬ي٥ ث٨ مىُىف اجل

كصةءت م٭ؿد٫  ،كإحل٭ة ا٩تكت ،ثرلة ثين كرديالف ثٮاليح قُيٙ رشٌف اجلـااؿ
النيغ احلكني الٮردالين  يؾ٠ؿ أ٫٩ ظٛيؽ، كثةلٮردالين، كننأ يف أرسة ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣

 وةظت الؿظ٤ح املن٭ٮرة.
 ٧٤ٔةء ثرلد٫، ز٥ ا٩ذ٢ٞ إىل ٦ؽي٪ح درس ا٣ٌٛي٢ الٮردالين ٤ٔٮـ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح ىلع

ظير اقذ٢٧١ دراقذ٫ ىلع يؽ ا٣ٕال٦ح النيغ ٔجؽ احل٧يؽ ث٨  1599ٝك٪ُي٪ح ق٪ح 
ٚذ٤ًف ٔ٪٫ اتلٛكري كاحلؽير كاتلةريغ اإلقالَل كاألدب ا٣ٕؿيب، كدأزؿ ث٫  ،ثةديف

 ،      ن           مكةٔؽا  هل يف اتلؽريف 1599املى٤ط ال١جري كبُؿيٞذ٫ يف اإلوالح، كأوجط ٦٪ؾ ق٪ح 
 .      ن                                     ن                      ٦ذضٮ ال  لىة٣ط دل٤ح الن٭ةب كدل٤ح ابلىةاؿ كمؿاٚٞة  الث٨ ثةديف يف ثٕي رظالد٫ك

 ملغرتبني يف فؽنفا راعيث ا
النيغ ٔجؽ احل٧يؽ ث٨ ثةديف ٦٪تج٭ة إىل الرضكرة ا٣ٞىٮل ل٤ؿاعيح الؿكظيح  كملة اكف

يةـ ث٭ؾق ا٣ٌٛي٢ الٮردالين ل٤ٞ ٚٞؽ اػذةر د٧٤يؾق اجلةث٫ ،ل٧٤٘رتبني اجلـااؿيني يف ٚؿنكة



 

 

  

جح يف اإلوالح كاتل٘يري امل٭٧ح النةٝح ا٣يت دذ٤ُت ة هلة، كٗر  ،     ن               ن                          إي٧ة٩ ة ثة٣ٌٞيح كإػالو 
كأٝةـ يف  ،     ن           ٦جٕٮز ة ٨ٔ اجل٧ٕيح 1591كٝؽ ثؽأ ا٣ٌٛي٢ الٮردالين ٦٭٧ذ٫ اجل٤ي٤ح ٬ؾق يف 

 كبؽأ ننة٫َ امل١سٙ ث٭٧ح اعحلح، كادى٢ ثة٧ٕ٣ةؿ كا٤ُ٣جح اجلـااؿيني ثٛؿنكة، ،ثةريف
كاقذُةع  ،ٚىٮؿ تل٤ٕي٥ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح ك٦جةدئ ادلي٨ اإلقالَلك أقحف مؿا٠ـدٮىل دك

ٮاظي٭ة كبٕي                      ن                                            ػالؿ اع٦ني أف يٛذذط ٠سري ا ٨٦ املضذ٧ٕةت اثلٞةٚيح يف ثةريف ًك
 املؽف ا٣ٛؿنكيح األػؿل.

كم١٪ذ٫ ٚؿوح كصٮدق يف ثةريف ٚةدى٢ ثةدلارقني ا٣ٕؿب يف اجلة٦ٕةت ا٣ٛؿنكيح، 
ٌلف ٨٦ ٬ؤالء ا٣ٕال٦ح ال١جري ادل٠ذٮر حم٧ؽ ٔجؽ اهلل ك الى٤ح،كدٮزٞخ ثح٪٭٥ املٮدة ك

كا٣ٕال٦ح الكٮرم حم٧ؽ املجةرؾ، كالنةٔؿ ٧ٔؿ ث٭ةء  ،دراز كالنيغ ٔجؽ الؿمح٨ دةج
 ادلي٨ األ٦ريم.

كٝؽ أ٤ٜٝ ٬ؾا ا٣جنةط الك٤ُةت ا٣ٛؿنكيح ٌٚيٞخ ىلع ا٣ٌٛي٢ الٮردالين ظؿًلذ٫، 
ة ٝؿرت ٦٪٧ْح "احلؽ احل٧ؿاء" اإلر٬ةثيح كصةءد٫ رقةا٢ د٭ؽدق ن اظح ثة٣ٞذ٢، ثٕؽ٦

اٗذيةهل، ٧ٚة اكف ٦٪٫ إال أف اغدر ٚؿنكة إىل إيُةحلة ث٧كةٔؽة األ٦ري م١يت أرقالف 
ٚ ؿ هل صٮاز قٛؿ ٚة٩ذ٢ٞ إىل إيُةحلة ك٦٪٭ة إىل ا٣ٞة٬ؿة   ،ـ ا٣ٞة٬ؿة1595 - 1511                                                      اذلم ك

 ظير آزؿ اال٩تكةب إىل األز٬ؿ ٚعى٢ ىلع م٭ةدد٫ ا٣ٕةمليح.
 ففّ يف اىلاْؽة وسػ ُ

يف ا٣ٞة٬ؿة كصؽ ا٣ٌٛي٢ الٮردالين امل٪ةخ امل٪ةقت ل٤جنةط اإلقالَل كاتلعؿرم 
ظير ٝىض ٚي٭ة أملٓ كأػىت ق٪ٮات ، اقذٞؿ ا٣ٌٛي٢ الٮردالين يف مرص، كاملس٧ؿ
ث٤ٖ  اذلم كرساعف ٦ة أوجط ٨٦ أٝؿب املٞؿبني لإل٦ةـ الن٭يؽ ظك٨ ابل٪ة، ظيةد٫

                                              ن  إ٣ٞةء درس اثلالزةء ثةملؿًلـ ا٣ٕةـ جل٧ةٔح اإلػٮاف ٩ْؿ ا  يف دٞؽيؿق هل أ٫٩ اكف يجيج٫
كٝؽرد٫ ىلع اإلٝ٪ةع ث٢ إ٫٩ لك٫ٛ ثةإلرشاؼ ىلع دأقحف ثٕي مٕت ، مل٤اكد٫ اخلُةثيح

 اجل٧ةٔح يف مرص 
ا٣ٌٛي٢ الٮردالين  كيف ا٣ٞة٬ؿة ال٤يرباحلح احلة٤ٚح ثةحليةة كا١ٛ٣ؿ كاحلؿيح أقف

صج٭ح ك 1519كدمٕيح اجلةحلح اجلـااؿيح ق٪ح  1519ح ال٤ض٪ح ا٤ٕ٣ية لرلٚةع ٨ٔ اجلـااؿ ق٪
ٌل٩خ د٥ٌ يف ٌٔٮيذ٭ة النيغ ك ٌلف ٬ٮ أ٦ي٪٭ة ا٣ٕةـك 1511 ادلٚةع ٨ٔ م٧ةؿ إٚؿيٞية



 

 

  

حم٧ؽ اخلرض ظكني كظٛيؽ األ٦ري ٔجؽ ا٣ٞةدر اجلـااؿم كاأل٦ري ٔجؽ ال١ؿي٥ اخلُةيب 
كاقذٞج٢ ٚي٫  (1519)امل٘ؿيب. ز٥ أقف م١ذجة جل٧ٕيح ا٧٤ٕ٣ةء املك٧٤ني يف ا٣ٞة٬ؿة 

 1599النيغ حم٧ؽ ا٣بنري اإلثؿا٬يِل ق٪ح 
 اُلالب احلٍَ

ثذلكيٙ ٨٦ اال٦ةـ  ز٥ صةءت اجل٤ٞح ا٣ٛةو٤ح ظني ا٦ذؽ ننةط ا٣ٌٛي٢ الٮردالين
ظك٨ ابل٪ة إىل مكة٩ؽة األظؿار يف احل٨٧، ا٣يت اك٩خ د٧ٮج حبؿًلح ٧َٮظح يف اإلوالح 

                                       ٥ ث٧ة جيؿم يف احل٨٧، ك٦ ٨ د٤ُ  ٓ إىل اخلؿكج كاتل٘يري، كٌلف اإل٦ةـ ظك٨ ابل٪ة ىلع ٤ٔ
٢٧ ىلع دٮظيؽ وٛٮؼ  1519 كو٢ احل٨٧ كٝؽ، ثةبلالد ٨٦ ٔـتل٭ة كٚٞؿ٬ة كص٭٤٭ة ٔك

ح ٮيع ثح٪٭ةك املٕةًر  خبُج٫ احل٧ةقيح. كٝةد اثلٮرة، اتلأحلٙ املًٮ
ح احل٧٪يح يف الٮوٮؿ إىل  1519 كيف ٚربايؿ ظؽث ٦ة ٬ٮ ٦ٕؿكؼ ٨٦ جنةح املٕةًر

٬ؾق  ٣ك٨ اإل٦ةـ أمحؽ حيىي محيؽ ادلي٨ اعرض ،ٕؽ إزاظح اإل٦ةـ حيىياحلك٥ ث
 احل١ٮ٦ح ادلقذٮريح يف و٪ٕةء كاد٭٧٭ة ثةٗذيةؿ كادلق كإ٬ة٩ح أػٮاد٫ كٝةد زٮرة مٌةدة

٦ةرس  19دمٓ ا٣ٞجةا٢ املٮاحلح هل كظةرب اجلْةـ اجلؽيؽ كأقٍٞ اجلْةـ ادلقذٮرم يف ك
1519  

 اهلؽوب ٌَ انإغػام 
ؽاـ كأوجط  ا٣ٌٛي٢ الٮردالين       ظ ك٥ ىلع، كأمحؽ ٔؿش احل٨٧ دٮىل اإل٦ةـ ثةإٔل

                       ن                                     ظير ٝىض أربٓ ق٪ٮات ٦تكرتا  ٌٝة٬ة يف اتلضٮاؿ يف ادلكؿ األكركبيح كاتلًف  ،      ن ٤ُ٦ٮبة  
كرٌٚخ ادلكؿ  ،ثةلنيغ اإلثؿا٬يِل ك٩ةاج٫ النيغ حم٧ؽ ا٣ٕؿيب اتلبيس يف قٮيرسا

الى٤ط راحف كزراء بل٪ةف ىلع ث٢ٌٛ ريةض  كاٜٚ بل٪ةف ا٣ٕؿبيح اقذٞجةهل إىل أف
 اقذٞؿار ا٣ٌٛي٢ الٮردالين يف ثريكت.

ٔدة إىل مرص   اىػ
 ،إىل مرص ثٕؽ ٗيةب ٔؽة ق٪ٮات اعد ا٣ٌٛي٢ الٮردالين 1599ثٕؽ ٝيةـ زٮرة 

كاعد  ،                                   ن    ن      ن                      كاقذٞج٫٤ ا٧٤ٕ٣ةء كالكيةقيٮف اقذٞجةال  ظك٪ ة؛ ٩ْؿ ا ملةًي٫ املرش  ؼ يف اجل٭ةد
األدكار يف ثـكغ اثلٮرة اجلـااؿيح ا٣يت امذ٤ٕخ ىلع ص٭ةدق، ك٣ٕت أ٥٬ ك إىل ننة٫َ

 .٩1591ٮ٧ٚرب1ا٤ُ٩ٞخ اثلٮرة اجلـااؿيح يف  . ظىت1591أرض ثالدق 



 

 

  

ثٕ٪ٮاف "إىل  ٩1591ٮ٧ٚرب 9                                          ن  ٗؽاة ا٩ؽالع اثلٮرة اجلـااؿيح نرش الٮردالين ٦ٞةال  يف
ٓ النيغ أوؽر ٦ ٩1591ٮ٧ٚرب19 حلٮـ ظيةة أك مٮت" كيف/ ااثلةاؿي٨ ٨٦ أث٪ةء اجلـااؿ

 1599ٚربايؿ19"٩ٕيؾك٥ ثةهلل أف درتاصٕٮا" كيف  /                        ن       حم٧ؽ ا٣بنري اإلثؿا٬يِل ثية٩ة  ثٕ٪ٮاف
د٥ٌ النيغ حم٧ؽ ا٣بنري اإلثؿا٬يِل  مةرؾ يف دأقحف "صج٭ح حتؿيؿ اجلـااؿ"ا٣يت اك٩خ

كبٕي ممسٌل  ،حم٧ؽ ػيرض ،ظكني آيخ أمحؽ ،كممسٌل صج٭ح اتلعؿيؿ/ أمحؽ ث٨ ث٤ح
 .أمحؽ ثيٮض ،ٔجؽ الؿمح٨ ٠يٮاف ،ظكني حلٮؿك النةذيل ميك /األظـاب اجلـااؿيح

 اهلؽوب ٌَ مرص 
٢ ٦ؽة إٝة٦ح  ُ ثة٣ٞة٬ؿة، ثٕؽ ا٩ٞالب ٔجؽ اجلةن  ىلع  ا٣ٌٛي٢ الٮردالين                    كل٥ ت 

ثٕؽ اقتبسةر ٔجؽ اجلةن  ثةلك٤ُح  1599ٚٞؽ اغدر٬ة إىل ثريكت  ،1591 ادلي٧ٮٝؿاَيح يف
 .قذح ٨٦ ٝةدد٭٥كأذٞةالد٫ لإلػٮاف املك٧٤ني كإٔؽاـ 

ـ 1599ا٣ٞة٬ؿة ق٪ح  ٌلف ٨٦ ظك٨ ظِ ا٣ٌٛي٢ الٮردالين أ٫٩ د٧ك٨ ٨٦ ٦٘ةدرةك
      ن                                                                 ٦ذٮص٭ة  زة٩يح إىل ثريكت ثٕؽ أف دأكؽ ٨٦ دآمؿ املؼةثؿات املرصيح ٤ٔي٫ كىلع أقذةذق 

 النيغ حم٧ؽ ا٣بنري اإلثؿا٬يِل.
 وفاحّ

 19أ٩ٞؿة يف  يف أظؽ مكتنٛيةت ٦ؽي٪حال١ؿي٥ رب٫ كص٫  ٣ٌف ا٣ٌٛي٢ الٮردالين
بٕؽ ق٪ٮات ٨٦ اجلعٮد، ٤ٞ٩خ رٚةد٫ ٨٦ دؿًلية حلٕةد دٚ٪٭ة يف مكٍٞ ك ،٦1599ةرس 

 كد٨ٚ يف مكٍٞ رأق٫ ثةجلـااؿ. ،رأق٫
* * * 



 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

م لٮ ٔؿؼ ٝةدة ٔك١ؿ اجلـااؿ ٦ة رظ٢ ٨ٔ د٩ية٩ة ادل٠ذٮر ٔجةس ٦ؽين الؿص٢ اذل
 اكف يجذْؿ٥٬ ٨٦ دلؽ ادل٩ية ك٩ٕي٥ اآلػؿة لٮ قةركا كراءق تل٪ةكبٮا ػؽ٦ذ٫ آ٩ةء ال٤ي٢

ثؽال ٨٦ أف يت٪ةكبٮا  ل١٪٭٥ ٗؿد٭٥ ادل٩ية ٚذ٪ةكبٮا احلؿاقح ٤ٔي٫ ،أَؿاؼ اجل٭ةرك
 كَ٪٭٥ كصحن٭٥ كمٕج٭٥ كإنكة٩حذ٭٥ كأصيةؿ أث٪ةا٭٥ ٨٦ك ٚآذكا أ٩ٛك٭٥، ظؿاقذ٫
 .ثٕؽ٥٬

 أول ٌَ حتػى ُظؽيث ُٓايث اتلاريظ 
ي٥ مٕيب حتؽل أداؤق الٮازٜ ٦ة ٔؿؼ  دٮيف ادل٠ذٮر ٔجةس ٦ؽين اذلم اكف أكؿ ٔز

يح زجخ ٚن٤٭ة حيٮؿ حمذٮل ٬ؾق اجلْؿيحك ثٕؽ ذلٟ ث٪ْؿيح ٩٭ةيح اتلةريغ  .إىل ًٚؿ
ادل٠ذٮر ٔجةس ٦ؽين الؿص٢ ا٣ْٕي٥ اذلم أزجخ أف ُٝت الكيةقح املٮصت  دؿًل٪ة

ضـ أمٞةا٫ا  .حلٞيٌف يف ٬ؾا ال١ٮف اجلؽيؽ ٬ٮ اإلقالـ لٮال ص٭٢ أث٪ةا٫ ٔك
اذلم ظؿر اجلٛف  ا٩ذ٢ٞ إىل رمحح رب٫ ادل٠ذٮر ٔجةس ٦ؽين ا٣رتبٮم املضذ٭ؽ

٧٠ة ظؿر  ،املك٧٤ح املٕةن ة ٨٦ الـ٬ؽ ابلة٬خ املذ٧س٢ يف اخلٮؼ ٨٦ إٗؿاء ادل٩ية
ة اجلٛف املك٧٤ح يف أداء  ٓ املؤدم إىل اتلٛؿيٍاملىُ٪ ثة٣رتٚٓ املٕةن ة ٨٦ الًؿ

 .الٮاصت ادليين جتةق ٩٭ؿ ا٧ٕ٣ؿاف ا٣برشم
ٚةرؽ د٩ية٩ة ا٣ٛة٩يح ادل٠ذٮر ٔجةس ٦ؽين املضة٬ؽ اذلم أًةء لإلنكة٩يح ث٧ؼذ٤ٙ 
ٔٞةاؽ٬ة َؿيٞة كاقٕة ل٤ذعؿر ا١ٛ٣ؿم اجلةد اذلم ظةف أكا٫٩ ل٤ؼالص ممة اقت٪ٛؽ 

٫ ك٨٦  ،ك٨٦ ٦ةديح ٦ةرًلف، ٪٭ٮرك٨٦ ُٗؿقح مٮب ،كٝذ٫ ٨٦ ز٪ةايح ركز٤ٚخك ًٗؿ
 ،ك٨٦ ٔضؿٚح صٮنكٮف ،ك٨٦ ك٥٬ ٦ةكتيس دٮ٩ش ،ك٨٦ دمٮد ثؿجي٪يٙ ،قُٮة قذة٣ني
 .ك٨٦ د١ٟٛ صٮربةتنٮؼ ،ك٨٦ ًالؿ أدةدٮرؾ، ،أ٩ٮر ػٮصح ك٨٦ ظضؿيح
ز ُار احلؽيث امللػـث ةيػيّ كتو أن حِؽفئ  اكخبؿ  ْو

ؽ ٦ٓ ذ٬ت إىل دار ابلٞةء ادل٠ذٮر ٔجةس ٦ؽين ا٣ٞةاؽ امليؽا ين اذلم اكف ىلع مٔٮ
ـٔي٥ اجلكٮر اذلم ملط ك٬ش ٩ةر  ،اتلةريغ يف مٕت ٔؿيب اليـاؿ يذ٭يت ا٣ٕٮدة ل٤ذةريغ ال

كلٮال ٬ؾا ا٣ٞبف املج١ؿ اذلم اٝذبك٫  ،احلؿيح املٞؽقح ٚةٝذبك٭ة ثيؽي٫ ٝج٢ أف د٪ُٛئ
ـٔي٥ رصت َيت  ،٦ة جنط ٨٦ ثٕؽق ادل٠ذٮر ٦٭ةدري حم٧ؽإىل يف الٮٝخ املس كال ال

٥ لك ٦ة اع٩ٮق كال  ،كال ادل٠ذٮر حم٧ؽ مؿيس ،كال ادل٠ذٮر امل٪ىٙ املؿزكٌف، ردكاغفأ ٗر
٥ٕ٩ ٚٞؽ اكف ٬ٮ املضة٬ؽ ا٣ٛؽايئ اذلم ص٢ٕ ٨٦ ٩ٛك٫ ظضؿ األقةس  .يـالٮف يٕة٩ٮ٫٩

 .ل٤ذضؿبح النٕجيح األوي٤ح ا٣ٞةد٦ح ٦٭٧ة دكة٣ت ٤ٔي٭ة املؿصٛٮف



 

 

  

اذلم أمىج ا٣ٕةل٥ ثىٮت  اردٞخ ركح ادل٠ذٮر ٔجةس ٦ؽين الكيةيس الؿااؽ
اإلقالـ اجلـااؿم ٝج٢ ثؽايح ا٣ٞؿف احلةدم كا٣ٕرشي٨ ىلع حنٮ ٦ة أق١خ ٬ٮ ٩ٛك٫ 

قةظح الك٧ةع  كبيؽق ٬ٮ ٩ٛك٫ اإلذأح االقذ٧ٕةريح يف ٦٪ذىٙ ا٣ٞؿف ا٣ٕرشي٨ حلؼٌل
 .لىٮت ا٣ٕؿب اجلـااؿم كاالقذ٧ةع

 حكٔيَ ذٔري ُادر 
ـٔي٥ ثؽأ  دااؿة قيؽم ٔٞجح ا٣ٞؿيجح ٨٦  يف 1591ايؿ ٚرب 99ظيةد٫ يف  ٔجةيس ٦ؽينال

ٔؿؼ ٦٪ؾ مؿظ٤ح ٦ج١ؿة ، كلك٥ ص٪ٮب رشؽ اجلـااؿ ا٣ٕةو٧ح 911إىل كاليح بك١ؿة ظٮ
ممةرقح ا٢٧ٕ٣  كبؽأ ،َجيٕح اجل٭ةد الٮَين احلٞيٌف ٨٦ ػالؿ دمٕيح ا٧٤ٕ٣ةء املك٧٤ني

ا٩ذىةر ظؿًلح كيف ػالية ظـب النٕت اجلـااؿم  كيف يف احلؿًلح الٮَ٪يح اجلـااؿيح
 يف بك١ؿة ثة٣ٕؿيب ث٨ ٦٭يؽم اذلم أوجط يف ٦ة ثٕؽ دٕؿؼك، احلؿيةت ادلي٧ٞؿاَيح

، راثط ثُةط اكف ٝةاؽ٬ة ٬ٮيف ػ٤يح زٮريح  كاظؽا ٨٦ ٝةدة زٮرة اتلعؿيؿ ٧٠ة مةرؾ
ٓ ٝ٪ج٤ح يف ٦ٞؿ ك ح ٨٦ املضة٬ؽي٨ ا٣يت ظةك٣خ ًك ٝةد حل٤ح ا٩ؽالع اثلٮرة دل٧ٔٮ

ٝيض أكرث ٨٦ كأ٣ٌف ا٣ٞجي ٤ٔي٫ أز٪ةء ا٤٧ٕ٣يح ٚ ـااؿاإلذأح ا٣ٛؿنكيح ثة٣ٕةو٧ح اجل
 .قجٓ ق٪ٮات يف الكض٨ ظىت اقذٞالؿ اجلـااؿ

 حكٔيَ غييم رفيع املفخٔى 
ـٔي٥ ٔجةس ٦ؽين دكٮي٨ زٮرم ٦ذ٧زي ك٩ةدر ١ٚؾلٟ اكف هل دكٮي٨  ،كًل٧ة اكف ل٤

ـٔي٥ اعد ( 1519) االقذٞالؿجٕؽ ٚ ،رٚيٓ املكذٮلك ٤ِٔل ٩ةدر إىل  ٔجةيس ٦ؽينال
٣حكةنف يف ا٤ٛ٣كٛح ز٥ كاو٢ ادلراقةت ا٤ٕ٣ية ظىت  ٚعى٢ ىلع ٦ٞةٔؽ ادلراقح

 ٦1599ة ثني  جلؽف درس يف ا٣ٕةو٧ح ا٣ربيُة٩يح٧٠ة ادل٠ذٮراق يف ا٣رتبيح املٞةر٩ح. 
 .ظةز د٠ذٮراق ادلك٣ح يف ا٣رتبيحك ىت ٩ةؿظ 1599ك

 جناضّ يف احلياة اجلياةيث 
ـٔي٥ ا٩ذؼت  ىلع لٮاليح اجلـااؿ ا٣ٕةو٧ح  املعٌل يف دل٤ف النٕيب ٔجةيس ٦ؽينال

 ،دأقحف اجلج٭ح اإلقال٦يح لإل٩ٞةذ 1599يف أكذٮبؿ ك صج٭ح اتلعؿيؿ الٮَين.ٝةا٧ح 
ٝةد ظـب٫ اجلج٭ح  1551كيف يٮ٩يٮ  .النٮرل دل٤فث٪ةء ىلع اػذيةر              ن   كا٩ذؼت راحكة  هلة

٤جيح يف دلةلف ابلرليةت كالٮاليةت يف أكؿ اٝاىل ا٣ٛٮز اإلقال٦يح  رتاع دٕؽدم ثةأٗل
 .يف ظيةد٭ة الكيةقيح تن٭ؽق اجلـااؿ



 

 

  

ٔ ٌػخلو   فٔز ستٓخّ ْو
ظني اقذٮىل ا٣ٕك١ؿ ثة٣ٞٮة ىلع ٦ٞةحلؽ األمٮر اص٭ةًة ل٤ذضؿبح ادلي٧ٮٝؿاَيح 

ـار كزيؿ ادلٚةع ( دٞؿر 1551 )يٮ٩يٮ أذٞةؿ ٔجةيس ٦ؽين ثأمؿ ٨٦ اجلرناؿ ػةدل ٩
ـٔي٥الٮَين، ظير   .1551 يٮ٩يٮ 91ألظؽ ٔجةيس ٦ؽين يٮـ ا د٥ أذٞةؿ ال

ي٧ي٭ة ٚةزت اجلج٭ح اإلقال٦يح لإل٩ٞةذ ثةجلٮ٣ح األكىل ٨٦  ٥ ٨٦ أذٞةؿ ٔز كىلع الٗؿ
إ٣٘ةء ٬ؾق اجلحل ٝؿر ك٣ك٨  .1551ديك٧رب  91اال٩ذؼةثةت ا٣ترشيٕيح ا٣يت صؿت يف 

كنكبذ٫ زكرا اىل اإلقال٦يني ٦ٓ اف ا٣ٕةل٥ لك٫   ا٣ٕ٪ٙ يف اجلـااؿري    ٛض  دك اال٩ذؼةثةت
 .ٕؿؼ احلٞيٞحاكف ي

ق٪ح ثٕؽ إدا٩ذ٫  19ظ٧١خ ٤ٔي٫ املع٧١ح ا٣ٕك١ؿيح ثةلكض٨  1559يٮحلٮ  11يف 
 ثةٔذجةر٧٬ة ٨٦ ٝة٦ة) املكةس ثةالٝذىةد الٮَينك ثػةردكةب صؿاا٥ ًؽ أ٨٦ ادلك٣ح

"ثة٣ٕىيةف احلٜ املٕؿكؼ يف ادلي٧ٮٝؿاَيةت ثةتلعؿيي ىلع اإلرضاب كٝيةدد٫ ك٬ٮ 
 .املؽين"
 ؼالق رساضّ إ
٤َٜ رساح ٔجةيس ٦ؽين ثٕؽ ادٛةؽ اهلؽ٩ح ثني الك٤ُح كاجلحل  1559 يٮحلٮ 9يف ك

 
                                                 أ
 
 

اإلقالَل لإل٩ٞةذ ٗري أف كزيؿ ادلاػ٤يح ٝؿر ٚؿض اإلٝة٦ح اجلربيح ٤ٔي٫ ثٕؽ أف كص٫ 
رقة٣ح إىل األ٦ني ا٣ٕةـ لألم٥ املذعؽة ٠ٮيف أ٩ةف خيربق ٚي٭ة أ٫٩ مكذٕؽ ل٧٤كة٧٬ح يف 

 .إاعدة الك٥٤ يف اجلـااؿ 
 ملِىف االعخيارييف ا
ـااؿيح ٦ذٮص٭ة إىل ادلكظح  9119 أٗكُف 91يف  اغدر ٔجةيس ٦ؽين ا٣ٕةو٧ح اجل

 .كٚةد٫ ظىت يف ادلكظح إلصؿاء ٚعٮص َجيح ثٕؽ أف دؽ٬ٮرت ظةتل٫ الىعيح كبٌف
 ماكُخّ يف اتلاريظ 

٧ةء ا٣ٕةل٥ احلؿ ٦ذٞؽ٦ة يف  لٮ ل٥ يك٨ ٔجةس ٦ؽين مك٧٤ة لاكف احلٮـ ٧ٔيؽ ٔز
لاك٩خ إٚؿيٞية ٝؽ اظذ٤ٛخ ث٫ ٦ٓ ٩ي٤كٮف ٦ة٩ؽيال يف ، ك ٦٭ةدري حم٧ؽا٣ربكدٮًلٮؿ ىلع

ذلٟ أ٫٩ ٝؽـ لٮَ٪٫ أكرث ثكسري  ،ٝج٢ أف ي٤ًف اجل١ؿاف ك٥٤ّ أكيل ا٣ٞؿىب ،يٮـ كاظؽ
إػٮا٫٩ ٨٦ اجلـااؿيني األثؿار ٦٪ؾ زٮرة اتلعؿيؿ ك ل١٪٫ ٬ٮ ،ممة ٝؽ٫٦ الؿاحف ٦ة٩ؽيال

 ،٨٦ اتلضؿد كظت الٮ٨َ كإ٩كةر اذلات أًةٔٮا ظٞٮٝ٭٥ ادل٩يٮيح ثؽرصةت ٝىٮل



 

 

  

كظ٤ٛةؤ٥٬ ٨٦ أ٢٬ اإلي٧ةف أف اتلضؿد الـااؽ  ك٬ة ٥٬ احلٮـ يٕؿٚٮف كيٕؿؼ ػ٤ٛةؤ٥٬
ذلٟ أف اثلٮرة اجلـااؿيح ا٣ْٕي٧ح  ،٨ٔ احلؽ يٞرتب يف ٩تيضذ٫ ٨٦ اتلٛؿيٍ يف ادلي٨

٤حكةريني أكخلٟ ز٧ةر٬ة لك ا٣ٛؽااحني ز٥ دؿؾ ٬ؤالءك دٮ٬ضخ ثؽ٦ةء املك٧٤ني ا٣ٕةثؽي٨
الـااٛني ٨٦ أوعةب اهل٧ح امل٪ؼٌٛح كاأل٩ٛةس ا٣ٞىرية اذلي٨ آزؿكا أف يٕحنٮا حتخ 

ة ال١ك٢ كاظؽا ثٕؽ اآلػؿ ثؽال  ،املذاكق٤نيك أٝؽاـ ٨٦ يذٕجؽكف هل٥ ٨٦ ا٣ٕك١ؿ ثًؿ
كلٮ  ،٨٦ أف يٞٮدكا ظؿًلذ٭٥ بل٪ةء دك٣ح الٮ٨َ اجلـااؿم احلٞيٞيح ٦٭٧ة اك٩خ اتلجٕةت

ل١٪٭٥ آزؿكا أف  ،سٮرة ركقية ابل٤نٛيح أك ثسٮرة الىني ألجنـكااٝذؽكا ث أف ٬ؤالء
٬ٮ أ٩٭٥ اك٩ٮا حيٞؽكف ىلع  ،مٮّٛني ٔ٪ؽ ا٣ٕك١ؿ لكجت كاظؽ ٍٚٞك يكٮ٩ٮا ٠ذجح

 ٫اإلقالـ ث٢ كحيٞؽكف ىلع االمرتا٠يني احلٞيٞيني ثجٕي ٨٦ ظٞؽ٥٬ ىلع اإلقال٦يني 
ـٔي٥ ادل٠ذٮر ٔجةس ٦ؽين كأ٩ؽر٬ة يف  أركع األ٦س٤ح ثٕؽ٦ة رضب دٛذٞؽ دلذ٧ٕةد٪ة ال

كٝؽ صةد ث٪ٛك٫ أل٫٩  ،كيف حت٢٧ األذل كا٥٤ْ٣ ،كيف اتلٌعيح ثةجلٛف ،إ٩كةر اذلات
اكف يٕؿؼ أف ربةات االقذ٧ٕةر يكؿ٬ٮف ذاد٭٥ ٨ٔ ص٭٢ ثؿم ء ٦ٕذٞؽي٨ خبربة 

ظني دٛؿض امل٘ةرـ  يف ،ٝةن ة أف ٠ؿق اهلٮيح كاتل٪١ؿ هلة ٬ٮ اذلم جي٤ت هل٥ املاكقت
ك٦ٓ أف  ،٩ٛك٭ة ىلع لك ٨٦ يؤزؿ ق٤ٮؾ اإلي٧ةف ثةهلل كاثلٞح ثةجلٛفكاتلٌعيةت 

ٚٞؽ آزؿ اهلؽل كالؿمةد كل٥ يٕجأ  ،ا٣ُؿيٞني اك٩ة ٦ذةظني أ٦ةـ ادل٠ذٮر ٔجةس ٦ؽين
ٚٞؽ جتةكز املؿارة حلؤقف دُٮيؿا  ،ك٦ٓ أ٫٩ اخنؽع يف ثٕي ٝةدة ا٣ٕؿب ،ثةالًُ٭ةد

اتلٕةكف املْ٭ؿم اذلم ال يذٕؽل أف ٦ٛى٤ية يف آحلةت اتلٕةم٢ ٦ٓ ا٣ٕك١ؿ ثٕيؽا ٨ٔ 
 .يكٮف وٮرة ٨٦ وٮر ٩ٛةؽ اآلػؿ ك٥٤ّ اجلٛف

ٗٛؿا٫٩ ٔجؽق الىة٣ط املضة٬ؽ املعتكت األقذةذ ك ٩ؽٔٮ اهلل أف يذٞج٢ ثؿمحذ٫
ظؿص ىلع أف يذٕنٜ  اكف ٦٪ةرة ٨٦ ٦٪ةرات اهلؽل يف ز٨٦ ادل٠ذٮر ٔجةس ٦ؽين اذلم

٥ ٦ة ٣ٞي٫ ؛ الٮَ٪يح كاال٣زتاـك صكاذلم اكف ن ظة ٨٦ اإلػال ؛ا٧٤ْ٣ةتك ا٥٤ْ٣ ٗر
كاذلم اكف ٨٦ أثؿز رصةؿ ادلك٣ح احلٞيٞيني  ،٨٦ اجلعٮد كاتلٕ٪خ كا٣ٕكٙ كاخلكٙ

ـاؿ يؿٚي ا٣ٕالج كيكذٕىص ٤ٔي٫  .يف ا٣ٕةل٥ املذعرض لٮال أف مؿض الؿ٦ؽ ا٣ٕؿيب ال ي
 وفاحّ

ـٔي٥  يف  كميٕخ ص٪ةزد٫ مؿدني ،يف ادلكظح 9115أثؿي٢  91 ٔجةيس ٦ؽيندٮيف ال
 رمٮز ثةرزة.ك كمةرًلخ يف تنحيٕ٭ة أٔؽاد ٗٛرية ،ادلكظح كاجلـااؿ

* * * 



 

 

  

 

 
     



 

 

  

ـ لٮَ٪٫ يف  أدٔٮ اهلل                                                              ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط صـاء ٦ة ٝؽ 
جٍ احلؿاؾ كابلٕؽ ٨ٔ ا٣ٕ٪ٙ يف ممةرقح الك٤ُح.الن٭ٮر األػرية ٨٦ ًجٍ اجلٛ  ف ًك

                                                        ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ ي ؿؽ ُٝؿة دـ  أدٔٮ اهلل 
ـ٥ٔ أ٫٩ حيذ١ؿ الىٮاب كال احلٞيٞح امل٤ُٞح، كحن٨ يكٛي٪ة يف ٬ؾق  كاظؽة كل٥ ي

ٮف م٤زت٦ة                              ن              ن               املؿظ٤ح ٨٦ ٦س٫٤ أف يكٮف إنكة٩ة  كأال يكٮف ٝةدال ، كيكٛي٪ة أف يك
ذؽاء كال ٤ُ٩ت  ن        ن أف يكٮف مالاك  كال ٩بية .٦٪٫ ثٕؽـ األ             

ل٥ يك٧ط ٣ٞةاؽ ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩  أدٔٮ اهلل 
ال ٣ٞةاؽ آػؿ أف يجذ٭ٟ ظؿ٦ح ابليٮت كاحليةة ك ث٪ةت الٮ٨َ مؿا٬ٜ ثأف يجذ٭ٟ ٔؾريح

 اخلةوح 
أقال٫ٚ  جذ٭شجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ ل٥ يثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف ا أدٔٮ اهلل 

 ممةرقح اخلؽاع كاالتلٛةؼ كاتلعؿيي ًؽ النجةب ا٣ُة٬ؿ. يفيف ادلكؿ ا٣ٕؿبيح 
ـ٥ٔ  أدٔٮ اهلل  أ٫٩ ثةلـكر ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ ل٥ ي

 إلر٬ةب.لظةَل احليةة املؽ٩يح كال أ٫٩ ماكٚط 
 لً يلتو ةلفٍث الٔؼَ 

٪ٛؾ ال١ذةلٮج ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ ل٥ ي دٔٮ اهلل أ
٨٦ ك ،                             مؤ٦٪ني ي ك٧ي٭٥ إقال٦يني أك إػٮاف٨٦ يؿا٥٬ الٮ٨َ ثني  اذلم يٞك٥ اخلجير
                                  كإ٧٩ة ٦ةرس الكيةقح ث٭ؽكء كب ٕؽ ٨ٔ  ،ٝٮل ٦ؽ٩يح٧٤ٔة٩حني                م٤عؽي٨ ي ك٧ي٭٥ يؿا٥٬ 

 املؤامؿة.
ؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ ل٥ ي٭ؿع إىل أثٮ ثةلؿمحح ل أدٔٮ اهلل 

                                                       ّيب أك ٗري٬ة حلأػؾ األمٮاؿ املك٧ٮ٦ح كي ٧ةرس االٚرتاء كابل٭ذةف.
                                                           ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ ل٥ ي ٧ةرس اجلٛةؽ  أدٔٮ اهلل 

 .ث كا٣جك٢كل٥ يكٓ يف إٚكةد األرض كالـرع كاحلؿ ،الؿٝيٜ كال النٞةؽ ا٧ٕ٣يٜ
             ي ْ٭ؿ ٗري  ٦ة  ل٥ ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ أدٔٮ اهلل 

                                                                       ي ج٨ُ كل٥ يذعؽث ٨ٔ املكةٚةت الٮاظؽة كال ٨ٔ احليةد ابلة٬خ كال ٨ٔ اثلأر ابلةيخ.
 ل٥ حيؿض ىلع كَ٪٫



 

 

  

ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ ل٥ ي٤ضأ إىل  أدٔٮ اهلل 
ؿ ً٭٥ ىلع كَ٪٫ال  كل٥ يكٓ يف ٩ٛةؽ ابليخ األثيي كال امليؽاف األمحؿ ،                         ى٭ةي٪ح كل٥ حي 
                   ن                   حل ؤ٦ ٨ جلٛك٫ مكذٞجال  يف اخلية٩ح كا٧ٕ٣ة٣ح.ال ا٣ٞرص األ٥ٕ٩ ك

٥ ا٣ْؿكؼ  أدٔٮ اهلل  ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ ٗر
                            دؽػ ٢ قةٚؿ يف حلبية ك٢ّ  ىلع ٦ة  ا٣ٞة٬ؿة يف اتل٘ةيض ٨ٔ إحلةظةتا٣ٞة٬ؿة ل٥ يٞج٢ ث

اجلـااؿ ٨٦ ظؿص ٩بي٢ ىلع أ٨٦ ال٤يبيني كقيةدد٭٥ ىلع أراًي٭٥ ا٣ْٕي٥ كَ٪٫  ٣زتـ ث٫ا
      ن                                                      ثٕيؽا  ٨ٔ ٬ؾا اتلآمؿ ادلكيل اذلم يذ١سٙ لك  يٮـ جل٭ت حلبية كال٤يبيني.

ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ دؾ٠ؿ ٢ٌٚ حلبية  أدٔٮ اهلل 
٥٤ٚ  ،الك٪ٮقيح ىلع اثلٮرة اجلـااؿيح ك٦ة ثؾتل٫ ٨٦ أص٤٭ة ٨٦ املةؿ كالكالح كادل٥ٔ

 ،كإ٧٩ة كٝٙ هل٥ ثةملؿوةد ٧٠ة ٢ٕٚ ق٫ٛ٤ الؿاحف ثٮد٤ٛيٞح ،                   ي ٨ٕ النيةَني ىلع حلبية
٥ ٨٦ أف األوٮات الـأٞح ال دؾ٠ؿ هل٥ ٬ؾا ا٢ٌٛ٣ ل١٪٭٥ ٦ٓ ٬ؾا ل٥  ،كذلٟ ىلع الٗؿ

 يذؼ٤ٮا ٨ٔ الٮاصت.
 سيز اىزناع ٌع املٍيهث املغؽبيث حأرفظ 

                                                       ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ ل٥ يذٮر ط يف  أدٔٮ اهلل 
ؿاض                                                                  دأصيش ا٣زناع ٦ٓ امل١٤٧ح امل٘ؿبيح كل٥ ي ٮّٙ ٬ؾا ا٣زناع يف ػؽ٦ح اأٗل

                                              النؼىيح كال يف ػؽ٦ح اتل٤ُ ٓ إىل االقتيالء ىلع الك٤ُح.
كلٮ  ،ألرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ ل٥ ي٤ُتثةلؿمحح لؿاحف ا أدٔٮ اهلل 

كق٤ُح اتلعٞيٜ إَة٣ح األ٦ؽ يف اتلعٞيٞةت ٦ٓ رمٮز اجلْةـ  ءا٣ٌٞة ح٨٦ ق٤ُ ،رسا
الكةثٜ، كل٥ ي٧ٕؽ إىل اتلؽػ٢ اخليف يف ٬ؾق اتلعٞيٞةت ثة٣رتًلزي ىلع د٭٥ دةٚ٭ح 

 .ل٤٭ؿكب ٨٦ اتل٭٥ احلٞيٞيح
                                    ـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ ل٥ يذؾرع ثأم  ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجل أدٔٮ اهلل 

                                                ٔؾر ي ٧ك٨ هل أف ي٤ٕت ث٫ ٣ٕجح اإلٚةدة ٨٦ لك األَؿاؼ.
ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ ٠جط دمةح ا٣ٞةدة  أدٔٮ اهلل 

                                                                      امل٘ةمؿي٨ اذلي٨ اك٩ٮا ي ؿيؽكف اوُ٪ةع أز٦ةت ٦ٓ احلؿاؾ النٕيب كبؽء مك٤ك٢ ادلـ 
                                                         إىل وؽكر اثلٮار ثأم  م كُل  ٨٦ املك٧يةت الاكذثح ٨٦ ٝجي٢ احلٛةظ  كدٮصي٫ رضبةد٭٥



 

 

  

 .ىلع أ٨٦ الٮ٨َ، كأ٨٦ الؿاعية األصة٩ت أك احلٛةظ ىلع األمٮاؿ ا٣ٕة٦ح أك اجلْةـ ا٣ٕةـ
 يف امليةدي٨ كال يف النٮارع  أث٪ةء مٕج٫ل٥ يٞذ٢ 

أث٪ةء يٞذ٢ ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ ل٥  أدٔٮ اهلل 
ٝ ح كال يف االقذةد مٕج٫  .                                             يف امليةدي٨ كال يف النٮارع ال يف األز

ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ ل٥ ي٧ٕؽ إىل إمٕةؿ  أدٔٮ اهلل 
 ُٝةر كال إىل د٤٘ي٥ َةاؿة. ا٩ٞالباحلؿيٜ كال إىل دُٕي٢ املؿكر كال إىل 

ظؿيىة ىلع  ٢ّـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجل أدٔٮ اهلل 
٤ٓ ىلع اجلٮاية .أف يرتؾ ادل٩ية ثيؽ ٗري م٤ٮزح ثةدلـ  ُ                                                . كٝؽ رز٫ٝ اهلل ٦ة أراد، أل٫٩ ك٬ٮ امل

            ن                 ن كصؽ ٚي٫ ػريا  كال ٩ـيك ىلع اهلل أظؽا .
ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ ٦ةرس ا٣ٞيةدة  أدٔٮ اهلل 

 ٪ٌجٍ.ث٤ِٛ ٔٛيٙ، كُلـ ٦
                                                          ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ دٞج ٢ اتل١ؿي٥ يف  أدٔٮ اهلل 

 كٝذ٫ دكف أف ي٨ْ ٩ٛك٫ ٚٮؽ اتل١ؿي٥.
ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ أ٩ىه يف م٭ٮر  أدٔٮ اهلل 

                                            ٤ٝي٤ح ٦ة ٔضـ ٗريق ٨ٔ إ٩٭ةا٫ يف ق٪ٮات ٦ ذ ى٤ح.
                                            ن   لؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ اكف ظؿيىة  ىلع ثةلؿمحح  أدٔٮ اهلل 

 ٤ٔي٫.إىل اتلٕجري ٨ٔ اظرتاـ النٕت ال ىلع اتلٕ
 وراء ضشاب اكىؽغاة يفترت لً 

                                                           ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ اكف ي ٧ةرس ٦٭ة٫٦  أدٔٮ اهلل 
ابل٘ةة اذلي٨ يجعسٮف ٨ٔ  ث٪ٛك٫ دكف أف يكترت كراء ظضةب ىلع حنٮ ٦ة ي٢ٕٛ ا٣ُ٘ةة

٨ ادل ٨ ا٣ٞ٪ةع ظني ي ٭ةدمٮف ٔك  ع ظني يٕىٛٮف.كر                                             ا٣ٞٛةز ظني يٞذ٤ٮف ٔك
ثةلؿمحح لؿاحف األرٌلف اجلـااؿم ا٣ٞةيؽ وة٣ط أل٫٩ ل٥ يكض٨ اآلالؼ  أدٔٮ اهلل 

ٚٞؽ اكف هل ٨٦ زٞذ٫ خبة٫ٞ٣ ا٣٘ٛٮر الؿظي٥  ،كال ا٣ٕرشات ثال قجت إال ػٮ٫ٚ ٨٦ ٫٤ّ
 ة النيُةف.٦ة محةق ٨٦ ٔجةد

* * * 



 

 

  

 
 
 
 
 
 



 

 

  

اذلل دٮىل راةقح دٮنف  9111 -1519                                      د ٧س٢ جتؿبح الؿاحف اتلٮنيس احلجيت ثٮرٝيجح
٪٧يح يف رأيي املذٮآً مؿظ٤ح ٦٭٧ح ٨٦ مؿاظ٢ اتل 1599 -1599ألكرث ٨٦ زالزح ٔٞٮد 

ظني ي٨ْ وةظت اتلضؿبح أف ٨٦  ،كيه مؿظ٤ح املؿا٬ٞح اتل٪٧ٮيح ،يف ا٣ٕةل٥ اإلقالَل
كاصج٫ ىلع ٩ٛك٫ كأف ٨٦ ظ٫ٞ ىلع مٕج٫ أف خيٮض ٦ة يؿاق كأؽا ىلع ظكةب ٦ة ٬ٮ 

 كاصت.
٬ؾا الرصاع ثني الٮأؽ كالٮاصت ٬ٮ صٮ٬ؿ ممةرقةت املؿا٬ٞح ظني د٧ٕؽ إىل 

                                                  دئ أك ا٣ٞي٥ ا٣يت ي ٤ـ٦٭ة املضذ٧ٓ ث٭ة أك ا٣يت ي ٤ـ٦٭ة اال٩ٛالت ٨٦ اثلٮاثخ أك املجة
املضذ٧ٓ األثٮم ثٕؽـ اخلؿكج ٔ٪٭ة، أك ٤ٔي٭ة، ك٦ٓ ٬ؾا ٚإف النٕٮر ثةحلةصح إىل الزلة 
جةت املؿا٬ٞح دؽٚٓ وةظت اتلضؿبح إىل ختُٰ لك احلٮاصـ حلعى٢ ىلع  ٔ٪ؽ حتٜٞ ٗر

 دٞؽـ يلك أك ا٩ذٞةؿ إىل مؿظ٤ح حتٜٞ الزلة قٮاء د٧س٢ ٬ؾا اجلضةح يف اجلضةح املذٮدل ٨ٔ
قةثٞح يف ا٣ٞي٧ح احلٌةريح أك د٧س٢ يف حتٞيٜ ٦ٕؽالت جنةح حمكٮبح أك الٮوٮؿ إىل 
                                                                     ٦ٕؽالت ٝيةقيح مؿوٮدة، أك ظىت إف اكف اجلضةح ٝؽ د٧س٢ يف ختُٰ املؿاظ٢ ال٧ ٛرتًح 

ـ ٨٦ أص٢ الٮوٮؿ إىل اجلضةح ٚي٧ة يٕؿ٫ٚ ٧٤ٔةء الكيةقح ىلع أ٫٩ ظؿؽ ل٧٤ؿاظ٢ كٝٛ
 ىلع ا٣رتديت اتل٤ٞيؽم هلؾق املؿاظ٢ ىلع حنٮ ٦ة كوٛ٭ة ٥٤ٔ االصذ٧ةع الكيةيس.

