
 
  ٍٝأزخبة عٛسط ٚاشٕطٓ وأٚي سئيظ ٌٍٛاليبد اٌّزحذح األِشيىيخ ٌُ يمؼيب ػ

ثً أْ ٘زا االٔمغبَ ٚافك . االٔمغبَ اٌزٜ حذس أصٕبء ئػذاد اٌذعزٛس األِشيىٝ اٌغذيذ

ػٙذ اٌشئيظ ٚاشٕطٓ، ٚاعزّش ئٌٝ ِب ثؼذٖ ٚوبْ ٘زا االٔمغبَ يظٙش فٝ ٔظشح وً 

ِٓ اٌفشيميٓ ئٌٝ لؼبيب اٌجٍذ ٚئٌٝ اٌذعزٛس اٌغذيذ فبٌفيذساٌيْٛ ٚ٘ٛ االعُ اٌزٜ طبس 

يطٍك ػٍٝ أٔظبس اٌذعزٛس اٌغذيذ وبٔٛا يٕضػْٛ دِٚب ئٌٝ رمٛيخ اٌغٍطخ اٌّشوضيخ 

 .  ػٍٝ حغبة عٍطبد حىِٛبد اٌٛاليبد

 ٚوبْ يؼبسع ٘زا االرغبٖ فشيك اٌغّٙٛسييٓ اٌّإٌف ِٓ اٌغّبػبد اٌزٝ ػبسػذ

ٚوبْ أوضش أٔظبس ٘زٖ اٌفئخ ِٓ اٌّضاسػيٓ ٚطغبس . فٝ األطً اٌذعزٛس اٌفيذساٌٝ

اٌّالويٓ ٚأطحبة اٌحشف ٚ٘إالء وبٔٛا يشيذْٚ ٔظبِبً ديّٛلشاؽيبً يإِٓ ٌٍّٛاؽٕيٓ 

ٌّٚب وبْ ٘إالء يزّغىْٛ ثبٌحشيبد اٌفشديخ فمذ سأٚا . أػٍٝ حذ ِٓ اٌّغبٚاح ٚاٌحشيخ

أْ االثمبء ػٍٝ اٌحىِٛبد اٌّحٍيخ ٚئػطبئٙب عٍطبد وجيشح يؼّٓ رٛفيش ٘زٖ 

 . اٌحشيبد ٚيحٛي دْٚ رحٛي اٌحىِٛخ اٌّشوضيخ ئٌٝ لٛح ؽبغيخ

 :  فزشح سئبعخ عٛسط ٚاشٕطٓ



 
 ليبَ حىِٛزٗ ثزغذيذ اٌذيْٛ اٌزٝ وبٔذ ػٍٝ اٌىٛٔغشط اٌزٝ ػمذ٘ب أصٕبء حشة

.  االعزمالي، ٚوبْ ٘ذف ٚاشٕطٓ ٘ٛ اٌحفبظ ػٍٝ عّؼخ اٌحىِٛخ اٌّشوضيخ

ٚعبػذٖ فٝ رٌه ٘بٍِزْٛ ٚصيش ِبٌيزٗ، ٚاٌزٜ عؼٝ ئٌٝ رمٛيخ إٌٙؼخ 

اٌظٕبػيخ ٚإٌشبؽ اٌزغبسٜ فمذ ٚعذ أٔٗ الثذ ِٓ أعً رٌه ِٓ البِخ اٌّشوض 

اٌّبٌٝ ٌٍحىِٛخ اٌفيذساٌيخ ػٍٝ أعظ عٍيّخ ٚصبثزٗ، ٚ٘زا ال يىْٛ ئال ثبلبِخ 

يمَٛ ثٕفظ اٌذٚس اٌزٜ يمَٛ ثٗ اٌجٕه اٌّشوضٜ فٝ " ثٕه اٌٛاليبد اٌّزحذح"

 . ثشيطبٔيب

 اٌذاخٍيخ فٝ ػٙذ ٚاشٕطٓاالػّبي 



 
 ٚلذ ٚلف اٌشأٜ اٌؼبَ االِشيىٝ فٝ أٚي األِش ئٌٝ عبٔت اٌضٛسح اٌفشٔغيخ .

ٌٚىٕٗ وبْ ػطفب يّزضط ثبٌخٛف ِٓ . ٚأظٙش ٚاشٕطٓ اٌؼطف ػٍٝ اٌضٛسح

 .  اٌّغزمجً

 فمذ وبٔذ أخشٜ اصٕبء أذالع اٌحشة ثيٓ فشٔغب ٚأغٍزشا ٌٚىٓ ِٓ ٔبحيخ

ٚفٝ أثشيً . ِظٍحخ اٌٛاليبد اٌّزحذح اٌخبطخ رزطٍت اٌجمبء ػٍٝ اٌحيبد

ٚٚافك . اطذس اٌشئيظ ٚاشٕطٓ اػالٔٗ اٌّشٙٛس اٌخبص ثحيبد دٌٚزٗ 1793

فمذ وبْ طذيمبً ِخٍظبً . عيفشعْٛ ٚصيش اٌخبسعيخ ِىش٘ب ػٍٝ رٌه اٌمشاس

 . ٌفشٔغب

شٙذد ٘زٖ اٌفزشح رٛرش اٌؼاللخ ثيٓ ئٔغٍزشا ٚاٌٛاليبد اٌّزحذح  . 

 عيبعخ ٚاشٕطٓ اٌخبسعيخ



 
 َطبس عْٛ آداِض سئيغبً ٌٍٛاليبد اٌّزحذح وّب طبس عفشعْٛ  1797فٝ ػب

ٚفٝ ػٙذٖ ثذأ إٌضاع ِغ فشٔغب، اٌزٝ عبء٘ب أْ رؼمذ أِشيىب ارفبليخ ِغ . ٔبئجٗ

 .  وزٌه عبء أزخبة أداِض ِخيجبً ألِبي فشٔغب 1794أغٍزشا 

ٚأسعً . ٌٚىٓ فشٔغب فٝ اٌٛالغ ٌُ رىٓ رشغت ثبٌحشة ِغ اٌٛاليبد اٌّزحذح

ربٌيشاْ اٌٛصيش اٌفشٔغٝ ئٌٝ أداِض يإوذ ٌٗ احزشاَ فشٔغب الِشيىب ٚثمذَٚ 

ٔبثٍيْٛ ٌٍحىُ يٛلغ ِؼب٘ذح ِغ اٌٛاليبد اٌّزحذح رّٕح ثؼغ اٌحّبيخ ٌحيبد 

 .  اٌزغبسح األِشيىيخ ٚرإوذ ػٍٝ اٌظذالخ ثيٓ اٌجٍذيٓ

 :فزشح سئبعخ عْٛ آداِض



 
 ِْٛجؼٛصيٗ ئٌٝ فشٔغب ٌششاء ٔيٛ أٚسٌيٕض ِغ ششيؾ ِٓ األسع أسعً عفشع

ففشٔغب . ٚوبٔذ اٌظشٚف فٝ طبٌح اٌٛاليبد اٌّزحذح. ػٍٝ خٍيظ اٌّىغيه

ٚوبْ ٔبثٍيْٛ يؼٍُ أٔٗ ٌٓ يغزطيغ . وبٔذ ػٍٝ ٚشه اٌحشة ِغ ثشيطبٔيب

ِٓ ٔبحيخ . حّبيخ ٔيٛ أٚسٌيٕض ٚشٛاؽئ ٌٛيضيبٔب ِٓ االعطٛي االٔغٍيضٜ

 .أخشٜ وبْ ٔبثٍيْٛ فٝ اشذ اٌحبعخ ئٌٝ اٌّبي

    ٌٚٙزا ال يٛافك ٔبثٍيْٛ ػٍٝ ثيغ ٔيٛ أٚسٌيٕض فحغت ثً يجيغ وً ٌٛيضيبٔب

 .  ٍِيْٛ دٚالس 15ٔظيش  1803ٚرزُ اٌظفمخ فٝ أثشيً . ٌٍٛاليبد اٌّزحذح