 كفؽه ةادلئٍكؽاؼيث ال يلو غَ كفؽه ةاىرتاث 
يٞؽمٮف وٮرة زا٬يح ل٤ؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح ٗري  ا٧٤ٕ٣ة٩يٮفك ال يـاؿ ال٤يرباحلٮف

ضةث٭٥ ا٣ٞةن  ث٧ة يٞؽ٫٦ هل٥  أين ال أرل يف الىٮرة ا٣يت يٞؽمٮ٩٭ة إال وؽل إٔل
ضةب املٕٮ٣ت ثأم مٮٝٙ ال إقالَل أك ثةألظؿل ٦ٕةد  املةرًلكيٮف ٨٦ دكايع اإٔل

 اكف ٦ٕؾكرا ثؽرصح ٦ة بكجت ك٦ٓ أف الؿاحف اتلٮنيس احلجيت ثٮرٝيجح ،لإلقالـ
ك٦ٓ َ٘يةف ركح ذلٟ ا٣ٕرص  دٮا٠ت كصٮدق ٦ٓ ٔرص َ٘يةف اال٩ٞالثةت ا٣ٕك١ؿيح

ذةدٮريذ٫ ٣حكٮا ٦ٕؾكري٨ ثأم ظةؿ ٨٦ ا٣ٕك١ؿيذةرم ٚإف املٕضجني اآلف ثؽيك
 .األظٮاؿ

/ كبةق٫٧ ظني يٞٮؿ جلٞؿأ ىلع قبي٢ املسةؿ ٬ؾق ا٣ٛٞؿة امل١ذٮبح ل٤عجيت ثٮرٝيجحك
ال أٔذٞؽ إف الٮٝخ مالا٥ ل٤عؽير ٨ٔ ادلي٧ٞؿاَيح يف ٦ٛ٭ٮ٦٭ة امل٤ُٜ، ٚةملضذ٧ٕةت "

٧٤ةا٭ة احلؽازحني حلكةب ميٮخ دٮٝٙ الـ٨٦ ث٭٥ ٝج٢  ا٣ٕؿبيح ٧٬نخ ١ٛ٦ؿي٭ة ٔك



 

 

  

            ن                                                        ربٕح ٔرش ٝؿ٩ة ، ك٬ٮ ا٣ٛةرؽ ثح٪٪ة كبح٪٭٥.. ذلا كصت ا٢٧ٕ٣ ىلع نرش زٞةٚح أكرث أ
         ن                    . ٚؼؾ ٦سال ، لٮ ٤َج٪ة ٨٦ النٕت .                                    ن     كإٝيح، يكٮف ٚي٭ة ل٤ٕ٤ٮـ احلؽيسح ماك٩ة  أكٚؿ

٪ قريٌٚٮف  55. 55اتلٮنيس إصؿاء اقذٛذةء ٨ٔ مٮ٫ٛٝ ٨٦ د٤ٕي٥ املؿأق، ٚكأصــ إف 
 .د٤ٕي٧٭ة"

قأٚؿض ظؿيح املؿأة "/ ت أك بكجت ٬ؾا ا٣ٛ٭٥ ٚإ٫٩ ٬ٮ ٩ٛك٫ اكف يٞٮؿهلؾا الكجك
 ثةثلٞةٚح اذل٠ٮريح . ٨٣ أ٩ذْؿ دي٧ٞؿاَيح مٕت ٨٦ امل٪ؼؽٔني.كظٞٮٝ٭ة ثٞٮة ا٣ٞة٩ٮف

 .ثةق٥ ادلي٨"
  الؽوحني املػخادو عيؽّ ةني اىنشاط املؽئب

٨٦ اعمٮا  ىلع وٕيؽ آػؿ ٚٞؽ اكف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح )مأ٫٩ يف ٬ؾا مأف لك
يذ٧ىن لٮَ٪٫ ركظة ٨٦ ا٢٧ٕ٣ كا٣جنةط ا٣يت يؿا٬ة  (ثٕي مجةث٭٥ يف املضذ٧ٕةت ا٣٘ؿبيح

يف ٚؿنكة كهلؾا ٚإ٫٩ اكف ال يذىٮر أف ٬ؾا ا٣جنةط اذلم رآق ٬٪ةؾ ي٧ك٨ أف يذعٜٞ 
إال يف ٢ّ ٩ٛف الؿكدني ا٣ٛؿنيس يف احليةة ظىت لٮ اكف ٬ؾا اجلْةـ أك الؿكدني احلٮَل 

ك١٬ؾا  ،ا٣رتبيح اإلقال٦يح يف احلٮـ ا٣ٕةدم أك احلٮـ الؿمٌةين يذؼُٯ ػىٮويةت
ٚإ٫٩ اكف ي٨ْ أ٫٩ ال ثؽ هل ٨٦ ٬ؽـ أم ٩ْةـ يٮَل ٗري اجلْةـ ا٣ٛؿنيس ٠يال يكٮف 

 .                                                                   ٬٪ةؾ ٦ة حيٮؿ يف رأي٫ دكف الٮوٮؿ إىل ال٧ ٕؽ الت ال٧ ذةظح يف املضذ٧ٓ ا٣ٛؿنيس
ا٣ُجيح ك ج١ؿة ا٣ٕٮااؽ الىعيحٔؿؼ يف ظيةد٫ امل كلٮ أف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح

ل١سري ٨٦ مٕةاؿ اإلقالـ أك ل١سري ٨٦ اعدات املضذ٧ٓ اتلٮنيس ٥٤ٕ٣ أ٫٩ اكف بك٤ٮًل٫ 
                                                                     الكةيع إىل حتٞيٜ زؿكة ٦ٕٞٮ٣ح اكف ي ؽم ؿ ٔٮام٢ دكٮي٨ زؿكة أكرب ثكسري ٨٦ د٤ٟ 

 ا٣يت دىٮر ٩ٛك٫ ٦ُةبلة ثةحلىٮؿ ٤ٔي٭ة يف كٝخ ٦ٕني.
 حطٔره ليػالكات االسخٍاغيث

ل٤ٕالٝةت االصذ٧ةٔيح يٞٮـ ىلع إَالؽ احلؿيح  ف دىٮر الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجحاك
الٮاقٕح يف ٬ؾق ا٣ٕالٝةت ىلع حنٮ ٦ة رآق يف ٚؿنكة، ك٦ٓ ٬ؾا ٚإ٫٩ ل٥ يك٨ ٝةدرا ىلع 
دىٮر أف احلؿيح ا٣ٞة٩ٮ٩يح يشء كأف احلؿيح ا٣رتبٮيح يشء آػؿ، كل٥ يك٨ ثٞةدر أيٌة 

٧ةٔيح ٚؿع ٨٦ احلؿيح الكيةقيح ظىت لٮ ثؽا أ٩٭٧ة أمؿاف ىلع أف يذىٮر أف احلؿيح االصذ
 .٦ذٮازيةف ك٦تكةكيةف



 

 

  

٬ؾق احلٞيٞح ٥٤ٕ٣ أف لك ٦ة اكف ي٤ُج٫ حتخ  كلٮ أدرؾ الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح
٤ْ٦ح احلؿيح االصذ٧ةٔيح اكف حم١ٮ٦ة ٤ٔي٫ ثة٣ٛن٢ أل٫٩ ٬ٮ ٩ٛك٫ ٝيؽ احلؿيةت 

 دٞج٫٤ اتل٤ُٕةت ا١ٛ٣ؿيح ا٣يت دؿاكد الكيةقيح ىلع حنٮ ال دٞج٫٤ الكيةقح احلؿة كال
الـ كالكح٪٧ة كَل ٦ة  أث٪ةء مٕت ٦ذى٢ ثةحلٌةرة ك٦ذى٢ ثة٣٘ؿب ز٥ ٦ذى٢ ثةإٔل

 يىٮر ظؽكد احلؿيح املذةظح يف ػةرج أقٮار أص٭ـة ادلك٣ح اتلٮنكيح إف صةز اتلٕجري.
 إفؽاؼّ يف االغخٍاد ىلع حغيري اىترشيػات 

رشيٓ ٬ٮ األداة األكرث جنةظة يف حتٞيٜ ي٨ْ ا٣ت اكف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح
كلٮ ٥٤ٔ أف ا٣ٞة٩ٮف يكت٪جٍ ٩ٛك٫ ث٪ٛك٫ حبك٥ اتلٞؽـ  ،                     قيةقةت اجل٭ٮض ال٧ ضذ٧يع

ٜٞ اتلٞؽـ ٦ة أدٕت ٩ٛك٫ يف ٬ؾا الرصاع اذلم ص٫٤ٕ ي٪رصؼ ٨ٔ اتل٪٧يح                                                                      ثأكرث ممة حي 
 ألوي٢كص٫٤ٕ ي٪رصؼ أيٌة ٨ٔ دأوي٢ ا٥٤ٕ٣ احلٞيٌف اجلة٣ت ل٤ذ٧ؽف ا ،إىل ا٣ترشيٓ

املكذؽاـ إىل ٚؿض ٩ٮع ٨٦ اتل٧ؽف الٮٝيت املكذٮرد اذلم اكف اتل٧ؽف األوي٢ ٠ٛيال ك
ت اتلضؿبح احلةثة٩يح ثأف يذؼُةق بك٭ٮ٣ح لٮ أف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح ىلع  اقذٔٮ

 .قبي٢ املسةؿ
٢ّ أقريا ل٤ذضؿبح ا٣ٛؿنكيح يف املٞةـ األكؿ كٌلف  الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح ٣ك٨

أٝٮـ قبيال ٨٦ اتلضةرب األمؿيكيح كالكٮٚيحذيح ثذاكحلٛ٭ة ابلة٬ْح يؿا٬ة ٨ٔ ظٜ 
ٞة يف ٬ؾا اذلم آردةق ظكت ٦ُٕيةد٫ ل١٪٫ ٦ٓ ٬ؾا ل٥ ي ؽرؾ صٮ٬ؿ احلٞيٞح                                                                           كٝؽ اكف حم 
كال صٮا٩ج٭ة اخلىجح كامل٤عح يف ػىٮبذ٭ة ا٣ٞةدرة ىلع اتلٮحلؽ كاتلضؽيؽ ك٣حف ىلع 

ة ٩ٛكي٭٧ة ىلع الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجحاتلعؽيؽ كاتلٞييؽ، ك٧٬ة األق٤ٮبةف الزلاف   ًٚؿ
 كصٕالق ي٧ي٢ إىل إظؽاث دُٮر حمؽكد يف اتلٞؽ٦يح.

 وسٔده يف املشال املغِاؼييس جلاذةيث املؽاْلث اىفهؽيث 
يٞٮد٩ة اتلأم٢ اهلةدئ ل٤ذضؿبح ابلٮرٝيبيح ا٣٘٪يح ثة٣ٕ٪ةن  اجلٮ٬ؿيح إىل م٧ٌٮ٩٭ة 

يف قٕي٫ إىل  الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجحٚإذا أردت أف دٮاو٢ ٚ٭٥ دٮص٭ةت  ،         ك٦ جذ٘ة٬ة
                                                                          املؿا٬ٞح ا١ٛ٣ؿيح ا٣يت اك٩خ دؽٚٓ ث٫ إىل أف ي ٤ــ املضذ٧ٓ اتلٮنيس ثةال٩ذٞةؿ إىل اجل٧ٍ 

يف  ا٣٘ؿيب يف احليةة االصذ٧ةٔيح ٚإ٩ٟ قذؾ٢٬ إذا ا٠تنٛخ أف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح
ال أم ٔرص أ٬ؽا٫ٚ ال١ربل ل٥ يك٨ يؿيؽ دػٮؿ ٔرص ا٣ٌٛةء كال ا٣ٕرص اجلٮكم ك



 

 

  

 اكف كإ٧٩ة ،كاملذٕح كا٣رثكة الٮٚؿة ٔىٮر ظىت كال كامل٪ٕح  ٨٦ ٔىٮر الكيُؿة كا٣ٞٮة
 كرٚٓ اتل٤ٕي٥ مكذٮل كحتكني اخلؽ٦ةت مكذٮل حتكني ٝجي٢ ٨٦ ٩بي٤ح أ٬ؽاٚة يؿيؽ

 خمـك٩ة يٮٚؿ حنٮ ىلع ٔرش الكةثٓ ا٣ٞؿف يف دذعٜٞ اك٩خ أ٬ؽاؼ كيه املٕحنح مكذٮل
يحاتل كيٮٚؿ ،ا٣ٛؿنكيح ٮرةاثل حتؽث ٚال اخلزب ٨٦ ، ٤ٕي٥ ٚال حتؽث الٮبةءات املًؿ

 .ا٣ُٕةـ كاملةء يك٢ٛ ٦٪ٓ املضةاعت كاجلٛةؼ. يٮٚؿ خمـك٩ة ٨٦ك
يكذ٭ؽؼ قيُؿة إ٦رباَٮريح كال ٩ٛٮذا      ن                             كإذا  ٥٤ٚ يك٨ الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح

كت ٫ٛ املأػٮذ أك املٛذٮف ثةلكيُؿة ممة حي  ل٤ؿاحف                                                                   إ٦ربيةحلة ك٦ٓ ٬ؾا اخل ٤ٮ ٨٦ الك 
ذي٫ احلجيت ثٮرٝيجح ٔٮ ٫٤ٞ كادـا٫٩ كمًٮ ٞؽق املربر  ،ٔك                                   ٚإ٫٩ ٨٦ ٩ةظيح أػؿل اكف يٛ 

يف د٘يري اعدات  (ا٣ٞٮم يف دٮص٭٫ حنٮ ال٤ضٮء إىل ا٣ٞٮة )كلٮ اك٩خ ٩ىة ٝة٩ٮ٩ية ٚعكت
ذ٫ٕ٧ اإلقالَل حبير يٛؿض ىلع أث٪ةء ٬ؾا املضذ٧ٓ دؿؾ ا٣ٛؿكض كٛؿض الىٮـ،                                                                  دل 

ىالة أك اجلْؿ يف صؽكا٬ة احلٞيٞيح ىلع حنٮ ٦ة ٢ٕٚ ٦ٓ احلش.. اكف أك د٤ٞي٤٭ة ٠ذ٤ٞي٢ ال
ٮاعت ي٪٤ُٜ يف أٜٚ  الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح يف ٩ْؿاد٫ كاصذ٭ةداد٫ يف لك ٬ؾق املًٮ

ين أ٫٩ اكف  ًيٜ.. كأ٩ة أقذؼؽـ ظؿؼ اجلؿ )يف( كال أقذؼؽـ ظؿؼ اجلؿ )٨٦( أٔل
ٜ ٨٦ أٜٚ ًيٜ إىل أٜٚ ي٪٤ُٜ ٨٦ أٜٚ ًيٜ إىل أٜٚ أكرث ًيٞة كل٥ يك٨ ي٪٤ُ

 .كاقٓ.
 اكن جيٓظ جتؽبخّ ةِففّ

حيك٥ ىلع جتؿبذ٫ ث٧ٞةيحف  ث٭ؾق املٛة٬ي٥ الؿصٕيح اكف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح
                                                                ٔرص ا٩ذىه كا٩ذ٭خ وٕٮبةد٫ كل٥ يك٨ ي ؽرؾ أف اإلنكة٩يح ٩ٛك٭ة ٝؽ اردٞخ 

م ين٭ؽ كجتةكزت ٬ؾق املؿا٬ٞةت ا٣يت د٨ْ ٩ٛك٭ة مؿاصٕةت.. ذلٟ أ٫٩ يف ا٣ٕرص اذل
                              ٣ربج إي٢ٛ أك ٦ذعٙ ال٤ٮٚؿ ي ىجط  (كال ٩ٞٮؿ اآلالؼ املؤ٣ٛح)زيةرة املاليني امل٤٧ي٪ح 

                                                                 احلؽير ٨ٔ د٤ٞي٢ أٔؽاد احلضةج كال٧ ٕذ٧ؿي٨ ٩ٮاع ٨٦ اخلج٢ اذلم يى٢ إىل ظؽ 
الك٫ٛ ث٢ يى٢ إىل ظؽ اجل٪ٮف، ٚةألمؿ ثةمل٪ُٜ املةدم ابلعخ )كبٕيؽا ٨ٔ ركظة٩يةت 

يةك اإلقالـ ٫ كًٚؿ د٫ كقج٪٫( ٬ٮ أمؿ رظ٤ح دمي٤ح ٦حرسة يف ٔرص االدىةالت ٚؿًك
ك٬ٮ أمؿ دت٪ةٚف ٚي٫ ادلكؿ كاملؤقكةت ٨٦ أص٢ إدةظح ا٣ٛؿوح ل٤ض٧ة٬ري لالقذ٧ذةع 
ث٭ؾق الؿظ٤ح كاإل٠سةر ٦٪٭ة أل٩٭ة دٞٮـ ثٮّةاٙ الؿظ٤ح ا٣يت يه يف ظؽ ذاد٭ة رًل٨ رًلني 

 ٨٦ أ٥٬ ٦ٞٮ٦ةت احلٌةرة احلؽيسح.



 

 

  

 ج هل ٌآعؼ فهؽه غئب غرصه اىػؽيب نـؽ
اعش ا٣ٕرص اذلم اكف ٝؽ ٚؿض )ثُؿيٞح  ك٨٦ املؤقٙ أف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح

ةج كال٧ ٕذ٧ؿي٨، كاعش ا٣ٕرص                                                                       ٩ة٧ٔح( ٦ٛة٬ي٥ آحلةت اتل٤ٞي٢ اخليف ٨٦ أٔؽاد احل ض 
٧ةء ٨٦ َؿاز الؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن  يذٕةم٤ٮف ٦ٓ احلش ىلع أ٫٩  اذلم اكف ٚي٫ ٔز

٨ اإلٝ٪ةع.أمؿ قيةيس يؽػ٢ يف ٩  ـااعد٭٥ ا٣ٕؿبيح املنرتًلح ا٣ٞةن ة ٨ٔ ا٣ٛ٭٥ ٔك
 ك١٬ؾا ٚإ٫٩ ثؽال ٨٦ أف يذُٮر ظت الؿظالت يف ١ٚؿ الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح

كيه احلٌةرة ا٣يت دٞؽس دكر الؿظ٤ح  ،اذلم اعش وٮرة احلٌةرة االرحتةحلح يف أكركبة
 ممةرقح ٦ذ١ؿرة كالكٛؿ كدبين ٨٦ ػالهل٧ة ٠سريا ٨٦ ٦ٞٮ٦ةت مؼىيةت أث٪ةا٭ة ىلع

بؽال ٨٦ أف يكٮف ٬ؾا اتلُٮر ك (٣غ. ا..كدكريح ل٤كٛؿ كالؿظ٤ح كال١نٙ كاتلؼيي٥
                                                                   أكرب م نضٓ هل أك أكرب داٚٓ هل ىلع أف يجذج٫ ث٧ٕٜ كيٞني إىل أف دؤدم رظالت احلش 

ةرب املْ٭ؿ  إذا ث٫ يجؽك كًلأ٫٩ ،كا٧ٕ٣ؿة أ٬ؽاٚ٭ة االدىةحلح كاالصذ٧ةٔيح كاحلٌةريح             حي 
ـاؿ ىلع  ،ذضة ث٤ٕٞيح ٦ذأزؿة ثة٣ٞؿكف الكة٣ٛحادليين حم ظني اك٩خ كقةا٢ االدىةؿ ال د

ؿؽ كوٕٮبح دأ٦ي٪٭ة  ُ  .                                           خت٤ٛ٭ة كػُٮرد٭ة ٦ٓ ُٝٓ ا٣
ٔا اىػيً اتلشؽييب يف غرص اىػيً  ٔذسا ملَ لً يػؽف  اكن ٍُ

ثؾ٠ؿ ظٞيٞح ٚ٭٫٧ كيه أ٫٩ ل٥  تكذُيٓ أف دٕذؾر ٨ٔ الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح
                                                     ٥٤ٕ٣ اتلضؿييب ٨٦ ٝؿيت كال ٨٦ ثٕيؽ كإ٧٩ة اكف ٦ ذىال مأ٫٩ يف يذى٢ يف دراقذ٫ ثة

ٞ ؽاٍل ثة٤ٕ٣ٮـ ا٣ٞؽي٧ح ا٣يت ي٧ك٨ جلة كوٛ٭ة ثة٣ٞٮؿ                                                                      ٬ؾا مأف ٧٤ٔةء ادلي٨ ا٣
ا٣ُؿيٙ اذلم كوٙ ٥٤ٔ اجلعٮ كأمجة٫٬ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ املكذٞؿة ثأ٫٩ ٥٤ٔ ٩ٌش 

ت  ٝةدرة ىلع كاظرتؽ، ك١٬ؾا ل٥ دك٨ ٤ٞٔيح الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح أف تكذٔٮ
 .دُٮرات ا٣ٕرص

لٟ أف دٞةر٫٩ يف ٬ؾا اجلة٩ت ثةلؿاحف ٦جةرؾ أك الؿاحف األقؽ اذلي٨ اك٩خ 
٦ٕؿٚذ٭٧ة ثة٣ُرياف دٞٮد٧٬ة إىل ٦ٕؿٚح دُٮراد٫ املٕذ٧ؽة ىلع ٚٮرة اتل١٪ٮلٮصية ال 

ك٨٦ ز٥ ٚإ٫٩ ٢ّ ظىت آػؿ أيةـ ظ٫٧١ ٝةدرا ىلع أف يٛ٭٥ ٦ة يتيع٫  ،زٮرد٭ة ٚعكت
لٮيج ٨٦ نكٙ الىٕٮبةت ا٣ٞؽي٧ح أك ٨٦ ا٣ٞؽرة املذضؽدة ىلع نكٙ اتلُٮر اتل١٪ٮ

٬ؾق الىٕٮبةت. ك٨٦ الٮاصت أف ٩جذج٫ إىل أف ٬ؾق املـيح اك٩خ دٕٮز الؿاحف احلجيت 



 

 

  

يف ٠سري ٨٦ درصي٫ٛ لألمٮر ثح٪٧ة اكف الؿاحف ٦جةرؾ أك الؿاحف األقؽ  ثٮرٝيجح
الىٕٮبح اتل١٪ٮلٮصيح أك  يكذُيٓ أف يٞٮؿ ثسٞح يف ٦٪ةٝنح ٨٦ امل٪ةٝنةت إف ٬ؾق

ٓ ػُح ملضةث٭ذ٭ة أك ابل٪ةء ىلع كصٮد٬ة..  االدىةحلح ا٩ذ٭خ، أك إ٩٭ة ل٥ دٕؽ دإٚة إىل ًك
ـاؿ صة٦ؽا يف لك ٦ذةثٕةد٫ دمٮد ثح٪٧ة اكف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح األٝؽ٦ني  ال ي

ةؽ ا٥٤ٕ٣ اتلضؿييب  د٫.كجت٤يةد٫ كدُجيٞة حبك٥ ٦ة اٚذٞؽق ٨٦ ٝؽرة ىلع اتلٮاو٢ ٦ٓ ٚآ
ٔذسا ليخػلو   وٌع ْؼا اكن ٍُ

ٚإ٫٩ يف ٔرصق اكف ٧٩ٮذصة  ٦ٓ لك ٬ؾا اذلم ذ٠ؿ٩ةق ٨ٔ الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح
كهلؾا ٚإ٫٩ اكف أكرث ٝجٮال دلل اجل٧ة٬ري ا٣ٕؿبيح ٨٦ ا٣ٕك١ؿيني ىلع  ،ل٢ٕٞ٤ كاتل٢ٕٞ

٥ ٨٦ تنجٓ ٬ؾق اجل٧ة٬ري ثةدلي٧ةٗٮصيح اجلةن يح، كأٝىص ٦ة اكف ي ٮص٫ إحل٫ ٦ ٨                                                                    الٗؿ
( ك٨٦ مؿض ٤ٝج٫ زة٩ية )ك٬ٮ ٦ة خلى٫ ٨٦1519 ٠رب ق٪٫ أكال )كدل  ٩ٞؽ ٬ٮ الكؼؿيح

ٚٞةؿ ٔ٪ؽ ذ٠ؿ اق٥ الؿاحف  (الؿاحف ٔجؽ اجلةن  )ثُؿيٞذ٫ ا٣ْٛيٕح يف إظؽل ػُج٫
كالكؼؿيح زةثلة ٨٦ دٮص٭٫ ا٣ٞةا٢  ،آق ية ٤ٝيب /يف قيةؽ ظؽيس٫ احلجيت ثٮرٝيجح

 .1519ذٞكي٥ ٤ٚكُني يف ثةتل١ٛري يف ٝجٮؿ ٝؿار دل٤ف األ٨٦ ث
ٮح  ٮر ٬ؾا الؿأم اذلم أثؽاق الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح       كٝؽ و   يف مضةٔح كًك

ىلع أ٫٩ ا٣كٛؿ ٩ٛك٫ ثح٪٧ة اكف اذلي٨ ٬ةدمٮق ٝؽ أُٔٮا  1511ك٬ؽكء يف ٦ؽي٪ح أرحية 
إرسااي٢ ثةالدٛةؽ أك الى٧خ أكرث ممة أُٔة٥٬ ٝؿار اتلٞكي٥، ث٢ ك٦٪ٕٮا )ٚي٧ة ٝج٢ 

 .ح ٤ٚكُني ك٬ٮ امل٪ٓ اذلم ل٥ يك٨ يٛيؽ أظؽا إال إرسااي٢( ٝيةـ دك1519٣
ـأٜ وٮركا أل٩ٛك٭٥  ك٦ٓ ٬ؾا ٚإف ا٣ٕؿب يف ٤ٛٗذ٭٥ كدي٧ةصٮصيذ٭٥ كإٔال٦٭٥ ال

أٝؿب إىل اخلية٩ح كأف ا٣ٕك١ؿيني اذلي٨ أٚةدكا إرسااي٢  أف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح
 بكيةقةت م١ذٮبح ٥٬ األٝؿب ل٤رشؼ.

 سيث لهِّ ظو أـريا لرليٍاسٔ
٢ّ أقريا ل٤ىؽ٦ح ادلي٧ةصٮصيح ا٣يت  ك٨٦ ا٣ٕضيت أف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح

ـق يف  1511أويت ث٭ة يف  إف وط ٬ؾا اتلٕجري، ٚعني أجنـ الؿاحف الكةدات ٦ة أجن
ثٕيؽا د٧ة٦ة ٨ٔ  ز٥ يف اك٦ت ديٛيؽ اكف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح 1599ظؿب أكذٮبؿ 

ٔؽة ٧٠ة اكف ثٕيؽا ٨ٔ املنةرًلح ٦ٓ أ٫٩ اكف املكةٔؽة ٦ٓ أ٫٩ اكف ٝةدرا ىلع املكة



 

 

  

يف ٢ّ ثٞةء أزؿ وؽ٦ذ٫ املج١ؿة  ٦ذٮٕٝة ٦٪٫ أف ينةرؾ.. ث٢ إف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح
أمجة٬٭٥ ك آزؿ أف ي٪٥ٌ إىل ا٣ٕك١ؿيني 1511الن٭رية يف أرحية يف  ٔ٪ؽ٦ة أ٣ًف ػُجذ٫

دٮص٫ راحك٭ة.. كٝؿركا ك٩ٛؾكا ٦ٞةَٕح مرص ٔٞةثة ىلع  ٨٦ الن٧ٮحلني اذلي٨ رأكا
اكف ٬ٮ  إف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح (كيف ٬ؾا ا٣ٞٮؿ إز٥ ٠جري)وعيط أ٩٭٥ ٝةلٮا 

الٮظيؽ املكذٛيؽ ألف اجلة٦ٕح ا٣ٕؿبيح ا٩ذ٤ٞخ ٨٦ ا٣ٞة٬ؿة إىل دٮنف ثيؽ أف ػكةرة 
املسٞٙ ا٤ُ٣ييع جلٛك٫ اك٩خ أٚؽح ثكسري ٨٦ أف يىجط  الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح
 يل ا٤ٞ٣ييب أ٦ي٪ة اع٦ة ل٤ضة٦ٕح ا٣ٕؿبيح ٚعكت.كزيؿ ٨٦ كزراا٫ ٬ٮ النةذ

يف ذلٟ الٮٝخ اكف ٝؽ ٩ة٬ـ اخلةمكح  وعيط أف ق٨ الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح
( ٣ك٨ أم ٦سٞٙ ٝةرئ ل٥ يك٨ يذٮٝٓ أف 1519كالكجٕني )ٚٞؽ كدل ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة يف 

 ا٣ٞؾايف كيلع كاظؽا ٨٦ َةثٮر املؿد٤ني كراء الؿؤقةء يكٮف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح
 ٣غ.إٔجؽ اهلل وة٣ط كوؽاـ كظةِٚ األقؽ.. 

 األذؽ الفييب الُخلال اجلاٌػث اىػؽبيث إىل حٔنؿ
ٔ٪ؽ د٤ٟ اجلُٞح  ،كٝٛخ قيةقةت اتلعؽير ابلٮرٝيبيح ٚضأة يف ٦٪ذىٙ ا٣ُؿيٜ

كإف اك٩خ )ٚٞؽ أوجعخ دٮنف حبك٥ ا٩ذٞةؿ اجلة٦ٕح ا٣ٕؿبيح إحل٭ة منةرًلح  ،الٮأؽة
ر٦ةؿ الىعؿاء ا٣ٕؿبيح كيف ٬ضري ٬ؾق الىعؿاء  يف ظؿًلح (منةرًلح ماك٩يح ٚعكت

ز٥ صةءت منةرٌلد٭ة يف الرصاع  ا٣يت اك٩خ دٕةين ٨٦ دؿبىةت ا٣ٕك١ؿيني ا٣ٕؿب
ا٣ٕؿيب اإلرساايٌل ٚرتة اثل٧ة٩ح٪ةت تلٛذط ٤ٔي٭ة أثٮاب دٕةمالت اٝذىةديح ككرَةت 

 اقرتاديضيح.
ل٥ يٮرط ٩ٛك٫، اكف ٨٦ اذلاكء حبير  كوعيط أف ٩ْةـ الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح

ذيةالت اإلرسااي٤يح                                                                      ل١٪٫ ل٥ يك٨ ثأم ظةؿ ٨٦ األظٮاؿ يكذُيٓ أف ي ٪١ؿ أف ااٗل
٫، كأف ثٕي اخلٍُ املكذ٭ؽٚح  جلضٮـ ٦٪٧ْح اتلعؿيؿ ا٤ٛ٣كُيجيح د٧خ ىلع أًر

٫ ك١٬ؾا أوجعخ دٮنف ثؤرة ننةط دكف أف  ،مل٪٧ْةت ا٤ٛ٣كُيجيني ا٤ُ٩ٞخ ٨٦ أًر
ثٕر وٮرم أك ثٕر زٮرم أك ثٕر ص٭ةدم أك دكٮف يف املٞةث٢ ثؤرة د١ٛري أك 

 .إواليح



 

 

  

كهلؾا الكجت ٚإ٩ٟ تكذُيٓ أف دذىٮر ثك٢ بكةَح أف دٮنف يف ٩٭ةيح األمؿ 
 رب٧ة مؿظجة.ك اقذٞج٤خ ٝؿار ٔٮدة اجلة٦ٕح ا٣ٕؿبيح إىل ا٣ٞة٬ؿة اقذٞجةال مؿحية ث٢

٭ؽ االٝذىةدم أك ٩ْةـ دٮنف االٝذىةدم يف ٔ أ٦ة ٩ْةـ الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح
ح ٦٪ذٞةة ٨٦ اآلحلةت  الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح ٚٞؽ أػؽ ٨٦ آحلةت االمرتا٠يح دل٧ٔٮ

ث٧ة يذٮاٜٚ ٦ٓ ظك٥ ا٣ٛؿد كظك٥ احلـب الٮاظؽ كابلٕؽ ٨ٔ دؽاكؿ الك٤ُح كذلٟ 
٧ةء ا٣ٕةل٥  ح ا٣يت أػؾ ث٭ة ٥ْٕ٦ ٔز حتخ مٕةر ا٣ٕؽا٣ح االصذ٧ةٔيح كيه اخل٤ُح املؿاٗك

 اثلة٣ر.
 ؟ػى جتييات اشرتانيث اىػالً اثلاىدْو اكُج ابلٔركيبيث إض

ق٧ي٫ امرتا٠يح ا٣ٕةل٥ اثلة٣ر  اكف ٩ْةـ الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح
 
                          أظؽ جت٤يةت ٦ة أ
 
              

كحمةربح ادلي٧ٮٝؿاَيح كو٪ؽكؽ  كيه االمرتا٠يح ال١ٛي٤ح ثؽ٥ٔ الالدي٧ٮٝؿاَيح
                                                          ك٬ؾا ٬ٮ أدؽ دٕجري ٦ ذةح، ك٬ٮ يف رأيي أدؽ ٨٦ أف ننذٜ هلة مى٤ُط  ،اال٩ذؼةثةت

مرتا٠يح ادل٠ذةدٮريح ذلٟ أف االمرتا٠يح ثُجٕ٭ة د٤ذٌف ٦ٓ ادليكذةدٮريح يف ٠سري اال
                                                                         ٨٦ اجلٞةط ل١٪٭ة ٣حكخ ٦ ٪ذضة ظذ٧ية لرل٠ذةدٮريح ٧٠ة أ٩٭ة ٣حكخ ٦٪ذضة اػذيةرية 
لرل٠ذةدٮريةت حبير ي٧ك٨ أف ٩ٞٮؿ إف ٬٪ةؾ ديكذةدٮريح امرتا٠يح كديكذةدٮريح ال 

 .امرتا٠يح
دج٫ٕ ٠سريكف ٨٦ أ٦سةهل ٚ٭ٮ ك ٦ج١ؿا الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح املٕىن اذلم أكصؽق أ٦ة

حن٨ ٥٤ٕ٩ ك االمرتا٠يح الالدي٧ٮٝؿاَيح أم االمرتا٠يح املٮا٠جح ال٩ٕؽاـ ادلي٧ٮٝؿاَيح،
)مم٨ ظةزكا ٨٦  أف ا٣ٛضٮر اكف ٝؽ كو٢ ثجٕي أ٩ؽاد الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح

ال قيةقية كال  احلجيت ثٮرٝيجح إىل ١ٚؿة ل٥ يذٮرط ٚي٭ة الؿاحف (اتلىٛيٜ أكرث ممة ظةز
٧٤ٔية كيه االداعء ا٣ٛةصؿ ثأف ٬ؾق االمرتا٠يح الالدي٧ٮٝؿاَيح يه ابلؽي٢ 

ك٨٦ . لرلي٧ٮٝؿاَيح الكيةقيح ك٨٦ ز٥ ٚإ٩٭٥ أ٤َٞٮا ٤ٔي٭ة ادلي٧ٮٝؿاَيح االصذ٧ةٔيح
اإل٩ىةؼ أف ٩ٞٮؿ إف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح ل٥ يى٢ إىل ٬ؾا اتلالٔت أك اتلؽ٣حف 

 م أك الكيةيس.ا١ٛ٣ؿ
ل٥ يؽػ٢ يف أم ٩ـاع الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح  يؾ٠ؿ ٚإف ءثةليش ءإذا اكف اليشك

 .ل٥ ي٥ٞ ٫ٕ٦ ٔالٝةت اٝذىةديح أك ٔك١ؿيح ٦ٓ االحتةد الكٮٚيةيت ٚإ٫٩



 

 

  

ري٬ة اكف دلذ٭ؽا  يه أف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح ،كػالوح ا٣ٞٮؿ يف ٬ؾق اجلـايح ٗك
دلذ٭ؽا ثٞؽر ٦ة ظ٥٤ ك٬ٮ ٤ٝي٢ صؽا  ،ىل ٔرصقك٬ٮ ٤ٝي٢ ثة٣جكجح إ ،ثٞؽر ٦ة ٥٤ٔ

. كٌلف اٚذٞةدق ل٥٤ٕ٤ كاحل٥٤ أكرث ٨٦ اٚذٞةدق ل١٤ٛةءة ا٣يت ل٥ دك٨ .ثة٣جكجح إىل ٔرصق
د٪ٞى٫ أثؽا كأكرث ثكسري ٨٦ اٚذٞةدق لالداعء ثةلٮَ٪يح اذلم ل٥ ي٪ؼؿط ٚي٫ أل٫٩ اكف يف 

خم٤ىة ٦ة كق٫ٕ  كَ٪ية ظٞيٞية كٌلف (كاٝٓ األمؿ )ك٦٭٧ة اٚرتل ٤ٔي٫ ػىٮ٫٦
 اإلػالص ك٦ة اقذُة٫ٔ.

ي٫ كػىٮ٫٦ الكيةقحني الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح اكف  صةدا يف ا٣ٌٞةء ىلع ٦ٕةًر
ث٨٧ ٚي٭٥ لك رٚةؽ ال١ٛةح ٨٦ أص٢ االقذٞالؿ، كػةوح ٨٦ ٔؿٚٮا ثػ"احلٮقٛيني"، أم 

 .1511أدجةع وة٣ط ث٨ يٮقٙ اذلم اٗذي٢ يف ٚؿا٩كٛٮرت ثأملة٩ية يف أٗكُف 
الـ،احف احلجيت ثٮرٝيجح ٥ْٕ٦ الؿأ٣ىغ   احلؿيةت األقةقيح كٚؿض الؿٝةثح ىلع اإٔل

، ز٥ ظةرب اإلقال٦يني برشاقح ٚي٧ة ٔؿؼ 1519                        دم ؽ ننةط احلـب النيٮيع اعـ ك
كٚي٧ة ثٕؽ ذلٟ اكف ٨٦ املذٮٝٓ أف ي٪عٮ يف الكيةقح م٧ٮال يف . حبؿًلح االجتةق اإلقالَل

ظير أٝؿ ٩ْةـ احلـب الٮاظؽ /  /ٝؽ ٢ٕٚ، كة٬ؿكيكةرا يف ا٣ْ ،كي٧ي٪ة يف املةؿ ،الٮاٝٓ
 1591ديك٧رب  99كحتة٣ٙ ٦ٓ االحتةد ا٣ٕةـ اتلٮنيس، كرش٨ٔ ذلٟ ثذٕؽي٢ دقذٮرم يف 

 .ق٧ط هل ثؿاةقح ادلك٣ح ٦ؽل احليةة
 ٌييّ لألوحٔكؽاؼيث 

٢٧ ٚرتة راةقذ٫ ٦ي ةال  يف كاٝٓ األمؿ ٚٞؽ اكف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح                         يف دل 
دمٓ راةقح الٮزارة ٦ٓ  1595                             ٣حف أدؿ  ىلع ٬ؾا ٨٦ أ٫٩ كظىت اعـ                ل٤عك٥ ال٧ ٤ُٜ ك

راةقح اجل٧٭ٮريح كًلأ٫٩ يتجٓ اجلْةـ الؿاةيس األمؿيكٰ ل١٪٫ اكف يف احلٞيٞح ي٪٭ش 
اجل٭ش اذلم آزؿق الؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن  كآزؿق الؿاحف ا٣ٛؿيٜ ٔجٮد يف الكٮداف ٧٠ة 

 .آزؿق امل٤اكف الكٕٮديةف
ري٬ة ثٕؽ د٪يكملة ثؽأت ٦ْة٬ؿ اتل  ؼٌل ٨ٔ ٬ؾا اجل٧ٓ كاًعح يف ثةريف ٗك

إىل اػذيةر رؤقةء كزراء ٨٦ َجٞح  اجت٫ الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح (1515 دجيٮؿ )أثؿي٢
 1515                                                                    رٚيٕح دٛٮؽ َجٞح ٩ ْؿاا٭٥ يف ابلرلاف ا٣ٕؿبيح ٚاكف ٦٪٭٥ ابلةيه األد٥ٗ )٩ٮ٧ٚرب 

 ٢1591 منلكح أي٤ٮؿ األقٮد يف اذلم مةرؾ يف كٚؽ اجلة٦ٕح ا٣ٕؿبيح حل (1591ػ ٩ٮ٧ٚرب 



 

 

  

املسٞٙ ىل ا( ز٥ حم٧ؽ مـ1591 ػ أثؿي٢ 1591كاهلةدم ٩ٮيؿة ك٬ٮ أَٮهل٥ ٔ٭ؽا )٩ٮ٧ٚرب 
ٚأظؿٝٮق دكف  املٕؿكؼ اذلم برش ث٫ املسٞٛٮف حل١ٮف ػ٤يٛح ل٤ؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح

رميؽ  ( ز1591٥ػ يٮحلٮ  1591 أف يؽركا ػُٮرة ٦ة ي٤ٕٛٮ٫٩ ثٞرص ٩ْؿ٥٬ املٕذةد )أثؿي٢
 .(1599ػ أكذٮبؿ  1591وٛؿ أ٤ٝ٭٥ ظٌٮرا )يٮحلٮ 

يٮ٦ة ٍٚٞ أد٥ ٚي٭ة ا٩ٞالث٫  99ز٥ صةء زي٨ ا٣ٕةثؽي٨ حل٤جر يف راةقح الٮزارة 
مرشكع ٦ذةح  كٌل٩خ ػُح ا٩ٞالث٫ ا٣ُيب ث٧سةثح ،)ا٣ُيب( ىلع الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح

ةثؽي٨ اكف ث٧سةثح ٨٦ دكف أف يذىؽل هل املؽ٩يٮف ثٞجٮؿ اكؼ ٣ك٨ اجلرناؿ زي٨ ا٣ٕ
ملة ٔؿؼ ٨ٔ ا٣ٕك١ؿيني كاأل٦٪حني ٨٦ ظت لال٩ٞالثةت  املؿمط ا٣٘ؿيب األنكت

ثة٣ُؿيٞح ا٣٘ةدرة ثٕؽ أف حيى٤ٮا ىلع اثلٞح الاكم٤ح مم٨ ي٪٤ٞجٮف ٤ٔي٫ كلٮ لكٛذ٭٥ ٬ؾق 
 .اثلٞح أف يؾحبٮا أث٪ةء٥٬ لؿؤقةا٭٥ تل١ٮف اثلٞح ٤ُ٦ٞح ٚتك٭٢ ٤ٔي٭٥ ا٣٘ؽر الاكم٢

كزيؿق األكؿ )راحف الٮزراء( اال٩ٞالب رناؿ زي٨ ا٣ٕةثؽي٨ ث٨ ىلع اجل١٬ؾا أد٥ 
راحكة صؽيؽا  ٩1599ٮ٧ٚرب  9كأ٨٤ٔ ٩ٛك٫ يف  ،الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجحىلع 

ٓ ك .ل٤ض٧٭ٮريح اتلٮنكيح ٝيؽ اإلٝة٦ح اجلربيح يف مكٍٞ  الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجحًك
الـ إىل أف دٮيف يف ٦٪ٓ ك ،9111أثؿي٢  1 رأق٫ املجكتري، كظضجخ أػجةرق ٨ٔ اإٔل

الـ األص٪يب كاملعٌل ٨٦ ٢ٞ٩ من٭ؽ ص٪ةزد٫ أك ٔؿض ٚي٥٤ ٨ٔ ظيةد٫، ٧٠ة ٦٪ٕخ  اإٔل
 .االظذٛةالت ثؾ٠ؿل كٚةد٫

، أرشؼ الؿاحف اتلٮنيس األكؿ ثٕؽ اثلٮرة ادل٠ذٮر 9111بٕؽ زٮرة الؿبيٓ ا٣ٕؿيب ك
٥ ٨٦ أف كادل كذلٟ ىلع ا، ٦٪ىٙ املؿزكٌف ىلع إظيةء ذ٠ؿل كٚةة ثٮرٝيجح ثةملجكتري لٗؿ

 .٨٦ دٮنف اكف ٦٪ةن ا لىة٣ط ث٨ يٮقٙ كاًُؿ بكجت ذلٟ ل٤٭ضؿة املؿزكٌف ٩ٛك٫
 ميغص مفريحّ الفياـيث 

ثٮَ٪٫ يف املعة٦ةة الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح ثٕؽ ختؿص٫ يف صة٦ٕةت ٚؿنكة ٢٧ٔ 
، 1599، ز٥ وعيٛح "ا٢٧ٕ٣ اتلٮنيس" 1591كالىعةٚح، كأوؽر وعيٛح "وٮت اتلٮنيس" 

                         ٨٦ ػالؿ احلـب احلؿ  ادلقذٮرم  1599ا٢٧ٕ٣ الكيةيس الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح بؽأ ك
ـٔي٥ اتلٮنيس ا٣ْٕي٥ ٔجؽ ا٣ٕـيـ اثلٕة٣يب، ل١٪٫ رساعف ٦ة اننٜ ٔ٪٫  حتخ ٝيةدة ال

أذ٤ٞذ٫ ق٤ُةت  .٦1591ةرس  9كأقف ٦ٓ آػؿي٨/ احلـب احلؿ ادلقذٮرم اجلؽيؽ يف 



 

 

  

 هل ٨٦ أص٢ اتلعؿر، ٚ٭ؿب إىل مرصاالقذ٧ٕةر ا٣ٛؿنيس أكرث ٨٦ مؿة بكجت ٩ٌة
، اجل٧ةاعت املذٕةك٩ح ٦ٓ م١ذت امل٘ؿب ا٣ٕؿيبك كظْٰ ثؽ٥ٔ اجلعةس ثةمة كالٮٚؽ

 قةٚؿ إىل ثرلاف ٔؽيؽة اكهل٪ؽ كإ٩ؽك٩حكية كإيُةحلة كبؿيُة٩ية كالٮاليةت املذعؽة كاعدك
 .أكرث ٨٦ مؿة يف أز٪ةء ٬ضؿد٫ إىل دٮنف

احلؿب الكيةقيح ت ثٮرٝيجح ٦ة أذرب ثؽايح الؿاحف احلجيأ٨٤ٔ  1599ي٪ةيؿ  9يف ك
أذ٢ٞ ٦ٓ ٔؽد ٨٦ ك ،1599ي٪ةيؿ  19رساعف ٦ة ا٩ؽ٣ٕخ اثلٮرة املك٤عح يف ك ٚؿنكة، ىلع

٫ ا٣ٛؿنكيٮف ىلع اعدد٭٥ زالث ق٪ٮاتإىل رٚة٫ٝ يف احلـب، كبٕؽ ظٮ  .دٛةًك
ظْٰ ثةقذٞجةؿ مٕيب ك 1599يٮ٩يٮ  1إىل دٮنف يف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح اعد 

٦ٕة٬ؽة د٧٪ط دٮنف اقذٞالهلة  1591يٮحلٮ  9كرساعف ٦ة كٝٓ ٦ٓ ٚؿنكة يف . جري٠
٣ك٨ رٚي٫ٞ األ٥٬ وة٣ط ث٨ يٮقٙ األ٦ني  .ادلاػٌل كتك٧ط ثإٔالف ادلك٣ح اتلٮنكيح

ل٤عـب احلؿ ادلقذٮرم اجلؽيؽ اعرض املٕة٬ؽة، ككوٛ٭ة ثأ٩٭ة ػُٮة إىل الٮراء،  ا٣ٕةـ
 .يف ن اع رشس ني كدػٮؿ الؿٚيٞنيممة تكجت يف اننٞةؽ احلـب إىل ٚؿيٞ

اقذُةع الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح كألف اتلةريغ يكذج٫ امل٪ذرص ٚإف املذٮادؿ ٬ٮ أف 
٦ةرس 91إٝ٪ةع أ٤ٗجيح اتلٮنكحني ثةملٕة٬ؽة ا٣يت دال٬ة دٮٝيٓ كزيٞح االقذٞالؿ اتلةـ يف 

٦ني ثةم امل١٤يح خب٤ٓ امل٤ٟ حم٧ؽ األالؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح أ٣ىغ  ، كبٕؽ ذل1591ٟ
، كاػذري ٬ٮ ٩ٛك٫ أكؿ راحف 1599يٮحلٮ  99كإٔالف دٮنف دك٣ح دم٭ٮريح يف 

 .ل٤ض٧٭ٮريح اتلٮنكيح

 حتٔالحّ الؽئاـيث األوىل 
                            ظؽث يشء َؿيٙ ٦ ٞةرب ملة ظؽث يف  يف ثؽايح ٔ٭ؽ الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح

ث٨ ٩٭ةيح ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ ٚٞؽ ثؽأ احلجيت راةقذ٫ ل٧٤ض٤ف اتلأقحيس ثأف لكٙ ا٣ُة٬ؿ 
 .يٮ٦ة ٍٚٞ ٧ٔ99ةر ثؿاةقح الٮزارة ٣ك٨ ٬ؾق الؿاةقح ا٩ذ٭خ ثٕؽ 

ثؽأ دٮحل٫ الك٤ُح ثؿاةقح ٦ة  رب٧ة ال يٕؿؼ اجلةس اآلف أف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح
ِل املض٤ف ا٣ٞٮَل اتلأقحيس ٦ة ثني  أيةـ ز٥  1أم ملؽة  1591 أثؿي٢ 19ك أثؿي٢ 5                             ق 

 19ك٩ىٙ ٦٪ؾ  ق٪ح كزالزح أم٭ؿ م٢٘ ٦٪ىت الٮزيؿ األكرب أم راحف الٮزارة ٦ؽة
ادلٚةع  كيف د٤ٟ ا٣ٛرتة دمٓ ٦ٓ راةقح الٮزارة كزاريت 1599يٮحلٮ  99كظىت  1591 أثؿي٢



 

 

  

كٌلف ٬ؾا يف كصٮد م٤ٟ ٬ٮ حم٧ؽ األ٦ني ثةم دٮنف ىلع حنٮ ٦ة  ،كالنبٮف اخلةرصيح
٢ٕٚ املرصيٮف ثٮزاريت يلع ٦ة٬ؿ كحم٧ؽ جنيت يف كصٮد م٤ٟ مٮىص ٤ٔي٫ ٬ٮ امل٤ٟ 

 ١٬ؾا اكف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح راحكة ل٤ٮزراء ٦٪ؾ 1599ػ  1599محؽ ٚؤاد اثلةين )أ
ظني أ٣ىغ ٦٪ىت راحف احل١ٮ٦ح كأوجط راحكة  1599يٮحلٮ  99كظىت  1591 أثؿي٢

ل٤ض٧٭ٮريح ين٢٘ ٦٪ىت راحف الٮزارة دكف ٩ه ىلع ٬ؾا َي٤ح ا٣ٛرتة ٨٦ يٮحلٮ 
 .1515كظىت ٩ٮ٧ٚرب  1599
أوجط الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح راحكة ل٤ض٧٭ٮريح )ث٢ أكؿ  1599يٮحلٮ  ٦99٪ؾ ك

 راحف ل٤ض٧٭ٮريح اتلٮنكيح( ك٬ٮ امل٪ىت اذلم ثٌف ٚي٫ زالزني اع٦ة كزالزح أم٭ؿ
ظني أزاظ٫ زي٨ ا٣ٕةثؽي٨ يلع كظؽد إٝة٦ذ٫ كقض٪٫ كأثٞةق  ٩1599ٮ٧ٚرب  9ك٩ىٙ ظىت 

 .يف ٩٭ةيح ا٣ٞؿف ا٣ٕرشي٨ 9111 أثؿي٢ ١٬1ؾا ظىت دٮيف يف 
اكف  1519أٗكُف  9املٮلٮد يف  ب٧ة ي٧٤ط ا٣ٞةرئ اآلف أف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجحر

( ثؽال ٨٦ قجذني 1599ػ  1591)ٝؽ اػذرص جتؿبح دمةؿ ٔجؽ اجلةن  يف ق٪ح كاظؽة 
( ك١٬ؾا ٚإ٫٩ إذا اكف ٔجؽ اجلةن  ٝؽ أوجط راحكة ل٤ض٧٭ٮريح يف يٮ٩يٮ 1591ػ  1591)

أوجط راحكة  ف الؿاحف احلجيت ثٮرٝيجح)ثٕؽ٦ة اكف راحكة ل٤ٮزراء( ٚإ 1591
٣ك٨ الؿاحف جنيت  (1599)ثٕؽ٦ة اكف راحكة ل٤ٮزراء يف  1599ل٤ض٧٭ٮريح يف يٮحلٮ 

٩ْؿا ملة اكف الؿاحف حم٧ؽ جنيت يذ٧ذٓ ث٫ ٨٦  1599اكف ٝؽ دمٓ امل٪ىجني بك٭ٮ٣ح يف 
رة راةقح دل٤ف ٝيةدة اثلٮ ظت صةرؼ، أدةح هل أيٌة أف جي٧ٓ راةقح اجل٧٭ٮريح ٦ٓ
 .ك٨٦ ٝج٤٭ة أف جي٧ٓ ريةقح الٮزارة ٦ٓ ٝيةدة ا٣ٞٮات املك٤عح

* * * 



 

 

  

 
 
 
 



 

 

  

جٮا دةريغ اإلقالـ أف ٦٪٤ُٞةت ا١ٛ٣ؿ االنكةين يف  ٨٦ املذٜٛ ٤ٔي٫ ٔ٪ؽ ٨٦ اقذٔٮ
ـد٬ؿة يف املرشؽ كامل٘ؿب ل٥ دٕؿؼ ذلٟ اجل٧ٍ  ادلكؿ اإلقال٦يح املذٕةٝجح كظٌةراد٭ة امل

 الؿا٨٬ اذلم دال ٔرص املكذ٧ٕؿاتإىل املكذعؽث ٨٦ اتل١ٛري الكيةيس اإل٦ربي
يف حت١ي٥ ا٣ٞي٥ ادليجيح ىلع  ىلع حنٮ يٞذرص د٢٤ْ ث٧كعح ٨٦ ا٣ٛ٭٥ ا٣برشم لرلي٨ك

ة ٬ٮ ٧٩ٍ يٮدٮيب ٚة٢ً ي٨ْ أف ٨٦ كاصج٫ أف يؽيؿ ادل٩ي؛ كز٪ةايح الٮالء كا٣رباء ٚعكت
ثك٢ ٦ة يف ٬ؾق اإلدارة ٨٦  ؛لك٭ة يف ٦ة يذ٤ُج٫ ٦ؽار ٬ؾا املعٮر اجلٮ٬ؿم كامل٪ٌُف

 .ظؽة كمؽة
يف ال٤ٮ٩ني األقٮد  ٨٦ ز٥ ٚإف ا٣ٛ٭٥ يجؽك كًلأ٫٩ يؿيؽ أف خيزتؿ احليةة ا٣ٕة٦حك

ىلع ظني أف دةريغ ا١ٛ٣ؿ االنكةين يف دكؿ اإلقالـ املذٕةٝجح كظٌةرد٫  ؛كاألثيي ٍٚٞ
ـد٬ؿة ل٥ يٞؿ إ٧٩ة دُٕي٪ة ا٣ٞؿاءة اجلةٚؾة هلؾا اتلةريغ ؛ ك٬ؾا اجل٧ٍ ٦ٓ اظرتا٫٦ هل امل

ةٝة ٦ذٕؽدة تلٞؽيؿ ك أ٦ةرات ٦ذٕؽدة ىلع رظةثذ٫ ا٣يت و٪ٕخ ث٢ٌٛ ا٫ٞٛ٣ أوٮهل ٚآ
ٝؽ أجنـت احلٌةرة اإلقال٦يح ٬ؾا ك الىٮاب كاالصذ٭ةد كاملٮاز٩ةت كاتلؽرج كاتلأ٥٤ٝ؛

٫ األيؽكلٮصية أك  اتلعؽم األ٦س٢ ثٕيؽا ٨ٔ امل٪ةَٜ اخلُؿة ا٣يت حتيٍ ث٧ة دًٛؿ
 تنض٫ٕ ادلي٧ةصٮصية أك دذ٤ُج٫ ابليؽاصٮصية.

٤ٚحف املٞىٮد ث٭ة ٔ٪ؽق  ٬ؾا الؿاحف ٨ٔ مؿصٕيح ادلك٣ح إىل ادلقذٮر أ٦ة ٦ٞٮ٣ح
[ أ٩٭٥ يكتجؽلٮف محبة بيشء كإ٧٩ة ٥٬ حبك٥ أك ٗري٥٬كال ٔ٪ؽ ٗريق ٨٦ ا٧٤ٕ٣ة٩حني ]

ويةٗح أمٮر ا٣ترشيٓ يؤقكٮف أظاك٦٭٥ ا٣ٞة٩ٮ٩يح  اآلحلح ا٣برشيح ا٣يت يٕةجلٮف ث٭ة
كيف ٬ؾا الك٤ٮؾ كا٣ٞٮؿ دزني٫ ل٤ٞؿآف  ؛كاتلٞ٪ح٪يح ىلع مٮاد دقذٮريح كأظاكـ كٝذيح

أك رص٢  ؛ال١ؿي٥ ك٩ىٮو٫ ٨ٔ أف دكٮف ث٧سةثح ٩ىٮص يذؽاكهلة ثؿملةف يرشع ٝة٩ٮ٩ة
 .ٝة٩ٮف يىٮغ ٝؿارا

ة يف ق٪ح ٦ة ٝؽ ٗري رشع اهلل كإ٧٩ة ك٣حف ٦ٕىن ٬ؾا أف ٝة٩ٮ٩ة يىؽرق ثؿملةف دك٣ح ٦
ك٬ؾا يتكٜ ٦ٓ َجيٕح ا٣برش اخلُةة اذلي٨  ؛٬ٮ ػة٫ٛ٣ كٌلف أ٢ٝ ٨٦ أف يُج٫ٞ كيٛ٭٫٧

                                             كا٣ربملةف ثُج٫ٕ ٣حف دل٧ٕة ل٤ىةحلني كال ل٤ذٞةة كإال   ؛ل٥ يى٤ٮا إىل الىالح كاتلٞٮل
أف  ك٣حف ٦ٕىن أف املكتنىف ي٥ٌ مؿىض ؛ال٩ذىه دٚٓ اهلل اجلةس ثٌٕ٭٥ ثجٕي

كًلؾلٟ ا٣ترشيٕةت حتذةج  ؛ا٣ُت ٚةم٢ ث٢ املٕىن أف احليةة ث٭ة مؿض حيذةج ا٣ُت



 

 

  

 ك٨٦ ٬ؾا امل٪ْٮر ٚإ٩٪ة نكذُيٓ أف ٩٪ْؿ تلةريغ الؿاحف اتلٮنيس الؿاظ٢، ٔالصة كمٛةء
 .يف ًٮء ٦ُٕيةت ز٦٪٫ ٚ٪رتظ٥ ٤ٔي٫ ٔرشي٨ مؿة ال مؿة كاظؽة

                           ء مٮاَ٪ي٫ كل٥ ي ٤ت  ٦رب رات أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿاحف اتلٮنيس أل٫٩ ظ٨ٞ د٦ة
                                                       ن               ادلٔٮات اإل٦ربيةحلح كالى٭يٮ٩يح إىل ابلؽء يف إصؿاءات ت كُل  ػؽااع  ثةحلٛةظ ىلع ٬يجح 
ادلك٣ح ثح٪٧ة يه يف صٮ٬ؿ٬ة ال دٕؽك أف دكٮف وٮرة ٨٦ وٮر ٦ؾاثط ا٣رت٬يت 
ٮ لٮ اثلٮرات                                                                       كاالقتبىةؿ كاإلثةدة كالكيُؿة كٝؽ رٌٚ٭ة ٬ؾا الؿاحف ظني ٤َت مم 

                              ن                    ٌةدة ٦٪٫ أف يكي٢ ادل٦ةء أ٩٭ةرا  ٧٠ة ظؽث يف ثالد أػؿل.امل

أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿاحف اتلٮنيس أل٫٩ ل٥ يذآمؿ ىلع صريا٫٩ ٨٦ أث٪ةء النٕت 
ال٤ييب ثأيح وٮر ٨٦ وٮر اتلآمؿ ا٣يت اكف ظ٤ٛةؤق ا٣٘ؿبيٮف ي٤عٮف ٤ٔي٫ ٨٦ أص٢ ٚذط 

 ابلةب إحل٭ة ز٥ اتلٮرط ٚي٭ة.

حف اتلٮنيس أل٫٩ ل٥ يكض٨ االالؼ كال ا٣ٕرشات ثال قجت أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿا
إال ػٮ٫ٚ ٨٦ ٫٤ّ ٚٞؽ اكف هل ٨٦ زٞذ٫ خبة٫ٞ٣ ا٣٘ٛٮر الؿظي٥ ٦ة محةق ٨٦ ٔجةدة 

 النيُةف.

أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿاحف اتلٮنيس أل٫٩ ل٥ ي٪ؽٚٓ يف ا٣ُؿيٜ اخلُؿ اذلم يكٮؿ هل 
  الٮظؽة الٮَ٪يح.أف يٞك٥ مٕج٫ إىل ٝك٧ني كإ٧٩ة ظةِٚ ثك٢ أ٦ة٩ح ىلع

أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿاحف اتلٮنيس أل٫٩ ك٬ٮ ا٣ٕةمٜ ل٨ٛ٤ ا٣ٕةرؼ ثٞٮة دأزريق ل٥ 
 يٮّٙ ا٨ٛ٣ حلْح كاظؽة يف النع٪ةء كابلٌ٘ةء.

أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿاحف اتلٮنيس أل٫٩ ل٥ ي١ٛؿ ىلع االَالؽ يف أف يٞج٢ الكري يف 
أف الٌ٘ٮط اك٩خ م٤عح كاالقجةب أم َؿيٜ يٛؿط يف أيح ُٕٝح ٨٦ أرض كَ٪٫ ٦ٓ 

 اك٩خ ق٭٤ح االقذؽاعء.

ؿاب  أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿاحف اتلٮنيس أل٫٩ ل٥ يؿد٭٨ ٝؿار دٮنف ثيؽ اأٔل
ؿاب حلْح كاظؽة ك٢ّ ٝؿارق دٮنكية ن ٚة ٦ٓ ٦ة لك٫ٛ ٬ؾا ٨٦ ًٍ٘ ٔىيب.  كاأٗل

 ك٩ٛيس ل٥ يك٨ ٝج٢ لك٪٫ كال لىعذ٫ ث٫ ل١٪٫ حت٫٤٧ يف صكةرة.

ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿاحف اتلٮنيس أل٫٩ ل٥ ي٧ؽ يؽا ثةَنح ثة٣ٞٮة كاجلرب كاملجةٗذح أدٔٮ اهلل 
إىل ٦ةؿ ادلك٣ح كال إىل ٦ةؿ ٚبةت ٨٦ النٕت؛ كال إىل ٦ةؿ املٕؽ٦ني كاملذٞةٔؽي٨ 

 كا٣ٕضـة.



 

 

  

أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿاحف اتلٮنيس أل٫٩ ل٥ ي٧٪ٓ الىالة كل٥ ي٭ؽـ املكةصؽ كال 
 الـكاية.

 ل٤ؿاحف اتلٮنيس أل٫٩ ل٥ حيةرب احلش كال ا٧ٕ٣ؿة. أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة

 أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿاحف اتلٮنيس أل٫٩ ل٥ ي٧٪ٓ والة اتل٭ضؽ كال ا٣ٞيةـ.

٪ةء  أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿاحف اتلٮنيس أل٫٩ ل٥ خيٛي ٝي٧ح ٤٧ٔح كَ٪٫ ثٞؿارت ٔر
 .كل٥ خيٛي ٝي٧ح زؿكة ثرلق كمٮاَ٪ي٫

ٮنيس أل٫٩ ل٥ يكج٢ كَ٪٫ ثةدليٮف؛ كل٥ يٞي ىلع أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿاحف اتل
األصيةؿ ا٣ٞةد٦ح ٨٦ أث٪ةء مٕج٫ اقذضةثح ل٤ُة٦ٕني يف االقتيالء ىلع أوٮؿ  مكذٞج٢

 الٮ٨َ ٨٦ احل٤ٛةء امل٧ةرقني ل٤ؿأق٧ةحلح املذٮظنح.

أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿاحف اتلٮنيس أل٫٩ ل٥ يؽمؿ ٝؽرات دكتل٫ ىلع د٪٧يح كنرش 
لىعح كاتل٤ٕي٥ كاجل٢ٞ كاإلقاكف كا٣ُةٝح املٞؽ٦ح ل٤ٛبةت ا٣بكيُح كإدةظح ػؽ٦ةت ا

 ٨٦ أث٪ةء كَ٪٫.

أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿاحف اتلٮنيس أل٫٩ ل٥ ي٧ي يف أم َؿيٜ ك٬ِل ي٭ؽر ٚي٫ 
 أص٢ ٣ُٞح؛ ٧٠ة ا٫٩ ل٥ حيؿؽ ا٣رثكات الٮَ٪يح ٨٦ أص٢ ػؽٔح.٨٦ امل٤يةرات 

يك٤ٍ األراذؿ ٨٦ األ٦يني كاجل٭٤ح ىلع  أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿاحف اتلٮنيس أل٫٩ ل٥
 مٕج٫ حل٢ ٩٭ةر ٣حنٮ٬ٮا ا٣ٕٞٮؿ ثةألكةذيت كاخلؿاٚةت كاملٛرتيةت.

 .أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿاحف اتلٮنيس أل٫٩ ل٥ يرشد ػرية أث٪ةء الٮ٨َ
 أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿاحف اتلٮنيس أل٫٩ ل٥ يٞذ٢ وٛٮة مجةب الٮ٨َ.

 ٮنيس أل٫٩ ل٥ ي٭٨ ا٧ْٕ٣ةء.أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿاحف اتل

 أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿاحف اتلٮنيس أل٫٩ ل٥ يذٕٞت املؼ٤ىني.

 أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿاحف اتلٮنيس أل٫٩ ل٥ يٞؿب املضؿ٦ني كا٣ٞذ٤ح كقٛةيك ادل٦ةء.

أدٔٮ اهلل ثةمل٘ٛؿة ل٤ؿاحف اتلٮنيس أل٫٩ اكف ٝؿيجة صؽا ٨٦ الىؽؽ ثٕيؽا صؽا ٨ٔ 
ماكرـ األػالؽ أوجعخ ٩ةدرة يف ٔرص يىٮر ادلاعرة رشٚة  ال١ؾب كيه م١ؿ٦ح ٨٦

 دمةال كاالٚرتاء ٔؽال كا٣ُ٘ؿقح ق٧ةظة. كا٣ٞجط
* * * 

 



 

 

  

 



 

 

  

 -1959 كم٭ؿان  ق٪ح٩جؽأ ثة٣ٞٮؿ ثأف اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس اعش زالزةن كز٧ة٩ني 
٩ثين ثة٣ٞٮؿ ثأ٫٩ كدل يف ٩ٛف احلٮـ اذلم ، كأم ٦ة يٞؿ ب ٨٦ أ٣ٙ م٭ؿ ثةتل٧ةـ ،1599

كٝؽ دىةدؼ أف ث٤ٖ الكتني ٨٦ ٧ٔؿق  ،1599يٮحلٮ  99اك٩خ مرص حتذ٢ٛ ٚي٫ ثٕيؽ زٮرة 
كال ٩ٞٙ ثة٣ٞجٮؿ ، اع٦ةن ٦ذى٤ح 99ز٥ اعش ٦ٓ اثلٮرة  ،1599ا٣ُٮي٢ يٮـ ٝيةـ زٮرة 

ن نري إىل ٦ٛةرٝح ٦٭٧ح كيه أ٫٩ ٢ّ  صةران لىيٞةن ملرص ظىت ٤ُ٦ٓ  كإ٧٩ة ،ٔ٪ؽ ٬ؾا احلؽ
ظني ا٨٤ٔ اقذٞالؿ الكٮداف ٨ٔ مرص كد٤ٞ ه ٩ٛٮذ ظةك٥ مرص إىل  ،1591اعـ 

 ،مرص لإل٦رباَٮر ٬يالقياليس مكةظح م٧ةؿ كادم اجلي٢ كظؽق، ٚة٩ُٕٞخ صرية
 .كاٝذرصت أك كٝٛخ ىلع ظؽكد الكٮداف

ٓكل٥ يك٨ ٬يالقياليس كظؽق يف كإ٧٩ة مةرًلذ٫ كتنةرًلخ ٦ٓ إزيٮبية يف ،  ٬ؾا الًٮ
٪ؽا كًليجية  ا٩ُٞةع االدىةؿ األريض ٦ٓ مرص قذح ثالد إٚؿيٞيح أػؿل يه أٗك

كيه ٦أقةة مؤقٛح كحمـ٩ح إىل  ،كال١ٮجنٮ ادلي٧ٮٝؿاَيح كتنةد كإٚؿيٞية الٮقُٯ كأرىرتية
ؿ ٬ة أم مرصم خم٤ه لٮَ٪٫ إال ثٕيٮف دا٦ٕح ،أثٕؽ ظؽ ظني يذأم٢ دةريغ  ،كال يذؾ٠ 

أم دك٣ح ٨٦ ٬ؾق ادلكؿ اإلٚؿيٞيح الكجٓ ا٣يت اك٩خ صريا٩ة ل٤٧٤ٟ ٚةركؽ كل٤ؿاحف 
حم٧ؽ جنيت كاحلاكـ الكةثٞني ٤ٔي٭٥ كصةءت دُٮرات دؽاكؿ الك٤ُح ٚي٧ة ثني ٝةدة 

 زٮرة يٮحلٮ ٥٤ٚ د ىجط ٬ؾق ادلكؿ الكجٓ صريا٩ة ل٤ؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن .
 إٍُا ٌخآمؽا غييٓاو اؼٔريثلً يكَ ٌَ اىػائيث انإٌرب

 ،يف ظٞيٞح األمؿ ا٣يت رب٧ة يؽ٬ل هلة ا٣ٞؿاء د٬نح كاقٕح املؽل ٧ٔيٞح املىؽر
ٚإف اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس ل٥ يك٨ ق٤ي٢ اعا٤ح م١٤يح كال إ٦رباَٮري٫، كال أرسة 

كإ٧٩ة د٥  دىٮيؿق ىلع ٬ؾا اجلعٮ يف األدثيةت ا٣ٕؿبيح كاجلةن يح ٨ٔ ، ظة٧٠ح إلزيٮبية
٨ اقتك٭ةؿ أك ٦ة يكُل يف ال٤٘ح ادلارصح ثةالقذٞؿاب اتل٤ٛيٌف ص٭٢ كذلٟ  ،مؽيؽ ٔك

 .1599يٮحلٮ  99ىلع حنٮ ٦ة اك٩خ ٠سري ٨٦ ٚىٮؿ اتلةريغ د كذ ت يف ٔ٭ؽ زٮرة 
ة ث٭٤ٮم ل٥  كإذا اكف اليشء ثةليشء ي ؾ٠ؿ ٨٧ٚ ا٣ُؿيٙ أيٌة أف النةق حم٧ؽ ًر

ال كادلق ٬ٮ ٍٚٞ، ك٦ٓ ٬ؾا ٚٞؽ يك٨ ٨٦ أرسة ظة٧٠ح كل٥ حيك٥ ٝج٫٤ ٨٦ أرسد٫ إ
ث٢ تكتيٖ دؿديؽ ا٣ٞٮؿ ثأ٫٩ كرير ٔؿش ، اك٩خ األدثيةت اتلةرخييح املرصيح تكتك٭٢

ا٣ُةككس اذلم ي٧ذؽ إىل قجٕح آالؼ ق٪ح، كًلؾلٟ اك٩خ مرص الؿق٧يح د٢ٕٛ ٦ٓ 



 

 

  

٦ٓ ٦ة  ،اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس ثٞؽر ٨٦ املضةم٤ح املٛذ٤ٕح كاملذ٪ةٌٝح يف ذات الٮٝخ
٨ مرص ٨٦ ادلٔٮة امل٤عح إىل إظالؿ اجل٧٭ٮريح حم٢ امل١٤يح أك الؿصٕيح ىلع ٔؿؼ ٔ

 .ظؽ اتلٕجري اجلةن م امل٢ٌٛ
٦ؽي٪ح  (اكف اث٪ةن حلةك٥ )٧ٔؽة ٚإف اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس ،كىلع أي٫ ظةؿ

 ،ظبنيح إقال٦يح م٭رية يه ٬ؿر، كٝؽ اكف كادلق ظةك٥ ٬ؾق املؽي٪ح ٣ٛرتة ٨٦ الـ٨٦
 ادل كزيؿان خلةرصيح اإل٦رباَٮر ٦٪٤يٟ اثلةين.ز٥ أوجط ٬ؾا الٮ

( أ٥٬ أثةَؿة احلبنح يف ا٣ٕرص 1519ػ  1911اكف اإل٦رباَٮر ٦٪٤يٟ اثلةين )
ٜ دك٣ح ، كٚ٭ٮ مؤقف ٦ؽي٪ح أديف أثةثة )الـ٬ؿة اجلؽيؽة( ،احلؽير  ٞ ٝؽ جنط يف أف حي 

٫ اكف ذا كذلٟ ثةالدٛةؽ ٦ٓ إيُةحلة ا٣يت اك٩خ تكذ٧ٕؿ الىٮ٦ةؿ، كأل٩، ذات ظؽكد
ل١٪٭٥ ل٥ ي٤زتمٮا ث٭ة يف ٢ّ ٦ُة٦ٕ٭٥  1995ٚٞؽ ٔٞؽ ٦ٕة٬ؽة ٦ٓ اإليُةحلني  ،ٔـي٧ح

 يف رشؽ إٚؿيٞية ا٣يت اك٩خ دذىٮر دكٮي٨ إ٦رباَٮريح إيُةحلح صؽيؽة ٨٦ الىٮ٦ةؿ
 .أردريية ٦ٕةك إزيٮبيةك

ثٕؽ أذؽاءاد٭ة ، ٦ٓ إيُةحلة 1959كٝؽ أ٣ىغ اإل٦رباَٮر ٦٪٤يٟ اثلةين املٕة٬ؽة 
م كضال أكؿ  ،1959ل٧ ذ١ؿرة ىلع أرض احلبنح ز٥ ظةرب اإليُةحلني كا٩ذرص ٤ٔي٭٥ يف ا

 .٩رص إ٤ٝيِل ل٤عبنح ىلع اإليُةحلني
ٚإ٫٩ ٬ٮ اذلم  ،ًل٧ة ذ٠ؿ٩ة، كاكف اإل٦رباَٮر ٦٪٤يٟ اثلةين اننةايةن ٨٦ ا٣ُؿاز األكؿ

ديف أثةثة ٧٠ة أ٫٩ ٬ٮ ٨٦ أننأ ػٍ الك١ح احلؽيؽيح ثني أ ،أننأ ا٣ٕةو٧ح أديف أثةثة
ٌٚالن ٨ٔ ٠سري ٨٦ املؿاٜٚ املؽ٩يح احلؽيسح، كٌلف مبي٭ةن إىل ظؽ ٦ة ث٧ ٕةن ق  ،كصيجٮيت

ثح٪٧ة ظك٥ ٬ٮ  1511ك 1959اخلؽيٮ ٔجةس ظ٤ِل اثلةين اذلم ظك٥ مرص ٦ة ثني 
 .1519ك1995ٚي٧ة ثني  إزيٮبية

 وريد االٌرباؼٔر ٌِييم و كطث االٌرباؼٔر املفيً ضفيػ
ج اإل٦رباَٮر ٦ ٪٤يٟ اثلةين اثجذ٫ ٨٦ حم٧ؽ ىلع أ٦ري إ٦ةرة احلبنح املك٧٤ح زك 

ٜ ث٭ؾا الـكاج دٮاٚٞةن مكيعية إقال٦يةن يف احلبنح، أجنجخ ٬ؾق االث٪ح كريسةن ٣ٕؿش   ٞ حل ع
اجلؽ ٦٪٤يٟ ٬ٮ حلش أيةقٮ اذلم دمٓ يف مؼىيذ٫ ثني اإلقالـ كاملكيعيح، ل١٪٫ اكف 

كذلٟ بكجت ٦ة ٣ٞي٫ ٨٦  ،اإلقالـ ٚي٧ة يجؽك أوجط ٦ٓ ميض الٮٝخ أ٦ي٢ إىل صٮ٬ؿ



 

 

  

كيه ا٣ٛرتة ا٣يت مُجذ٭ة ) 1511ػ  1519دآمؿ ا٣٘ؿب ٤ٔي٫، كٝؽ ظك٥ يف ا٣ٛرتة ٦ة ثني 
 ،ك٢ٞ٩ اعو٧ح ظ٫٧١ إىل ٦ؽي٪ح ٬ؿر اإلقال٦يح (مؿاصٓ ٗؿبيح ٨٦ دةريغ إزيٮبية

ـٔي٥ الىٮ٦  .اذلم اكف ٨٦ أمؽ ٦ٞةكَل اإلجن٤زي ،حم٧ؽ ٔجؽ اهلل ظك٨إىل كدٕةكف ٦ٓ ال
ٕ ؽق ا٣٘ؿبيٮف ٨٦  ك٦ٓ أف ٬ؾا اإل٦رباَٮر حلش أيةقٮ كرث احلك٥ ٨ٔ صؽق اذلم ي

ٚإف ادلكؿ ا٣٘ؿبيح م٪خ ظؿبةن ٤ٔي٫ كاًُؿد٫ ك٬ٮ وةظت  ،الكال٣ح الك٤ي٧ة٩يح
 1591كيف  ،ا٣ٕؿش الؿقِل كالٮرير احلٞيٌف إىل أف ي٭ؿب ٨٦ احلبنح إىل أرىرتية

ثٕؽ ذلٟ إ٦رباَٮران ك٬ٮ  د١٧٪خ ٬ؾق ا٣ٞٮل ٨٦ ػالؿ ا٧ٕ٣ي٢ اذلم قِل
 كقض٪٫ ز٥ ٝذ٫٤ ٝج٢ ٤ُ٦ٓ اثلالزح٪ةت. ٬يالقياليس ٩ٛك٫ ٨٦ ا٣ٞجي ٤ٔي٫

 ،٦٪٤يٟ ٩ٛك٫ر يف ٔؽد ٨٦ الؿكايةت الٌٕيٛح دٌُؿب وٮرة ا٩ذ٧ةء اإل٦رباَٮ
 ٚجٕي ٬ؾق الؿكايةت دجة٣ٖ ٚذٞٮؿ إف اإل٦رباَٮر ٦٪٤يٟ ل٥ يك٨ إزيٮيب األو٢ كإ٧٩ة

كإف كادلد٫ ال١٪ؽا٠ح ٦ياكدا زجنيح ٨٦ ا٣ٞؿـ، اك٩خ ّؿكؼ  ،فيجذِل إىل أذربيضةف إيؿا
 .الكيةقح ٝؽ ٦٪عذ٭ة ٦ؽي٪ح ٩ٛةدة يف مرص

كب٭ؾا ٚإف ال١٪ؽا٠ح يف ٬ؾق الؿكايةت مرصيح ٩ٛةديح، ك٨٦ ا٣ُؿيٙ أف يف مرص 
٨٦ امل٪ذ٧يةت إحل٭ؾق ا٣ٕةاالت ، كاعاالت د٪تكت ثةل٤ٞت إىل ٩ٛةدة، ٚت كُل  ثةجلٛةدم

ةؿ الكيؽة ق٤ٛية اجلٛةدم ا٣يت ٤٧ٔخ راحكح تلعؿيؿ دل٤ح ابليخ ا٣يت ىلع قبي٢ املس
 .وؽرت ٨ٔ األ٬ؿاـ يف ٔ٭ؽ األقذةذ إثؿا٬ي٥ ٩ةٚٓ

 نيف اـخٔىل انإٌرباؼٔر ْيالـياليس ىلع احلكً 
دٛؿم م١ٮ٨٩، ك٢ّ ٬ؾا اق٫٧ ظىت  /اكف اق٥ اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس ظني ك دل

أم األ٦ري  ،ٚأوجط ي ٪ةدل ثةلؿاس دٛؿم ،ان ثؽأ مؿظ٤ح الٮّةاٙ ا٤ٕ٣ية كأوجط أ٦ري
ذلٟ أف الؿاس يف ال٤٘ح األ٦٭ؿيح دٕين األ٦ري كيف الىعٙ املرصيح الىةدرة يف  ،دٛؿم

ا٣ٕٞٮد اثلالزح األكىل ٨٦ ٬ؾا ا٣ٞؿف جنؽ اإلمةرة إحل٫ ثةق٥ الؿاس دٛؿم، كأظية٩ة ٦ة 
ب دْٕي٥ ال٤ٞت ثإًةٚح اهل٧ـة ٨٦ ثة ،ثةق٥ الؿأس دةٚؿم يذىٮرق ا٣ٞةرئ املسٞٙ

 كإُٔةا٫ مكعح ٨٦ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح يف اتلٕجري ٨ٔ ق٤ُح ظة٧٠ح أك اال٩ذ٧ةء إحل٭ة.
٨ ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة ٨٦ ػية٩ح  ،ثؽأ الؿاس دٛؿم اقتيالءق ىلع ظك٥ إزيٮبية ثٕؽ أف د٧ك 

ا٦رباَٮر احلبنح املك٥٤ حلش أيةقٮ اذلم ٬ٮ الٮرير الرشيع كظٛيؽ اال٦رباَٮر 



 

 

  

٧٠ة كوٛ٪ة٬ة ٨٦  ،كيه ،٨ رسٝح ا٣ٕؿش ثذٮاَؤ ٗؿيبكيه ػية٩ح م١٪خ ٦، ٦٪٤يٟ
ٛي٭ة  ،ٝج٢ ٛي٭ة األدثيةت ا٣٘ؿبيح، ك٨٦ د٥ خت  وٛعح قٮداء ٨٦ الىٛعةت ا٣يت خت 

 األدثيةت املرصيح اجلة٤ٝح ٨ٔ ا٣٘ؿب.
ممة  ،ٚٞؽ اك٩خ ل٤ؿاس دةٚؿم ٩ٛك٫ أوٮؿ إقال٦يح ٨٦ ٩ةظيح كادلد٫ ،كٚي٧ة يجؽك

ي٪ةؿ زٞذ٭٥ ٝج٢ أف ي٪٤ٞت ٤ٔي٭٥ كىلع ك قةٔؽق ىلع أف خيؽع مك٤ِل احلبنح
إ٦رباَٮر٥٬ كيذٮىل احلك٥ ث٧ٕةك٩ح ا٣٘ؿبحني ٨٦ ا٣ٛؿنكحني كا٣ربيُة٩حني اذلي٨ اك٩ٮا 

ٔؽـ د١٧ي٪٭ة ٨٦ اال٩ٛؿاد ىلع املؽل ا٣ُٮي٢ ، كظؿيىني أيٌة ىلع ٦٪ةكأة إيُةحلة
 .ثة٣ٞؿف اإلٚؿيٌف

٨ اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس 1599كيف  ؿ ىلع اق٫٧ ا٣ٞؽي٥ ٨٦ كٌلف ال يـا ،د٧ك 
٨ ٨٦ د٪ىيت ٩ٛك٫ إ٦رباَٮران  1591كيف  ،إٔالف ٩ٛك٫ م٤اكن  اإل٦رباَٮر ثةق٥  د٧ك 

ٚي٧ة ثٕؽ أًىف ىلع اق٫٧ ٣ٞت "األقؽ ا٣ٞة٬ؿ ٨٦ قجٍ ي٭ٮذا املؼذةر ، ك٬يالقياليس
كأٝةـ اظذٛةالت د ٔيخ إحل٭ة مرص ك٦س ٢ مرص ٚي٭ة ظةِٚ ظك٨  ،٨٦ اهلل م٤ٟ إزيٮبية"

 ىلع حنٮ ٦ة ركي٪ة يف ٠ذةث٪ة "ىلع منةرؼ اثلٮرة". ،ت قةَل ثةمةو٤يك ثةمة
  اكخػاؤه ةامليهيث املرصيث يف غٓػ ضػيق ةاشا

ٓ دقذٮر يف  كٌلف ٦ٞذؽية  ،1591ثؽأ اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس ظ٫٧١ ألزيٮبية ثًٮ
 ٓ إىل ظؽ ٠جري ثةلٮص٫ األكدٮٝؿايط ال ادلي٧ٮٝؿايط ٨٦ ٩ْةـ امل١٤يح يف مرص، كٝؽ ًك

ٓ دقذٮر إق٧ةٔي٢ وؽيق ثةمة  ٬ؾا  ،املٛؿط يف األكدٮٝؿاَيح 1591ادلقذٮر ٔٞت ًك
كأػؾ اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس يجذ٭ش ٦ة ٩ٕؿ٫ٚ اػذىةرا ىلع أ٫٩ ٩٭ش احل١ٮ٦ةت 

دة ك املرصيح اإلداريح يف اتلٕةم٢ ٦ٓ املضذ٧ٕةت ا٣٘ؿبيح ذات األ٧َةع ا٣ٞؽي٧ح ذضؽ  ال٧ 
 يف إٚؿيٞية.