 :  فزشح سئبعخ عفشعْٛ



 
  حيٓ رغٍُ اٌشئيظ ِبديغْٛ وبٔذ اٌؼاللبد ِغ أغٍزشا رزذ٘ٛس ثظٛسح

ِغزّشح ٚثذا ٚاػحبً أْ اٌحشة اٌزٝ حبٚي اٌشؤعبء اٌضالصخ اٌغبثمْٛ يغٕجٙب 

لذ ثبرذ أِشا الثذ ِٓ حذٚصٗ  فبالٔغٍيض ِغزّشْٚ فٝ اٌزؼشع ٌٍغفٓ 

االِيشويخ فٝ ػشع اٌجحبس ِٚحبٚالرُٙ ػشلٍخ اٌزغبسح االِيشويخ ِغ فشٔغب 

 . وبٔذ ال رٕزٙٝ

 ئٌٝ رٌه اْ عىبْ إٌّبؽك اٌغشثيخ وبٔٛا يشيذْٚ ِحبسثخ االٔغٍيض يؼبف

ٚوبٔٛا .  ثغجت اٌغبساد اٌّغزّشح اٌزٝ وبْ يشٕٛٔٙب ػٍٝ لشاُ٘ ِٚضاسػُٙ

 .  يؼزمذْٚ أْ إٌٙٛد ئّٔب وبٔٛا يفؼٍْٛ رٌه ثزحشيغ ِٓ اٌؼّالء االٔغٍيض

 :فزشح سئبعخ عيّظ ِبديغْٛ



 
 ٝٚٔظُ 1812يٛٔيٛ  12أػٍٓ اٌىٛٔغشط اٌحشة ػٍٝ أغٍزشا ف ،

االِيشويْٛ حٍّخ ٌغضٚ أساػٝ وٕذا ئال أٔٙب فشٍذ ٚأزٙذ ثبحزالي االٔغٍيض 

٘زا فٝ اٌجش ٌٚىٓ فٝ اٌجحش اعزطبع االعطٛي األِيشوٝ . ٌّذيٕخ ديزشٚيذ

أال أْ أيب ِٓ . ثؼٍّيبد ِذ٘شخ، ٚرّىٓ ِٓ االٔزظبس فٝ ػذح ِؼبسن ثحشيخ

 .  اٌفشيميٓ ٌُ يحشص رمذِبً أويذاً 

  ٚأزٙذ اٌحشة أخيشاً ثّؼب٘ذح عٕذ Jand  اٌزٝ رٛطً ئٌيٙب اٌفشيميٓ ثؼذ

ٚلذ . 1814ديغّجش  24ِفبٚػبد ؽٛيٍخ ِٚؼٕيخ ٚاٌزٝ عشٜ رٛليؼٙب فٝ 

ٔظذ ٘زٖ اٌّؼب٘ذح ػٍٝ ٚلف أػّبي اٌؼذٚاْ ٚػٍٝ أْ يغٍٝ وً فشيك دْٚ 

ليذ أٚ ششؽ ػٓ أساػٝ اٌفشيك اآلخش ٚثبٌزبٌٝ فٍُ يحمك أحذ ِٓ اٌفشيميٓ أيخ 

 .فبئذح ِٓ ٘زٖ اٌحشة

 

 1812اٌحشة االِشيىيخ االٔغٍيضيخ 



 
  ٚرزّيض فزشح سئبعخ ِٛٔشٚ أيؼبً ثظٙٛس ِب يغّٝ ِجذأ ِٛٔشٚ ديغّجش

ٚرٌه ٌٗ طٍٗ ٚصيمخ ثأحذاس اٌؼبٌُ ٚلزئز ٚأحذاس أٚسثب ثشىً خبص، . 1823
لذ ثذا ٚاػحبً ِٓ اٌؼشع اٌغبثك ِذٜ رأصش أِشيىب ثزٍه األحذاس حزٝ ػبَ 