يف أف حيٮز دأييؽ ٚؿنكة هل  ،ي٧ة ثٕؽ احلؿب ا٣ٕةمليح األكىلكٝؽ جنط يف أكؿ ظيةد٫ ٚ
ك٨٦ ز٥ ٚإ٫٩ ثؽأ يكذ٢٧١  ،أف يٞؿف ٬ؾا ثٕؽـ ممة٩ٕح أملة٩ية، كحل١ٮف رص٤٭ة يف احلبنح

 .٦ْة٬ؿ ادلك٣ح كا٣ٕالٝةت ادلث٤ٮ٦ةقيح ٦ٓ ادلكؿ األػؿل
أصةددة  الٮاليةت املذعؽة األمؿيكيح ال٤ذنيك كٚي٧ة ثٕؽ ذلٟ أذ٧ؽ ىلع ثؿيُة٩ية

امهلل إال  ،دٮّي٫ٛ يف قيةقذ٭٧ة اإل٦ربيةحلح ٨٦ دكف أف جيين بلالدق ٚةاؽة ٦ٞةث٤ح
 .ا٧َب٪ة٫٩ ىلع ٠ؿقي٫ الٮزري



 

 

  

 انإٌرباؼٔر ْيالـياليس فلػ غؽشّ مؽحني واعد إحلّ 
ك٨٦ ا٣ُؿيٙ أف ٬ؾا اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس الى٪ةيع ا٣ٕىةَل ٚٞؽ ٔؿم٫ 

كذلٟ ثة٣ُجٓ ٝج٢ أف يٛٞؽق يف املؿة  ،دني املؿدنيمؿدني ٧٠ة قرنل، كاعد إحل٫ يف ٬ة
 /ػرية ثال ٔٮدةاأل

 ظني د١٧٪خ إيُةحلة يف ٔ٭ؽ  ،اك٩خ املؿة األكىل ٝجي٢ احلؿب ا٣ٕةمليح اثلة٩يح
ـٔي٥ مٮقٮحلين راحف الٮزراء ٨٦ ٥ً ثالد احلبنح حتخ دةج امل٤ٟ اإليُةىل ٚي١ذٮر  ال

ةربةن ظىت أاعدق اإلجن٤زي إىل ٔؿم٫ يف ك٬ؿب اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس كبٌف ٬ ،٧ٔة٩ٮي٢
1511. 
  ح ظير  1511 ديك٧رب19أ٦ة املؿة اثلة٩يح ٚاك٩خ يف ٝة٦خ زٮرة أردرييح ٦ٕةًر

كٝؽ  ،دجٕذ٭ة زٮرة إزيٮبيح، ثح٪٧ة اكف اال٦رباَٮر يٞٮـ ثـيةرة إىل ص٪ٮب أمؿيكة
ك٥ اعد ثٕؽ٬ة إىل احل ،أربٕح أيةـ ٍٚٞ اقذ٧ؿت اثلٮرة )ا٣يت د١٧٪خ ٨٦ ػ٫ٕ٤(

كحن٨ ٩ٕؿؼ أف ٬ؾا اتلٕجري امل٭ؾب اكف ي كذؼؽـ ل٤ذٕجري  ،ث٢ٌٛ دأييؽ ا٣ٞٮل ا٣٘ؿبيح
 ٨ٔ اإلجنةزات الرسيح ا٣ٞٮيح املؿدجُح ثةتلضةكزات املٕ٭ٮدة ل٧٤ؼةثؿات األمؿيكيح.

 دور انإٌرباؼٔر ْيالـياليس يف احلؽب انإيؽاحلث احلبشيث 
٦رباَٮر ٬يالقياليس يف الكيةقح ٩ٕٮد إىل دٛىي٢ ا٣ٞٮؿ يف ثؽايةت وٕٮد أق٭٥ اإل

 .اإل٤ٝي٧يح
ةع ٬ةداح يف ثالد احلبنح ظىت  ـٔي٥ اإليُةىل ٤ّ1599 خ األًك  ظني اٚذ٢ٕ ال

ك٨٦ ز٥  ثؽأ يف  ،مٮقٮحلين اذلم اكف ي كيُؿ ىلع الىٮ٦ةؿ ٩ـااعن ظؽكديةن ٦ٓ احلبنح
َٮر ٦٭ةرة اإل٦ربا ك٬٪ة جت٤ خ ،مح٤ح ٔك١ؿيح ًؽ األظجةش كم٦٨٭ةدمح احلبنح، 

إذ أ٫٩ رٚي اال٩ىيةع ل٤ٞٮة، كٝةد  ،٬يالقياليس الكيةقيح كٝ ؽرد٫ ىلع دػٮؿ اتلةريغ
٥ ٔؽـ دكةٚؤ ا٣ٞٮة ٦ٓ اإليُةىل ي٨، كٝؽ رأل أف ي٭ؿب  ٦ٞةك٦ح مٕجيح مك٤ عح ٗر

 ك٦٪٭ة إىل ثؿيُة٩ية. (اعدة ٦ة ي٪١ؿ دكر٬ة أم إىل مرص ا٣يت)ث٪ٛك٫ إىل الكٮداف 
، ز٥ ذ٬ت إىل ا٣ٞؽس، ؿب إىل الىٮ٦ةؿ ا٣ٛؿنيسكيف ثٕي املىةدر أ٫٩ ثؽأ ثةهل

 .كبٕؽ٬ة كو٢ إىل إجن٤رتا ٨ٔ َؿيٜ ٔجةرة ثؿيُة٩يح ،ك٦٪٭ة إىل صج٢ َةرؽ



 

 

  

 ٥ ٨ ٬ؾا اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس النةب ٗر ك٨٦ جلؽف ثؽأ ٠ٛةظ٫ ادلكيل، كد٧ك 
ٔ ىجح األم٥ )كيه اهليبح ادلكحلح ا٣يت إًٔٙ إماك٩ةد٫ ٨٦  ٢ ىلع ٝؿار ٨٦  ف حيى 

٩خ مٮصٮدة ٝج٢ ننأة األم٥ املذعؽة( ي ؤيؽ ظ٫ٞ كظٜ ثالدق كي٪ هُّ ثة٣ٕجةرة الرصحيح اك
ٕ ىجح ٔٞٮبةت ن حيح ىلع إيُةحلة يف  خ ٬ؾق ا٣ ٕذؽيح، ث٢ ًٚؿ ىلع أف إيُةحلة دك٣ح ٦ 

ذؽاء ظىت إ٩٭٥ أ٤ٔ٪ٮا ٦1591ةرس  ، ٣ك٨ اإليُةحلني ٝةث٤ٮا ٬ؾا ا٣ٞؿار ث٧ـيؽ ٨٦ األ
ذ٤اكد ٚي١ذٮر ٧ٔة٩ٮي٢  ث٢ أ٤ٔ٪ٮا أف امل٤ٟ اإليُةىل ،1591٭٥ يف ٦ةيٮ ٥ً احلبنح إىل مم 

 اثلة٣ر ٬ٮ ا٦رباَٮر احلبنح.
ك٬ٮ اجلةمٍ  ،ثةملضؽ لإل٦رباَٮر ٬يالقياليسٚإف الؿص٢ اذلم دججأ  ،يف املٞةث٢

ثػ "اجلجةف"  ٬يالقياليسثٕؽ ٗـك إيُةحلة هلة كاوٛة  ٚؿ  ٨٦ احلبنح، ٦ةرًلٮس صةريف
ـاؿ قةاؽة ظىت  ،ؽ ممةرقةت "ا٣ٕجٮديح" يف ٔ٭ؽقكا٩ذ٭ـ ا٣ٛؿوح ٚة٩ذٞ ظير اك٩خ ال د

 .1519ل٥ يذ٥ إ٣٘ةؤ٬ة إال اعـ ك ذلٟ الٮٝخ
ل٥ جتؽ ٔىجح األم٥ ظؿصةن يف أف درتاصٓ ٨ٔ ، كيف ٦ٞةث٢ ٬ؾا اتلٕ٪خ اإليُةىل

ؿة كظةق٧ح ٨٦ وٮر قٞٮط  ج١  مٮٝٛ٭ة امل٪ة٬ي إليُةحلة، كٌلف ٬ؾا ا٣رتاصٓ وٮرة ٦ 
جح أمؿيكيح دءكبح ٔىجح األم٥ ا٣يت  رساعف ٦ة ٚٞؽت كصٮد٬ة يف ٢ّ كصٮد ٗر

كم كترتة يف إننةء ٬يبح أػؿل ثؽي٤ح.. ك٨٦ ا٣ٕضيت أف ٔىجح األم٥ ل٥ جتؽ رصالن 
ٝؿار٬ة ال٧ ؼـم ثؿٚٓ ا٣ٕٞٮبةت ٨ٔ  1599رميؽان ي٧٪ٕ٭ة ٨٦ أف د ىؽر يف ٦٪ذىٙ 

األم٥ املذعؽة اآلف ٨٦  ٩ْةـ مٮقٮحلين، كٌلف األمؿ يف ٬ؾا مبي٭ةن إىل ظؽ ٠جري ث٧ٮٝٙ
ري٧٬ة يف ٢ّ ا٣ُ٘يةف اإل٤ٝيِل.  أز٦ةت قٮرية كإىل ٨٦ ٗك

٬ٮ املةرمةؿ صؿاتكجةين، كٌلف ٧٩ٮذصةن  أوجط ل٤عبنح ظةك٥ ٔك١ؿم إيُإىل
ذٕضؿؼ اذلم ٝذ٢ ٠سريا ٨٦ املٮاَ٪ني املٞةك٦ني لالظذالؿ ك٬ؽـ  ،ل٤ٕك١ؿم ا٣ِٛ ال٧ 

س أبنٓ ق٧ةت احلك٥ ا٣ٕك١ؿم، ك٦ةر ،كأٔؽـ ثٕي رصةؿ ادلي٨ ،ثٕي ال١٪ةئف
 كٌلد األمؿ يكذ٧ؿيف دىةٔؽ لٮال ٬ـي٧ح إيُةحلة يف احلؿب ا٣ٕةمليح اثلة٩يح.

 وحخٔيز االُخطار واضخالل إذئبيا ألرحرييا غٔدة انإٌرباؼٔر ْيالـياليس
٨ اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس اذلم اكف يٕحل يف اخلةرج ، ٦ٓ ٬ـي٧ح إيُةحلةو د٧ك 

ري مؿ٬ٮب  ٨٦ أف يٕٮد إىل كَ٪٫ حلٞٮد ٦ٞةك٦ح صؽيؽة ًؽ ٔؽك أوجط ًٕيٛةن ٗك



 

 

  

ـٔي٥ ا٣ٛؿنيس  اجلة٩ت، ك١٬ؾا أوجط اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس وٮرة إىل ظؽ  ٦ة ٨٦ ال
ـ٧ٔةء اآلػؿي٨ اذلي٨ ٬ـ٦ذ٭٥ دكؿ املعٮر، كأ٩ىٛذ٭٥ ٩تيضح احلؿب  دجيٮؿ ك٨٦ ال

ذ٧س٤ح يف ا٩ذىةر احل٤ٛةء.  ا٣ٕةمليح اثلة٩يح ال٧ 
ٚإف اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس رأل أف  ،ٞذؽم امل٤ْٮمٮف ثة٣ْةملنيكىلع حنٮ ٦ة ي

ي٢ٕٛ يف أرىرتية ٦ة ٤ٕٚذ٫ إيُةحلة يف ثالدق، ك١٬ؾا قةرع يف ابلؽايح ثإٔالف احتةد ثني 
، ل١٪٫ رساعف ٦ة اقذ٢٘ ا٣ْؿكؼ املٮاديح ا٣يت ل٥ يٞؽر٬ة 1599ثالدق كبني أرىرتية يف 

٦ة أرتل صةرق األٝٮم  ،ف أ٥٬ ٬ؾق ا٣ْؿكؼث٢ اك ،كٌلف يف ٦ٞؽ٦ح ٬ؾق ا٣ْؿكؼ ،ٗريق
اذلم ٬ٮ مرص ٨٦ دُٮرات صؽيؽة أدت إىل ا٩كٛةء ٬ؾا اجلةر اجلجةرىلع ٩ٛك٫ ثٕؽ 

ك٬ٮ ٦ة ا٩ذىه ثة٢ٕٛ٣ ثٕؽ ٚرتة ٝىرية ٨٦ د٧ك٨ الؿاحف ٔجؽ  ،1599زٮرة يٮحلٮ 
 ثإٔالف ا٩ٛىةؿ الكٮداف ٨ٔ مرص حتخ مكُل إزاظح الؿاحف حم٧ؽ جنيت(ك)اجلةن 

 .قذٞالؿاال
كصؽ  ،ٚإ٫٩ ٦٪ؾ اقذٮىل اجلحل ىلع ٦ٞؽرات األمٮر يف مرص ،كيف ظٞيٞح األمؿ

 ،اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس ا٣ْؿكؼ مٮاديح هل ل٤ؼؿكج إىل الكةظ٢ الرشٌف إلٚؿيٞية
٫ٕ  ،حل١ٮف ٠ذ٤ٟ ادلك٣ح ال١جرية املؤزؿة كا٣ٞةا٧ح يف مرص كالكٮداف ثؽال ٨٦ ًك

٨ٔ االحتةد ٦ٓ أرىرتية ٦ٓ ظِٛ 1599ٝؽ أ٨٤ٔ يف ٌلف ، ك٠ؽك٣ح داػ٤يح ال قٮاظ٢ هلة
ل١٪٫ رساعف  ،أف يكٮف هلة ثؿملةف ػةص ث٭ة، كظٞٮٝ٭ة يف االقذٞالؿ كاحلك٥ اذلايت

أ٨٤ٔ ٨ٔ ٥ً أرىرتية إىل ازيٮبية حتخ ، كث٧نٮرة كد٥ٔ ٗؿبحني ،٦ة ٩ٛؾ ػُذ٫ اخلجحسح
 ظ٫٧١ ٬ٮ.

ٔدان ىلع ضني حخغغً    إذئبيا ةغً أرحريياأمؽيكا رحتج األمٔر تلفلػ مرص الف
كّٛخ ظ١ٮ٦ةت ا٣٘ؿب زاع٦ح الؿاحف املرصم دمةؿ ٔجؽ اجلةن  ثأ٫ٞٚ املعؽكد 

اإل٦رباَٮر  كػٮ٫ٚ ٨٦ اإلقالـ يف دك٧ي٥ زٮرات املك٧٤ني يف أردريية لىة٣ط
٧٠ة ٤ٕٚخ ذلٟ يف زجنجةر لىة٣ط ا٣ٞف صٮحلٮس ٩رييؿم كيف ٝربص  ،٬يالقياليس

 .٣ط الؿاحف ق٪ضٮرلىة٣ط م١أرىٮس كيف الك٪٘ةؿ لىة
ك٨٦ اجلؽيؿ ثةذل٠ؿ، أف املؼةثؿات ا٣ربيُة٩يح اك٩خ ٝؽ ٝؽ٦خ أٝىص ٝؽر ممك٨ 

يف ٬ؾق امل٘ةمؿة االقذ٧ٕةريح  لإل٦رباَٮر ٬يالقياليس٨٦ اخلؽ٦ةت املؼ٤ىح 
 .يف اردريية املعكٮبح ٨٦ ػالؿ ٤٧ٔ٭ة ادلؤكب ىلع إزةرة اجلٕؿات ادليجيح كا٣ٞج٤يح



 

 

  

كدذؼًل ، اك٩خ مرص دذؼًل ٚي٫ ٨ٔ الكٮداف مظؽث ٬ؾا يف ٩ٛف الٮٝخ اذل
ث٢ إ٩٭ة  ،إزيٮبيةك ٨ٔ صريد٭ة املجةرشة كظؽكد٬ة املجةرشة ٦ٓ لك ٨٦ أردرييةإىل ثةتل

خت٤خ أيٌة ٧ٔة اك٩خ د٫١٤٧ ٨٦ دؿاث ٧ٔيٜ ك٩ة٥ٔ اكف يٞيض ثتجٕيح ال١٪حكح 
٦رباَٮر ك٨٦ ز٥ دجنأ ىلع يؽم اإل ،االزيٮبيح )الؿكظيح كا٤ٕٛ٣يح( ل١٤٪حكح املرصيح

ةزؿ ٔٞيؽة املك٧٤ني يف ٬ؽكء ٬يالقياليس يف ازيٮبية ٠٪حكح ثةق٥ صؽيؽ/ٝؽي٥ ، ي٘ 
ي٪ة٠ٛ٭٥ ٧٠ة ي٪ة٠ٙ ال١٪حكح املرصيح يف ٬ؽكء أيٌةن، كٌلف ٬ؾا االق٥ ٬ٮ ٠٪حكح ك

 اتلٮظيؽ االرزٮذكًلكيح اإلزيٮبيح.
ذؽر صح  ٦  ٍ ٢ جنط اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس يف أف يٛى ،كيف ٬ؽكء مؽيؽ كخب ُ

ك٦ٓ أف ال١٪حكح  ،ال١٪حكح احلبنيح ٨ٔ ال١٪حكح األرزٮذكًلكيح املرصيح
ذلٟ أف  ،ٚإف أظؽان ال يٕؿؼ أ٩٭ة ل٥ دٮاٜٚ ،األرزٮذكًلكيح املرصيح ل٥ دٮاٜٚ ىلع ٬ؾا

ٮح ٨٦ دُٮرات األظؽاث ،الؿاحف ٔجؽ اجلةن  كاٜٚ ىلع ٬ؾا ا٣ٛى٢  ،ٚي٧ة يجؽك ثًٮ
 .ي١ٛؿ يف الكؤاؿ ٔ٪٫ ٨٦ دكف أف ي٭ذ٥ ثؿأم ال١٪حكح املرصيح أك

ك١٬ؾا دؽػ٤خ الكيةقح يف ادلي٨ دكف أف يكذُيٓ رصةؿ ادلي٨ أف يٞٮلٮا محبةن، 
كأوجعخ ٬٪ةؾ ٠٪حكح أزيٮبيح دٕرتؼ ث٪ٛك٭ة، كال دٕرتؼ ثتجٕيذ٭ة ل١٪حكح 

ثح٪٧ة ال دٕرتؼ ال١٪حكح املرصيح األرزٮذكًلكيح )٠٪حكح  ،اإلق١٪ؽريح )املرصيح(
 .احلبنح ٔ٪٭ة ظىت اآلف اإلق١٪ؽريح( ثة٩ٛىةؿ ٠٪حكح

د٪ٛؾ ختُيُة أمؿيكية مكترتا )ال دؽرم  ١٬1599ؾا اك٩خ ٝيةدة زٮرة يٮحلٮ ك
كٌلف هلؾا اتلؼُيٍ ٩تيضح صٮ٬ؿيح ٝةد٤ح ص٤ٕخ ادلك٣ح  ،(ٝيةدد٭ة ظؽكدق كال صؾكرق

املرصيح يف ٔرص احلكةثةت ا٣٘ةاجح دٛٞؽ أكرث ثكسري ٨٦ ًٕٙ مكةظذ٭ة ابلةٝيح يف 
ٚي٫ دك٣ح اكم٤ح إىل إزيٮبية ثةق٥ االحتةد اذلم رساعف ٦ة يذعٮؿ  الٮٝخ اذلم دٌةؼ

 .ثذٮاَؤ دكيل إىل ٥ً ث٢ كاقذ٧ٕةر اكم٢
 غالكث انإٌرباؼٔر ْيالـياليس املػلػة ٌع الؽئيؿ مجال غتػ اجلارص 

اك٩خ ٔالٝح اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس ثةجلْةـ اجلةن م يف مرص ٦ٕٞؽة إىل أثٕؽ 
ـاؿ ٬ؾق ا٣ٕالٝح حبةصح إىل ٚ٭٥ مرسيح يذٕٞت  ،ة٨َظؽكد اتلٕٞيؽ ا٣ْة٬ؿ كابل كال د

٨٧ٚ ا٣ُؿيٙ اذلم ل٥ دؾ٠ؿق ٠ذ ت اتلةريغ ظىت  .االقذٞىةء كاإلًةءةك َجٞةد٭ة ثةملكط



 

 

  

ُّٞالت  1599أ٫٩ دىةدؼ يف ثؽايح ٔ٭ؽ زٮرة  ،اآلف أف صؿت ظؿًلح ديج٤ٮ٦ةقيح )أم د٪
ٞذٌيةت ٬ ؾق احلؿًلح ادلث٤ٮ٦ةقيح أف كدٕيح٪ةت يف قٛؿاء مرص يف اخلةرج( ٚاكف ٨٦ ٦ 

ني  الكٛري إق١٪ؽر إثؿا٬ي٥ الٮ٬ةيب حل١ٮف قٛريان ملرص يف ثالد أزيٮبية، كٌلف اق٥ ، ع 
الكٛري ٧٠ة يؿل ا٣ٞةرئ ٨٦ األق٧ةء ا٣يت ال دؽؿ ل٤ٮ٤٬ح األكىل ىلع أف وةظج٭ة 

ر مكيي، ل١٪٫ اكف مكيعيةن، كٌلف ٬ؾا الكٛري وؽيٞةن محي٧ةن ألقذةذ أقةدؾد٪ة ادل٠ذٮ
٧يؽ لكيح ا٣ُت كراحف صة٦ٕح ا٣ٞة٬ؿة،  حم٧ؽ ٔجؽ الٮ٬ةب مٮرك أقذةذ اجلؿاظح ٔك

ؿؼ  ،زيٮبيةإك٨٦ ٬٪ة ٔؿٚخ  اق٫٧ كٝىذ٫، ٧٤ٚة ذ٬ت الكٛري ٣تك٤ ٥ ٫٤٧ٔ يف  ٔك
اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس ثؽية٩ح الكٛري دٮص٫ لـيةرد٫ يف قٛةرة مرص دكؿي٧ةن هل، 

ـٔش الؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن  ٨٦ ٬ؾا  الك٤ٮؾ ك٢ٞ٩ الكٛري إق١٪ؽر الٮ٬ةيب ٨٦ ٚة٩
 أزيٮبية ىلع ا٣ٛٮر.

جٞؿيذ٫ يف دىٮيؿ ىلع  لك ٬ـي٧ح ك٨٦ ا٣ُؿيٙ أيٌة أ٫٩ ىلع اعدة اجلْةـ املرصم ٔك
ٮع ال١جيس  ،أ٩٭ة ٩رص ٚٞؽ ٢ٕٚ الؿاحف ٔجؽ اجلةن  محبةن ٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجي٢ يف املًٮ

ؽ  اٚذذةح ال١٪حكح ال١ربل اذلم ػؾؿ ٚي٫ ٠٪حكذ٫ الٮَ٪يح، ذلٟ أ٫٩ ٔ٪ؽ٦ة ظةف مٔٮ
كا٣يت أٝي٧خ ىلع ٩ٛٞح  ،ال٧ كُل ثةلاكدؽراايح املؿٝكيح يف أرض األ٩جة ركيف ثة٣ٕجةقيح

ر الؿاحف ٔجؽ اجلةن  دٔٮة اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس حلٌٮر ٬ؾا ، ادلك٣ح املرصيح ٝؿ 
 .1519اإلٚذذةح اذلم د٥ يف يٮ٩يٮ 

كًلأ٫٩  ،ىل صٮار الؿاحف املرصمٚذذةح إّ٭ؿ اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس يف االك١٬ؾا 
ٓ ا٣ُجييع اذلم يذىٮرق أدجةع ال١٪حكح املرصيح ٠ٮاظؽ ٨٦ راعية٬ة، ثح٪٧ة اكف  يف الًٮ

ث٧سةثح أرتاؼ ، بةملٕةيري ا٣ٞة٩ٮ٩يح كا٣ربكدٮًلٮحلح، كيف ظٞيٞح األمؿ ،٬ؾا ا٣ْ٭ٮر ٩ٛك٫
يس كبك٤ُةف اإل٦رباَٮر ٬يالقيال ،مرصم رقِل ثةقذٞالؿ ال١٪حكح اإلزيٮبيح

ظىت إ٫٩ د٤ًف ادلٔٮة كظرض اإلظذٛةؿ ثةٔذجةرق ًيٛةن ال دةثٕةن كبةٔذجةرق رأس  ،كًل٪حكذ٫
دك٣ح ذات ٠٪حكح، كٝؽ ص٤ف ٧٠ة أدةح هل ا٣ربكدٮًلٮؿ الؿقِل إىل صٮار راحف 

ث٧ة يٕين أف ٠٪حكذ٫ أوجعخ ثؿأس ال١٪حكح املرصيح ا٣يت ل٥ ، اجل٧٭ٮريح رأقةن ثؿأس
 ة!!دٕرتؼ ظىت ذلٟ احلني ثة٩ٛىةهل



 

 

  

٤ّخ ٔالٝح اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس ثةلؿاحكني ٔجؽ اجلةن  كالكةدات يف اإلَةر 
ا٣يت دجؽك حمذْٛح ثؿك٩ٜ وةؼ أك رك٩ٜ خي٤ٮ ىلع  املعرتـ ٣ٕالٝح النؼىيةت ال١جرية

ٚٞؽ اكف  ،كٌلف ٬ؾا َجيٕية كق٭ال حبك٥ ٚةرؽ الك٨ ،األ٢ٝ ٨٦ أيح ػالٚةت ّة٬ؿة
٨٦ اجلؽيؿ ثةذل٠ؿ أف ، كثأكرث ٨٦ ربٓ ٝؿفاإل٦رباَٮر ٬يالقياليس يكرب٧٬ة 

د٤ًف ٚي٭ة  1519اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس اكف ٝؽ ٝةـ ثـيةرة رق٧يح إىل مرص يف 
صؾب ك وةٚط أكالدقك كٝؽ زار ثيخ الؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن  ،دكؿي٧ة رٚيٕة

أف اكف راحف ثٕسح الرشؼ املؿاٚٞح هل  ،كٝؽ ث٤ٖ دكؿي٥ مرص هل ،اذل٠ٮر٦٪٭٥ ٚٞج٤٭٥
 .ادلي٨ ٩ةات راحف اجل٧٭ٮريح ييالكيؽ زًلؿية حم ٬ٮ

٪عٮا ٝالدة اجلي٢  ـ٧ٔةء اذلي٨ ٦  يؾ٠ؿ أيٌة أف اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس اكف ٨٦ ال
 .ا٣ُْٕل

  اجلشاح املرصي يف اـخٍاتلّ نإةػاده غَ االُغٍام إىل دغً إرسائيو ةفاغييث
ـداد الىٮرة دٕٞيؽان إذا ٧٤ٔ٪ة أف اإل٦رباَٮر  ال يٞٙ األمؿ ٔ٪ؽ ٬ؾا احلؽ، كإ٧٩ة د

ٍ ال١يةف ك ٬يالقياليس اكف إ٦رباَٮرا  ُ راحكةن دلك٣ح د٥ٌ ي٭ٮدان ٨٦ اذلي٨ خي 
الى٭يٮين جل٤ٞ٭٥ إىل أرض ٤ٚكُني تلٞٮيح كصٮد ال١يةف الى٭يٮين، ك١٬ؾا اك٩خ 
ت  ألم ٝؿار أزيٮيب كدجٕةد٫ ٚي٧ة  ٔالٝةت مرص ثأزيٮبية )ىلع املكذٮل ا٣ٛين( دذعك 

ةت ادلي٧ٮصؿاٚيح ل١٤يةف الى٭يٮين ىلع أرض ٤ٚكُني، كٝؽ اٝذىض ٬ؾا يذ٤ٕٜ  ثةمل١ٮ٩
دلةمالت ال ظرص هلة لإل٦رباَٮر حلأػؾ )٨٦ ثةب املضةم٤ح( ماك٩ة ثؿكدٮًلٮحلة ىلع 
ظكةب املؽ اجلةن م املٞجٮؿ إٚؿيٞية، كأذ٧ؽت اجلةن يح يف اظذٮاء اإل٦رباَٮر 

ي١ٮدٮرم، كد٪ةز٣خ مرص ك٦ٕ٭ة ٬يالقياليس ىلع ص٭ٮد الؿاحف ا٣٘يين اذليك أمحؽ ق
 .ادلكؿ ا٣ٕؿبيح كاإلقال٦يح لإل٦رباَٮر ٨ٔ ماك٩ح دك٣ح املٞؿ مل٪٧ْح الٮظؽة اإلٚؿيٞيح

كٌلف اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس يف اغيح الكٕةدة ث٭ؾا ا٣ُؿاز ٨٦ املضةم٤ح، ك٨٦ 
٨ اإل٩ىةؼ أف ٩ٞٮؿ إف د٤ٟ املؿظ٤ح ص٪ جخ ا٣ٕؿب املعةربني إلرسااي٢ ٝؽران ٠جريان ٦

 .إزيٮبية ػية٩ةت حمذ٤٧ح اكف ٨٦ الٮارد ظؽكز٭ة ٨٦ ٝج٢ ثٕي ق٤ُةت
ككو٢ األمؿ يف ٬ؾا الىؽد أيٌة إىل أف الؿاحف أ٩ٮر الكةدات اقذٞج٢ اإل٦رباَٮر 

يف إَةر قيةقح دٕجبح الؿأم ا٣ٕةـ  ،٬1599يالقياليس اقذٞجةال دةرخييةن يف مرص يف ٦ةيٮ 
 ظذالؿ اإلرساايٌل.ممةرقةت االك ا٣ٕة٣ِل ًؽ اقذ٧ؿار كدٕكٙ



 

 

  

  ـياـخّ انإفؽيليث ةػأت نشؽث ةاتلػاون ٌع ـيهٔحٔري
يف ٔرص احلؿب ابلةردة ظةكؿ اإل٦رباَٮر٬يالقياليس أف يجؽأ قيةقح إٚؿيٞيح 
 ،ننُح، ثٕؽ أف كصؽ ٩ٛك٫ مٌُؿا ثؾاكء إىل اال٧ٌ٩ةـ إىل ٦ة قِل حبؿًلح ٔؽـ االحنيةز

٧ةء  ـٔي٥ ك١٬ؾا كزٜ  ٔالٝةد٫ املْ٭ؿيح ثٕؽد ٨٦ ٔز إٚؿيٞية، كجلأ إىل اتلٞةرب ٦ٓ ال
 .ا٣٘يين أمحؽ قي١ٮدٮرم

يف ٔؽد ٨٦ املؤد٧ؿات اإلٚؿيٞيح ا٣يت أػؾت دؽٔٮ ٬يالقيالقي إل٦رباَٮرمةرؾ ا
، كالصٮس 1511إىل الٮظؽة كاتلٕةكف ثني أُٝةر إٚؿيٞية ٧٠ؤد٧ؿ مٮ٩ؿكٚية يف حلبريية اعـ 

 مةرؾ يف ٦جةظسةت، ز٥ كاذلم ا٩بسٜ ٔ٪٫ مرشكع ٦٪٧ْح إٚؿيٞية، 1519اعـ 
ةت دأقحف ٦٪٧ْح الٮظؽة اإلٚؿيٞيح ا٣يت جت٤ خ وٮرد٭ة يف مؤد٧ؿ ا٩ٕٞؽ يف ك ٦ٛةًك

حبٌٮر كٚٮد زالزني دك٣ح إٚؿيٞيح، كٝؽ جتًل   1519أديف أثةثة اعو٧ح إزيٮبية يف ٦ةيٮ 
ذاكء اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس كٝ ؽرد٫ ىلع اإلٝ٪ةع كاحلك٥ كاحلر ىلع ا٢٧ٕ٣ اجلةد يف 

كٝؽ كو٤خ ث٫ ابلالٗح إىل ا٣ٞٮؿ ثأ٫٩ يذ٧ىن   ،ةث٫ االٚذذةيح هلؾا املؤد٧ؿ اتلةرييخػُ
 .أف يٕحل ٬ؾا االحتةد أ٣ٙ اعـ
"ال ي٧ك٨ أف ي٪ٛي ٬ؾا / اال٦رباَٮر اإلزيٮيب أيٌة كيف ػُةث٫ االٚذذةيح ٝةؿ

املؤد٧ؿ دكف دبين ٦يسةؽ إٚؿيٌف مٮظؽ، كال ي٧ك٨ أف ٩٘ةدر ا٣ٞةٔح ٨٦ دكف إننةء 
ؼ ٩كٮف ٝؽ خت٤ي٪ة ٨ٔ مكؤكحلةد٪ة ٚكٮ أػٛٞ٪ة ٦ة ٚإذا …٧ح إٚؿيٞيح كاظؽة٦٪ْ

 .جتةق إٚؿيٞية كمٕٮب٭ة، أ٦ة إذا جنع٪ة ٚ٭٪ة ك٬٪ة ٍٚٞ قٮؼ ٩كٮف ٝؽ ثؿر٩ة كصٮد٩ة"
ب٪ةء ىلع ٬ؾا احل٧ةس املؽركس د٥  دك٤يٙ احل١ٮ٦ح اإلزيٮبيح ثأف دكٮف يه ك

يٞيح، كأف دكٮف مكبٮ٣ح ٨ٔ تكضي٢ ٦ٞؿ اتلىؽيٞةت ىلع ٦يسةؽ ٦٪٧ْح الٮظؽة اإلٚؿ
تل١ٮف  ()٧٠ة أرش٩ة ذلٟ امليسةؽ يف األم٥ املذعؽة، ٧٠ة اػذريت ا٣ٕةو٧ح اإلزيٮبيح

حتةد ٛف االق٥ ظىت د٘ري  اق٧٭ة إىل اال٦ٞؿان ل٧٤٪٧ْح ا٣يت اعمخ ٚرتة َٮي٤ح ث٪
 .9119اإلٚؿيٌف يف 

يف أف يكٮف ٨٦ ا٣ُؿيٙ أف اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس يف ٚرتة ٔ٪ٛٮا٫٩ جنط ك
٨ٔ َؿيٜ ادٛةٝةت راع٬ة  1519الٮقيٍ املٞجٮؿ ٨٦ اجلـااؿ كامل٘ؿب يف ظؿب الؿ٦ةؿ 

 ،كل٥ ي٪٢ الؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن  رشؼ راعيذ٭ة ،٬ٮ، كيه ادٛةٝةت ثة٦ة٠ٮ الن٭رية
 أل٫٩ اكف لألقٙ النؽيؽ ٝؽ دٮر ط يف الٮٝٮؼ ا٣ٕك١ؿم ًؽ امل٘ؿب.



 

 

  

م٫٤٤ ٨٦ ك حبك٥ ق٪٫ك ميض الـ٦٨٦ٓ ، ٣ك٨ اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس اكف
كل٥ دك٨ زٞذ٫ يف  ،ٝؽ ثؽأ يتجةٔؽ ٨ٔ الٮصٮد اإلٚؿيٌف ا٣جنٍ ،ممةرقةت ا٣ٕك١ؿيني

٠ٛي٤ح ثةبل٪ةء ٨٦ أص٢ أم حتة٣ٙ  ،ال ٦ة جتؽد ثٕؽ٬ةك اجلةن يح كال ٦ة دجًف ٦٪٭ة
 .ك٬ٮ أمؿ مؤقٙ ىلع لك ظةؿ ،اقرتادييج

ٔات ضهٍّ  اـخلؽار ةال حٍِيث :ـِ
٥ ٦ ٨ االقذٞؿار ا٣ْة٬ؿم اذلم اعمذ٫ إزيٮبية يف ٢ّ ظك٥ اإل٦رباَٮر ىلع الٗؿ

ٚإف اردٛةع مكذٮل ادلػ٢ يف دكؿ ا٣ٕةل٥ ٨٦ ظٮهلة كبٕيؽان ٔ٪٭ة ص٤ٕ٭ة  ،٬يالقياليس
٧٠ة دٚٓ حب١ٮ٦ةد٭ة املعؽكدة احلؿًلح كاألٜٚ  ،دجؽك كاٝٛح ٔ٪ؽ ظؽكد ا٣ٞؿكف الٮقُٯ

 حنٮ اتل٪٧يح احلٞيٞيح. إىل االنن٘ةؿ ث٧٧ةرقح ا٣ٛكةد ٨ٔ دٮصي٫ اجل٭ٮد
، 1511ديك٧رب  ٤ٝ19٪ة إف اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس دٕؿض ال٩ٞالب ٔك١ؿم يف 

ح أردرييح ح إزيٮبيح مؤيؽة هلةك كٝؽ ٔرب  ٬ؾا اال٩ٞالب ٨ٔ ٦ٕةًر ٣ك٨  ،٦ٕةًر
٪خ اإل٦رباَٮر ٬يالقياليسك املؼةثؿات األمؿيكيح اذلم اكف  ،ا٣ٞٮل ادلكحلح م١ 

ؿم٫ برسٔح ،بيحيذضٮؿ يف أمؿيكة اجل٪ٮ ٨٦ دكف أم ، ك٨٦ أف يٕٮد إىل ثالدق ٔك
جح ا٣٘ؿب يف نرش اال٩ٞالثةت  ٥ ٦ة اكف ٦ٕؿكٚةن ٨ٔ ٗر دكؿيف ألم  جنةح ا٩ٞاليب ٗر

أك يذٕنٞٮف  اإل٦ربيةحلحك ا٣ٕك١ؿيح ٦ىت دٮاٚؿ هلة ٨٦ يؽي٪ٮف ثةتلجٕيح الؿكظيح ل٤٘ؿب
 .املةرًلكيح ك٦ٕك١ؿ٬ة الرشٌف

خ إزيٮبية ل٤ضٛةؼ كاملضةٔح يف كيف ٗيةب اإلوالظةت اهل٪ؽ قيح كاملةحلح، دًٕؿ
يح ادلكحلح دؿل يف ا٣ٞؿف اإلٚؿيٌف  ٤ُ٦ٓ الكجٕيجيةت يف الٮٝخ اذلم اك٩خ النئٮ

جح قٮٚيحذيح يف ك مكةظح ٠ٛي٤ح ثأف دجرش ٚي٭ة ٦٪٭ة املؽ النيٮيع اقت٪ةدان إىل ٗر
ىلع النةَئ اآلػؿ  اتلٮاصؽ ا٣جنٍ يف ٬ؾق امل٪ُٞح احلكةقح كبةملٮازاة تلٮاصؽ ٦ذعٜٞ

يف إىل ٨٦ اجل٪ٮبيح ٨٦ ػالؿ اال٩ٞالب املةرًليس اذلم د٧ك٨ ٨٦ ظك٥ إىل ٨٦ 
 ٦1519ٕٞجةت ٬ـي٧ح مرص يف ك ثٕؽ أف دكؿقخ آزةر ،اجل٪ٮبيح ثةحلؽيؽ كاجلةر

 اإل٤ٝيِل.ك كدؿاصٓ دكر٬ة ا٣ٕؿيب
ػ   ديكخاحٔر ٌَ اجلٔع املخـٔ

٤٧ح نكذُيٓ أف ٩ٞٮؿ إف اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس اكف ٚي٧ة يى٫ٛ  ثُؿيٞح دل 



 

 

  

ديكذةدٮران ٧٩ُية د٤ٞيؽية ٨٦ اجلٮع املذٮقٍ، أك  /ا٣٘ؿبيٮف ٨٦ دكف تنؼيه ن يط
ٚ٭ٮ ل٥ يرسؼ يف ا٣ُ٘يةف إال ىلع املك٧٤ني اذلي٨ اك٩ٮا ٝؽ كزٞٮا ث٫ ٨ٔ  ،ٚٮؽ املذٮقٍ

كإف اكف ٝؽ أرسؼ يف إظاكـ ا٣ٞجي ىلع ز٦ةـ األمٮر ثُؿيٞح ػة٩ٞح  ،ظك٨ ٩يح
ا٣ُجييع، كٝؽ وةد٫ٚ قٮء احلِ ظني ظؽزخ املضةاعت يف قجذ٫ األػرية يف ل٤ذُٮر 

 .الٮٝخ اذلم اكف حيذ٢ٛ ث٫ اظذٛةالت ثةذػح ثؾ٠ؿيةت إ٦رباَٮريح ٦ْ٭ؿيح
كيجؽك أ٫٩ ل٥ يك٨ كأية ثة٣ٞؽر الاكيف ثذُٮرات ا٤ٕٞ٣يةت الكيةقيح النٕجيح 

إىل ٚ٭٥ ٤َجةت اثلٮرة ا٣يت  ألث٪ةء إزيٮبية كمجةث٭٥، كهلؾا ٚإ٫٩ ٦ٓ ٠رب ق٪٫ ل٥ يجةدر
ثؽأت يف آػؿ أية٫٦، ث٢ إ٫٩ أق٭٥ ثٞؿارد٫ اخلةَبح كالك٤جيح يف دٛة٥ٝ املضةٔح ا٣يت 

أك ٦ة ال ي٢ٞ ٨ٔ  ،ظىؽت أركاح ٦ة يٞؿب ٨٦ م٤يٮف إزيٮيب يف ثٕي اتلٞؽيؿات
كيجؽك أ٫٩  ،٦ةايت أ٣ٙ إزيٮيب يف أكرث اإلظىةءات ختٛيٛة ٨٦ الاكرزح ا٣يت تكجت ٚي٭ة

يك٨ هل ظ٤يٙ ٝٮم كٚة٢ٔ كدارس يكت٪ؽ إحل٫ يف ميؼٮػذ٫ ىلع حنٮ ٦ة اكف هل يف ل٥ 
 مجةث٫ ظني حتة٣ٙ ٦ٓ ثؿيُة٩ية.

ٚإف قيةقةت اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس ا٣يت َة٣خ ٚرتد٭ة يف  ،كيف لك األظٮاؿ
ٓ الكيةيس يف ازيٮبية  ،دلةكرة لىيٞح حلك٥ ا٣ٕك١ؿ ٝؽ قةٔؽت ىلع أف ي٢ْ الًٮ

َةملة ٤ّخ مرص أكالكٮداف أك لكذة٧٬ة حتخ ظك٥  ،ذٞؿار احلٌةرم٦ٛذٞؽان إىل االق
٥ ٨٦ دٮ٬ي٪٫ اهلةدئ كاملكذ٧ؿ ٣ٕالٝح  ،ٔك١ؿم ثأيح وٮرة ٨٦ الىٮر كذلٟ ىلع الٗؿ

كٝؽ وةر األمؿ يف  ،كًلؾلٟ االٝذىةد ،ثالدق ث٧رص كالكٮداف ٣ك٨ اجل٘ؿاٚية ظة٧٠ح
ٮح ظىت إ٫٩ حل٧ك٨ ا٣ٞٮؿ  ،ٮبيةكخبةوح ٦ٓ االردٛةع احلةرض يف ٝي٧ح إزي ،اغيح الًٮ

 ،اآلف ثأف مكذٞج٢ إزيٮبية يٕذ٧ؽ أقةقة ىلع مكذٞج٢ ادلي٧ٮٝؿاَيح يف مرص كالكٮداف
٥ ٨٦ أف ازيٮبية ػُخ ػُٮات راإح يف ادلي٧ٮٝؿاَيح كظٞٮؽ اإلنكةف ٚإف  ،كىلع الٗؿ

ٔؽكل اال٩ٞالثةت ا٣ٕك١ؿيح يف ا٣ٞة٬ؿة كاخلؿَٮـ ٝؽ دؤزؿ ٤ٔي٭ة ثأكرث ٨٦ لك ص٭ؽ 
ةيس وةدؽ حنٮ دبين  ادلي٧ٮٝؿاَيح، ٚال يـاؿ دؿاث ا٣ٕجر املرصم ػ الكٮداين قي

ٓ يف ثالد اجلرياف األٚةرٝح،  د حمةكالد٫ الرشيؿة ٤ٞ٤ٞ٣ح الًٮ ؽ  ا٣ٞؽي٥ ٝةدران ىلع أف جي 
كظؽكا ص٭ٮد٥٬ ٤ٞ٤ٞ٣ح اٚؿيٞية ٨٦ ظٮهل٥ ال تل٪٧يذ٭ة،  1599كذلٟ أف ا٣ٕك١ؿ ٦٪ؾ 

٬ة، كتل  .ٕةكف خمةثؿاد٭ة ك٣حف تلٌةٚؿ ٧٤ٔ٭ةك٣ٕك١ؿد٭ة ال تلعرضُّ



 

 

  

 اكن جييػ ضِاغث الطٔرة 
ٚاكف يْ٭ؿ يف ص٤كذ٫  ،اكف اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس يذ٧ذٓ ثٞؽرات ٦ْ٭ؿيح اعحلح

٪٭٧ة أيٌة ٚزنع  ٭٧ة، ككاٝٓ األمؿ أ٫٩ اكف دص  ةَةن ثأقؽي٨ كًلأ٫٩ ركً  الؿق٧يح حم 
 ،اتلٕجريات ابلالٗيح كاخلُةثيح كأز٢ٞ ظؿًلذ٭٧ة، كٌلف ٝةدران ىلع وٟ ٠سري ٨٦ ،أ٩يةث٭٧ة

 ك٦٪٭ة ٝٮهل إف ْٔة٫٦ قٮؼ حتك٥ ثالدق ٨٦ حتخ األرض.
 جنص يف حلػيً ُففّ ليغؽب ىلع أُّ غػو لإلـالم 

٨٦ إظٞةؽ احلٜ أف ٩ٞٮؿ ثال مٮاربح إف اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس ٝؽـ ٩ٛك٫ ل٤٘ؿب 
ة ثةٔذجةرق ٔؽكا لإلقالـ ٝةدران ىلع اقتبىةؿ كصٮدق ك٩ٛٮذق يف ا حلبنح، كٌلف ٬ؾا م٧ 

ربا٣٘ؿبحني ىلع د٧ٮي٢ ٦س٢ ، ي كٕؽ  املذُؿٚني يف ا٣٘ؿب ٣ك٨ ٬ؾا اتلٮص٫ ل٥ يك٨ جي 
كخبةوح أف مىةدر اتل٧ٮي٢ املذةظح يف ٔرص٩ة الؿا٨٬ ٨٦  ،٬ؤالء احلاكـ بكؼةء

ذةظح يف ذلٟ ا٣ٕرص ث٧س٢ ٦ة يه ٦ذةظح ث٫ اآلف ٨٦ الك٫ٛ  ري٬ة ل٥ دك٨ ٦  اإل٦ةرات ٗك
 .امل٤ُٜ
الٝذ٫ ثةألديةفكدل أ٫٩ اكف ٔؽكان ّة٬ؿان  ،٢٧ ا٣ٞٮؿ يف اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس ٔك

ك٦ٓ أف الؿاحف دمةؿ  ،٧٠ة اكف ٔؽكان ّة٬ؿان كم كترتان ل٧٤ك٧٤ني، كم كترتان لإلقالـ
ٚإف  ،ٔجؽ اجلةن  اكف يذٛٮؽ ٤ٔي٫ يف ٔؽاكة اإلقالـ كاملك٧٤ني ٨٦ أص٢ ال١ؿيس

٣ك٨ ٬يالقياليس ل٥  ،ؽ اجلةن  لإلقالـالؿاحف ٔج ال١ؿيس ٩ٛك٫ قرت ٔؽاكة
ك٨٦ ز٥ ٚإ٫٩ آذل ٩ٛك٫ ككظؽة كَ٪٫ ث٭ؾق ، يكترت ثكؿيس منةث٫ يذ٧ك٨ ٨٦ أف

يؽ محبةن صؽيؽا ٨٦ ٬ؾق اتلجٕيح ، ا٣ٕؽاكة ٧٠ة أ٫٩ ٢ّ دةثٕةن ٦ُيٕةن ل٤٘ؿب ٨٦ ٗري أف يٛ 
 .يف ٔرص احلؿب ابلةردة ا٣يت ظرض٬ة أك ػةً٭ة ٧٠ؿاٝت ثال ٝي٧ح كال إق٭ةـ

 ١٬ؾا ٚإف ٔالٝذ٫ ثإٚؿيٞية ىلع قبي٢ املسةؿ رساعف ٦ة حتٮ٣خ إىل ٔالٝح ٦ْ٭ؿيحك
كٌلف ٨٦ الٮاصت ٤ٔي٫ أف يٮاو٢ اجلضةح ٚي٧ة جنط  ،ل٥ دذٕؽ مٮٝٛني ازجني جنط ٚي٭٧ةك

ل١٪٫ اكف ٠ٕةدة أ٦سةهل ٨٦ أقال٫ٚ ٦ي ةالن إىل االقت٪ة٦ح كراظح ابلةؿ دكف أف ، ٚي٫
 ي ؽرؾ أثٕةدق. حيكت ظكةب اتلُٮر ا٣ُجييع أك

ٔد  ؟نيف أضتص انإٌرباؼٔر ْيالـياليس ةٍراةث املٓػي املِخظؽ انإفؽي ي األـ
٨٦ ا٣ٕضيت أف احلِ املٮايت اكف ٝؽ أقٕٙ ٬ؾا اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس ثججٮءة 



 

 

  

ثأف ظة٧٠ة أقٮد قيْ٭ؿ يف إٚؿيٞية كقي١ٮف ٬ٮ  ،أ٤َٞ٭ة رص٢ دي٨ أقٮد يف أمؿيكة
٦رباَٮر ٬يالقياليس ٬ؾا ادلكر، ظىت آ٨٦ ث٫ خم٤ه ا٣ٕةل٥، ك١٬ؾا د٧ٞ ه اإل

٠سريكف يف أمؿيكة كأمؿيكة الالدح٪يح، كب٤ٖ ٬ؤالء أىلع نكجح هل٥ يف دك٣ح صة٦ةيكة 
ت ٩ٛك٫ إ٦رباَٮران  ،كنكجٮا أ٩ٛك٭٥ إحل٫ ىلع اق٫٧ ا٣ٞؽي٥ الؿاس دةٚةرم ٝج٢ أف ي ٪ى 

٥ْ 1591يف  الصبة إىل د٤ٞيؽ ٝؽي٥  ،كيذؼؾ االق٥ اجلؽيؽ اذلم يؽؿ ىلع ٝٮة اثلةلٮث اأٔل
 ألثةَؿة احلبنح ظير اك٩ٮا ي ك٧ٮف أ٩ٛك٭٥ ثأق٧ةء صؽيؽة ٔ٪ؽ دذٮجي٭٥ أثةَؿة.