ثؼذ رٌه وبْ رأصش أِشيىب ثزٍه االحذاس ِجبششح أثبْ حذٚس اٌضٛسح . 1812
 .  فٝ أِشيىب األعجبٔيخ، ِٚٛلف ٍِٛن أٚسثب ِٓ رٍه اٌضٛسح

 ْٛحذصذ اٌضٛسح فٝ ِغزؼّشاد أعجبٔيب ثأِشيىب اٌغٕٛثيخ ٔزيغخ ٌزٕظيت ٔبثٍي
ٚثؼذ . 1809فضبسد اٌّغزؼّشاد األعجبٔيخ . 1808ألخيٗ ٍِىبً ػٍٝ أعجبٔيب 

ػبدد ِؼظُ . 1815أٔٙيبس ٔبثٍيْٛ ٚئػبدح فشديٕبٔذ ئٌٝ ػشػ أعجبٔيب 
ٌٚىٓ عشػبْ ِب ػبلذ رسػبً . اٌّغزؼّشاد ئٌٝ عبثك رجؼيزٙب ٌٍزبط األعجبٔٝ

.  ثبٌظٍُ األعجبٔٝ ثؼذ رغشة ِجبدئ اٌحشيخ ٚاٌضٛسح ِٓ اٌٛاليبد اٌّزحذح
 .ٚشغؼٙب ػغض اٌذٌٚخ األعجبٔيخ ٚرذ٘ٛس٘ب ٚأحالٌٙب

 :  سئبعخ ِٛٔشٚ ِٚجذؤٖ



 
 فٝ  1823وً رٌه يإدٜ ئٌٝ اٌمبء اٌشئيظ ِٛٔشٚ ثيبٔٗ اٌّشٙٛس فٝ ديغّجش

 :اٌىٛٔغشط، ٚيٕض رٌه اٌزظشيح ػٍٝ صالصخ ِجبدئ

 ًػذَ خؼٛع االِشيىزيٓ العزؼّبس أٚسٚثٝ عذيذ فٝ اٌّغزمجً: أٚال. 

 ًأٜ رذخً ِٓ أٜ دٌٚخ أٚسٚثيخ ثمظذ اٌزحىُ فٝ ِظبئش اٌذٚي اٌزٝ : صبٔيب

أػٍٕذ اعزمالالً فٝ أِشيىب اٌغٕٛثيخ عٛف رؼزجشٖ اٌٛاليبد اٌّزحذح ػّالً 

 . ػذائيبً ئصاء٘ب

 ًيىشس اٌجيبْ ِب عجك أْ ٔبدٜ ثٗ ٚاشٕطٓ، صُ عفشعْٛ ِٓ ثؼذٖ فيّب : صبٌضب

ٚيؼٍٓ ِٛٔشٚ أْ اٌٛاليبد اٌّزحذح . يزؼٍك ثّٛلف اٌٛاليبد اٌّزحذح ِٓ أٚسثب

 . ٌُ رشزشن فٝ حشة أٚسٚثيخ، ٌٚٓ رٕضٌك ئٌٝ رٌه ألٔٗ ال يزفك ِغ عيبعزٙب

 ِجذأ ِٛٔشٚ



 
 ٚحزٝ ِٕزظف االسثؼيٕبد ِٓ اٌمشْ اٌزبعغ ػشش وبٔذ ٕ٘بن صالس ِٕبؽك رحٛي

 :  ثيٓ اٌٛاليبد اٌّزحذح ٚثيٓ اٌٛطٛي ئٌٝ حذٚد٘ب اٌطجيؼيخ اٌزٝ ػشفذ ثٙب فيّب ثؼذ

 ًِٕطمخ اٚسيغْٛ فٝ اٌشّبي اٌغشثٝ ٚوبْ يحزٍٙب االِشيىيْٛ ٚاالٔغٍيض ِؼبً : أٚال  . 

 ًٚرمغ عٕٛثٙب( ٔيٛ ِىغيىٛ)اٌّىغيه اٌغذيذح : صبٔيب  . 