ثججٮءة أ٤َٞ٭ة ٩ةمٍ ظٞٮؽ الكٮد اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس كٝؽ ثؽأت ٝىح ألٮ٬يح 
إف ٤ٔي٭٥ "اتل٤ُٓ إلٚؿيٞية  1591يف صة٦ةيكة ٦ةرًلٮس صةريف ظني ٝةؿ ألدجة٫ٔ اعـ 

ظير يىري يٮـ اخلالص يف ٦ذ٪ةكؿ احلؽ، ٧٤ٚة دٮج الؿاس  ،م٤ٟ أقٮد ٔ٪ؽ٦ة يذٮج ث٭ة
ك١٬ؾا أوجط الؿاس  .دةٚةرم يف إزيٮبية أذرب ال١سريكف ذلٟ ٔال٦ح ىلع وؽؽ اجلجٮءة

آالؼ ٦ي٢ ٨٦ ثرلق( ث٧سةثح اإلهل دلكؽا أك "صةق"  9كىلع ثٕؽ  ،يف صة٦ةيكة)دةٚةرم 
ك١٬ؾا ا٠ذ٤٧خ . ء ث٧سةثح أرض امليٕةد)ثؽي٢ املكيط( كوةرت إزيٮبية يف ٔٞيؽة ٬ؤال

ٚٞؽ اختؾت ظؿًلح الؿاقذٛةريني الٮحلؽة ٔ٪ؽاؾ يف  /األقُٮرة ىلع وٮرة ٤٧ٔيح
 صة٦ةيكة ٨٦ إ٦رباَٮر أرض امليٕةد إهلةن.

 اـخٍخاع انإٌرباؼٔر ْيالـياليس ةاتلأحلّ
ٕيح ٗري ٨٦ ا٣ُؿيٙ أف و اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس ٩ٛك٫ اقذ٧ذٓ ث٭ؾق الًٮ

ظىت إ٫٩ زار صة٦ةيكة  ،كمضٕ٭ة ٨٦ دكف أم ظيةء أك ػٮؼ ٨٦ الال٦ٕٞٮحلح ،حامل٪ُٞي
ح ٬ؾق احلؿًلح ث٢ إ٫٩ كٝٙ حييي اآلالؼ اذلي٨ اك٩ٮا ك 1511ث٪ٛك٫ اعـ  ل٥ حيةكؿ ٦ٕةًر

٩ْؿة ٨٦ إهل٭٥، كٌل٩خ ٨٦ ثح٪٭٥ ريذة ٦ةريل زكصح امل٘ين النةب  يذعؿٝٮف مٮٝة إىل
الٮاليةت املذعؽة ظيجبؾ، كيه ا٣يت ٝة٣خ ا٣ٕجةرة اذلم اكف يٞٮـ جبٮ٣ح يف  ،ثٮب ٦ةريل

مة٬ؽت آزةر املكة٦ري يف ٫ٛ٠،  اإل٦رباَٮر ٬يالقياليسإ٫٩ ٔ٪ؽ٦ة لٮح هلة / املن٭ٮرة
منرية إىل أف منةٔؿ٬ة ادليجيح دأصضخ يف د٤ٟ ال٤عْح، كدلل ٔٮدة زكص٭ة دػال يف 

 .َةاٛح الؿاقذٛةريني
ظير ٦٪ع٭٥  ، اال٩ذٞةؿ إلزيٮبيةكبٕؽ ذلٟ ثسالث ق٪ٮات ثؽأ الؿقذٛةريٮف يف

يٞةؿ أف َةاٛح ك .مؼه 911إ٦رباَٮر٬ة ُٕٝح أرض، كٝؽ كو٢ ٔؽد٥٬ الظٞة إىل 



 

 

  

٧٠ة يرتدد اآلف أف ٬ؾق ا٣ُةاٛح يف  ،الؿاقذٛةريني يج٤ٖ دٕؽاد٬ة اآلف م٤يٮف نك٧ح
٭ة دٕذٞؽ يف  /أظؽ أذٞةدي٨ ٬يالقياليس دل٧ٔٮ

ـاؿ ظية كبىعح صيؽة  -  إ٦ة أ٫٩ ال ي
  صكؽق وٕؽ إىل الك٧ةءأك أف  -

ك٨٦ الٮاًط أف ١ٛ٦ؿم ٬ؾق ا٣ُةاٛح ك٦٪ْؿي٭ة دأزؿكا ثجٕي ٔٞيؽة املك٧٤ني ٨ٔ 
 .كذلٟ ثأكرث ممة دأزؿكا ثؿكايةت احل٭ٮد كاملكيعيني، الكيؽ املكيط

٥ أف ٥ْٕ٦ َةاٛح الؿاقذٛةريني أدا٩ٮا د٪ْي٥ اجل٪ةزة ا٣يت ٧ْ٩خ لإل٦رباَٮر يف  كٗر
ثؽٔٮل أ٩٭٥ ذ٬جٮا ملضؿد املؿاٝجح  أديف أثةثة حلٌٮر ادل٨ٚ، ٚإف ثٌٕ٭٥ كو٢ إىل 9111

املٞي٧ني يف إزيٮبية ك٬ٮ راس لٮمٮ٦جة  ال املنةرًلح، كذ٠ؿ أظؽ الؿاقذٛأرىني الكٮدا٩حني
ال يـاؿ ك .٬ٮ مكيع٭٥ املؼ٤ه كإهل٭٥ امل٪ذْؿ ٬يالقياليسل٤ىعةٚح أف اإل٦رباَٮر 

هلإ، كأ٫٩ ل٥  ٬يالقياليس٪ٮف ثأف ٥ْٕ٦ أدجةع َةاٛح الؿاقذٛأرىني يف صة٦ةيكة يؤ٦
ـاؿ ظية كبىعح صيؽة  .ي٧خ، كأ٫٩ ال ي

ك١٬ؾا كو٢ اإلي٧ةف ث٭ؾا اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس ظؽكدان ٦ٕؿكٚح ٨٦ اإلي٧ةف 
كحي ٤ ٮف ث٭ؾا  ث٧س٫٤ مم٨ يذ٧ٞىٮف دكر امل٭ؽم امل٪ذْؿ أك املكيط ال٧ ؼ٤ ه.. ا٣غ

٧ٓ يف ٤ٚكٛذ٭ة ثني ابلأس كإىل اتل٧ٞه إم١إىل ات إي٧ة٩يح ٔ٪ؽ دمةاعت برشيح جت
 أس.

ك٨٦ ا٣ُجييع أ٫٩ ملة ظؽزخ كٚةة اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس ىلع اجلعٮ امل٭ني اذلم 
 ،حل٭٫ إىل ا٣ٞٮؿ ثأف صكؽق ٬ٮ اذلم ٤٬ٟأجلأ ال١٭٪ح اذلي٨ يجذٕٛٮف ٨٦ د ،ظؽزخ ث٫

 ٨٦ ك٢ٕ٣ ٬ؾا ٬ٮ ٦ة أدةح ا٣ٛؿوح ل١سري ،كأ٫٩ ثٌف مكيعةن ٝةدران ىلع خت٤يه األركاح
اتلٌةربةت ظٮؿ كٚةد٫ كمىري صس٧ة٫٩، ٚٞؽ ث٤٘خ ُٗؿقح ا٣ُةٗيح ادليكذةدٮر 

 ،ظؽ األمؿ ثأف يؽ٨ٚ صس٧ةف اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس ىلع ثُ٪٫ ٬يال مؿيةـ ٦٪ضكذٮ
 أك ثُؿيٞح جت٢ٕ رأق٫ ي٪ْؿ ألق٢ٛ إ٦ٕة٩ةن يف إذالهل، 

٥ دٞؽـ ق٪٫( ل٥ يٕؿؼ ىلع كص٫  ك٨٦ اجلؽيؿ ثةذل٠ؿ أف الكجت يف كٚةد٫ )ٗر
 ،اتلعؽيؽ، كٝؽ ٝي٢ إ٫٩ د٥ األمؿ ثتك٧ي٫٧ حبٞ٪ح ٠ٛي٤ح ثأف د٧٪ٓ صس٧ة٫٩ ٨٦ اتل٨ٕٛ

ٓ كقةدة ىلع ٫٧ٚ ظىت اػذ٪ٜ الؿكايح الؿق٧يح ا٣يت  أ٦ة ،٧٠ة ٝي٢ ثأ٫٩ ٦ةت ػ٪ٞةن ثًٮ



 

 

  

ٚٞة٣خ ثأ٫٩ ٦ةت ٩تيضح ملٌةٔٛةت ٤٧ٔيح  ،أ٤ٔ٪٭ة اتل٤ٛـيٮف الؿقِل يف ابلؽايح
 ثٕؽ ٚعه ركدحين هلة. صؿاظيح يف ا٣ربكقذةدة

 ـٓٔىث االُلالب غييّ 
اكف ٨٦ الك٭٢ ىلع أم ا٩ٞالب ٔك١ؿم ٦ؽٔٮـ ثةلكالح كاتلُ٘يح ادلث٤ٮ٦ةقيح 

ك٬ؾا ٬ٮ ٦ة ظؽث  ،أف يذ٧ك٨ ٨٦ إزاظح اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس بك٭ٮ٣ح ،اخلةرصيح
ك٬ٮ ٦ة ظؽث يف  ،ز٥ اكف ٨٦ الك٭٢ ثٕؽ ذلٟ أف يذ٥ اتلؼ٤ ه ٨٦ ظيةد٫ ،1591يف 

ةن أك ػ٪ٞةن أك  ،1599ٗكُف أ ظير ا٩ذ٭خ ظيةة اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس ثةملٮت ]ق٧ 
 إ٦رباَٮريذ٫.ك ثٕؽ اعـ ٨٦ إ٩٭ةء ظ٫٧١ ،ٝذالن [
ثٞيةدة ا٣ٕك١ؿم االزيٮيب  ٨٦ اجلؽيؿ ثةذل٠ؿ أف اال٩ٞالب ا٣ٕك١ؿم ثؽأك

ٜ ىلع ٔ٪ؽ٦ة ٤َت اال٩ٞالثيٮف ٨٦ كيل ا٣ٕ٭ؽ أف يٮاٚ، كاألريرتم املٮدل أ٦ةف ٔ٪ؽكـ
 أ٨٤ٔ اال٩ٞالثيٮف إ٣٘ةء اجلْةـ امل٤يك. ك١٬ؾا ،دذٮجي٫ ا٦رباَٮرا ٚإ٫٩ رٚي

حتخ  د٨ٚ صس٧ةف اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس أكال يف محة٦ةت ا٣ٞرص اإل٦رباَٮرم
كملة ٔرث ىلع رٚةد٫ حتخ  ،٬يال مؿيةـ م١ذت الؿاحف ا٣ُةٗيح ادليكذةدٮر ٦٪ضكذٮ

كبٌف ٚي٭ة ز٧ة٩يح  ُل ٠٪حكح ثآدة مؿي٥تك ٢ٞ٩ إىل ٠٪حكح 1559أظؽ املؿاظيي يف 
 .أٔٮاـ

 إاعدة االغختار 
٢ّ اق٥ اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس يف ٗية٬ت اجل١ؿاف كا٣جكيةف ٦٪ؾ كٚةد٫ يف 

، كيف ا٣ٕةـ 1551يف  ٬يال مؿيةـ ادليكذةدٮر ٦٪ضكذٮ كظىت ٩٭ةيح ظك٥ ػ٫ٛ٤ 1599
٬يال مؿيةـ ثؽأت  ٮل٤ٕةـ اذلم خت٤ ىخ ٚي٫ إزيٮبية ٨٦ ادليكذةدٮر ٦٪ضكذ اتلةىل

ذجةر لإل٦رباَٮر ٬يالقياليس كدؽرصخ ٬ؾق الكيةقةت ك حمةكالت قيةقةت إاعدة األ
ذجةر ظىت صةء اعـ  ك٬ٮ ا٣ٕةـ اذلم ٚي٫ د٨ٚ صس٧ة٫٩ يف الاكدؽراايح  ،9111يف إاعدة األ

ٚي٧ة  ،اع٦ةن ٨٦ ٝذ٫٤ 99أصؿيخ مؿاق٥ الىالة ٤ٔي٫ ثٕؽ  9111كيف ٩ٮ٧ٚرب  ،ال١ربل
 ٌة ٦ٓ اذل٠ؿل الكجٕني تلذٮجي٫ ٠إ٦رباَٮر.يذٮاٜٚ أي



 

 

  

كٝؽ  .كظىت أٝي٧خ اجل٪ةزةثك٪حكح ثآدة مؿي٥  1559كٌل٩خ صسذ٫ ٝؽ ظْٛخ ٦٪ؾ 
! قِل ثة٣ُؿاز اإل٦رباَٮرم ىلع ٩٭ش د٧خ الىالة ىلع صس٧ةف اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس

ك٭ة كاختؾ اق٫٧ مٮ ،د٥  دٚ٪٫ يف اكدؽراايح اثلةلٮث املٞؽسك  .ازية الق٫٧،ا٣يت اكف ٝؽ أق 
كٝؽ ثؽأ مٮًلت اجل٪ةزة ٚضؿا ٨٦ ٠٪حكح ثآدة مؿي٥ كقةر ملكةٚح ٔرشة ٠ي٤ٮ ٦رتات 

كٝؽ  ،إىل اكدؽراايح اثلةلٮث املٞؽس ٦ةرا ث٧يؽاف ٦حكاكؿ يف كقٍ ا٣ٕةو٧ح أديف أثةثة
ثح٪٧ة اوُٙ ٝؽاٍل املعةربني داػ٢ الاكدؽراايح  ،اردؽل ا٣ٞكةكقح زيةث٭٥ ا٣ٛؼ٧ح

ظرض مؿاق٥ اجل٪ةزة ٔؽد ٨٦ أٚؿاد ا٣ٕةا٤ح ، كدـي٪٭ة مٕٮر األقٮدكٝؽ اردؽكا ٝجٕةت 
٥ ٨٦ األم٢ اذلم اكف حيؽك ثٕي  ،بٌٕح آالؼ ٨٦ النٕتك املةل١ح الكةثٞح ىلع الٗؿ

أ٩ىةرق يف أف يكٮف دذٮيش ادل٨ٚ حبٌٮر إًٔةؼ ٬ؾا ا٣ٕؽد، ك٨٦ اجلؽيؿ ثةذل٠ؿ أف 
 .ق٧يحاحل١ٮ٦ح اإلزيٮبيح رٌٚخ ٦٪ط ٬ؾق اجل٪ةزة أيح وٛح ر

* * * 



 

 

  

 
 

 



 

 

  

٥ ثةرز ك٬يال مؿيةـ ٧٩ٮذج  ادليكذةدٮر ٦٪ضكذٮ ٩ةدر لرليكذةدٮريني األٚةرٝح ٗر
ات ادلكحلح كاتلٮاٚٞةت  ،دٕؽد٥٬ ذ٘ري  ٚٞؽ دٮاٚٞخ ظيةد٫ يف وٕٮد٬ة ك٬جٮَ٭ة ٦ٓ ال٧ 

ٜ ل٤٘ؿب أٝىص ٦ة ي ٧ك٨ اإل٦ربيةحلح ىلع حنٮ ٧٩  ٞ ُب٫ ا٣ٕني، ظ ُٰ ال ي ٧ك٨ أف خت 
يةع ثٮو٤ذ٫، كدأقحف ٔؽ  ،كاد٫ ا٣ٞج٤يح كا٣ٕىجيحا٨٦ ٧ٝٓ مٕج٫ كإيٞةؼ د٪٧يذ٫، ًك

ـ  أ٦ةـ الرشؽ إ٦ربيةحلذ٫ ك أ٦ةـ ا٣٘ؿب، ك٦ةرًلكحذ٫ امل٤ٕ٪ح ٨٦ ٩ةظيحك ٦ٓ انكعةؽ دة
ٞةث٢ ظٞيٌف ،اخلٛيح ٨٦ ٩ةظيح أػؿل  .كبؽكف ٦ 

كملة ث٤ٖ األربٕني اقذُةع أف يى٢  1599اعـ  ٬يال مؿيةـ كذةدٮر ٦٪ضكذٮكدل ادلي
ثٕؽ أف امرتؾ يف اال٩ٞالب ا٣ٕك١ؿم ىلع  ،إىل راةقح ازيٮبية ثةحلؽيؽ كاجلةر

٪٤ٞجني ل٤ٮ٤٬ح األكىل 1591اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس يف  ل١٪٫  ،كل٥ يْ٭ؿ يف وؽارة ال٧ 
ُٮف خلُٙ ٦٪ىت الؿاةقح  ُ ةد ق٤ك٤ح ٨٦ اتلعة٣ٛةت كالرصااعت ٝ ،٠ؽأب اذلي٨ خي 

كأجنـ ٚي٭ة ٦ة ي ٧ك٨ كو٫ٛ ثأ٫٩ ٔؽد ٨٦  1599كظىت  1591ٔرب زالث ق٪ٮات ٨٦ 
ٔ ؿؼ اال٩ٞالثةت ا٣ٕك١ؿيح ث٧سةثح إجنةزات ذات َجيٕح  ذرب  يف  امل٭ةـ ا٣ٞؾرة ا٣يت دٕ 

 .ػةوح
 ثٕؽ أف ،1599إىل راةقح اجل٧٭ٮريح يف  ٬يال مؿيةـ كو٢ ادليكذةدٮر ٦٪ضكذٮ

ية ث٭ؾا مٕٮران مٕجٮيةن ال ي٧خُّ  ٘ؽ  ن ل٤ٕؿكبح كاإلقالـ ٦  ـا كذٛ أ٨٤ٔ ٔؽاء ن حية كم 
ل٤كيةقح كال ل٧٤ى٤عح ثأي ح و٤ح ل١٪٫ اكف يكذ٢٘ األدثيةت كا٣ٛٮللكٮريةت النٕجٮيح 

٧الء اإل٦ربيةحلح.  ا٣يت دذ٧زي  ثذاكم٢ اهلضٮـ اجلْؿم ىلع اإل٦ربيةحلح ٔك
 ادلغً الشئيع ٌَ اليطً اىيح 

٥  ٬يال مؿيةـ كيف ٦ٞةث٢ ٬ؾا ظى٢ ادليكذةدٮر ٦٪ضكذٮ  ْ ىلع ٦ة اك٩خ اجل 
ؽ٫٦ أل٦سةهل ػى٧ة ٨٦ أٝٮات مٕٮب٭ة،  يح يف مٮق١ٮ كظ٤ٙ كارقٮ كًلٮبة دٞ  النئٮ
كيه مكةٔؽة اك٩خ دكيف مل٪ٓ ا٣٘ؿؽ ل١٪٭ة ل٥ دك٨ د٨٧ٌ اقذ٧ؿار ا٣ُٛٮ، كجلأ 

الرسيح ا٣يت د ٧٭ؽ هل أم  ٔٮف أك إىل لك  اتلعة٣ٛةت  ٬يال مؿيةـ ادليكذةدٮر ٦٪ضكذٮ
ك١٬ؾا ٦ك٨ ل١سري ٨٦ الكيةقةت  ،أرتاؼ ٗؿيب أك د٧٪ٓ ٔ٪٫ ا٣ٕٞٮبةت كا٣تن٭ري

 األمؿيكيح كالى٭يٮ٩يح ىلع أرض أزيٮبية ٨٦ دكف أف يجذج٫ ا٣ٕؿب كاملك٧٤ٮف
٫ إال ابلٞةء يف ك األٚةرٝح خلُٮرة ٬ؾا اذلم ي٪ؽٚٓ إحل٫ ديكذةدٮر أمحٜ ل٥ يك٨ ي٭٧ُّ



 

 

  

ك٣حف ٨٦ ٝجي٢ املجة٣٘ح ا٣ٞٮؿ ثأف ٬ؾا  الك٤ُح ىلع ظكةب أركاح مٕج٫. ٠ؿيس
 !ادليكذةدٮر ٝذ٢ ٨٦ مٕج٫ ٔؽدا يٛٮؽ امل٤يٮف أك امل٤يٮف ك٩ىٙ

ك٨٦ ا٣ٕضيت يف دةريغ ٬ؾا ادليكذةدٮر أ٫٩ ىلع ظني اك٩خ مرص كالكٕٮديح يف 
ُج٫ ٚإ٫٩ يف إ ،ػالٚ٭٧ة املٕؿكؼ ٔٞت دٮٝيٓ اك٦ت ديٛيؽ ز٥ ٦ٕة٬ؽة الكالـ ظؽل ػ 

٥ ٚي٭ة زصةصةت مم٤ٮءة ثةدلـ ىلع اق٥ مرص كالكٕٮديح. 1595يف   ُ  ٝةـ حبؿًلح مرسظيح ظ
أيٌة إىل اتلالٔجةت ال٤ْٛيح يف اقذؼؽاـ  ٬يال مؿيةـ جلأ ادليكذةدٮر ٦٪ضكذٮ

ذٕؽدة ل٤٪ْةـ الن٧ٮيل، ككو٢ ث٫ األمؿ يف  أم ثٕؽ ٔرش ق٪ٮات ٨٦  ،1599أق٧ةء ٦ 
ذةة ادليكذةدٮريني اذلي٨ يٕذربكف احلك٥ إىل أف ٗري  اق٥ ادل  ٔ ك٣ح ٩ٛك٭ة، ك٬ٮ ق٤ٮؾ 

ٛ ك٭٥ أكرب ٨٦ ال١يةف اذلم حي٧١ٮ٫٩، ك١٬ؾا أوجط راحكةن جل٧٭ٮريح إزيٮبية  أ٩
ثٕؽ٦ة اكف راحكةن إلزيٮبية ا٣يت ل٥ دك٨  ،1551كظىت  1599النٕجيح ادلي٧ٮٝؿاَيح ٨٦ 

 .1599كظىت  1599دٌٓ يف اق٧٭ة لك٧ح مٕجيح كال لك٧ح دي٧ٮٝؿاَيح ٨٦ 
 فلٔط ضائػ ةؽىني ـلٔؼّ ب

٦ٓ قٞٮط ظةاٍ  ٬يال مؿيةـ اكف ٨٦ ا٣ُجييع أف يكٍٞ ادليكذةدٮر ٦٪ضكذٮ
ٟ االحتةد الكٮٚيحيت، كبة٣ُجٓ ٚإف ٪ذ٫ ٨٦  ثؿ٣ني ز٥ ٦ٓ د١ُّٛ ػةوح ا٣ٞىٮر اذلايت م١ 

ابلٞةء بلٕي الٮٝخ ك٣حف الكٞٮط يف ٩ٛف احلٮـ اذلم قٍٞ ٚي٫ االحتةد الكٮٚيحيت 
 ،ظةاٍ ثؿ٣ني ٨٦ ٝج٢، كيف ٬ؾق ا٣ٛرتة ا٣يت ٦٪ع٭ة هل الـ٨٦ ث٢ٕٛ ا٣ٞىٮر اذلايت أك

٨ ٨٦ اهلؿب إىل زي٧جةثٮم ٦ذٛةدية ٦ة اكف ظذ٧يةن  ،ّ٭ؿ ذاكؤق املةرًليس ا٧ٕ٣ٌل إذ د٧ك 
٨ اتل٧ؿُّد ٦٪٫ ك٨٦ رأق٫.  ٨٦ د٧كُّ

٫ يف يف إزيٮبية، كزجخ ٤ٔي٫ امرتا٠ ٬يال مؿيةـ صؿت حمة٧٠ح ادليكذةدٮر ٦٪ضكذٮ
دي٨ حبك٥ ٩٭ةيئ يف ديك٧رب 

 
٣ك٨ احل١ٮ٦ح الـي٧جةثٮيح ٝة٣خ  ،9111ا٣ٞذ٢ اجل٧ةيع، كأ

ٓ  حبٜ ال٤ضٮء الكيةيس ر هل دكرق يف د٥ٔ ٠ٛةح زي٧جةثٮم ٨٦ أص٢  ،إ٫٩ يذ٧ذ  ؽ  كإ٩٭ة دٞ 
ك٬ٮ دكر م٢٧ اتلؽريت كالكالح، كاملكةٔؽة يف دأقحف ا٣ٞٮات اجلٮيح  ،االقذٞالؿ

 الـي٧جةثٮيح.
 ،احلك٥ الىةدر يف ظ٫ٞ أ٦ةـ ا٣ٌٞةء ٬يال مؿيةـ ادليكذةدٮر ٦٪ضكذٮ اقذأ٩ٙ

ؽاـ، كذلٟ ثؽالن ٨٦  ٣9119ك٨ املع٧١ح ا٤ٕ٣ية يف إزيٮبية ظ٧١خ ٤ٔي٫ يف  ثةإٔل
احلك٥ اذلم اكف ٝؽ ظى٢ ٤ٔي٫ ٨٦ ٝج٢ ثةلكض٨ املؤبؽ، أم أف االقتب٪ةؼ صةء يف 

 املرصم(. ٗري وةحل٫ )كذلٟ ىلع ١ٔف ٦ة يٞيض ث٫ اجلْةـ ا٣ٌٞةيئ



 

 

  

 اذلغؽ ٌَ انإغػام 
اآلف ٦ؾٔٮران ٨٦ أف دذ٘ري  ا٣ْؿكؼ  ٬يال مؿيةـ يٕحل ادليكذةدٮر ٦٪ضكذٮ

ؽاـ.  ٚت ك٤ ٫٧ ظ١ٮ٦ح ادلك٣ح ا٣يت جلأ إحل٭ة، ٚي٤ًف مىريق ثةإٔل
ٯ ادليكذةدٮر ٦٪ضكذٮ  ُ ٨   ٬يال مؿيةـ خت اثل٧ة٩ني ٨٦ ٧ٔؿق، بكض٢  ال يذ٧ٌ 

ٛؿط اذلم ل٥ يٞٙ ٠سريان ٨٦ ا٣ٛؼؿ كال اإلجنةز، ل١ ٪٫ حي٢ٛ ثةإلر٬ةب النيٮيع ال٧ 
الٝةد٫ كا٩ذ٧ةءاد٫، كٝؽ  ٔ٪ؽ ظؽ، كحي٢ٛ ثإقةءد٫ اتلٕةم٢ ٦ٓ دةريغ مٕج٫ ككَ٪٫، ٔك

ظىت اقذُةٔٮا حتٞيٜ االقذٞالؿ  ،د٧ك٨ اثلٮار األردرييٮف ٨٦ ٬ـي٧ذ٫ أكرث ٨٦ مؿة
 .ٕح كا٣٘ؽرلٮَ٪٭٥ اذلم اقذ٧ٕؿق ق٫ٛ٤ اإل٦رباَٮر ٬يالقياليس ثةخلذ٢ كاخلؽي

 ابلؤرة اىيت فشيج 
يح  ٬يال مؿيةـ اكف ادليكذةدٮر ٦٪ضكذٮ ي٧ة بلؤرة مئٮ ظؿي ة ثأف يكٮف ٔز

٦ةرًلكيح يف ٗؿب ابلعؿ األمحؿ دذٌةٚؿ ٦ٓ اال٩ٞالثةت ا٣ٕك١ؿيح املةرًلكيح أك 
يح يف احل٨٧ اجل٪ٮيب يف رشؽ ابلعؿ األمحؿ ـد٬ؿ ٬ةدةف ابلؤردةف ٦ٓ مؿكر  ،النئٮ كأف د

 ال قٞٮط ظةاٍ ثؿ٣ني كاالحتةد الكٮٚيحيت.لٮ ،الـ٨٦
يف الك٤ُح اكمٛةن ملؽل ا٣ٞىٮر يف  ٬يال مؿيةـ اكف كصٮد ادليكذةدٮر ٦٪ضكذٮ

ك٬ٮ ٝىٮر ال ي ٧ك٨ دؿديت أم  دٚةع ٔ٪٫  ،الكيةقح اخلةرصيح ملرص كادلكؿ ا٣ٕؿبيح
 كال ٝجٮؿ أم  أذؾار هل، ٣ك٨ َجيٕح اجلْةـ ا٣ٕك١ؿم يف مرص ل٥ دك٨ ثٞةدرة ىلع

٥ ػُٮرة ٬ؾق ا٣ٕالٝح ىلع  ،أف دذضةكز الىٮرة املؼةثؿاديح يف ٔالٝذ٭ة ٦ٓ إزيٮبية ٗر
أدرًل٭ة املرصيٮف ٦٪ؾ ٔىٮر ٝؽ٦ةء  األ٨٦ ا٣ٞٮَل، كيه ظٞيٞح ُٚؿيح كٚكيٮلٮصيح

 .1599يٮحلٮ  99املرصيني كل٥ دٛؿ ط ٚي٭ة مرص إال يف ٔ٭ؽ زٮرة 
 ْشؽة اىفالشا إىل إرسائيو 

ٙ  ، إرسااي٢أ٦ة ٬ضؿة ا٣ٛالمة إىل ٚاك٩خ ثك٢  ٦ة دكنٙ ٔ٪٭ة ك٦ة ل٥ يذ١ن 
دة الٮصٮق لكٮء قيةقح ٦٪ضكذٮ ذٕؽ   ٬يال مؿيةـ ٔ٪٭ة ظىت اآلف وٮرة ثة٩ٮرا٦يح ٦ 

كإف اكف األ٥٬ ٨٦ ٬ؾا أ٩٭ة اك٩خ دٕجريا ٨ٔ د٪ةَل ا٣ٛن٢  ،ادليكذةدٮر املةرًليس
٨ قيُؿة ٝٮل ٗري كذلٟ ث٧ة ٠نٛخ ٔ٪٫ ٦ ،الكيةيس ا٣ٕؿيب يف لك  ا٣ٌٞةية املىرييح

اإلٚؿيٌف يف ٌٝةية مىرييح يف ك مكبٮ٣ح )٠ذضةر الكالح كق٧ةرسد٫( ىلع ا٣ٞؿار ا٣ٕؿيب
 .كصٮد ظك٥ ا٩ٞاليب ٔك١ؿم

* * * 



 

 

  

 

 
 
 

 



 

 

  

ح كاإل٩٭ةء ٚي٧ة ثني الؿؤقةء األٚةرٝح اذلي٨ دٮلٮا الؿاةقح ثٕؽ احلؿب ا٣ٕةمليح اثلة٩ي
( 1555 - 1599النيلك ل٤ٮصٮد االقذ٧ٕةرم يف إٚؿيٞية يأيت الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم )

ةح اذلم ٦ةرس لك  و٪ٮؼ ا٣ُ٘يةف كالٮظنيح ًؽ                                                                        حل ٧س٢ أثؿز ٧٩ٮذج ل٤ُةٗيح الكٛ 
جح دكف أف يكٮف هل ٬ؽؼ آػؿ أك أف حيٜٞ  ـٔذ٫ املذٕى  ةء ٩                                                                    املك٧٤ني ٨٦ أص٢ إًر

٧يح أك ا٣رتبيح ١ٚأ٫٩ وٕؽ ل٤ؿاةقح حلؾثط املك٧٤ني كحلٞيض     ن                 ٬ؽٚة  آػؿ يف ٦يةدي٨ اتل٪
ىلع الٮصٮد اإلقالَل ٚعكت. ك٨٦ ا٣ٕضيت أ٫٩ ٩ةؿ الؿاةقح ٨٦ دكف ٠ٛةح مك٤ط أك 
ظؿب حتؿيؿ كًلأ٫٩ ٝؽر هل أف يؽػؿ ٝٮد٫ لالٔذؽاء ىلع صةرد٫ ا٣ٕؿبيح املك٧٤ح 

 .كاالقتيالء ٤ٔي٭ة كىلع ػرياد٭ة
ٔذج  اح اٍُ                 ىؽاغيث الفف 

                        ن                                    الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم ص٭ٮدا  ٚةاٞح يف ٬ؾا ا٣ُؿيٜ كأثةد ٨٦ املك٧٤ني  ثؾؿ
                                                              ٨٦ دكف أف يذعٞ ٜ هل أم  دلؽ، ٚٞؽ اكف يذ٧ذٓ ثة٣٘جةء ا٣ٌٕٞل كا٣٘جةء        ن     أٔؽادا  ٠جرية

         ن                                                        ن             ا٤ٞ٣يب ٦ٕة ، كل٥ يكذُٓ أف ي ٞؽـ ملٮاَ٪ي٫ أم  أم٢ يف أم  مكذٞج٢ م١ذٛية  ث٧ة كصؽق ٨٦ 
٘ةيض ا٣٘ؿيب ٨ٔ صؿاا٫٧، كا٣تنضيٓ املذٕىت هلؾق اتل، كاتلٞج٢ اجلةن م لك٤ٮًل٫

٫ٞٞ ٗريق  ؿ كأ٫٩ ظٞ ٜ ٦ة ل٥ حي  ـ   ٔ                                                                           اجلؿاا٥، كقٕةدد٫ ظني مٕؿ ثأ٫٩ ا٩ذرص ىلع مٮاَ٪ني 
                                                                          ٨٦ إ٩٭ةء ق٤ُح الٮصٮد ا٣ٕؿيب يف إٚؿيٞية اذلم اكف يذ٧س٢ يف زجنجةر ا٣يت ٧ً ٭ة ٩رييؿم 

اثلة٩يح ٔ٪ٮة ، ك٣حكة ث٧كُل ا٩ٞالبتل٪ضة٩يٞة ىلع مؿظ٤ذني ٦ذٕةٝجتني اك٩خ األكىل دؽ
 يف إَةر ٦ة ٔؿ٫ٚ ا٣ٕةل٥ ٦٪ؾ ذلٟ احلني ثةق٥ دزنا٩ية. ،ث٧كُل كظؽة
 زجنتار اةخالع 

ـأ ٨٦ ق٤ُ٪ح ٧ٔةف ٦٪ؾ ا٣ٞؿف الكةثٓ ٔرش امليالدم  ـءا ال يذض اك٩خ زجنجةر ص
ذؽا  يف  ٤ٝت                                                               ن   كٌل٩خ ٦٪ةرة كصٮد ٔؿيب كإقالَل يف إٚؿيٞية كا٦ذؽ دأزري٬ة كال يـاؿ مم 

 1519ال١ٮ٩٘ٮ ك٦٪ُٞح ابلعريات االقذٮاايح. ٣ك٨ زجنجةر ا٣يت اقذ٤ٞخ يف ك إٚؿيٞية
                                                ن                 ل٥ دذ٧ذٓ ثةقذٞالهلة اذلم ظى٤خ ٤ٔي٫ إال ٣ٛرتة ٝىرية صؽا  ظير اقذٮىل ٤ٔي٭ة 
                                                                    ٩رييؿم ٨٦ ػالؿ اخلُٮدني ال٤ذني أرش٩ة إحل٭٧ة ثؽءا ثة٩ٞالب ٔك١ؿم دمٮم مٮاؿ  هل 

                                      ذعٮاذ ىلع ادلكؿ املضةكرة ٝؽ ر ق٧خ يف ٦ٕةم٢ ىلع ٧٩ٍ ٦ة اك٩خ قيةقح االق
إال يف  ىلع الٮرؽخ ٬٪ؽقذ٫ املؼةثؿات االمؿيكيح. ك٬ٮ ٧٩ٮذج ل٥ ي٪ضط ٦٪ؾ د٧



 

 

  

د٪ضة٩يٞة يف                                                         زجنجةر ظير ٝةـ اال٩ٞالب ا٣ٕك١ؿم حل ٧٭ؽ ال٧ٌ٩ةـ زجنجةر حتخ ص٪ةح
 دك٣ح كاظؽة يؿأق٭ة ٩رييؿم.

 أكرب ٌؼقحث برشيث غؽفٓا اتلاريظ
ظير  ،أكرب ٦ؾحبح برشيح ٔؿٚ٭ة اتلةريغ ظىت ذلٟ احلنياالثذالع ؾا كٝؽ كا٠ت ٬

أثيؽ ٦ة يٞؿب ٨٦ ٦ةاح أ٣ٙ مك٥٤ يف ػالؿ أٝرص ٚرتة مم١٪ح، كرساعف ٦ة اذاب 
ثالد  (اال٩ٞالب ا٣ٕك١ؿم الـجنجةرم )اذلم اكف كراءق الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم

إىل ٦ة ٩ٕؿ٫ٚ يف االٝذىةد  َؿيٞح أٝؿب ٦ة دكٮف ، ىلعزجنجةر ٩ٛك٭ة يف دك٣ح د٪ضة٩يٞة
ةء ملكيح ل٧٤ك٧٤ني ثذ٘يري االق٥ إىل  املٕةن  ثةق٥ "االقذعٮاذ" ٦ٓ إُٔةء مكعح إًر

 .دزنا٩ية
 1511كٝؽ ث٤ٖ اخلجر ثجرييؿم أ٫٩ ملة أ٤ٔ٪خ الٮظؽة ثني د٪ضة٩يٞة كزجنجةر يف 

د٘يري زجنجةر االحتةديح ز٥ رساعف ٦ة د٥ ك               ن                     ق٧يخ ادلك٣ح أكال  ثةق٥ دم٭ٮريح د٪ضة٩يٞة
"اجل٧٭ٮريح اتلزنا٩يح املذعؽة" يف د٤ٞيؽ ممكٮخ االق٥ يف كٝخ الظٜ ٨٦ ا٣ٕةـ ٩ٛك٫ إىل

)٦ٓ أف اال٩ٛىةؿ  تلضؿبح الؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن  يف اجل٧٭ٮريح ا٣ٕؿبيح املذعؽة
الكٮرم اكف ٝؽ ظؽث ٣ك٨ الؿاحف ٔجؽ اجلةن  ٢ّ ٧٠ة ٩ٕؿؼ ٦ذ٧كاك ثةالق٥ 

ة٣ُجٓ إلػٛةء لك٧ح زجنجةر ٨٦ اق٥ ادلك٣ح املذعؽة كٌلف ي٭ؽؼ ٨٦ ٬ؾا ث ظىت ممةد٫(
٤ّخ مٮصٮدة ك ثك٢ ٦ة يٮيح ث٫ اإلػٛةء ٣ك٨ لك٧ح زجنجةر ل٥ ختذٙ حلك٨ احلِ

 .ثك٢ ٦ة د٧س٫٤ ٨٦ ٦ةًي٭ة ا٣ٕؿيٜ
ٔد اىػؽيب اـخٓػ   ٔس  إُٓاء ال

ك٨٦ املؤقٙ أف ٬ؾا اال٩ٞالب ا٣ٕك١ؿم اذلم ل٥ يك٨ ي٭ؽؼ إال إىل إ٩٭ةء 
يح يف  ،الٮصٮد ا٣ٕؿيب                                                        ٤ٗ ٙ ٩ٛك٫ ثة٣٘الؼ النيٮيع اتلٞؽَل يف ظٞجح ا٩تنةر النئٮ

ي٥ ٤ٔؿيب ٠جري ٬ٮ الؿاحف دمةؿ ٔجؽ  ،ثرلاف ا٣ٕةل٥ اثلة٣ر كب٭ؾا ا٣٘الؼ دُٮع ٔز
٢ ث٭ؾا اتلأييؽ املٕ٪ٮم كاملةدم ٩ُٞح ٨٦ أكرث اجلٞةط اقٮ دادا  يف  اجلةن  ثذأييؽق                                                             ن   ٣ح كض 

                                    ح كٝٙ ٚي٭ة ًؽ اإلقالـ ك٦ٓ لك  ٨٦ ٥٬ ًؽ                                  دةرخي٫ اذلم ل٥ خي ٢  ٨٦ كٝةآ م نةث٭
 اإلقالـ.



 

 

  

                                                 ن              ٣ك٨ مٮٝٙ الؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن  يف زجنجةر اكف أكرث قٮادا  ٨٦ لك  مٮا٫ٛٝ 
أل٫٩ اكف يذٕةرض أيٌة ٦ٓ ٦ة اكف ي٪ةدم ث٫ كيكذ٢ْ ث٫  ،األػؿل يف ٔؽاء املك٧٤ني

 رظي٥ ث٧ٮ٫ٛٝ ك٬ة ٬ٮ يٞذ٢ ا٣ٞٮ٦يح ا٣ٕؿبيح ٝذال ٗري ،٨٦ دٔٮد٫ ل٤ٞٮ٦يح ا٣ٕؿبيح
ٔ ٧ٞة  اقرتاديضية  ًىح ث٫ ك املذؼةذؿ                                             ن          ن       املذٮاَئ يف زجنجةر ا٣يت اك٩خ د٧س٢ هل ٬ٮ ٩ٛك٫ 

ة ا٣٘ؿيب يف الٮٝخ اذلم اك٩خ اجل٧ة٬ري ظىت يف أمؿيكة  بك٭ٮ٣ح ٨٦ أص٢ الًؿ
                                            ن                           الالدح٪يح دؿٚٓ وٮرد٫ كد٧ةزي٫٤ ثةٔذجةرق ٧٩ٮذصة  ل٤ذ٧ؿ د ىلع اهلي٧٪ح األمؿيكيح 

 كا٣٘ؿبيح.
 ضٔرة الؽئيؿ غتػ اجلارص  تشٔيّ

ك١٬ؾا ػةف الؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن  ث٭ؾا املٮٝٙ ٩ٛك٫ ك٦جةدا٫ كدٔٮد٫ ث٢ 
ـاؿ يرتاك٥ ٦ٓ الـ٨٦ بك٭ٮ٣ح ٥ ٠رثة  كػةف دلؽق اذلم اكف ظىت ذلٟ احلني ال ي ٗر

كإذا ثةلؿاحف ٔجؽ اجلةن  ٩ٛك٫ يجؽأ ٨٦ دكف ا٩تجةق يف ٬ؽـ ٬ؾا املضؽ  ،ا٣ٕؽاكات
ر ٨ٔ أم  قيةيس تك٪ؽق دراقةت  كيجذٞه ٦٪٫ ث٧س٢                                                ٬ؾا املٮٝٙ اذلم ال يىؽ 

٤ح  ٞ ك٦٪ؾ ذلٟ احلني ثؽأت الكيةقح ا٣٘ؿبيح دذٕةم٢ ٦ٓ املؽ  ،                         اقرتاديضيح اع٤ٝح اك ٦ذٕ
 .اجلةن م ىلع أ٫٩ ٝؽ قٍٞ ثؽكف وٮت

اك٩خ ذات مأف  (كاملؼةثؿات املرصيح)كإذا ٝي٢ إف ٦ؽرقح ادلث٤ٮ٦ةقيح املرصيح 
                                         ن        مٮٝٙ الؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن  ٨٦ زجنجةر اكف ٠ٛيال  ثجؽايح  ٠جري يف إٚؿيٞية ٚإف

                                                                        اجلضةح يف ا٣ٌٞةء ىلع أم مأف أك أم  ٚؼؿ لرلث٤ٮ٦ةقيح املرصيح يف إٚؿيٞية كخبةوح إذا 
                                 ن                                ٧٤ٔ٪ة أف مرص ٩ٛك٭ة اك٩خ ٝؽ ق٧خ قٛريا  مرصية يف زجنجةر، كٌلف ٨٦ املٛرتض أ٫٩ 

 يف َؿي٫ٞ تلٮيل ٦٪ىج٫.
 يليث ةاىلٌٔيث انإفؽاتلٍفص 

اهلضٮـ ىلع منةرًلذ٫ يف ك ملة ثؽأ الؿاحف ٩رييؿم يٮاص٫ اال٩ذٞةد ك٨٦ ا٣٘ؿيت أ٫٩
ٚإ٫٩ كصؽ  ٦ؾحبح اإلثةدة اجل٧ةٔيح ا٣يت اردكج٭ة ظ٤ٛةؤق يف ظٜ املك٧٤ني الـجنجةريني

إىل ٧ٜٔ ٔؽكاد٭ة  ا٣ٕٮف ٨٦ ٝٮل ل٥ يك٨ ا٣ٕؿب املك٧٤ٮف يجذج٭ٮف ثة٣ٞؽر الاكيف
                                                 ٨ امل٪ْؿي٨ األٚةرٝح املـكري٨ اذلي٨ وٮ ركا األمؿ ىلع أ٫٩ لإلقالـ ٚٞؽ كصؽ ا٣ٕٮف ٦

، يذ٤ٕٜ ثة٣ٞٮ٦يح اإلٚؿيٞيح كأف إٚؿيٞية لإلٚؿيٞيني ك٨٦ ز٥ ٚال حم٢ ل٤ٕؿب ٚي٭ة
 .ثةٔذجةر٥٬ ٗـاة



 

 

  

ك٦ٓ ٬ؾا اتلؽ٣حف املٕؿكؼ ٔ٪ؽ ثٕي ا٣حكةريني ٚٞؽ ٤ّخ ٦ؾحبح زجنجةر أوٕت 
يف  أٚؿيٞية ىلع ظكةب املٮاَ٪ح ا٣ٕؿبيحث٪ةء ادلك٣ح الٮَ٪يح يف  حتؽ يجذٞه ٨٦ ١ٚؿة

 .كأذجةر٥٬ مكذٮَ٪ني ،ا٣ٞةرة الكٮداء
ك٬ٮ  ك٦ٓ أف ٦س٢ ٬ؾا ا٣ٞٮؿ اكف يف اغيح اإلظؿاج ألكرب أ٩ىةر الؿاحف ٩يؤيؤم

ثة٣ٞٮ٦يح ا٣ٕؿبيح ٚإف ممة يؤقٙ هل أف حتة٣ٛةت ٔجؽ اجلةن  امل٪ةدم الؿاحف دمةؿ ٔجؽ 
اقت٪ٞةذ  ٞةد ٗري املربرة اك٩خ أ٥٬ ٔ٪ؽق ثكسري ٨٦احلة٤ٚح ثةألظك اجلةن  ٝىرية اجلْؿ

ث٢ إف ٔجؽ اجلةن  رظت ث٭ؾق املؾحبح ، أَٛةؿ مٕت ٔؿيب ٨٦ اإلثةدةك أركاح نكةء
اك٩خ د٨٧ٌ هل قٞٮط دك٣ح ق٤ُةف ٔؿيب، يف ٢ّ قٕي٫ املؿيي  لكجت مةذ ك٬ٮ أ٩٭ة

ةكيح ثأف املٛةرٝح املأق ك١٬ؾا حتٞٞخ ،اتلؼ٤ه ٨٦ قالَني ٔؿب رصٕيني آػؿي٨إىل 
ا٣ٞٮ٦يح ا٣ٕؿبيح. كأف يىٮر األمؿ إىل ي٭٤ٟ مٕت ٔؿيب ثذأييؽ ٨٦ وةظت ادلٔٮة 

 .        ن                            اكف دا٧ٔة  ثلٮرات اتلعؿر الٮَين يف أٚؿيٞية زكرا ىلع أف ٔجؽ اجلةن 
 ك١٬ؾا صةء أرتاؼ ٔجؽ اجلةن  الرسيٓ ثةال٩ٞالب ا٣ٕك١ؿم يف زجنجةر

يف الٮٝخ اذلم اك٩خ ثٕي ادلكؿ  أرتا٫ٚ ثةجلْةـ اجلؽيؽ، ٦ٛةصبة ل٤ٕةل٥ ا٣٘ؿيبك
األكركبيح كاألقيٮيح كدكؿ ٝةرة أمؿيكة اجل٪ٮبيح دؿٚي رشٔيح ٬ؾق احل١ٮ٦ح ا٣ٞةد٤ح، 
كٝؽ ثةدر الؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن  ثذٞؽي٥ اتل٭٪بح ٣ٕجيؽ ٠ؿكَل املضؿـ ا٣ٞةد٢ يلع 

ا٩ٞالب  كٌلف ٬ؾا ٦ذٛٞة يف ا٣ْة٬ؿ ٦ٓ ديؽ٫٩ يف ا٣ٛؿظح ثأم ،تك٫٧٤ الك٤ُح يف زجنجةر
ٔك١ؿم صؽيؽ ظىت لٮ اكف اال٩ٞالب ىلع ٔك١ؿ ٦ذعة٣ٛني ٫ٕ٦ كظىت ٝي٢ إ٫٩ 

كأرتؼ !. مكذٕؽ ألف يؤيؽ أم ا٩ٞالب ٔك١ؿم يف مرص ٝج٢ أف يذٕةم٢ ٫ٕ٦ ثةإلثةدة
كًلؿس  ،الؿاحف دمةؿ ٔجؽ اجلةن  ث٧ة ٝؽـ ل٤٪ةس ىلع أ٫٩ احتةد زجنجةر ٦ٓ د٪ضة٩يٞة

رتاؼ الرسيٓ ٗري امل٤ُٮب ٗري املرشكط يف ا٧ٞ٣ح اإلٚؿيٞيح ا٣يت ٔٞؽت يف ك ٬ؾا األ
، كرظت ٔجؽ اجلةن  ثةلؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم راحف دزنا٩ية يف 1511ا٣ٞة٬ؿة يف 

ا٣ٞة٬ؿة، ث٢ إ٫٩ ٝةـ ثإٗالؽ ثيخ الـجنجةريني اذلم اكف ٝةا٧ة يف ٦جنيح ابل١ؿم 
 .ثة٣ٞؿب ٨٦ ثيخ الؿاحف ٔجؽ اجلةن  ٩ٛك٫

 اىػٍالء الفؼج 
ا١ٛ٣ؿ املةرًليس الـجنجةرم اذلم ٦س٫٤ ٔجؽ الؿمح٨ ثةثٮ  ح ٚٞؽ دٮىل٨٦ ٩ةظيح زةثل



 

 

  

ٌٮ دل٤ف ٝيةدة زٮرة  ي٥ ظـب األ٦ح، ٔك ٦ة يذٮالق ا٧ٕ٣الء الكؾج ٝىريك  1511ٔز
أف ٨٦ ٝةـ ثةثلٮرة  ١ٛ٣ؿة ٔجؽ الؿمح٨ ثةثٮ كركج. اجلْؿ يف ٦س٢ ٬ؾق ال١ٮارث

ـٔٮ٦ح ك٦ة دؿدت ٤ٔي٭ة ٥٬ ا٣ربكحلذةرية  الؿزح ا٣يت رساعف ٦ة صؿم الـجنجةريح امل
اقتجٕةد٬ة ٨٦ دٚح األظؽاث تلذٮيل ٝيةدد٭ة ٝٮم زٮريح اصذ٧ةٔيح مكؤك٣ح. ك٢ّ ثةثٮ 

٦ؾحبح ا٣ٕؿب املك٧٤ني ٨٦ ظير يه ٝذ٢  يٞؽـ ٬ؾق اتلٛكريات املـكرة حلُٰ٘ ث٭ة ىلع
 .٪ 111ثجكجح  إثةدة )ص٪ٮقيؽ(ك دُ٭ري ٔؿٌفك ىلع اهلٮيح

 اىرتويز ىفهؽة نٔبا االفؽيليث
ك٨٦ ٩ةظيح راثٕح ٚٞؽ د٧خ ٦ؾحبح إثةدة ا٣ٕؿب املك٧٤ني يف ظٞجح احلؿب ابلةردة 

٠كت رصةؿ الكيةقح األٚؿيٞيني لكيةقةت ا٣ٞٮدني ا٧ْٕ٣يني، ك٦ٓ  ا٣يت اكف تكذ٭ؽؼ
اف املٕك١ؿ االمرتايك اقذبرش يف ابلؽايح ثسٮرة زجنجةر املٮوٮٚح يف أدثيةت د٤ٟ ا٣ٛرتة 

ا٣٘ؿب اكف يٕؿؼ أف ٬ؾق اثلٮرة ال دٕؽك أف دكٮف ظؿبة  ثػأ٩٭ة "٠ٮبة أٚؿيٞية"، ٚإف
 ىلع اإلقالـ ك١٬ؾا رظت ا٣٘ؿب رسيٕة ث٧ة ا٩ذىه احل٫ اال٩ٞالب ا٣ٕك١ؿم ٨٦
اتلؼ٤ه ٨٦ زجنجةر ٩ٛك٭ة كٍل٭ة ث٧ٌ٭ة ىلع َؿيٞح االقذعٮاذ تل٪ضة٩يٞة املذؼ٤ٛح 

 .ٔ٪٭ة
يةب الؿأم كالؿ ىلع وٕيؽ ػةمف الَل ٗك ٢ ٚإف ٦٪ةخ اتلٕذي٥ اإٔل  ٛ أم اآلػؿ دك

ىلع ثجٞةء اجلؿي٧ح مكذٮرة إىل ظؽ ٦ة، ٣ك٨ اتلةريغ ٠ٛي٢ ثٌٛط ٨٦ يتكرتكف 
 اجلؿاا٥.

يؾ٠ؿ ٚإف الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم ل٥ يكذٙ يف ٔؽاا٫  ءثةليش ءإذا اكف اليشك
 1599اإلٝىةء كد٘يري الٮاص٭ةت كاتلٮص٭ةت ث٢ إ٫٩ يف ك كاتلٕكٙ لإلقالـ ثةملؾاثط

دار الكالـ ا٣يت يه درة إٚؿيٞية ىلع املعيٍ اهل٪ؽم يف ٦٪ُٞذ٭ة ٝؿر ٢ٞ٩ ا٣ٕةو٧ح ٨٦ 
م٤يٮف نك٧ح( إىل اعو٧ح صؽيؽة  9كيه ٦ؽي٪ح ٔؿبيح إقال٦يح ٦٪ؾ ا٣ٕرص األمٮم )

 يه دكدك٦ة )ربٓ م٤يٮف نك٧ح(.
 نيف فغص اتلاريظ سؽيٍخّ 

قرتا ٠سيٛح ىلع ٌٚيعح مٮٝٛ٭٥ ممة ظؽث يف زجنجةر  أقؽؿ املذ٪ٛؾكف يف الك٤ُةت
٣ك٨ صةذثيح احلؽث كٝكٮد٫ دٕٚخ الاك٦ريا ا٣يت ال دٕؿؼ ٦س٢ ٬ؾق احلكةثةت إىل 



 

 

  

كدااع »يف ا٣ٛي٥٤ الٮزةاٌف إىل دىٮيؿ ثٕي املنة٬ؽ احليح ثٮاقُح اتل٤يٛـيٮف اإليُ
ٔ ؿ ض ا٣ٛي٥٤ ٦ؾحبح زجنجةر ٨٧ً ْٚةاعت أٚؿيٞيح كٕٝخ ثٕؽ 1511اعـ « أٚؿيٞية                                                       ، ك

٠يٙ  -يلع ا٣ُجيٕح-ذلٟ ا٣ٛي٥٤ يؿم املنة٬ؽ  يفك اقذٞالؿ ثرلاف ا٣ٞةرة الك٧ؿاء.
كٝؽ اظذش ،                                                               اكف ا٣ٕؿب ي كةٝٮف ل٤ٞذ٢ يلع اهلٮيح، كاملٞةثؿ اجل٧ةٔيح ا٣يت ٧ًخ رٚةد٭٥

قٛؿاء يف أٚؿيٞية يف إيُةحلة يلع ا٣ٛي٥٤ اذلم وؽ٦٭٥ ٔ٪٫ٛ، ظير اكف اقذٞالؿ ا٣ٞةرة 
 .اليـاؿ يٕحل ابل٭ضح

ث٤٘ح احلٮـ  1511"لٮ ٠٪ة ٩ذلك٥ يف  /املن٭ٮر يجكت إىل دث٤ٮ٦ةقحني أ٦ريًليني ا٣ٞٮؿك
لٮوٛ٪ة حم٪ح ا٣ٕؿب يف اجلـيؿة يف د٤ٟ الك٪ح ثػةجل٪ٮقةيؽ ]أم اإلثةدة اجل٧ةٔيح[ ال 

 .مٮاربح"
كٚي٧ة ثٕؽ أٔٮاـ ٔ٪ؽ٦ة ثؽأ ا٣٘ؿب قيةقذ٫ الؿا٦يح إىل اتلؼ٤ه ٨٦ اجلرناؿ ٔيؽم 

٪ؽا ثٕؽ٦ة أ٨٤ٔ إقال٫٦ ٪ؽم ٨٦ م٧١٪٫ ؿاحف أكيت ٬ؾا الٚٞؽ  ،أ٦ني راحف أٗك األٗك
٪ؽا ٦٪ؾ ز٨٦ االظذالؿ ا٣ربيُةين  ظني َؿد اهل٪ٮد اذلم اك٩ٮا يكيُؿكف ىلع اٝذىةد أٗك

٪ؽاؾ  .َة٣ت ثأٚؿٝح الٮّةاٙ كرٚٓ مٕةر أف إٚؿيٞية لإلٚؿيٞينيك  ركج ا٣٘ؿبيٮفٔك
٪ؽا ٦ذ٭٧ة ثة٣ٕ٪رصيح ٣ٞية٫٦ ثُؿد  مح٤ح إٔال٦يح تلىٮيؿ ٔيؽم أ٦ني راحف أٗك

٪ؽاا٣ٕ٪ةن  اآل  .قيٮيح يف أٗك
الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم وةظت املةيض ا٣ٕ٪رصم  كيف ٦ٞةث٢ ٬ؾا ٚٞؽ وٮركا

ركصٮا هلؾق ا١ٛ٣ؿة ، كا٣ْٛيٓ كا٣ٛةدح كًلأ٫٩ أوجط رص٢ قالـ كماكٚعة ل٤ٕ٪رصيح
دٕةكف ا٣ٕؿٝني إىل الـااٛح ث٧نةرًلح ٩رييؿم املْ٭ؿيح يف ويةٗح ثيةف لٮقةاك ادلايع 

ثني ٬ؾي٨  كرساعف ٦ة دُٮر االػذالؼ، ى٤عح إٚؿيٞيةاألثيي كاألقٮد ٨٦ أص٢ م
٪ؽم ث٘ـك دزنا٩ية إىل  الؿاحكني ، كرد الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم 1599ٝيةـ اجلحل األٗك

٪ؽا ق٪ح  ـ٥ٔ  1595ث٘ـك أٗك كاإلَةظح ثةلؿاحف ٔيؽم أ٦ني، ث٧كةٔؽة ا٣٘ؿب، كب
ح ادلاػ٤يح، كب٭ؾا د٧ك٨ ٩رييؿم ٨٦ إاعدة ز ٦ي٫٤ م٤ذٮف كصٮد مكةٔؽة ٨٦ املٕةًر

٪ؽاإىل  أكبٮيت  .ظك٥ أٗك

 غيػي أٌني ٌػؽًلخّ ٌع 
ك١٬ؾا ٚةف ٬ؾا ا٣ُةٗيح اذلم ٬ٮ الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم اذلم ٝذ٢ ا٣ٕؿب 



 

 

  

كاملك٧٤ني حتخ دٔٮل أف إٚؿيٞية لإلٚؿيٞيني ٬ٮ ٩ٛك٫ اذلم وٮرد٫ األدثيةت ا٣٘ؿبيح 
ذىؽ هل ثةحل٧الت ل٥ ي، كىلع أ٫٩ دىؽل ٣ٕيؽم أ٦ني ٦ذب٪ية ١ٔف ٦ة اكف يؽٔٮ إحل٫

ادلاعايح أك املٮاٝٙ الكيةقيح ٚعكت كإ٧٩ة دىؽل هل ثةحلؿب، بكجت ٬ؾا املٮٝٙ 
ـدكصح ىلع أ٫٩ مٮٝٙ ١ٚؿم، ٣ك٨                                                                  الكيةيس اذلم ي ٧ك٨ دى٪ي٫ٛ ث٤٘ح ا٣٘ؿب امل
                         ن                               ن              ٬ؾا املٮٝٙ ا١ٛ٣ؿم اكف دربيؿا  ٗؿبية ٦٪ةٚٞة ألف يٞٮـ ٩رييؿم ممسال  ل٤٘ؿب كبؽ٥ٔ  

٪ؽا كإقٞ  ةط ظ١ٮ٦ح ٔيؽم أ٦ني كتك٤ي٥ الك٤ُح ٣ٕؽك ٔيؽم أ٦ني.٦٪٫ ث٘ـك أٗك
ٚإف اجلٛٞةت املةحلح إلَةظذ٫  ،ًلأ٫٩ ا٩ذرص كظٜٞ جنةظة آػؿك ٩رييؿم ثؽا ك٦ٓ أف

٪ؽم أق٭٧خ يف دؽ٬ٮر ٩ْةـ ٩رييؿم ٩ٛك٫ ثأكرث ممة اكف ٦ذؽ٬ٮرا كٝؽ  ،ثةلؿاحف األٗك
ثأرحييح اعحلح ك٨٦ االقذ٧ٕةرم إىل أدل الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم ٬ؾا ادلكر اال٦ربي

٪رصيذ٫، كٌل٩خ                                                                       دكف أف ي٪ةؿ ٤ٔي٫ أم  ٦ٞةث٢ ا٠ذٛةء ثذعٞي٫ٞ حلٞؽق ىلع اإلقالـ ٔك
                          ن                                            اجلتيضح أف ازدادت ثالدق ٚٞؿا  ك٦ٕة٩ةة، كأزبذخ قيةقةد٫ ٚن٤٭ة يف كٝخ ل٥ يك٨ 
 املٕةدكف لإلقالـ ٝؽ ثؽأكا حيى٤ٮف ىلع ادل٥ٔ الٮٚري ٨٦ اإل٦ةرات ا٣ٕؿبيح املذعؽة

 إلقالـ.املٕةديح ل
٪ؽيني اذلي٨ م٭ؽكا د٤ٟ ا٣ٛرتة كاع٩ٮا  ،كبةإلًةٚح إىل ذلٟ ٚإف ٠سريي٨ ٨٦ األٗك

ثُل ٩ْةـ ٔيؽم أ٦ني، ال يُيٞٮف ظىت اآلف ق٧ةع اق٥ الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم، 
٪ؽا كٌلف الؿاحف م٤ذٮف أكرث ٧ٕٝة كديكذةدٮريح ٨٦  أل٫٩ أيت ث٤٧ذٮف ل٤ك٤ُح يف أٗك

 .الؿاحف ٔيؽم أ٦ني

ٚأ٨٤ٔ ٨ٔ د٪عي٫  ،الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم حبك٥ امل٪ُٜ كالٮاٝٓك١٬ؾا قٍٞ 
٫ ل٤عـبكأ٨٤ٔ ٨ٔ  ،٨ٔ الؿاةقح ح أ٫٩ ل٥ دٛٗؿ ، ز٥ إ٫٩ أ٨٤ٔ ثٕؽ ذلٟ يف ٤ٚكٛح ٚةٗر

ٓ ٝؽ٫٦ كٌلف ٩رييؿم مٮ٬ٮبة يف ال٤ٕت ثةأل٣ٛةظ ىلع ٝؽر ٚن٫٤                                                                        يكذ٢ٞ كإ٧٩ة ٗري  مًٮ
 ك٫ ىلع ٝؽر ٚن٫٤ يف احلك٥ الؿميؽ.يف اتل٪٧يح، ٧٠ة اكف مٮ٬ٮبة يف اتلآمؿ ٨٦ أص٢ ٩ٛ

ؽ ك ًؽ مٕيب زجنجةرالؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم ٦ٓ لك ٬ؾا اتلآمؿ ٨٦ ك ٪ؽا ًك أٗك
 رمٮز الٮظؽة االٚؿيٞيح ٨٦ مٕت د٪ضة٩يٞة ٩ٛك٫ ٚٞؽ ركج ا٣حكةريٮف جلرييؿم يلع أ٫٩

ٓ بة٣ُج، ككًليجير اكك٩ؽا يف زا٦جية ،ق٪ضٮر يف الك٪٘ةؿ، ككداعد٭ة ٦ٓ ٩كؿك٦ة يف اغ٩ة
 .ٚإ٩٭٥ وٮركق ٨٦ أثؿز ننُةء ظؿًلح ٔؽـ االحنيةز



 

 

  

 نشأة ُرييؽي وحكٔيِّ 
اتل٤ؼيه ٚٞؽ اكف الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم قيةقية د٤ٞيؽية ك ىلع قبي٢ اإلدمةؿ

ديعخ هل ٚؿوح اتل٥٤ٕ يف ثؿيُة٩ية ٚؽرس يف إد٩ربق ٦ة ثني  1599كدل اعـ  ،بكيُة
 
                                                كأ
 
  

ة دأقف االحتةد الٮَين االٚؿيٌف يف                ن          كاعد ٚأوجط ٦ؽرقة  يف ثالدق كمل 1599ك 1515
د٪ضة٩يٞة أوجط ٬ٮ راحف ٬ؾا االحتةد اذلم ق٥٤ هل االظذالؿ ا٣ربيُةين الك٤ُح ثحرس 

 .كقالقح
يف إ٤ٝي٥ حبرية ١ٚذٮرية اكف كادلق  يف ٦٪ُٞح ثٮدية٦ةالؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم كدل 

املؽارس الاكزٮحل١يح املع٤يح. د٤ٌف د٤ٕي٫٧ األكؿ يف إرقةحلةت  أظؽ رؤقةء ٝجي٤ح زا٩ةيك
اثلة٩ٮيح اتلةثٕح « دةثٮرا»٦ؽرقح إىل ز٥ ا٩ذ٢ٞ « مٮقٮ٦ة»د٤ٕي٫٧ األكيل يف ثرلة  ٚجؽأ

إٔال٫٩ د٧ؾ٬ج٫ ثةملؾ٬ت الاكزٮحليك يف ا٣ٕرشي٨ ٨٦ إىل ل١٤٪حكح الاكزٮحل١يح، ممة أدم 
 ٧ٔؿق.

٪ؽا حلىجط« ٦ة٠رييؿم»دراقذ٫ يف لكيح الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم دةثٓ   ،  ن ٧ة  ٤ٕ٦ ثأٗك
٢٧ يف ق٤ٟ اتلؽريف يف أكرث ٨٦ ٦ؽرقح ظيت ق٪ح  ، ٔ٪ؽ٦ة اتلعٜ جبة٦ٕح 1515ٔك

كظى٢ يلع درصح املةصكتري يف اتلةريغ  املع٤يح أد٩ربق ا٣ربيُة٩يح، يلع ٩ٛٞح احل١ٮ٦ح
 ، 1599كاالٝذىةد الكيةيس ق٪ح 

ٞت ٔٮدة قةف »٨٦ ثؿيُة٩ية ٢٧ٔ ثةتلؽريف يف لكيح  الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم ٔك
كدذعؽث األدثيةت امل٧ضؽة هل ٨ٔ أ٫٩ دٛةين يف حمٮ األ٦يح  «يٮًلٮ»ث٧ؽي٪ح « كحفٚؿان

 ،.امل٪ترشة ثني مٮاَ٪ي٫
اك٩خ كادلد٫ مٮصةية يه الـكصح اثلة٦٪ح ٔرشة ألثي٫، ٣ك٨ ٩رييؿم ل٥ يتجٓ دٞةحلؽ 

 .1599دـكج ك األرسة ا٣ٞج٤يح يف الـكاج، ٚةٝرتف ثةمؿأة كاظؽة يه الكيؽة ٦ةرية
 ليػٍو الفيايس  ؽحفؽغّ املته

ل٢٧ٕ٤ الكيةيس ث٭ؽؼ حتٞيٜ اقذٞالؿ ثالدق أ٦ةـ الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم دٛؿغ 
أوجط يلع حنٮ د٤ٞةيئ ممس٢ ثالدق ادلاا٥ يف املعة٢ٚ ك ،1591-1599اهليبح ادلكحلح قجيت 

اقذٞةؿ  ل١٪٫،                             ن               اإلدارة ا٣ربيُة٩يح دٕيح٪٫ ٌٔٮا  يف املض٤ف ا٣ترشييع ٝؿرت. ادلكحلح
 .       ن                              اظذضةصة  يلع اتلجةَؤ يف إوؽار ٝؿار االقذٞالؿ ٦1599٪٫ ق٪ح 



 

 

  

يىٮر أ٩ىةر الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم املؿكصٮف هل أف الكيةقح ا٣ربيُة٩يح اك٩خ 
دكؿس ا٣ٞج٤يح كتنضٓ الـاع٦ةت اتل٤ٞيؽيح يف إٚؿيٞية، ل١٪٫ أن  يلع ٦ٞةك٦ح ٬ؾا 

جنط يف دٮقيٓ اتلؼٌل ٨ٔ د٤ٟ ا٣ٕةدات ا٣ٞج٤يح الك٤جيح، كإىل اتلٮص٫ كدٚٓ النٕت 
أننُح ظـب٫ ٣تن٢٧ امل٪ةَٜ كالرشااط الؿيٛيح كا٧ٕ٣ةحلح، ثٕؽ٦ة اك٩خ ٝةٔؽة احلـب 
دٕذ٧ؽ يلع أث٪ةء املؽف، ٧٠ة ا٠تكت زٞح اجلٞةثةت ا٧ٕ٣ةحلح ا٣يت اكف ّ٭ٮر٬ة ٝؽ دج٤ٮر 

 .ٔٞت ٔٮدة اجل٪ٮد ٨٦ احلؿب ا٣ٕةمليح اثلة٩يح ٦1519٪ؾ اعـ 
ٌة ،كبةتلؽريش ء األٚةرٝح يف اجل٧ٕيح ا٣ترشيٕيح أػؾ ٩رييؿم ك٦ٓ زيةدة ٔؽد اأٔل

رتاؼ حبٜ د٪ضة٩يٞة يف احلك٥ اذلايت، كَة٣ت ثؿيُة٩ية ثةال٣زتاـ إىل يف ادلٔٮة  األ
ث٧يٕةد حمؽد لالقذٞالؿ، ممة دٚٓ ق٤ُةت االظذالؿ ا٣ربيُةين ل٤ٞجي ٤ٔي٫ كقض٪٫، 

ـادت مٕجحذ٫ كوةر أيٞٮ٩ح ل٤٪ٌةؿ دلم مٮاَ٪ي٫ ٚ. 
، ٧٤ٚة 1595ٮس ٩رييؿم أف حتى٢ ثالدق يلع االقذٞالؿ اعـ اٝرتح الؿاحف صٮحل

، كبٕؽ 1599رٚي ٤َج٫ اقذٞةؿ ٨٦ املض٤ف ا٣ترشييع اذلم اكف ٝؽ ا٥ٌ٩ إحل٫ اعـ 
أٔيؽ دٕيح٪٫ يف ، د٧ٌ٪خ اال٦ذ٪ةع ٨ٔ دٚٓ الرضاات -٦ٞةك٦ح ق٤جيح لالظذالؿ 

  1511املض٤ف ا٣ترشييع ق٪ح 
ؿم )االحتةد الٮَين( يلع أ٤ٗجيح تنج٫ كظني أصؿيخ اال٩ذؼةثةت ظى٢ ظـب ٩ريي

 1511          ن           أوجط راحكة  ل٤ٮزراء يف ك .٦ٕٞؽا 91     ن        ٦ٕٞؽا  ٨٦ أو٢  91 ظى٢ ىلع إذ اإلدمةع
كيف . 1511      ن                                                      د٧٭يؽا  حلتك٤ ٥ الك٤ُح ٦ٓ إٔالف االقذٞالؿ اذلم اكف دٞؿ ر أف يكٮف يف 

 .ٔ٪ؽ٦ة أ٤ٔ٪خ اجل٧٭ٮريحدؿؾ راةقح الٮزارة حلذٮىل راةقح اجل٧٭ٮريح  1519
 اـتيالئّ ىلع زجنتار

ا٣يت اك٩خ ٝؽ « زجنجةر»إٔالف االحتةد ثني د٪ضة٩يٞة كصةرد٭ة  1511كم٭ؽ اعـ 
 ، ٚذٮظؽ ابلرلاف يف دك٣ح كاظؽة ق٧يخ ٧٠ة أرش٩ة1519ظى٤خ يلع اقذٞالهلة اعـ 

الؿاحف صٮحلٮس كا٩ذؼت  "كاػذىةرا "دزنا٩ية ،ثةق٥ "اجل٧٭ٮريح اتلزنا٩يح املذعؽة"
الكيةيس الـجنجةرم النيٮيع  ٧٠ة أ٩ذؼت1519ؾق ادلك٣ح اجلؽيؽة ق٪ح      ن  راحكة  هل٩رييؿم 

 .زجنجةر ٩ةاجة ل٤ؿاحف ٔجيؽ ٠ؿكَل راحف



 

 

  

 1591، 1599، 1591أٔيؽ ا٩ذؼةب الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم راحكة تلزنا٩ية يف أٔٮاـ 
 ظني أزاظ٫ النٕت. 1599                                 ن         ك١٬ؾا ٢ّ الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم راحكة  بلالدق ظىت 

ٮحلٮس ٩رييؿم ي٧ةرس ا٣تك٤ٍ كادليكذةدٮريح يف راةقذ٫             ٢ّ  الؿاحف ص
ـ٧ٔةء ٨٦ َؿاز                                                                         ابلُؿيؿًليح ٨٦ دكف أم جنةح اٝذىةدم أك د٪٧ٮم ٦ ١ذٛية ثٕالٝذ٫ ث
ؽـ االحنيةز ك٦ة إىل ٬ؾا ٨٦ الاكا٪ةت  الؿاحف ٔجؽ اجلةن  كاالحتةد الكٮٚيحيت ٔك

٧ةء ا٣ٕةل٥ اثلة٣ر يؽكركف كي ٕةكدكف ادلكراف يف الكيةقيح ا٣يت اكف أ٦سةهل ٨٦ ٔز
 ١٤ٚ٭ة.

كَجٞة ل٤٪ْةـ ادلكرم يف راةقح ٦٪٧ْح الٮظؽة اإلٚؿيٞيح ٚإ٫٩ يف ا٣ٕةـ األػري ٨٦ 
راةقذ٫ اكف يذٮىل راةقح ٦٪٧ْح الٮظؽة اإلٚؿيٞيح ػ٤ٛة ل٤ؿاحف اإلزيٮيب ٦٪٘كذٮ 

 ٔجؽق ًيٮؼ.إىل مؿيةـ، كٝؽ ػ٫ٛ٤ يف راةقح ٬ؾق امل٪٧ْح الؿاحف الك٪٘
 ث انفطاةّ ٌَ الفياـ

كػ٫ٛ٤ ٨٦ راةقح دم٭ٮريح دزنا٩ية،  1599اقذٞةؿ الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم ق٪ح 
 1599كذٮبؿ أك 1591راحكة لـجنجةر ٦ة ثني ي٪ةيؿ  كٌلف (1599الؿاحف يلع ظك٨ املٮلٮد )

 .1559ك 1599كٝؽ رأس دزنا٩ية ٦ة ثني  ،ك٩ةاجة لؿاحف دزنا٩ية
٪ؽ٦ة دٞةٔؽ ٩رييؿم ٠ٮجنة »اظي٤يح صؽيؽة يه ٚإ٫٩ اثذ١ؿ لك٧ح قٮ 1599اعـ  ٔك

، ك١٬ؾا ثؿر دؿًل٫ ا٢٧ٕ٣ الكيةيس الؿقِل، ل١٪٫ «اتلٞةٔؽ ٨ٔ ا٢٧ٕ٣»ث٧ٕىن « دٮصة
أ٩ة ل٥ »دؽارؾ ٬ؾق ا٣ٕجةرة ثٕؽ٦ة ٬ؽأت اثلٮرة ًؽق ٚةقتجؽؿ ثةملى٤ُط ا٣ٞؽي٥ ٝٮهل/ 

٥ احلـب الكيةيس الٮظيؽ أك ٦ة«أدٞةٔؽ، ث٢ ٗريت مٮٝٓ ٝؽَل ق٧ةق ٬ٮ  ، كٝؽ ٢ّ يزٔت
 كظـب أٚؿك مريازم ثٕؽ ددل٫ حبـب٫ ا٣ٞؽي٥ 1599ـب اثلٮرم اذلم أقك٫ ق٪ح احل ػث

٧٠ة ٢ّ وةظت ٩ٛٮذ ٠جري يف دزنا٩ية َي٤ح  ،٢ّ1551 راحكة هل ظيت ا٣ٕةـ . كيف زجنجةر
 .ظيةد٫

 جناضاحّ اليغٔيث 
يٜ يف  ٥ ٨٦ لك ٦ة ٩أػؾق ىلع الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم ٨٦ َ٘يةف ًك ىلع الٗؿ

حبك٥ ظج٪ة ل٤٘ح كاتلٮظيؽ ال٤٘ٮم ٩ؾ٠ؿ هل جنةظ٫ ابلةرز يف دٮظيؽ األٜٚ كتك٤ٍ ٚإ٩٪ة 
٥ دٕؽد ٝجةا٤٭ة كبحبةد٭ة ثةل٤٘ح الكٮاظ٤يح،  ،٣٘ح ثالدق كٝؽ كا٣زتاـ ٬ؾق ابلالد ٗر



 

 

  

اقذُةع ث٭ؾا اتلٮظيؽ ال٤٘ٮم إذاثح ا٣ٛٮارؽ ثني أكرث ٨٦ ٦ةاح ٝجي٤ح كإزجيح دمٕذ٭٥ 
قةظ٢ املعيٍ اهل٪ؽم ث٧كةٔؽة ا٣ٕؿب د٤ٟ ال٤٘ح الٮاظؽة ا٣يت اك٩خ ٦٪ترشة يلع 

لٮال أ٫٩ اكف ٦ذٕىجة ديجية لاكف يف . ك٧٠ة ا٩ترشت يف رشؽ ا٣ٞةرة ككقُ٭ة ،كاملك٧٤ني
ح إىل ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح ا٣يت تنرتؾ ٦ٕ٭ة ال٤٘ح الكٮاظ٤يح يف بيأف ي٤ضأ خبُٮة صؿكق٫ٕ 

دق ا٣يت اك٩خ               ن               ن   كيككت ث٭ة ثٕؽا  اقرتاديضية ٬ةاال  بلال ،٠سري ٨٦ ٦ٛؿداد٭ة ك٦ٞٮ٦ةد٭ة
ُل كاال٩ج٭ةر  ،دٕؿؼ ا٣ٕؿبيح كتكذ٤٧ٕ٭ة يف ٠ري ٨٦ ٦٪ةَٞ٭ة ل١٪٫ اتلٕىت اأٔل

٧ةء زالث صج٭ةت ٝؿيجح ٦٪٫ رٕٚخ مٕةر ا٣ٞٮ٦يح  ثةلك٤ٮؾ ا٣ٕ٪رصم اذلم ٦س٫٤ ٔز
٥ ا٣ٛةرؽ ثني قيةقةد٭ة كيه إرسااي٢ ك٬يالقياليس ٦ٓ اػذالؼ ٩ـاعت ك ا٣ٕؿب/ ٗر

 ٬ؾق اجلج٭ةت اثلالث.
         ن                                ٩ٛك٫ ص٭ؽا  يف إظيةء ٬ؾق ال٤٘ح كد٘ؾيذ٭ة ك٬ٮ  لؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿماكٝؽ ثؾؿ 

 اذلم دؿص٥ إحل٭ة ٤٧ٔني ٨٦ أ٧ٔةؿ م١كبري.
 األرسة و ضفاظّ ىلع اىنفو

                                                              ي ؾ٠ؿ ل٤ؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم ىلع وٕيؽ زةف أ٫٩ يف ٢ّ د٪ةَل دٔٮات د٪ْي٥ 
دلكؿ ا٣ٛٞرية يف األرسة ا٣يت اك٩خ د٧ٮهلة الٮاليةت املذعؽة األمؿيكيح كد٤ط ىلع ا

األػؾ ث٭ة ٚإ٫٩ ا٣زتـ ثٕٞيؽد٫ الاكزٮحل١يح كٌلف هل قجٕح ٨٦ األكالد مخكح أث٪ةء كبجذني، 
ي٥ ا٩ؽك٩حكية                                                                          كي ؾ٠ؿ هل ا٫٩ ل٥ ي ؿظت ث٧س٢ ٬ؾا ا٣جنةط اهلؽاـ ىلع حنٮ ٦ة اخنؽع ٔز

يني، ك٬٪ة ال ثؽ جلة أف ٩ ثين  ٧ةء الىني النئٮ ىلع                                                                      اجلرناؿ املك٥٤ حم٧ؽ قٮ٬ةردٮ أك ٔز
٬ٮ اجلة٩ت اذلم يك٢ٛ ك صة٩ت ٨٦ اجلٮا٩ت اإلجيةثيح ل٤ذٕىت ادليين ثك٢ مؿارد٫

 محةيح امل٤زت٦ني ٨٦ ٠سري ٨٦ ا٣زناعت اإل٦ربيةحلح ل٤٘ؿب..
٥ اقذ٧ذةٔ٭ة  جيؽر ثةذل٠ؿ أف دزنا٩ية ٨٦ ظير املٮٝٓ دك٣ح حمٮريح كٚةو٤ح كٗر

حبؽكد قيةقيح ٦ٓ ز٧ةين ثةلٮٝٮع ىلع املعيٍ اهل٪ؽم بنةَئ ٠جري ٚإ٩٭ة دؿدجٍ أيٌة 
دكؿ إٚؿيٞيح ثح٪٧ة د٢ُ ٨٦ الرشؽ ىلع املعيٍ اهل٪ؽم أ٦ة يف الن٧ةؿ ٚإ٩٭ة تنرتؾ يف 
٪ؽا كيف اجل٪ٮب ٦ٓ مٮز٦جيٜ كزا٦جية كمالكم كيف ا٣٘ؿب ٦ٓ  احلؽكد ٦ٓ ٠يجية كأٗك

 ال١ٮجنٮ ادلي٧ٮٝؿاَيح كبٮرك٩ؽم كركا٩ؽا.