 ً(.  ٔيٛ ِىغيىٛ)رىغبط ٚرمغ ئٌٝ اٌششق ِٓ اٌّىغيه اٌغذيذح : صبٌضب 

      ٚئرا وبْ اٌزٛعغ فٝ اٌشّبي اٌغشثٝ يجذٚ طؼجبً ٌٛعٛد، فبألِش فٝ اٌغٕٛة

فبٌٕضاع فٝ أٚسيغْٛ عيىْٛ ِغ دٌٚخ ػظّٝ ٚلٛيخ . اٌغشثٝ وبْ ػٍٝ اٌؼىظ رّبِبً 

فبٌّىغيه وبٔذ لذ أػٍٕذ . ٚ٘ٝ أغٍزشا، أِب اٌّىغيه فىبٔذ دٌٚخ ٔبشئخ ػؼيفخ

 .  فيٙب 1812فٝ اعجبٔيب ٚاسعبع دعزٛس  1820ػٍٝ أصش صٛسح ػبَ  1821اعزمالٌٙب 

 غشثبً رٛعغ اٌٛاليبد اٌّزحذح 



 
 َأػٍٓ أ٘بٌٝ رىغبط اعزمالٌُٙ ػٓ اٌّىغيه، ٚرّيض ٔؼبي  1836ٚفٝ ػب

أ٘بٌٝ رىغبط ػذ اٌمٛاد اٌّىغيىيخ ثبٌجطٌٛخ فحبِيخ لٍؼخ آالِٛ ػٍٝ عجيً 

ٚٚلفذ اٌٛاليبد . اٌّضبي طّذد وٍٙب أِبَ اٌمٛاد اٌّىغيىيخ حزٝ اٌّٛد

اٌّزحذح ػٍٝ اٌحيبد آثبْ ٘زٖ األصِخ ٌٚىٕٙب ٌُ رّٕغ اٌّزطٛػيٓ األِشيىييٓ 

ِٓ اٌزذفك ػٍٝ رىغبط ٌٕظشح أخٛأُٙ، ٚ٘ىزا ٚثؼذ ٘زا إٌؼبي أطجحذ 

ٚأػزشفذ ثٙب اٌٛاليبد اٌّزحذح صُ اٌذٚي  1836رىغبط دٌٚخ ِغزمٍخ فٝ ػبَ 

 .  األٚسٚثيخ

 اٌحشة اٌّىغيىيخ االِشيىيخ



 
  ٛرٕزٗ ئال 1846ٚثذأد اٌحشة ثيٓ اٌٛاليبد اٌّزحذح ٚاٌّىغيه فٝ يٌٛي ٌُٚ ،

ٌّٚب ٌُ رىٓ اٌمٜٛ ِزىبفئخ ػٍٝ االؽالق رؼجش اٌمٛاد . 1848فٝ عٕخ 

األِشيىيخ ٘زا إٌٙش ٚرزمذَ فٝ اٌّىغيه رارٙب، ٚوزٌه فٝ اٌشّبي يمزحّْٛ 

ٌّٚب ٌُ رغٍُ اٌّىغيه يمَٛ االِشيىيْٛ ثٙغَٛ صبٌش . ٔيٛ ِىغيىٛ ٚوبٌيفٛسٔيب

 .  1847ٚيغزٌْٛٛ ػٍٝ ِذيٕخ اٌّىغيه رارٙب فٝ عجزّجش 

 ٚثٗ رزٕبصي اٌّىغيه  1848يؼطش اٌّىغيىيْٛ ئٌٝ ػمذ طٍح عٕخ  ٚ٘ىزا

ٚوبٌيفٛسٔيب ( ٔيٛ ِىغيىٛ)ػٓ ئدػبئزٙب فٝ رىغبط وّب رغٍُ اٌّىغيه اٌغذيذح 

 .  ٍِيْٛ دٚالس 15ئٌٝ اٌٛاليبد اٌّزحذح اٌزٝ رذفغ ِمبثً رٌه ِجٍغ 

 ٔزبئظ اٌحشة