 

 

  

ٔسٓاحّ االكخطاديث الاكرذيث   ح
كٌلف ي٨٤ٕ أ٫٩ يؿٚي  ،َةٗيح ن حية ثال مٮاربح ٮس ٩رييؿماكف الؿاحف صٮحل

٦ذ٤ٕال ثأف دكؿ إٚؿيٞية اجلةمبح ال ي١٧٪٭ة  ،دي٧ٞؿاَيح اال٩ذؼةثةت يف ن اظح ثة٣٘ح
 ،حت٢٧ د٭ؽيؽ كصٮد٬ة ثة٣زنااعت اال٩ذؼةثيح، كذللٟ ظك٥ ٨ٔ َؿيٜ احلـب الٮاظؽ

 .ر ظيت يلع أٝؿب أوؽٝةا٫         ن                                   كٌلف ٝةقية  يف إدارد٫ يلع لك ٨٦ ي٪ةدم ث٘ري ٬ؾق األٚاك
أ٦ة يف االٝذىةد ٚٞؽ ٠ؿر الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم مؿا٬ٞةت الؿاحف ٔجؽ اجلةن  

امرتا٠يح ٨٦ ٩ٮع صؽيؽ دؿدكـ يلع اتلاك٢ٚ إىل ٚؽاع  ،ا١ٛ٣ؿيح ٨٦ دكف أم ػض٢
٭ة يلع مٮاَ٪ي٫ كا٣ٕةل٥ ق٪ح  ًؿ يف كزيٞح إٔالف أركمة كيه كزيٞح 1519ا٣ٕةاٌل، ٔك

 .ٮ كامليسةؽ )ك ال١ذةب األػرض ٚي٧ة ثٕؽ(مبي٭ح ثةمل٪ٛكذ
ية، كاف اغزؿ املٕك١ؿ الرشٌف كاٝرتب ٨٦  ل٥ يىجط الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم مئٮ

كٝؽ أٝ٪ٓ الؿاحف صٮحلٮس ، املٕك١ؿ الؿأق٧ةيل، ٠ؾلٟ ٚإ٫٩ ل٥ يذعٮؿ حنٮ الؿأق٧ةحلح
ذ٧ةد يلع  «اإلٚؿيٞة٩يح»أك « االمرتا٠يح اإلٚؿيٞيح»٩رييؿم ٩ٛك٫ ثةلٮ٥٬ ثأ٫٩ اثذؽع  كاأل

جنط الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم يف دؽ٦ري ، اذلات اإلٚؿيٞيح ٠٪ْةـ قيةيس كاٝذىةدم
ابلجيح االٝذىةديح تلزنا٩ية ا٣يت وةرت إظؽم أٚٞؿ دكؿ ا٣ٕةل٥ يف ٔ٭ؽق، كا٩ذيه ٩ْةـ 

ا٠ذيف ث٤ٞت ك ثت٪عي٫ َٮاع ٨ٔ احلك٥، 1599يف دزنا٩ية اعـ « االمرتا٠يح اإلٚؿيٞيح»
٥ قيةقةد٫ ا٣ٛةم٤ح ا٣ٛٞرية يلع ظؽ كوٙ« ٮ األ٦حأث»ك «امل٥٤ٕ» ػىٮ٫٦  اتلزنا٩يح ٗر

 .الكيةقحني
 مؤىفاحّ 

« احلؿيح كالٮظؽة»                               ن                 الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم يف ظيةد٫ ٔؽدا  ٨٦ ال١ذت أم٭ؿ٬ة  نرش
، ٧٠ة دؿص٥ 1599ق٪ح « احلؿيح كاتلُٮر»ك 1519ق٪ح « احلؿيح كاالمرتا٠يح»ك 1519ق٪ح 

 .ال٤٘ح الكٮاظ٤يحإىل « صٮحلٮس ٝيرص»ك« ٪ؽٝيحدةصؿ ابل»راإيت م١كبري 
 وفاحّ 

اع٦ة ث٧كتنىف  ٨ٔ99 ٧ٔؿ ي٪ة٬ـ  1555دٮيف الؿاحف صٮحلٮس ٩رييؿم يف أكذٮبؿ 
، كٌلف «لٮًلي٧ية»يف جلؽف، ظير اكف يٕة٣ش ٨٦ مؿض رسَةف ادلـ « قةف دٮ٦ةس»

٫ ٦٪ؾ ٤ُ٦ٓ اعـ  ت دؽ٬ٮر كٝؽ دٮيف يف ا٣ٕ٪ةيح احلؿصح ٔٞ 1559األَجةء مؼىٮا مًؿ
 .د٦ةٗيح دٕؿض أيٌة لك١ذح ظةهل الىعيح، ثٕؽ أف



 

 

  

 
 
 
 
 

 



 

 

  

٨٦ ثني الؿؤقةء األٚةرٝح يف ا٣ٞؿف ا٣ٕرشي٨ يأيت الؿاحف ا٣٘يين أمحؽ قي١ٮدٮرم 
ٞ ال كإجنةزا ،  ،احلىيٙ                      حل ٧س٢ ٧٩ٮذج رص٢ ادلك٣ح 1591 -1599                                  ن  كأكرث الؿؤقةء ادـا٩ة كدٕ

كٝؽ جنط يف أف خيُٮ ثٌٞيح اقذٞالؿ ثالدق ٝج٢ االقذٞالؿ كبٕؽ االقذٞالؿ إىل مكةر 
                                   ن                        آ٨٦ ي٨٧ٌ هلة ٦ٕىن االقذٞالؿ احلٞيٌف ثٕيؽا  ٨ٔ االحنيةزات املْ٭ؿيح إىل 

ل١٪٫  ،ثة٢ٕٛ٣ ا٣ٛؿ٩كٮٚٮ٩يح أك املـا٥ٔ النٮٚٮ٩يح ثةتلأقحف ىلع ٦ةض أوي٢ مٮصٮد
                                                              ٣حف ٦ ذىال ثةحلةرض. ك١٬ؾا ظةِٚ قي١ٮدٮرم ىلع لك ماكقت اال٩ذ٧ةء كالٮالء، 
 ٧٠ة ظةِٚ أيٌة ىلع ماكقت "ا٣رباء "ىلع حنٮ ٦ة يٮيح ث٫ االقذ٧ٕةؿ الكيةيس ل٤ذٕجري

٫ٕ  .                          ا٣ٛٞيه ال٧ ذؽاكؿ يف ٗري مًٮ
 احلؽص ىلع ٌػىن االـخلالل 

كةت                               كيكيف ىلع قبي٢ املسةؿ أف ن نري إىل أ ـءا  ٨٦ مؤق                          ن            ٫٩ اثذٕؽ ٨ٔ أف يكٮف ص
٥ ٨٦ أ٫٩ اكف ٬ٮ ٩ٛك٫ ٌٔٮا يف اجل٧ٕيح  ،اجل٧٭ٮريح ا٣ٛؿنكيح ثٕؽ االقذٞالؿ ىلع الٗؿ

              ١٪٫ ل٥ ي ٘ةزؿ ، ل1599كديك٧رب  1591الٮَ٪يح ا٣ٛؿنكيح ٨ٔ ٗيجية ٦ة ثني ي٪ةيؿ 
ريق كال  كل٥ يؿبٍ اٝذىةد ثالدق ،املؤقكةت ا٣ٛؿنكيح ىلع حنٮ ٦ة ٢ٕٚ ق٪ضٮر ٗك

ريق، كإ٧٩ة اكف ٨٦ ال٧ ٪تج٭ني ٦٪ؾ مؿظ٤ح                                                                            مٮارد٬ة ثٛؿنكة ىلع حنٮ ٦ة ٢ٕٚ ٧ٔؿ ثٮجنٮ ٗك
                                                               ٦ ج١ؿة إىل رضكرة اتلٕجري احلؿ ٨ٔ االقذٞالؿ احلٞيٌف ٨٦ دكف أف يك٤ ٙ ثالدق

                    ٚإ٫٩ اقذُةع ال٧ يض يف  ،            ن      ن                                 مٮاَ٪ي٫ ز٧٪ة  ٚةدظة  هلؾا اتلٕجري، كب٭ؾق ا٤ٛ٣كٛح املذ٤ٕٞحك
 ،ىلع ظني ل٥ يكذُٓ ٠سري ٨٦ ٦ٕةن ي٫ األٚةرٝح امليض، كال اتلٞؽـالى٧ٮد كاتلٞؽـ 

ـٔي٥ ال١ٮ٩٘ٮيل الن٭ري لٮمٮ٦جة  .٧٠ة ٬ٮ احلةؿ ٦ٓ ال
كىلع ظني ل٥ يكذُٓ آػؿكف الى٧ٮد ٧٠ة اكف ظةؿ ٩كؿك٦ة كىلع ظني ل٥ يكذُٓ 

ٚإف الؿاحف ا٣٘يين أمحؽ قي١ٮدٮرم  ٦ٓ اتلةريغ لإل٦ةـ ك٦ٓ لك ٬ؾا اآلػؿكف اتلٞؽـ
ٕ ؽ ا٣ٛؿنكحني ىلع حنٮ ٦ة اكف الؿاحف ٬ٮارم ثٮ٦ؽي٨ ظؿيىة  ىلع االقذٕؽاء ل٥ ذ  ،                                                     ن           يك 

                          ن                                                 ٧٠ة أ٫٩ ل٥ يكتك٥٤ هل٥ د٧ة٦ة  ىلع حنٮ ٦ة اكف الؿاحف ثٮرٝيجح ي٢ٕٛ، كبة٣ُجٓ ٚإ٫٩ ل٥ 
دة االجتة٬ةت ىلع حنٮ ٦ة اكف امل٤ٟ احلك٨ اثلةين                                                                         ي ٪ةكر٥٬ ثؾاكء امل٤ٮؾ كػُٮاد٭٥ ٦ذٕؽ 

 ي٢ٕٛ.



 

 

  

 ةيث ةاالحتاد الفٔفيييت غالكخّ األ
٥ ٨٦ ا٣ٕالٝةت اجليؽة ا٣يت                                                                  ي ؾ٠ؿ ل٤ؿاحف أمحؽ قي١ٮدٮرم أيٌة أ٫٩ ىلع الٗؿ

              ن                                    ٚإ٫٩ اكف ٦٪تج٭ة  إىل أف يٞٙ ث٭ؾق ا٣ٕالٝةت ٔ٪ؽ ظؽ ٦ٕني،  ،ربُذ٫ ثةالحتةد الكٮٚيحيت
                                        ن                           كٝؽ كو٢ األمؿ يف ٬ؾا الىؽد إىل أ٫٩ اكف ظؿيىة  ىلع أف ي جٕؽ الكٛري الكٮٚيحيت 

ـٔي٥ الكٮٚيحيت ػؿكتنٮؼ 1511 ك٦ٓ ٬ؾا ٚٞؽ ظةز  ،٨ٔ ٠ٮ٩ة٠ؿم يف ٔ٭ؽ ُٗؿقح ال
 كيه أىلع اتلٞؽيؿات الكٮٚيحذيح. ،قي١ٮدٮرم صةاـة حلجني ل٤كالـ

ٚٞؽ اك٩خ ٔالٝةت الؿاحف قي١ٮدٮرم ا٣ٕؿبيح كاإلقال٦يح  ،ك٦ٓ ٬ؾا االدـاف لك٫
ن ٥٬ مرضب املس٢ يف أكرث ٨٦ ممذةزة، كٌل٩خ وؽاٝذ٫ ملرص كرؤقةا٭ة اثلالزح اذلي٨ اع

اإلػالص كاتل٢ٕٞ، كيكيف أ٫٩ ٬ٮ الٮظيؽ ٨٦ ثني أٝؿا٫٩ اذلم ص٢ٕ اق٥ اجلة٦ٕح 
                                                                   الٮَ٪يح ىلع اق٥ الؿاحف ٔجؽ اجلةن ، ٧٠ة يكيف أف ن نري إىل أف صة٦ٕح األز٬ؿ يف 

٦ذ٫ ث٧٪ع٫ درصح ادل٠ذٮراق ا٣ٛؼؿيح يف اظذٛةؿ ٦٭يت يف ٔ٭ؽ راةقح الؿاحف  1599                                                                     ٠ؿ 
النيغ صةد احلٜ يلع صةد احلٜ لألز٬ؿ كراةقح ادل٠ذٮر حم٧ؽ ا٣ُيت  ٦جةرؾ كمنيؼح

 اجلضةر جلة٦ٕح األز٬ؿ.
اؼث ةني اىػؽاق وإيؽان   الـٔ

ـ٧ٔةء                                                                      ٠ؾلٟ يكيف أف ننري إىل أف ٬ؾا الؿاحف اكف ٬ٮ ٦ ٨  كٝٓ ٤ٔي٫ اػذيةر ال
ٓ أف ( ك1599٦ػ  91ا٣ٕؿب كاملك٧٤ني حلذٮىل الٮقةَح ثني ا٣ٕؿاؽ كإيؿاف يف ظؿب٭٧ة )

ُذ٫ ل٥ دك٨ دؿيؽ هلؾق الٮقةَح أف د٪ضط ٚٞؽ أدل الؿاحف  ،                                                     ثٕي األَؿاؼ ا٣يت كق 
                                                                         قي١ٮدٮرم ٦٭٧ذ٫ ثإػالص ل٥ يجذج٫ ٫ٕ٦ إىل ٦ة ل٥ يك٨ ا٢ٕٞ٣ يذؼي ٤ ٫ ٨٦ ا٣ُجيٕح 

 املكترتة ذللٟ ا٣زناع كاملكذٛيؽي٨ ٦٪٫.
ح ىلع يف لك ٬ؾق اتلٮص٭ةت اكف الؿاحف أمحؽ قي١ٮدٮرم ٨٦ اذلي٨ ٚ٭٧ٮا األوة٣
كل٥  ،حنٮ ذيك كبٛ٭٥ قي١ٮلٮيج كاصذ٧ةيع م١ذ٢٧ قةٔؽق ٤ٔي٫ اردجة٫َ ثؽي٪٫ ا٣ْٕي٥

                                                                       يك٨ ٦س٢ ٦ ٕةن ق الؿاحف مٮبٮدٮ اذلم ا٠ذىف ٨٦ ٚ٭٥ الىيةٗح ثةملٛ٭ٮـ ال٤٘ٮم أك 
ا٤ٛ٣كيف، ك١٬ؾا اقذُةع الؿاحف أمحؽ قي١ٮدٮرم أف ي٧٪ط مٮاَ٪ي٫ األم٢ يف 

ذ٧ةد ىلع  . اآلػؿي٨                 ن             مكذٞج٢ كأؽ ثٕيؽا  ٨ٔ األ



 

 

  

 إُٓاء االخنػاع ةاالُخٍاء اىفؽنيس 
ىلع  ،يف إ٩٭ةء االخنؽاع ثةال٩ذ٧ةء ا٣ٛؿنيسأيٌة جنط الؿاحف أمحؽ قي١ٮدٮرم 

٥ ٨٦ أ٫٩ ٢ّ يذعؽث ا٣ٛؿنكيح ا٣يت د٧٤ٕ٭ة يف مؿظ٤ح ٦ ج١ؿة ثٕؽ أف اكف ٝؽ د٤ًف                                                                            الٗؿ
ٕني ىلع اتل٤ٕي٥                                                         د٤ٕي٫٧ ادليين اتل٤ٞيؽم ٚي٧ة ي ٪ةّؿ ال١ذةديت كاخل٤ٮات ا٣يت تكذ

٤ح تلضؿبح د٤ٕي٧يح ٩ةصعح دا٦خ ألكرث ٨٦      ن           ٝؿ٩ة  ٨٦ الـ٨٦،  19                                                      ثة٣ٞؿآف ال١ؿي٥ مؤو 
                                                                        كأ٦ ٪خ ٣ٛٞؿاء املك٧٤ني ا٣ٞؽر الاكيف ٨٦ املٕؿٚح ال١ٛي٤ح ثةلٮلٮج اجلةصط إىل اجل٥ْ 

 اتل٤ٕي٧يح األػؿل.
ٜ ث٫ أزجخ الؿاحف أمحؽ قي١ٮدٮرم جنةظ٫ يف اتل٤ٕي٥ ا٣ٛؿنيس اذلم اتلع ك١٬ؾا

                                   ن       ن      ن                         يف كَ٪٫ ٗيجية كاقذُةع اف ي ج٤ٮر جنةظة  دراقية  كجنةظة  يف دكٮي٨ النؼىيح ا٣ٞةدرة 
ي٥ ٧ٔ يى٢ إىل راةقح اجل٧٭ٮريح يف إىل                    ن                  ىلع األداء كىلع احلك٥ ٦ٕة ، كٌلف أثؿز ٔز

            ن     كأوجط ق١ؿدريا  اع٦ة  1519كَ٪٫، كٌلف ٝؽ كو٢ إىل راةقح ا٢٧ٕ٣ اجلٞةيب ا٣٘يين يف 
ٗيجية، ز٥ ا٥ٌ٩ ل٧٤ؤد٧ؿ اتلأقحيس حلـب اتلض٧ٓ االٚؿيٌف  الحتةد ٩ٞةثةت ٧ٔةؿ

 .ادلي٧ٮٝؿايط
 احلؾب الٔؼين ادلئٍكؽايط 

ف ظـبة  ٝٮية   1519ػُة الؿاحف أمحؽ قي١ٮدٮرم ػُٮة ٦٭٧ح يف              ن     ن ظني أق 
يكذ٭ؽؼ حتٞيٜ االقذٞالؿ الٮَين، كٝؽ اػذةر حلـب٫ ٬ؾا اق٥ احلـب الٮَين 

كجنط ٨٦  ،ا االق٥ ادلاؿ ثأكرث ٨٦ زالزني اع٦ةادلي٧ٮٝؿايط، ٝج٢ أف دٕؿؼ مرص ٬ؾ
رب ا٣ٛؿنكحني ىلع دُجيٜ  99ػالؿ اجلٌةؿ الك٤ِل ادلءكب )ثةإلرضاب      ن                            يٮ٦ة ( يف أف جي 

 .ٝة٩ٮف ا٢٧ٕ٣ يف ٗيجية.
كٌلف َجيٕية أف ي٪ضط الؿاحف أمحؽ قي١ٮدٮرم يف حتٞيٜ اقذٞالؿ ٗيجية يف الٮٝخ 

ؼًل ٨ٔ ١ٚؿة االقذ٧ٕةر ا٣ٞؽي٥ تلؽػ٢ اذلم اك٩خ ادلكؿ االقذ٧ٕةريح ٝؽ ثؽأت دذ
ل٥ يكذضت دلٔٮة الؿاحف  1599ظٞجح االقذ٧ٕةر اجلؽيؽ، ك١٬ؾا ٚإ٫٩ يف ثؽايح اعـ 

٢ أف ي٧يض إىل حتٞيٜ االقذٞالؿ اذلم   ٌ                                                                 ا٣ٛؿنيس دجيٮؿ إىل اال٩ؽ٦ةج يف ٚؿنكة كٚ
٨٤ٔ يف 

 
      أ
 
٥ ٨٦ اظذٛة٫ّ ثةجلجكيح ا٣ٛؿنكيح1599أكذٮبؿ  9  ٥ كىلع ،، كذلٟ ىلع الٗؿ  الٗؿ

              ن                                                           ٨٦ أ٫٩ اكف ٌٔٮا  يف ا٣ربملةف ا٣ٛؿنيس ٧٠ة أرش٩ة، ك٨٦ اجلؽيؿ ثةذل٠ؿ أ٫٩ دٮيف يف أز٪ةء 



 

 

  

ىلع ٗري ٦ة ٬ٮ ٦ٕذةد ٨٦ ٔالج أ٦سةهل يف  ،ٔالص٫ ثةلٮاليةت املذعؽة األمؿيكيح
 ٚؿنكة.

 آذاره
كٌلف ل٤ؿاحف أمحؽ قي١ٮدٮرم دؿاث زؿم ٨٦ ال١ذت كاملعةرضات ا٣يت أ٣ٞة٬ة 

 ٕي ٬ؾا ا٣رتاث ل٤٘ح ا٣ٕؿبيح.           كٝؽ د ؿص٥ ث
 اىفؽق ةني ادلوتلني اليخني حتٍالن اـً غينيا 

ا  هلة ٨ٔ ٗيجية                                                              ن             ٨٦ ا٣ُؿيٙ أف ٗيجية اك٩خ ت كُل ث٘يجية ٠ٮ٩ة٠ؿم أك ا٣ٛؿنكيح د٧زي 
ثحكةك ا٣يت اكف ا٣ربد٘ةحلٮف ٝؽ اقذ٧ٕؿك٬ة كال دـاؿ ال٤٘ح ا٣ربد٘ةحلح قةاؽة ٚي٭ة، كبح٪٧ة 

حكةك م٤يٮ٩ة ك٩ىٙ ٚإف قاكف ٗيجية يج٤٘ٮف ز٧ة٩يح إًٔةٚ٭٥ يج٤ٖ ٔؽد قاكف ٗيجية ث
يجية ثحكةك  919كدجؽك ا٣جكجح ٩ٛك٭ة يف املكةظح )ٗيجية  ،م٤يٮ٩ة 19 أ٣ٙ لك٥ مؿبٓ، ٗك
أ٣ٙ ك٥ مؿبٓ( ٣ك٨ ٦ذٮقٍ دػ٢ ا٣ٛؿد ظكت إظىةءات األم٥ املذعؽة  95

ًٕةؼ ٬ؾا يف ٗيجية ثح٪٧ة ٬ٮ زالزح ا ،دكالرا يف ٗيجية 191كامل٪٧ْةت ادلكحلح ٚيج٤ٖ 
كبح٪٧ة حتذِٛ ٗيجية ثة٣ٛؿ٩ٟ ا٣٘يين ٚإف ٗيجية ثحكةك تنةرؾ يف  ،     ن دكالرا   1991ثحكةك 

 ٤٧ٔح ا٣ٛؿ٩ٟ اخلةص ث٘ؿب إٚؿيٞية.
* * * 



 

 

  

 
 
 

 



 

 

  

صة٬ؿ ثة٣ٞٮؿ إ٩ين لكخ
 
٨٦ ال٧ ٕرتًني ىلع ٦ة ي كُل   أثؽأ احلؽير ٨ٔ ال١ٮ٩٘ٮ ٚأ
٢ ٔجؽ اجلةن  يف ال١ٮ٩٘ٮ ٢ ل٥  ،ثذؽػُّ ث٢ ثة١ٕ٣ف ٚأ٩ة ٨٦ الالا٧ني ىلع أف ٬ؾا اتلؽػُّ

ل٥ يذٕؽ احلؽكد ادل٩ية الؿمـيح ، ككإ٧٩ة اكف وٮرية ك٦ْ٭ؿية ،يك٨ ثة٣ٞٮة امل٤ُٮبح
 كدٮٝٙ ٔ٪ؽ٬ة.

 غالكث الهُٔغٔ ةاألٌَ املرصي 
ٞ ي٨ يف ٚ٭٥ ٬ؾق اجلـايح امل٭٧ح ٨٦ صـايةت دةريغ ك٨٦ املؤقٙ أ٩٪ة ال ٩ـاؿ ٦  رص 

٪ُٕٛةد٫.، احلٞجح اجلةن يح ٥ ٨٦ ادىةهلة ثةأل٨٦ ا٣ٞٮَل املرصم يف أػُؿ ٦   ثةلٗؿ
ٚإف ٔالٝح مرص ثةل١ٮ٩٘ٮ أكرب ثكسري ٨٦ دىٮُّرات املرصيني ٨ٔ  ،بةػذىةر مؽيؽك

ح يف ٔ٭ؽ اخلؽيٮ كحن٨ ٩ٕؿؼ ٨٦ اتلةريغ احلؽير أف ظؽكد مرص ا٣ُجيٕي .٬ؾق ا٣ٕالٝح
 .إق٧ةٔي٢ م٤٧خ ال١ٮ٩٘ٮ

ز٥ ٩ٕؿؼ ٨٦ اتلةريغ املٕةن  أف الؿاحف ٔجؽ اجلةن  ل٥ يتك٥٤ راةقح اجل٧٭ٮريح 
ٜ أم٢ ا٣٘ؿب ا٣ٞؽي٥ يف ٚى٢ مرص ٨ٔ الكٮداف  1591يف يٮ٩يٮ   ٞ إال ثٕؽ أف اكف ظ

ٔ ؿؼ ىلع إ٫٩ إٔالف اقذٞالؿ الكٮداف يف ي٪ةيؿ  ف ظني اكف الؿاح ،1591كذلٟ ث٧ة 
ت  ألف يٮاٜٚ ٤ٔي٫ ا٣٘ؿب راحكةن جل٧٭ٮريح  ٔجؽ اجلةن  ال يـاؿ راحكةن ل٤ٮزراء، يذأ٬ 
مرص ثٕؽ أف د٪ٛى٢ الكٮداف كبٕؽ أف د٪ُٞٓ ٔالٝح اجلٮار املرصيح ٦ٓ قجٓ دكؿ 
ذى٤ح ث٧رص ظىت ٩٭ةيح ٔ٭ؽ الؿاحف حم٧ؽ جنيت كظىت  إٚؿيٞيح اك٩خ دؿدجٍ حبؽكد ٦ 

ل٤ٮزراء ثؽكف راحف ل٤ض٧٭ٮريح )أم ٦٪ؾ ٩ٮ٧ٚرب  ةن ا٣ٕ٭ؽ اذلم اكف ٔجؽ اجلةن  راحك
1591). 

كٌل٩خ ٬ؾق ادلكؿ يه إزيٮبية )ا٣يت اك٩خ ال دـاؿ دؿدجٍ ث٧رص اردجةَةن ٌٔٮيةن ٨٦ 
ٝج٢ أف ت كةرع  ،ال١٪حكح املرصيح ىلع قبي٢ املسةؿركاثٍ ٠سرية ٨٦ ثح٪٭ة ػالؿ 

م(، كاريرتية كتنةد ثةالقذٞالؿ ٨ٔ ٬ؾق ال١٪حكح تلُٞٓ أم ٔالٝح ٦ٓ احلك٥ املرص
٪ؽا كال١ٮ٩٘ٮ كأٚؿيٞية الٮقُٯ.  كًليجية كأٗك
 الهُٔغٔ اكُج سارا ٌتارشا ملرص 

ِل  ثةقذٞالؿ  1591ٚٞؽت مرص ٔالٝح اجلٮار املجةرش ثةل١ٮجنٮ يف ي٪ةيؿ  ٦ٓ ٦ة ق 
الكٮداف، كهلؾا ٚإف الٮصٮد املرصم يف ال١ٮ٩٘ٮ يف ٤ُ٦ٓ الكتي٪ةت ل٥ يك٨ اػرتااعن 



 

 

  

ىٮر أٔؽاء اجلةن يح ك٨٦ ا٣ٕضيت أف ي نةرًل٭٥ اجلةن يٮف يف دىٮر٥٬ ىلع حنٮ ٦ة ي  
٬ؾا ثٞرص ٩ْؿ  مؽيؽ، كإ٧٩ة اكف ٬ؾا الٮصٮد املرصم يف ال١ٮ٩٘ٮ ادىةال ث٧ةض ٝؿيت، 

 (1511-1591ل٥ ي٪ُٞٓ ثٕؽ، ألف أربٓ ق٪ٮات ٨٦ ٚٞؽاف اجلٮار كاحلؽكد املنرتًلح )
 ٣حكخ ثكةٚيح ل٤ٌٞةء ىلع املةيض.

ـٔي٥ ث يف ٝجي٤ح املٮ٩٘ٮ، كٌلف ٨٦ أث٪ةء  1599ةدؿيف لٮمٮ٦جة ٚٞؽ كدل اعـ أ٦ة ال
كإف اكف د٤ٕي٫٧ ٝؽ د٥  يف  ،اجلؼجح يف ثالدق كيف ٝجي٤ذ٫، ك١٬ؾا ٚإ٫٩ ظْٰ ثةتل٤ٕي٥

ؿ يف ا٣ربيؽ أُٔةق ظىة٩ح ًؽ االخنؿاط يف  ،املؽارس اتلبنرييح ٫ٛ ال٧ ج١   ّ ٣ك٨ دٮ
يذ٫، كخبةوح ٔ٪ؽ٦ة اكف يؿل ْٚةآ اهلٮيح األكربيح، كظِٛ ٤ٔي٫ إي٧ة٫٩ ثٮَ٪ ٫ ك٬ٮ 

االقذ٧ٕةر ابل٤ضييك يف ٦ٕةم٤ح املٮاَ٪ني الكٮد، كيه ْٚةآ من٭ٮرة، ص٤ٕخ ٨٦ 
وٮرة ابل٤ضي١يني يف أدثيةت د٤ٟ املؿظ٤ح وٮرة م نةث٭ح لىٮرة ا٣ربد٘ةحلني يف 

 ْٚةإ٭٥ اتلةرخييح.
 فيٍا كتو الؾاعٌث الؾغيً ةاحؽيؿ لٔمٌٔتا 

ٔي٥ ثةدؿيف لٮمٮ٦جة الٮّيٛيح كا٣ٕة٦ح ػةحلح ٨٦ املذةٔت ل٥ دك٨ ظيةة الـ
كامل٪٘ىةت، ظىت إ٫٩ دٕؿ ض لالد٭ةـ ثةلرسٝح، كظ ك٥ ٤ٔي٫ ثةلكض٨، كٝىض ٚرتة 

 ا٣ٕٞٮبح ز٥ ػؿج إىل احليةة ا٣ٕة٦ح.
ـٔي٥ ا٣٘ةين ٩كؿك٦ة إىل ٦ة  ـٔي٥ ثةدؿيف لٮمٮ٦جة ٨٦ اذلي٨ بلٮا دٔٮة ال كٌلف ال

ِل   ث٧ؤد٧ؿ أكؿا يف  ؽ مل٪٧ْح الٮظؽة اإلٚؿيٞيح ا٣يت رأق٭ة  1599ق  ك٬ٮ املؤد٧ؿ اذلم م٭ 
ـء األكرب ٨٦ ٬ؾا املضؽ ٝؽ ن كت إىل الؿاحف املرصم  ،٩كؿك٦ة ٩ٛك٫ كإف اكف اجل

الـ اجلةن م ا٣ٞٮة اجلة٧ٔح ملرص، كيه ك دمةؿ ٔجؽ اجلةن  لكجت كظيؽ ٬ٮ قُٮة اإٔل
إٔال٫٦، ٣ك٨ ٬ؾا اتلٮّيٙ  ٝٮة كصؽت دٮّيٛةن صي ؽان ٨٦ الؿاحف ٔجؽ اجلةن  ك٨٦

الَل كادلاعيئ كاملٕ٪ٮم آذل األٚؿيٞيني ٨٦ ظير ل٥ حيتكجٮا كإف اك٩خ  ٦ٓ جنةظ٫ اإٔل
ت ثةجلذةاش ثؽكف مٮاربح.  ٝٮأؽ ٥٤ٔ االصذ٧ةع الكيةيس ٝؽ ثرص 

ُةبلٮف ثجربة اعحلح ٨٦ حتؽم ا٣٘ؿب د  ٦  ـ٧ٔةء األٚؿيٞيٮف اجل ؽ  ظىت  ،ٚٞؽ أوجط ال
الالز٦ح حل٧ةيح ٬ؾق اجلربة كاقذ٧ؿار٬ة، ك١٬ؾا ٚإ٫٩ يف الٮٝخ اذلم  لٮ ل٥ ي١٤٧ٮا ا٣ٞٮة

ُج٫ ك٦ٞةالد٫،  ـٔي٥ ثةدؿيف لٮمٮ٦جة ٝؽ كو٢ إىل ذركة ابلالٗح كاحل٧ةقح يف ػ  اكف ال



 

 

  

كد٪ْي٥ املؤقكةت  ٚإ٫٩ ل٥ يك٨ ٝؽ كو٢ إىل ٦ة ي ٮازم ٬ؾق اذلركة يف دكٮي٨
٤ح حب٧ةيح االقذٞالؿ ث٢ كمحةيذ٫ ال١ٛي ا٣ٕك١ؿيح النٕجيح )٠ذ٪ْي٧ةت احلؿس اثلٮرم

 ٬ٮ ٩ٛك٫.
 ةاملغاةؽات األمؽيكيث ابليشييك االـخػٍار غالكث 

د٭ة  ٥ ٨٦ أف املاك٩ح ادلكحلح لالقذ٧ٕةر ابل٤ضييك ل٥ دك٨ يف أكج ٝٮ  كىلع الٗؿ
رات مؤزؿة يف الٮاٝٓ ا٣ٌٕٛل  ،كدأزري٬ة يف ٩٭ةيح اخل٧كح٪ةت ؽ   ٞ ٚإ٩٭ة اك٩خ حتذِٛ ث

ا٣ٛة٤ٔح يف ٬ؾا االقذ٧ٕةر ثةملؼةثؿات األمؿيكيح كأص٪عذ٭ة حبك٥ ٔالٝح الك٤ُح 
اإل٦ربيةحلح، ث٢ كبةجل٪ٮد ذكم امليٮؿ ا٣٘ؿبيح يف اجلحل ابل٤ضييك ٩ٛك٫.. ك١٬ؾا 

ـٔي٥ ثةدؿيف لٮمٮ٦جة لالٔذٞةؿ يف  ؿج ٔ٪٫ إال حلٌٮر مؤد٧ؿ  1595دٕؿض ال كل٥ يٛ 
٤ٮؿ كإ٩ؾارق يف مرص  كذلٟ ىلع حنٮ ٦ة صؿل ٦ٓ ،املةاؽة ال٧ كذؽيؿة يف ثؿكًلك٢ قٕؽ ٗز

٢ ٨٦ الكض٨ إىل مؤد٧ؿ ثؿكًلك٢ 1515يف زٮرة  ـٔي٥ ثةدؿيف لٮمٮ٦جة ٩ٞ  ، ث٢ إف ال
 ثة٣ُةاؿة ٦جةرشة.

اك٩خ اجلتيضح ا٣ُجيٕيح ملس٢ ٬ؾق املؤد٧ؿات االقذٞالحلح يه دٞؿيؿ إصؿاء 
٬ؾق اال٩ذؼةثةت اجليةثيح، ك٨٦ ا٣ُؿيٙ اف ٔؽد األظـاب ال١ٮ٩٘ٮحلح ا٣يت مةرًلخ يف 

ـٔي٥ ثةدؿيف لٮمٮ٦جة ال٧ كُل ، اال٩ذؼةثةت اكف أكرث ٨٦ ٦ةاح ظـب ٣ك٨ ظـب ال
ثةحلؿًلح الٮَ٪يح ٚةز ثأكرث ٨٦ قتني يف املةاح ٨٦ األوٮات، كب٭ؾا دكؿ قخ زاع٦ح 
جح ٨٦ ابل٤ضي١يني كظ٤ٛةا٭٥ ا٣٘ؿبحني كخبةوح  ثةدؿيف لٮمٮ٦جة ىلع ٗري ٗر

٦ةء الٮص٫ ا٣٘ؿيب دٕٚخ ثةألمٮر  األمؿيكةف.. ٣ك٨ الٌٍ٘ النٕيب كرضكرة ظِٛ
ـٔي٥ ثةدؿيف لٮمٮ٦جة راةقح احل١ٮ٦ح يف  ،إىل الىٮاب ا٣ُجييع يٮ٩يٮ  91ك٬ٮ أف يذٮىل ال

 يٮ٩يٮ. 99، كٝؽ أد٥ تن١ي٢ احل١ٮ٦ح يف يٮ٦ني أم يف 1511
  ضفو إغالن االـخلالل أزٌث
ؿ، امل٤ٟ ثٮدكاف م٤ٟ ث٤ضياك كراحف كزارا٫ حلٌٮر ظ٢ٛ إٔالف االقذٞال صةء

ٞ ىٮل ٨٦ محةس  ـ٧ٔةء األٚةرٝح، ك٬٪ة ّ٭ؿت الىٮرة ا٣ اذلم د يع إحل٫ ٔؽد ٨٦ ال
ـ٧ٔةء  ،كيه وٮرة ٩ةدرة يف ا٣ٕالٝةت ادلكحلح، ٣ك٨ ال١ٮجنٮ دٕٚخ ز٧٪ةن اغحلةن هلة ،ال

ـ إل٣ٞةء لك٧ذ٫أذلٟ  ٣ك٨ راحف كزراء ال١ٮ٩٘ٮ  ،ف راحف كزراء ث٤ضياك دٞؽ 



 

 

  

ـٔي٥ ثةدؿيف ل ٪ذؼت اذلم ٬ٮ ال ٮمٮ٦جة ٦٪٫ٕ ٨٦ أف يذلك ٥ ألف اق٫٧ ل٥ يك٨ كاردان ال٧ 
كأراد م٤ٟ ث٤ضياك أف يكتجٌف ٩ٛٮذق ٚٞةـ كأ٣ًف لك٧ح ٝةؿ  ،يف ٝةا٧ح املذعؽزني يف احل٢ٛ

خ بنجةث٭ة كأمٮاهلة ٨٦  ص٢ د٤ٕي٥ النٕت ال١ٮ٩٘ٮيل كرٚٓ أٚي٭ة إف ث٤ضياك ًع 
ر أث٪ةء ال١ٮ٩٘ٮ ٨٦ الك٤ٮؾ املترسع كذٮاق االٝذىةدم كظؾ  اذلم ٝؽ يؤدم إىل دؽ٦ري  م 

املؽ٩يح األكربيح ا٣يت ٤ٞ٩٭ة ابل٤ضيٟ إىل ذلٟ الٮ٨َ، كٌلف للك٧ح م٤ٟ ث٤ضياك كٝٓ 
ـٔي٥ ثةدؿيف لٮمٮ٦جة ٝةَٓ أٚاكر امل٤ٟ ابل٤ضييك  ،يسء ىلع ال١ٮ٩٘ٮحلني ظىت إف ال

 ، كاذلم ٝةؿ ٚي٫/«ادلمٮع كادلـ كاجلةر»خبُةث٫ اذلم ٔؿؼ ٚي٧ة ثٕؽ ثةق٥ ػُةب 
٭ة »مل٪ة٤ًٮف.. أ٩ذ٥ احلٮـ ٦ ٪ذرصكف/ أي٭ة ا أدؾ٠ؿكف الكؼؿيح كا٣ٕجٮديح ا٣يت ًٚؿ

٪ة  ،٤ٔي٪ة ال٧ كذ٧ٕؿ؟ أدؾ٠ؿكف إ٬ة٩ت٪ة َٮيالن  أل٩٪ة يف ٩ْؿ٥٬ ز٩ٮج؟ ٣ٞؽ اقذ٤٘ٮا أًر
٪ة ل٤ؿوةص كالكضٮف كذلٟ ل٧ ضؿ د أ٩٪ة نكىع ل٤عٛةظ ىلع  ك٩٭جٮا زؿكاد٪ة.. ٣ٞؽ دًٕؿ

 «.٠ؿا٦ذ٪ة ٠برش
ؿ اظ ذٛةؿ إٔالف االقذٞالؿ حل١ٮف ثؽءان ملؿظ٤ح صؽيؽة ٨٦ املذةٔت ك١٬ؾا حتٮ 

ر امل٤ٟ ابل٤ضييك كراحف كزارد٫ يف د٤ٟ ال٤عْح أ٫٩ كإف  كا٥٤ْ٣ ل١٤ٮ٩٘ٮحلني، ٚٞؽ ٝؿ 
ـٔي٥ ثةدؿيف لٮمٮ٦جة ال يججيغ أف يجًف ىلع ٝيؽ  ،اك٩خ ال١ٮجنٮ ٝؽ اقذ٤ٞخ ٚإف ال

 احليةة.
 الهخالٔج األمؽيكي حؽتيق 

ثٕؽ أف ّ٭ؿ أف ث٤ضياك  ،خلُٮات املٕؿكٚح يف ال١ذةلٮج األمؿيكٰك١٬ؾا ثؽأت ا
ل١٪٭ة اعصـة ٔ٪٫ يف ٢ّ  ا٣ْؿكؼ ادلكحلح اجلؽيؽة، ك١٬ؾا صةءت  ،دؿيؽ اال٩ذٞةـ

اخلُح األمؿيكيح ا٣يت ل٥ يك٨ أظؽ يف ذلٟ الٮٝخ يٕؿؼ أثٕةد٬ة ىلع اجلعٮ اذلم 
ٮح، كيف ٌٗٮف أيةـ ٤ٝي٤ح ث ؽأت اجلْةاؿ املٕؿكٚح ٩ٕؿ٫ٚ اآلف ثك٢  مٛةٚيح كًك

كد٤ٟ اآلحلةت املٞيذح ا٣يت د٥  ، كصج٭ح اإل٩ٞةذ ،كظؿًلح د٧ؿ د ،لالًُؿاثةت ا٧ٕ٣ةحلح
الف ٨ٔ د٧ؿ د ٔك١ؿم كأف ٔك١ؿ ال١ٮجنٮ اك٩ٮا  اقذؽاعؤ٬ة بك٭ٮ٣ح.، ٧٠ة ثؽأ اإٔل
يأ٩ٛٮف أف يؿأق٭٥ ٔك١ؿم ٗؿيب، أك ٗري كَين، ٠ؾلٟ ثؽا احلؽير ٨ٔ ا٩ٛىةؿ 

 ذلم ٬ٮ مىؽر زؿكة ال١ٮ٩٘ٮ.إ٤ٝي٥ اك٩ذة٩ة ا



 

 

  

ك١٬ؾا ٚإ٫٩ إذا اكف الؿاحف حم٧ؽ مؿيس ٝؽ اقذُةع أف ي الٔت ادلك٣ح ا٧ٕ٣يٞح 
ـٔي٥ ثةدؿيف لٮمٮ٦جة ٚٞؽ لك  يشء يف زالزح أقةثيٓ ٍٚٞ ،اع٦ةن اكمالن   ،ٚإف الؿاحف ال

٦ٓ أف ٬ؾق األقةثيٓ اثلالزح اك٩خ ٠ٛي٤ح ثتذٮيش زاع٦ذ٫ لألثؽ، كٝؽ د٧ خ املرسظيح 
ـٔي٥ ثٞ ؿار ٨٦ راحف اجل٧٭ٮريح وةظت امل٪ىت الرشيف اذلم أوؽر ٝؿارق ثٕـؿ ال

٪ؽ٦ة ظةكؿ ا٣ربملةف أف  ،ثةدؿيف لٮمٮ٦جة كجتؿيؽق ٨٦ والظيةد٫، كإٝة٣ح احل١ٮ٦ح ٔك
٥ لك الرشٔيةت   ُ ل لؿاحف اجل٧٭ٮريح ٚإف ا٣ٞٮل اجلة٧ٔح اك٩خ ٝةدرة ىلع أف حت  يذىؽ 

يةت ٨٦ ػالؿ دٕةك٩٭ة ٦ٓ را حف ٬يبح ارٌلف اجلحل مٮبٮدٮ اذلم وةر كاملرشٔك
٦ٓ  ،راحكةن ل١٤ٮجنٮ ()اك٣ٕةدة ٚي٧ة ٔؿٚ٪ةق ثٕؽ ذلٟ ٨٦ اال٩ٞالثةت ا٣ٕك١ؿيح اجلة٬ـة
ـٔي٥ ثةدؿيف لٮمٮ٦جة. ـٔي٥ الٮَين ال  ا٫٩ اكف و٪يٕح ٨٦ و٪ةآ ال

كبؽأت املٮاص٭ح ثني النٕت كاجلحل كَة٣خ ٬ؾق املٮاص٭ح، ك٦ٓ أف النٕت اكف 
٥ْٕ ابلالدي كيُؿ ىلع  اذلم اكف صة٬ـان  ،ٚإف مٮبٮدٮ ث٢ٌٛ ادل٥ٔ ا٣ٕك١ؿم ا٣٘ؿيب ،٦ 

رتب ىةن  ٨ ٨٦ قعٜ املٞةك٦ح النٕجيح كقعٜ الرشٔيح ٦ٕ٭ة، كدٞؽي٥ ٩ٛك٫ ىلع  ،ك٦  د٧ك 
يح ك٬ٮ املى٤ُط املؿادؼ ملى٤ُط ماكٚعح اإلر٬ةب يف ٔرص٩ة  ،أ٫٩ حمةرب ل٤نئٮ

 اذلم ٩ٕحن٫.
 ادلاعييث فؽيليا أول االُلالةات اىػفهؽيث يف إ

٬ٮ أكؿ اال٩ٞالثةت ا٣ٕك١ؿيح يف  1519اكف اال٩ٞالب ا٣ٕك١ؿم ملٮبٮدٮ يف 
 ثةقتس٪ةء ٦ة ٩ٕؿ٫ٚ ممة ظؽث يف ابلالد ا٣ٕؿبيح يف م٧ةؿ إٚؿيٞية. ،ادلاػ٤يح إٚؿيٞية

ـٔي٥ ثةدؿيف لٮمٮ٦جة ا٣يت ل٥ يجؼ٢ األمؿيكةف كال ا٣٘ؿب  أ٦ة ٝىح اٗذيةؿ ال
ٚٞىح  ،ة ٨٦ ثةب حتُي٥ الؿكح املٕ٪ٮيح لألٚةرٝح الٮَ٪حنيثترسيت ٠سري ٨٦ دٛىيالد٭

ـٔي٥ ثةدؿيف لٮمٮ٦جة كالٮَ٪حني  ،٦أقةكيح ثك٢  األثٕةد ك٨٦ ا٣ٕضيت أف ال
ال١ٮ٩٘ٮحلتني كٝٛٮا يف أوٕت ال٤عْةت دكف أيح مكةٔؽة ذات ٝي٧ح ٨٦ أمِّ ٨٦ 

ـٔي٥ ثةدؿيف لٮمٮ ٦جة ظيةد٫ يف ا٣ٞٮل ذات اتلأزري يف اعل٥ الكتي٪ةت، ك١٬ؾا ٚٞؽ ال
 أقةثيٓ ٍٚٞ. 9ثٕؽ ق٪ح كاظؽة ٨٦ اقذٞالؿ ثالدق كدٮحلح احلك٥ ملؽة  1511ي٪ةيؿ 

 اتلػعو املرصي يف الهُٔغٔ ضليلث 
كذٮيني/ املكذٮل  ،اتلؽػ٢ املرصم يف ال١ٮ٩٘ٮ أ٦ة ٚٞؽ اكف ثةػذىةر مؽيؽ ىلع م 



 

 

  

١ٮ٩٘ٮ ظني الالظٜ ٬ٮ املنةرًلح ثةلٮصٮد ا٣ٕك١ؿم ٨٦ ػالؿ الكٛةرة املرصيح يف ال
دُٮرت األظؽاث كاٝذٌخ كصٮد ٝةاؽ ٔك١ؿم يف ابلٕسح ادلث٤ٮ٦ةقيح كٌلف ٬ٮ ا٧ٕ٣يؽ 

يف الكٛةرة املرصيح ٚٞؽ اكف الكٛري ٬ٮ ادل٠ذٮر ك )املنري ٚي٧ة ثٕؽ( امحؽ إق٧ةٔي٢.
( اذلم ٢٧ٔ ٝج٢ ذلٟ كبٕؽ ذلٟ يف مٮق١ٮ. 1599حم٧ؽ مؿاد اغ٣ت )كزيؿ اخلةرصيح يف 

ةرة ٬ٮ حم٧ؽ إثؿا٬ي٥ اكم٢ )كزيؿ اخلةرصيح ٚي٧ة ثٕؽ يف ديك٧رب ٧٠ة اكف مكتنةر الكٛ
(. كٌلف ٝؽ قجٜ ٬ؾا مكذٮل آػؿ ٬ٮ املنةرًلح يف ٝٮات األم٥ املذعؽة حلِٛ 1599

كٌلف اذلم اػذري ٣ٞيةدة ٬ؾق ا٣ٛؿٝح ٬ٮ ا٣ٕٞيؽ )ا٣ٛؿيٜ ٚي٧ة  ،الكالـ ثإظؽل ا٣ٛؿؽ
 ثٕؽ( قٕؽ النةذيل.

ٚ٭ٮ املكتنةر ٔجؽ  ،رق امل٪ٛؿد دكر لك ٬ؤالءأ٦ة ابل٢ُ احلٞيٌف اذلم يٛٮؽ دك
ـٔي٥ ثةدؿيف لٮمٮ٦جة ٨٦ ، ا٣ٕـيـ إقعةؽ ك٬ٮ الؿص٢ اذلم اقذُةع د٭ؿيت اعا٤ح ال

ٞذ٫ مرص يف أز٦ح ال١ٮ٩٘ٮ ،٤ٝت ال١ٮجنٮ إىل مرص  ٞ ٨  ،ك٬ٮ أٝىص ا٩ذىةر ظ كٝؽ د٧ك 
)ملؽة يٮ٦ني( ٨٦ اوُعةث٭٥ ٔرب اجلـااؿ )دؿا٩ـيخ( ز٥ ثؿم٤ٮ٩ح )ملؽة يٮـ( ز٥ قٮيرسا 

ـٔي٥ ثةدؿيف لٮمٮ٦جة اثلالزح ٚؿانكٮا ثةدؿيف )الى٘ري(  ز٥ إىل ا٣ٞة٬ؿة كصةء أث٪ةء ال
كصٮحلة٩ة. كبٕؽ اعـ صةءت الـكصح ك٦ٕ٭ة كدل٬ة الؿاثٓ ركال. كٚي٧ة ثٕؽ ٚٞؽ دٮىل  ٬ؤالء 

 األث٪ةء ٦٪ةوت قيةقيح يف ثالد٥٬.
ٝٮات األم٥ املذعؽة حلِٛ  كٝؽ ركل ا٣ٛؿيٜ النةذيل أف مٮٝٓ ال١ذحجح املرصيح يف

الكالـ حتؽد يف مٮٝٓ يجٕؽ ٨ٔ ا٣ٕةو٧ح أ٣ٙ ٠ي٤ٮ ٦رت ظىت ال دكٮف ٝؿيجح ٨٦ 
ك٦ٓ ٬ؾا ٚإف دلؿ د كصٮد ال١ذحجح املرصيح يف ال١ٮ٩٘ٮ ٝؽ ػؽـ ا٤٧ٕ٣يح  ،األظؽاث

ـٔي٥ ثةدؿيف لٮمٮ٦جة.  ،الٮظيؽة اجلةصعح ا٣يت ٝة٦خ ث٭ة مرص كيه د٭ؿيت أكالد ال
٬ؾق ال١ذحجح ىلع احلؽكد ٦ٓ إٚؿيٞية االقذٮاايح )ا٣يت اك٩خ ختٌٓ  ٚإف كصٮد ٠ؾلٟ

كف ل٤ٕجٮر ٨٦  لالقذ٧ٕةر ا٣ٛؿنيس( اكف ي ٧س٢ إزاعصةن ٦ٕ٪ٮيةن ل٤ٛؿنكحني اذلي٨ يٌُؿ 
 ٦ٕرب ت كيُؿ  ٤ٔي٫ ٝٮات مرصيح دتجٓ األم٥ املذعؽة، ل١٪٭ة مرصيح!!

 مٔبٔحٔ واالنفطاق اهلييلك
ـ٧ٔةء اذلي٨ ( ٚأ1559ػ  1591أ٦ة مٮبٮدٮ ) وجط ىلع يؽ حم٧ؽ ظكجني ٬يلك ٨٦ ال

٦٭٥ ل٤ؿأم ا٣ٕةـ ا٣ٕؿيب ىلع أ٩٭٥ ظ٤ٛةء الؿاحف  ي٪٢ٞ ٔ٪٭٥ أٝٮاهل٥ كظ٧١٭٥ كي ٞؽ 



 

 

  

٥ ٨٦ دكرق املٞيخ يف ا٣ٌٞةء ىلع زاع٦ح كَ٪يح كركح  ،ٔجؽ اجلةن  كذلٟ ىلع الٗؿ
خيىف ىلع أظؽ.  ثؽال ٨٦ ظةهلة اذلم ال ،كَ٪يح اك٩خ ٠ٛي٤ح ثإاعدة األم٢ يف إٚؿيٞية

ـٔي٥ ثةدؿيف  ك٦ٓ أف مٮبٮدٮ ل٥ يك٨ ي٤٧ٟ ا٣ُةاؿات ال١ٛي٤ح ث٧ كةٔؽد٫ يف ٗؽرق ثةل
لٮمٮ٦جة ٚإف األمؿيكيني رساعف ٦ة زك دكق ثة٣ُةاؿات كقةٔؽكق أيٌة ثةإلماك٩ةت 

ـٔي٥ الٮَين ثةدؿيف لٮمٮ٦جة ٪خ ٨٦ ا٣ٞجي ىلع ال كٝؽ ٢ّ  . ال٤ٮصكتيح ا٣يت م١ 
أم أ٫٩  ،٦1559٪ؾ ا٩ٞالث٫ اثلةين كظىت كٚةد٫ يف  1519ؾ مٮبٮدٮ حيك٥ ٠ؿاحف ٦٪

كإف اكف مٮبٮدٮ ٝؽ ٝةـ  .اع٦ةن. ك٬ٮ اذلم ٗري  اق٥ ادلك٣ح إىل زااري 99ظك٥ ٠ؿاحف 
ـٔي٥ ثةدؿيف لٮمٮ٦جة كأوجط ث٧سةثح  1511ثة٩ٞالث٫ األكؿ يف  ٔ٪ؽ٦ة ػةف راحك٫ ال

 .1511الؿص٢ ا٣ٞٮم يف ادلك٣ح ك٬ٮ راحف لألرٌلف ٦٪ؾ 
 حتٍالن اـً الهُٔغٔ  تلاندو

ٚةل١ربل يه ال١ٮ٩٘ٮ  ،ثٌف أف ٩ٛؿؽ ثني ادلكتلني ال٤ذني حت٧الف اق٥ ال١ٮ٩٘ٮ
يخ ثةق٥ زااري ىلع يؽ مٮبٮدٮ ٚي٧ة ثني   ٧ كظىت  1591ادلي٧ٮٝؿاَيح ا٣يت اك٩خ ٝؽ ق 

ز٥ اعدت إىل اق٧٭ة األكؿ/ ال١ٮ٩٘ٮ ادلي٧ٮٝؿاَيح، كٌل٣ٕةدة يف إٚؿيٞية ىلع ، 1559كٚةد٫ 
ٚإ٩٭ة د جكت ىلع اعو٧ذ٭ة ٚت كُل   ،قبي٢ االػذىةر كاحلك٥ امل٤ٕٮ٦ةيت اتلٞؿييب

"ال١ٮ٩٘ٮ ٠يجنةقة".. يه اآلف ثٕؽ أف د٥ دٞكي٥ مرص كالكٮداف ز٥ ثٕؽ أف دٞكي٥ 
الكٮداف ٩ٛك٫ يه زةين أكرب ابلالد اإلٚؿيٞيح مكةظح ثٕؽ اجلـااؿ، كراثٓ دكؿ إٚؿيٞية 

ضريية كأزيٮبية، ك٦ذٮقٍ اجلةدش املعٌل االقِل ٨٦ ظير ٔؽد الكاكف ثٕؽ مرص ك٩ي
 دكالرا يف ا٣ٕةـ. 119ل٤ٛؿد 

كيه ا٣يت دجكت إىل  ،(أ٦ة ادلك٣ح األػؿل ٚيه دم٭ٮريح ال١ٮ٩٘ٮ )ثؽكف وٛةت
 ،كٌل٩خ تكُل  ث٧ كذ٧ٕؿة ال١ٮ٩٘ٮ ا٣ٛؿنكيح، كبةل١ٮ٩٘ٮ الٮقُٯ ،اعو٧ذ٭ة ثؿازاٚي٢

ادلي٧ٮٝؿاَيح، كيه دك٣ح و٘رية يٞرتب  كدٞٓ إىل ا٣٘ؿب ٨٦ مٞيٞذ٭ة ال١ربل ال١ٮ٩٘ٮ
ك٨٦  ،قاك٩٭ة ٨٦ أربٕح ماليني، كإف اك٩خ ٠جرية املكةظح ثة٣جكجح ٣ٕؽد قاك٩٭ة

ل١٪٭ة ل٥  ،أم ٝج٢ ال١ٮ٩٘ٮ ال١جرية ثٕة٦ني 1599ا٣ُؿيٙ ا٩٭ة ٩ة٣خ اقذٞالهلة يف 
ألقُل ، كيج٤ٖ ٦ذٮقٍ اجلةدش املعٌل ا1511دىجط ٦ٕؿكٚح ثةق٥ دم٭ٮريح ال١ٮ٩٘ٮ إال يف 

% ٨٦ ٦ذٮقٍ اجلةدش  911أم ٝؿاثح أربٕح إًٔةؼ أك  ،دكالرا يف ا٣ٕةـ 1191ل٤ٛؿد 
 .املعٌل األقُل ل٤ٛؿد يف ال١ٮ٩٘ٮ ال١جرية

* * * 



 

 

  

 

 
 

 



 

 

  

يف  ٚي٧ة ثني الؿؤقةء األٚةرٝح (9111-1511حلٮبٮدل الؿاحف ق٪ضٮر ) اكف الؿاحف
ا٣ٕرص احلؽير أكرث الكيةقحني اذلي٨ ق١جخ ٤ٔي٭٥ الىعةٚح األكركبيح األًٮاء 
                                                                     ثؽرصح ٦ ج٭ؿة ٤ٚٛذخ إحل٭٥ األ٩ْةر يف كٝخ ٨٦ األكٝةت دكف أف يكذ٧ؿ ٬ؾا األزؿ 

٥ ٨٦ لك ا٣ٕٮام٢ ا٣يت اك٩خ ٠ٛي٤ح ثذٞؽي٥  ،ألكرث ٨٦ ق٪ٮات ٦ٕؽكدة كذلٟ ىلع الٗؿ
٣ك٨ ا٣٘يةب الٮاًط ٣ٕ٪رص األوة٣ح اكف ٠ٛيال ثأف جن٥ ظٞيٌف يكذ٧ؿ أزؿق يف احليةة، 

                                                  ي ٞٮض لك اجل٭ٮد اذل٠يح يف و٪ةٔح جن٥ كَين ث٧ٞةيحف ٗؿبيح.
كأكؿـ كٚةدد٫ يف  ك٦ٓ أف ا٣ٕةل٥ اإلٚؿيٌف ٦٪ط مٮاٚٞذ٫ ىلع الؿاحف ق٪ضٮر

٩ٛك٫ ل٥ يك٨  ٚإف الؿاحف ق٪ضٮر ،٦٭٧حك مؤد٧ؿات ا٧ٞ٣ح ثةٔذجةرق راحف دك٣ح ذ٠يح
َؿكظةد٫ كػ ٫ُُ.ٝةدرا ىلع ابل

 
               ٞةء يف إٚؿيٞية ثٕؽ أف ٚن٤خ أ
 
                            

٣ك٨ ٦ج٤ٖ  ،( ٦سٞٛة كمةٔؿا ال مٟ يف ٬ؾا1511املٮلٮد ) اكف الؿاحف ق٪ضٮر
زٞةٚذ٫ كمةٔؿيذ٫ اكف يٞٙ ٔ٪ؽ ظؽكد االردٮاء ٨٦ امل٪جٓ ا٣٘ؿيب كاصرتار أٚاكرق ٦ٓ 

ٕ٭ة يف ٝة٣ت ٗؿيب أيٌة ٣ك٨ الالٚذح ٍٚٞ إٚؿيٞيح.. ١٬ؾا نكذُيٓ أف  ٩٪ْؿ إىل ًك
( 1591( "إزيٮبيةت" )1519النٕؿيح ك٦٪٭ة "ٝؿبةف أقٮد" ) أ٧ٔةؿ الؿاحف ق٪ضٮر

 (.1515( "رزةء الىةثيةت" )1511"حل٤يةت" )
 حمييثو أضٔل إـالٌيث

اكف الؿاحف حلٮبٮدل ق٪ضٮر ٨٦ أوٮؿ اػذ٤ُخ ٚي٭ة قالالت املك٧٤ني اذلي٨ 
صربكا ىلع اتل٪رص بكالالت حم٤يح أػؿل، كٌلف كاظؽا

 
                                      أ
 
٨٦ ا٣ٛذيةف اذلي٨ اظذٌ٪٭٥   

                                                                       االقذ٧ٕةر ا٣ٛؿنيس يف ٦ؽارق٫، ٨٦ ػالؿ امل٪ط ادلراقيح ا٣يت دؤ٦ ٨ اإلٝة٦ح كادلراقح 
يف املؽارس ادلاػ٤يح ا٣يت دٮٚؿ لك يشء ظىت ي٪ٕـؿ ا٣ُة٣ت ٨ٔ احليةة ا٣ٕةديح يف 
 ،ػةرج املؽرقح، ك٦ٓ أف املؽرقح اك٩خ ممٮ٣ح ٨٦ مؤقكةت ديجيح ٚإف ٬ؾا ل٥ ي٧٪ٕ٭ة

٨٦ أف درتًل٫ يجؽك ٧٤ٔة٩ية ٚٞؽ اك٩خ و٤ذ٫ ثةألدب ا٣ٛؿنيس كال٤٘ح ا٣ٛؿنكيح  ،اك٣ٕةدة
ٝؽ دٮزٞخ ظىت أوجعخ ث٧سةثح ٬ٮيذ٫ اجلؽيؽة ا٣يت م١٪ذ٫ يف ٩٭ةيح األمؿ ٨٦ الٮوٮؿ 

( كاًُؿد٫ 1511ثٕؽ أف كو٢ إىل راةقح الك٪٘ةؿ ) ،إىل ٌٔٮيح األكةدي٧يح ا٣ٛؿنكيح
 (.1591ا٣ْؿكؼ إىل اتلؼٌل ٔ٪٭ة )



 

 

  

 نخالٔج اىغػر ةاملفيٍني
( ثةالدٛةؽ ٦ٓ 1511إىل راةقح الك٪٘ةؿ ٔ٪ؽ اقذٞالهلة ) كو٢ الؿاحف ق٪ضٮر

 دية ىلع أف يكٮف راحكة كخيذه ثةلنبٮف اخلةرصيح كأف يكٮف ٦ة٦ةدك ،املك٧٤ني
الـ ا٣ٛؿنيس ق٤ٍ الٌٮء  راحكة ل٤ٮزراء كمكبٮال ٨ٔ اتل٪٧يح كادلاػ٢، ٣ك٨ اإٔل

ٍٚٞ حبير ال يْ٭ؿ ٦ة٦ة دك كحبير ي٧ك٨ إزاظذ٫ يف أٝؿب  ضٮرلك٫ ىلع الؿاحف ق٪
 1519ٚيف ديك٧رب  ،ٚؿوح ثةد٭ة٫٦ يف أم مؤامؿة، كل٥ يذأػؿ ٦س٢ ٬ؾا ا٣رتديت املٕذةد

اع٦ة كا٩ٛؿد  19كبٌف يف الكض٨  ،أذ٢ٞ ٦ة٦ةدك دية ثذ٭٧ح اتلعؿيي ىلع اال٩ٞالب
كيه وٮرة ل٥ يك٨  يطثةحلك٥، كأّ٭ؿ ٩ٛك٫ يف وٮرة ادلي٧ٮٝؿا الؿاحف ق٪ضٮر
٣ك٨ احلك٥ ل٥ يكذٞؿ هل ٚٞؽ دٕؿض ملعةك٣ح لالٗذيةؿ يف ٦ةرس ، ظ٫ْ ٦٪٭ة ٠جريا

ؽاـ، ك١٬ؾا ثؽأ الؿاحف ق٪ضٮر1519            ٩ٛك٫ ي ؽرؾ                                                   ، كظ ك٥ ىلع ٦ ٪ٛؾ٬ة ثةإٔل
اًُؿار ٗري ك اقذعة٣ح اقذٞؿار األمٮر هل ث٘ري ملك دي٧ٮٝؿايط ٦ٞرتف ثإن ار

اًُؿارق إىل قعٜ االظذضةصةت ك ٩ْةـ احلـب الٮاظؽإن ارق ىلع ثٞةء  ٧٬ة ،ػٛيني
الثيح.  ُ           ا٣

ـء ٨٦ ٚؿنكة ث٢ إ٫٩ اكف ٨٦  ،٢ّ الؿاحف ق٪ضٮر ي٪ْؿ إىل الك٪٘ةؿ ىلع أ٩٭ة ص
ث٢ إ٫٩ اكف رمـا  ،ادلأني إىل كصٮد ٠ٮ٦٪ٮ٣ر ٚؿنيس ىلع ٗؿار ال١ٮ٦٪ٮ٣ر ا٣ربيُةين

ىل أف ٦س٢ ٬ؾق ادلٔٮة ل٥                                                   ٨٦ الؿمٮز ال٧ ج١ؿة ل٤ٛؿ٩كٮٚٮ٩يح، ك٨٦ احلٜ أف ن نري إ
ٓ ممزي ٦ٓ ٚؿنكة ىلع ظني أف داعة  ،دك٨ رشا حمٌة ٚٞؽ اظذْٛخ ل٤ك٪٘ةحلني ثًٮ

ٜٞ أيح                                                                           ا٣ٞٮ٦يح ا٣ٕؿبيح ٨٦ ا٣ٕك١ؿيني اجلٮاثٖ ٝؽ أٚٞؽكا مٕٮب٭٥ لك اردجةط ميلك حي 
ك٨٦ ز٥ ص٤ٕٮ٥٬ يف وٮرة  ،ثٕؽ٦ة أٚٞؽك٥٬ اإلظكةس ثك٢ ا٩ذ٧ةء ،ٚةاؽة د٩يٮيح
أل٫٩  ،ىلع أيح ظةؿ كال ثأيح درصح ك٬ٮ ٦ة ل٥ ي٫٤ٕٛ الؿاحف ق٪ضٮر ،٩يحأٔؽاء اإلنكة

 .اكف يف ابلؽايح كاجل٭ةيح ٦سٞٛة ال يكت٪ؽ إىل اإلي٧ةف ثة٣ٞٮة ٚعكت
 اتلِيح االعخياري 

كت ل٤ؿاحف ق٪ضٮر                                                 أيٌة أ٫٩ ل٥ ي كةثؿ، ٚٞؽ أاعد دٞيي٥ املٮٝٙ كٝج٢ أف                   حي 
ػ كٝج٢ أف خي٫ٛ٤ ٩ةاج٫ ٔجؽق ًيٮؼ يف  ريحيت٪ةزؿ ثإرادد٫ ٨ٔ ق٤ُذ٫ يف راةقح اجل٧٭ٮ

                                                                       ا٩ذٞةؿ ق٤ِل ص٪ ت الك٪٘ةؿ ٠سريا ٨٦ ا٣ٕ٪ٙ ا٣ٞةد٢ كالٌيةع اذلم ال ٦ربر هل. كإذا 



 

 

  

                                                    ٝؽ ٚن٢ يف أف ي ٞؽـ أظؽ اجل٧ةذج املٌيبح ل٤عك٥ ادلي٧ٮٝؿايط  اكف الؿاحف ق٪ضٮر
ٮرط يف اال٩ؽٚةع ٚإ٫٩ ثال مٟ ل٥ يذ ،أك لألوة٣ح اإلٚؿيٞيح احلٞيٞيح أك ل٤ذ٪٧يح اذل٠يح

إىل ٝذ٢ مٕج٫ أك إىل إمٕةؿ ظؿب أ٤٬يح.. كرب٧ة اكف الكجت اجلٮ٬ؿم يف ا٩ذ٭ةص٫ ٬ؾا 
 الك٤ٮؾ احل١ي٥ أ٫٩ ل٥ يك٨ ٔك١ؿم اجلٮل كال اهلٮل.

َي٤ح ظك٥ الؿاحف ق٪ضٮر اك٩خ اللك٧ح ل٧٤كتنةري٨ الكيةقحني ا٣ٛؿنكحني، ك
 ،٧ة ثٌف اتل٤ٕي٥ ثةل٤٘ح ا٣ٛؿنكيحكٌلف أمؿ دٞيي٥ ا٤٧ٕ٣ح الك٪٘ةحلح ثيؽ ا٣ٛؿنكحني، ٠

                                                                     ك١٬ؾا ي ٧ك٨ اجلْؿ إىل ظ٫٧١ ىلع أ٫٩ ا٦ذؽاد لالقذ٧ٕةر حتخ الٚذح كَ٪يح أك ٠أ٫٩ 
 .ظة٣ح مرص يف ٔ٭ؽ اخلؽيٮ دٮٚيٜ ىلع قبي٢ املسةؿ

 املأذٔرات يف الفياـث واثللافث 
ديعخ هل اك ٚإف الؿاحف ق٪ضٮر ،ك٦ٓ ٬ؾا لك٫

 
        بنةٔؿيذ٫ كأق٤ٮب٫ كامل٪ىح ا٣يت أ
 
ف                              

ٝةدرا ىلع أف يٞؽـ ٠سريا ٨٦ املأزٮرات امل٭٧ح يف الكيةقح كاثلٞةٚح ٚ٭ٮ اذلم ٝةؿ ىلع 
قبي٢ املسةؿ إف األثيي ال يكذُيٓ أف يكٮف أقٮد إَالٝة ألف الكٮاد ٬ٮ احل٧١ح 

 كاجل٧ةؿ.
ظةرضا ثة٣ُجٓ يف ٕٚةحلةت احلٮنك١ٮ كا٣ٛؿ٩كٮٚٮ٩يح  اكف الؿاحف ق٪ضٮر

ك٬ؾق ا٣ٞةا٧ح ا٣ُٮي٤ح ٨٦ ال١ية٩ةت كاألقٛةر ا٣يت  كاتلٕةكف ا٣ٛؿنيس األٚؿيٌف،
تكذ٭ؽؼ اإلثٞةء ىلع الى٤ح االقذ٧ٕةريح دكف أف دٕىن ثةالردٛةع ثةملكذٮل األٚؿيٌف 

٩ٛك٫ ل٥ يٕؽ  الؿاحف ق٪ضٮر إىل اجلؽيح ا٣ٞةدرة ىلع إٚةدة ٚؿنكة ٩ٛك٭ة، ك٦ٓ أف ٧٩ٮذج
ـاؿ  ٦ذةظة يف إٚؿيٞية بكجت هلةث احليةة كرسٔح دؽاٚٓ ا٣برش ٚإف ٚؿنكة الؿق٧يح ال د

                                                      د ٧ةرس قيةقذ٭ة يف اقذجكةخ ٧٩ٮذص٫ ظىت كلٮ ثُؿيٞح ٦ْ٭ؿيح.
 يف األكاديٍيث اىفؽنفيث 

( يف ٦٪ُٞح ٩ٮر٦ة٩ؽم يف 9111ػ  ٦1591ة ثٌف ٨٦ ظيةد٫ ) اعش الؿاحف ق٪ضٮر
ٓ أديب ٦ذ٧زي ظير أوجط أكؿ ٌٔٮ ٗري ٚؿنيس يف األكةدي٧يح  ،ٚؿنكة، ٦ذ٧ذٕة ثًٮ

)دل٧ٓ اخلةدلي٨( كٝؽ م٢٘ ال١ؿيس الكةدس ٔرش اذلم ا٩ذؼت لن٫٤٘ ا٣ٛؿنكيح 
كظىت دٮيف ٧٠ة يٞيض ث٭ؾا ٝة٩ٮف املض٧ٓ، ك٨٦ ا٣ُؿيٙ أف األكةدي٧يني  1599

صحكاكر ديكذةف حل١ٮف ػ٤ٛة هل  ا٣ٛؿنكحني ا٩ذؼجٮا الؿاحف ا٣ٛؿنيس الكةثٜ ٚة٣ريم



 

 

  

( ٚٞؽ اكف مج٫ 1591ىتظ 1599أ٦ة ق٫ٛ٤ يف ٬ؾا املٕٞؽ )يف ا٣ٛرتة ٨٦  ،٦9119٪ؾ 
 .ك٬ٮ الاكدت كاملؤرخ أ٩ذٮاف ٦ريبٮا قيةيس

ظرض ص٪ةزد٫ راحف اجل٧ٕيح الٮَ٪يح  9111ديك٧رب  95يف  ملة دٮيف الؿاحف ق٪ضٮر
ا٣ٛؿنكيح ككزيؿ ادلك٣ح ا٣ٛؿنيس ل٤نبٮف اخلةرصيح ٣ك٨ الؿاحف ا٣ٛؿنيس صةؾ 

 مرياؾ كراحف كزارد٫ صٮقجةف ل٥ حيرضا اجل٪ةزة.
 ـِشٔرساٌػث 

ثإَال٫ٝ ىلع صة٦ٕح ٚؿنكيح ػةوح  يف مرص أجنـ خت٤يؽ رقِل الق٥ الؿاحف ق٪ضٮر
ثةتل٪٧يح أٝي٧خ يف اإلق١٪ؽريح برشا٠ح ٦ٓ مرص، ثيؽ أف اخلالٚةت ابلريكٝؿاَيح 
املٕذةدة ثني ممسٌل ادلكتلني ل٥ د٧ك٨ اجلة٦ٕح ٨٦ أف ختُٮ أم ػُٮة كاقٕح يف قبي٢ 

 كٝؿاَية ركدح٪ية ٦ذٮإًة إىل أثٕؽ احلؽكد.٢ٞ٩ اثلٞةٚح أك ا١ٛ٣ؿ كبٌف دكر٬ة ثري
* * * 



 

 

  

 

 
 



 

 

  

ـ٧ٔةء األٚةرٝح اذلي٨ ملٕخ أق٧ةؤ٥٬ يف ظٞجح احلؿب ابلةردة ث٢ ٦٪ؾ  ٨٦ ثني ال
ف أف                                                                        ا٩ذ٭ةء احلؿب ا٣ٕةمليح اثلة٩يح يأيت اق٥ الؿاحف ا٣٘ةين ٩كؿك٦ة يف ال٧ ٞؽ٦ح، كبؽك

ـ٧ٔةء األٚةرٝح املٕةن ي٨ هل ٚإ٩٪ة  ٩ؽػ٢ يف ٦ٛة٤ًح رسيٕح ثح٪٫ كبني ٗريق ٨٦ ال
٥ أف  نكذُيٓ أف ٩ؾ٠ؿ أف ماك٩ذ٫ كو٤خ إىل اػذيةرق راحكة مل٪٧ْح الٮظؽة اإلٚؿيٞيح ٗر

اغ٩ة ل٥ دك٨ ٦ٞؿ ٬ؾق امل٪٧ْح، كل٥ دك٨ األىلع وٮدة ثني ادلكؿ امل١ٮ٩ح هلة ٧٠ة أ٩٭ة 
ىت كال ىن كال األكرب مكةظح كال األكرث قاك٩ة.. ك٦ٓ ٬ؾا اك٩خ  ل٥ دك٨ اأٔل اأٗل

ؿيةت الكيةقح  ،ل٤ؿاحف ٩كؿك٦ة ٬ؾق املاك٩ح املذٞؽ٦ح                                    ٣ك٨ ٬ؾا ل٥ ينٛٓ هل يف دل 
ادلكحلح كظ١ٮ٦ةد٭ة اخلٛيح ث٢ رب٧ة اكف ٬ؾا ٦ؽاعة إليؾاا٫ كالٮٝٮؼ ًؽق كا٣ٌٞةء 

 .٤ٔي٫

 ملاذا وكف اىغؽب عػه 
ا٣٘ؿب كا٣ٕؿب ٦ٕة ًؽ الؿاحف ٩كؿك٦ة ٬ٮ أ٫٩ اكف اكف الكجت اثلةين لٮٝٮؼ 

ـ٧ٔةء األٚةرٝح ٚ٭٧ة كزٞةٚح كد٧٤ٕة، كٝؽ ا١ٕ٩ف ٬ؾا ىلع ٚ٭٫٧ كإدرا٫٠ ٚأوجط  أكرث ال
أكرث٥٬ ٚ٭٧ة كدٛ٭٧ة، كهلؾا ٚإ٫٩ ظني كٝٓ اال٩ٞالب ٤ٔي٫ أرق٢ ٣ٕجؽ اجلةن  ثرصيط 

الؿقة٣ح ٤ٔ٪يح د٧ة٦ة كال ا٣ٕجةرة أف يجذج٫ ألف ادلكر ٝةدـ ٤ٔي٫ رسيٕة، كل٥ دك٨ ٬ؾق 
رسيح د٧ة٦ة ل١٪٭ة دمٕخ ثني ا٣ٕال٩يح كالرسيح أل٩٭ة اك٩خ ظٞيٞح كاًعح، كٌلف دةريغ 

ك٨٦ املؤقٙ أف الؿاحف ٔجؽ اجلةن  ل٥ يجذج٫ ث٧ة ٚي٫ ال١ٛةيح ملة  ٬1511ؾق الؿقة٣ح ٬ٮ 
ضيض٭ة 1519د٧ٌ٪ذ٫ رقة٣ح الؿاحف ٩كؿك٦ة ٚاك٩خ ٦أقةة   .ثك٢ ٝكٮد٭ة ًك

ـٔي٥ الٮَين املؽين املذ٥٤ٕ اذلم يٞٮد ٧َٮظةت اكف الؿاح ف ٩كؿك٦ة ٧٩ٮذصة ل٤
مٕج٫ إىل األ٢ٌٚ ٔرب دٕٛي٢ احليةة احلـبيح كو٪ؽكؽ اال٩ذؼةثةت كا٤٧ٕ٣يح 
ادلي٧ٮٝؿاَيح ثة٣زتا٨٦ ٦ٓ قٕي٫ ل٤ؼالص ٨٦ املكذ٧ٕؿ كٝكٮد٫ ىلع األرض كالنٕت، 

٥ ٤ٝح  ٕٙ ٔٞيؽد٫ ادليجيح، كٗر  ً  ٥ حمىٮهل ٨٦ ا٢٧ٕ٣                                                   اكف الؿاحف ٩كؿك٦ة ٗر
ؽ اجل٧ة٬ري كيٞٮد ظؿًلذ٭ة يف اتلٕةم٢ ٦ٓ ا٣٘ؿب ٨٦ أص٢ أف                                                                        النٕيب ٝةدرا ىلع أف حين 

ٜٞ اآل٦ةؿ اتل٤ٞيؽيح يف االقذٞالؿ ك٦ة ثٕؽ االقذٞالؿ  .                                             حي 

 الؽئيؿ املخػيً 
ٚٞؽ م٤٘ذ٫  ٧ٚ1515ٓ أ٫٩ كدل  ،ثؽأ الؿاحف ٩كؿك٦ة ننة٫َ الكيةيس ك٬ٮ ٩ةًش

٢٧ ثةتلؽريف/ لنجةبظيةد٫ امل٭٪يح يف أكؿ ا  اكف ٝؽ ختؿج يف دار امل٧٤ٕني يف أكؿا ٔك
 1519ز٥ يف ثؿيُة٩ية  1599ز٥ ٩ةؿ ٚؿوذني ٦ذذةحلتني لرلراقح يف الٮاليةت املذعؽة 



 

 

  

٧٠ة أوجط ٝةدرا ىلع  ،كأوجط ٦زتكدا د٧ة٦ة ثة٣ٛ٭٥ ا٣٘ؿيب لالٝذىةد كإدارة مبٮ٫٩
 .مٮاص٭ح اجل٧ة٬ري ثرب٩ة٦ش حمؽد

                                              ػُٮات الؿاحف ٩كؿك٦ة يف ننة٫َ الكيةيس ال٧ ٨٤ٕ أك  اك٩خ أكىل 1519يف 
الرصيط ككو٢ إىل ٦٪ىت أ٦ني اعـ مؤد٧ؿ مةَئ اذل٬ت أك قةظ٢ اذل٬ت )ك١٬ؾا 

قةظ٢ / اكف اق٥ اغ٩ة يف ٦٪ة٧ٗح ٦ٓ اق٥ صةرد٭ة اإلٚؿيٞيح الٮإٝح إىل ا٣٘ؿب ٦٪٭ة
٦ٕؿكٚح  ظ٤حا٣ٕةج أك ٠ٮت دم إيٛٮار( كٌلف ٨٦ ا٣ُجييع أف يجؽأ الؿاحف ٩كؿك٦ة ر

ٚ ٞؽاف احلؿيح ز٥ ٦ٓ إاعدة ث٪ةء ال١يةف الكيةيس اذلم ي٢٧ٕ ٨٦ ػالهل ذٞةؿ ك  .                                                                      ٦ٓ األ

ـ٥ٔ ا٣ٕةل٥ أ٫٩ ٝؽـ اظرتا٫٦ حلٜ  1519                             ك١٬ؾا أذ ٢ٞ الؿاحف ٩كؿك٦ة يف  ثح٪٧ة ي
ـ٥ٔ أف األم٥ املذعؽة ٝةدرة ىلع احلٛةظ ل٤نٕٮب ىلع ظٞٮٝ٭ة يف  دٞؿيؿ املىري، كي

 ظك٥ ٩ٛك٭ة ث٪ٛك٭ة ثٕيؽا ٨ٔ قُٮة االقذ٧ٕةر. االقذٞالؿ كاقرتداد

 ضؾب املؤحٍؽ الشػيب 
أقف الؿاحف ٩كؿك٦ة ال١يةف اثلةين اذلم ٢٧ٔ ٨٦ ػالهل ٚأوجط  1515يف 

 1591                                                                   املؤد٧ؿ ظـبة ثةق٥ ظـب املؤد٧ؿ النٕيب، كٌلف ٨٦ ا٣ُجييع أف ي ٕةد أذٞةهل يف 
٪٭ة  ٨٦ أف دؽ٥ٔ ٠ٛةح الؿاحف                                                ك٦ٓ ٬ؾا ٚإف الٮيع الكيةيس ل٤ض٧ة٬ري ا٣٘ة٩يح م١ 

                                                                      ٩كؿك٦ة ثأف دجذؼج٫ ك٬ٮ يف الكض٨، ك٨٦ ز٥ ٚٞؽ أوجط ىلع املكذ٧ٕؿ أف ي ٛؿج ٔ٪٫ 
أم ٝج٢ أف دٞٮـ زٮرة يٮحلٮ ثأربٕح  1599ث٢ كأف يرتًل٫ يذٮىل راةقح الٮزارة يف ٦ةرس 

 م٭ٮر.

١٬ؾا اك٩خ زاع٦ح الؿاحف ٩كؿك٦ة ٝؽ حتٞٞخ كدج٤ٮرت يف وٮرة اقذالـ 
ك٦ٓ ٬ؾا ٚإف أدثيةت الكيةقح املرصيح دذعؽث ٨ٔ  1599ٝج٢ زٮرة  احلك٥ ٦٪ؾ ٦ة

الؿاحف ٩كؿك٦ة كًلأ٫٩ و٪ةٔح ٩ةن يح، كأ٫٩ ل٥ يٮصؽ إال ث٢ٌٛ ملٕةف ٔجؽ اجلةن  
كٝيةدد٫ ل٤ذعؿر الٮَين يف إٚؿيٞية، ك٬ٮ ٩ٮع ٨٦ النٮٚٮ٩يح ٗري املكذعجح يف ويةٗح 

ٕؿب ٨٦ ٝج٤٭٥( ملرص ك٣ُؿيٞذ٭ة اتلةريغ ثُؿيٞح اك٩خ ٠ٛي٤ح ثكؿا٬يح األٚةرٝح )كا٣
 .يف احلؽير ٨ٔ احل٤ٛةء

                                        أن اـً اغُا اكن ي ؽيق ىلع إٌرباؼٔريث إـالٌيث 
جنط الؿاحف ٩كؿك٦ة يف أف خيٮض ٦ٕؿًلح مٮاديح ٦ٓ ا٣ربيُة٩حني ٨٦ أص٢ إٔالف 
اقذٞالؿ اغ٩ة، كٌل٩خ ثؿيُة٩ية يف ذلٟ الٮٝخ دذؼ٤ه ٨٦ املكذ٧ٕؿات ثُؿيٞح حتِٛ 

ج٤يح د٧س٤خ ىلع قبي٢ املسةؿ يف ثٞةء ال٤٘ح اإلجن٤زييح لك٘ح رق٧يح               هلة ظٞٮٝة م كذٞ



 

 

  

                                                                        ٣٘ة٩ة.. ك٨٦ ا٣ُؿيٙ أف اق٥ اغ٩ة اكف ي ٤ُٜ ىلع إ٦رباَٮريح إقال٦يح دٞٓ إىل الن٧ةؿ 
                                                                    ٨٦ أرض اغ٩ة احلةحلح كل٥ دك٨ ٬ؾق اإل٦رباَٮريح ت كيُؿ ىلع ٬ؾق األرض ا٣يت ق٧ة٬ة 

٨ زٞةٚح الؿاحف ٩كؿك٦ة ك٧َٮظ٫ إىل األكربيٮف ىلع َؿيٞذ٭٥ بكةظ٢ اذل٬ت. ٣ك
ث٤ٮرة اتلةريغ املٮىح دٕٚذةق إىل اػذيةر ٬ؾا االق٥ كإٔالف اقذٞالؿ قةظ٢ اذل٬ت 
                                                                           ث٭ؾا االق٥ ا٣٘ةين اذلم ي ؾ٠ؿ املكذ٧ٕؿي٨ دك٦ة ثةالق٥ النبي٫ ك٬ٮ ٗيجية ا٣يت ال تنرتؾ 

 .٦ٓ اغ٩ة يف أم ظؽ ٨٦ احلؽكد

 اىػٍق االفؽي ي 
ٔ ٧ٞة إٚؿيٞية ي كةٔؽ٬ة اكف الؿاحف ٩كؿك٦ة ٦ية                                                    ال إىل أف يٮصؽ ٣٘ة٩ة ك٦سيالد٭ة 

كٌلف حبك٥ دراقذ٫ يف أمؿيكة  ،ىلع جتةكز منالكت ادلكؿ ظؽيسح االقذٞالؿ
جح االقذ٧ٕةر ا٣ٞؽي٥ يف إاعدة ادلػٮؿ إىل احلك٥  كبؿيُة٩ية ٝةدرا ىلع أف يكترشؼ ٗر

٦ٕؾكر أف مرص  املعٌل ٨٦ ػالؿ اال٩ٞالثةت ا٣ٕك١ؿيح، ك٨ّ الؿاحف ٩كؿك٦ة ك٬ٮ
أف حتٜٞ هل  ثٮز٩٭ة اإل٤ٝيِل كص٭ةز إٔال٦٭ة الٌؼ٥ كمؤقكةد٭ة اثلٞةٚيح ٝةدرة ىلع

ك٣٘ة٩ة ٬ؾا ا٧ٕ٣ٜ ال١ٛي٢ ثذضةكز املؿظ٤ح احلؿصح ٨٦ اتلةريغ احلؽير، ك١٬ؾا أٝج٢ 
الؿاحف ٩كؿك٦ة ىلع مرص ثإػالص ككٝٙ ٦ٕ٭ة ىلع ادلكاـ، ث٢ إ٫٩ ىلع ١ٔف ٦ة ٬ٮ 

ثة٣٘ؿبحني يف الـكاج كاملىة٬ؿة آزؿ أف يزتكج ٨٦ مرص ٨٦  ردجةطقةاؽ يف صي٫٤ ٨٦ اال
 .ظير املجؽأ كأف يؤًلؽ ث٭ؾا الك٤ٮؾ ىلع ٚ٭٫٧ ملكذٞج٢ اغ٩ة كملكذٞج٫٤ ٬ٮ يف احلك٥

ٔ ؿٚخ ثٕؽ ٬ؾا ثةق٥                                                                  ك١٬ؾا دـكج الؿاحف ٩كؿك٦ة ٨٦ الكيؽة ٚذعيح ا٣يت 
٦٪٭٥ اث٪٫ دمةؿ ، كؿةكيه أـ أكالدق اذلي٨ يٕحنٮف اآلف يف ا٣ٞة٬ ،ٚذعيح ٩كؿك٦ة

٣ك٨ الىعةٚح املرصيح ىلع اعدد٭ة ٝؽ٦خ ٬ؾا الـكاج ال ثُؿيٞح  ،وعيف ال٦ٓ
                                                                        ال٧ ىة٬ؿة ثني النٕٮب كال ثُؿيٞح االػذيةر اذليك، كإ٧٩ة ٝؽ٦ذ٫ يف وٮرة ٚضح ىلع أ٫٩ 
٩ٮع ٨٦ كاليح األمؿ، كًلأف ٔجؽ اجلةن  أوجط يف دىٮيؿ وعةٚذ٫ ث٧سةثح كيل أمؿ 

ـاؿ ٬ؾق الىٮرة مةإح الؿاحف ٩كؿك٦ة اذل م اػذةر الث٪٫ أف يزتكج ٨٦ مرص.. كال د
٥ ٨٦ أف الؿاحف ٩كؿك٦ة اكف أكرب ٨٦ ٔجؽ  ٤ٞيذ٭٥ ىلع الٗؿ يف ذا٠ؿة املرصيني ٔك

٥ ٨٦ أف الؿاحف ٩كؿك٦ة 1515اجلةن  ثٕٞؽ اكم٢ ٨٦ الـ٨٦ )ٚٞؽ كدل يف  ( كىلع الٗؿ
 .1599كو٢ إىل زاع٦ح ثالدق ثةال٩ذؼةب ٝج٢ أف دٞٮـ زٮرة 

يف لك األظٮؿ ٚٞؽ كاو٢ الؿاحف ٩كؿك٦ة قيةقذ٫ االقذٞالحلح كأػ٤ه ٣ٌٞةية 
ث٢ اكف ٨٦ أمؽ املؽإٚني ٨ٔ ا٣ٌٞيح ا٤ٛ٣كُيجيح  ،ا٣ٕؿكبحك كَ٪٫ ك٣ٌٞةية مرص



 

 

  

ل٥ يك٨ ٬ؾا املٮٝٙ مؿحية لألمؿيكيني كخبةوح أف ك .كٌٝةية اتلعؿر ا٣ٕؿيب
كٌلف ٝةدرا ىلع  ،الكيةقح احلٞيٞيح                                       الؿاحف ٩كؿك٦ة اكف ٦ ٞجال ىلع اجلضةح يف ٦ٕةرؾ

اتلٛةكض كالىيةاغت ال١ٛي٤ح جب٧ٓ لك٧ح ا٣ٛؿٝةء ٨٦ ادلكؿ املكذ٤ٞح ظؽيسة، ٧٠ة أ٫٩ 
ل٥ يك٨ ٨٦ ٬ٮاة احلؿكب األ٤٬يح كال ٨٦ اذلي٨ يكذٕؾثٮف ظك٥ النٕت ثةحلؽيؽ 

 .كاجلةر الزلي٨ ي١٤٧٭٧ة ا٣ٕك١ؿ

 االنشغال غَ دغً جتؽبث ُكؽوٌا 
 رص الؿق٧يح ثؽال ٨٦ أف حتةِٚ ىلع زاع٦ح الؿاحف ٩كؿك٦ةك٨٦ ا٣ٕضيت أف م

أ٦سةهل ثةدل٥ٔ اتلٞين كال٤ٮصحكيت اذلم اك٩خ د٫١٤٧ ٚإ٩٭ة اك٩خ من٘ٮ٣ح ٔ٪٫ ك
ثةمل٘ةمؿات اجلةن يح املٕؿكٚح، ك١٬ؾا ا٦ذؽ األمؿيكةف بكيةقح اال٩ٞالثةت 

ثال  1559 كظىت 1511ا٣ٕك١ؿيح إىل اغ٩ة ا٣يت اقذ٧ؿت دٕةين كَأد٭ة كٝكٮد٭ة ٦٪ؾ 
دٮٝٙ. أ٦ة الؿاحف ٩كؿك٦ة اذلم ٝةـ اال٩ٞالب ٤ٔي٫ ثح٪٧ة ٬ٮ يف ػةرج اغ٩ة ٦ذٮص٭ة 

ـٔي٥  1511إىل ٚيت٪ةـ يف ٚربايؿ  ٚٞؽ ظةكؿ اقذٕةدة ز٦ةـ األمٮر ٤ٚضأ إىل ٗيجية ظير ال
ري٬ة ٨٦ ادلااؿي٨ يف  ا٣ْٕي٥ أمحؽ قي١ٮدٮرم ل١٪٫ ل٥ جيؽ ا٣ٕٮف الاكيف ٨٦ مرص ٗك

اتلٮص٫ اجلةن م مٮاٚٞة دكف إٔالف ىلع اتلٮص٫ األمؿيكٰ ث٧٪ط ١٤ٚ٭ة ٚٞؽ اكف 
 .الكيُؿة ل٤ٕك١ؿيني يف لك ماكف م٭ؽ ظؿًلح كَ٪يح

 أرسة الؽئيؿ ُكؽوٌا 
ثح٪٧ة ثٌف ٬ٮ يف ٗيجية ظىت  ،ك٦ٓ ٬ؾا ٚإف أرسة الؿاحف ٩كؿك٦ة صةءت إىل مرص

صس٧ة٫٩ إىل  ( كاعد1599أوةث٫ املؿض ٕٚٮ٣ش يف رك٦ة٩ية كدٮيف يف ثٮػةرقخ )إثؿي٢ 
٣ك٨ ظ١ٮ٦ح اغ٩ة اقذٕةدت اجلس٧ةف ٚي٧ة ثٕؽ كميٕذ٫ يف  ،ٗيجية ظير د٨ٚ ٚي٭ة

 .ص٪ةزة رق٧يح

ثٌف ٨٦ الؿاحف ٩كؿك٦ة اث٪٫ الىعيف الال٦ٓ دمةؿ كاثجذةق ٧٠ة ثٌف ٨٦ ٠ذج٫، 
"أدك٥٤ ٨ٔ احلؿيح" "ال جيت أف دذعؽ / قريد٫ اذلاديح ثٕ٪ٮاف "اغ٩ة"، كزالزح ٠ذت ٦٭٧ح

 .االقذ٧ٕةر اجلؽيؽأٚؿيٞية"، "
* * * 
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