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والطنننب م ننننة يممينننة يح ننناج منننن يماريننن ا     
لدرايننة ورننترة  م نند لننينين، كمننا أن ننا   مننيز يننند 
ممارين  ا أن نا   ندارل و  رامنل منع كنل يناصنر 
المج مننع؛ فالطتيننب يرننالي اللننني والفقننير، وكتيننر 
النننين، وااطفنننال، والرجنننال والنننييدات، كمنننا أن 
الروامننل اتق ننصادية  ؤثننر فنني مماريننة الم ننننة، 
وكننن لك القنننرارات اليياينننية، والمر قننندات الدينينننة؛ 
ننا يمميوننا ولكننن   ولنن ا فننان  نناري  الطننب ليننس  اريرو

 . اري  اج مايي يمثل  طور المج مع ككل

إن  نناري  ال طننور الرممنني لم نننة الطننب  ننو     
جزء م م في منا ي كمية الطنب يجنب أن يدرين  
الطمتننة تننندرجات مر مفنننة حنننيب الدرجنننة الرممينننة 
ال ي ييرون لمحصول يمي ا من أجل ف نم أيمنق 
لمنظريننات الرمميننة الطتيننة، كمننا أن درايننة  ارينن  
الطنننب  زيننند الويننني تالجواننننب اتج مايينننة ل ننن   

 .الم نة

ل ننننن ا ف ننننناري  ممارينننننة  ننننن   الم ننننننة ي تنننننع    
ال طورات الرممينة الن ي حندثت فني اللنرب، ولكنن 
ا  نننلثير  ننن ا ال ننناري  تنننال طورات اليياينننية  أيننن و

فانننشاء مدريننة الطنننب "واتق ننصادية فننا مننصر 
ننننا ن يجننننة إرادة ييايننننة محمنننند يمنننني  كننننان أيايو
ل كننوين جيننش قننوي كمننا نجنند فنني فنن رة تحقننة إن 
يياينننننة اتح ننننننل التريطننننناني  نننننيرت طتيرنننننة 
رريجنننني مدريننننة الطننننب، كمننننا أن الطموحننننات 
اتج مايينننة واليياينننية واتشننن راكية لثنننورة يولينننو 

م أثنننرت  نننلثيروا كتنننيروا ، وزادت منننن الننندور 0726
اتج منننايا لم ننننة الطنننب حننن ا جننناءت يياينننة 

اتنف نننناح فنننني يننننصر الننننيادات ل لننننير طتيرننننة 
مماريننننة الم نننننة مننننرة ثانيننننة، ونجنننند أن ال قالينننند 
والمر قننندات الدينينننة كنننان تتننند أن   لنننير ح نننا 
يمكننن القيننام ت ننشريث الجثننث لمدرايننة، ولم حقيننق 
في الجرائم الجنائينة، وكن لك لكني ي قتنل المج منع 

 .انرراط الف يات في م نة ال مريض وال وليد

نجنند أن تدايننة  نن ا الك نناب مننن زمننن الحممننة     
الفرنيية تيرنني تالن رورة أننني أي نتر أن  ارين  
مصر الحنديث يتندأ منن زمنن  ن   الحممنة، ولكنن 
ار ينننار التداينننة منننن زمنننن الحممنننة الفرننننيية كنننان 
لدراية الو ع الطتي في منصر قتنل إننشاء كمينة 
الطننب، وتدايننة مماريننة طتيننة حديثننة فنني صننورة 
 مننك المؤيننية النن ي أنننشل ا محمنند يمنني، وك لننك 
 وفنننر المنننصادر ينننواء الررتينننة، أو الننن ي ك ت نننا 
رجننال الحممننة الفرنننيية ، والنن ي  ننص  ااحننوال 

 .الطتية في مصر في   ا الوقت 

فنن رات زمنيننة :  وي تيننن لنننا  قننييم الك نناب إلننا   
كنننل فننن رة  مثنننل طنننوروا جديننندوا منننن أطنننوار  اريننن  
ممارينة م نيننة الطننب فنني مننصر؛ فرننصر محمنند 
يمنننني  ننننو يننننصر ا نننننشاء ، ويننننصر يتنننناس، 
ويننريد  ننو يننصر ا نن زت فينن   نن   المؤيننيات 

أمننا يننصر .  الطتيننة الولينندة ولكن ننا يتر نن  تننينم
إيننماييل فكننان يننصر ازد ننار المدريننة الطتيننة 
المصرية حن ا جناء اتح ننل التريطنانا ل  راجنع 
 ننن   المدرينننة تنننل و  لنننير طتيرنننة الدراينننة في نننا 
ليكننون  نندف ا  رننريي مننوظفين لمننصحة، وأطتننناء 
يموميين، ثم نجد يصر الكفناح الوطنني لم حنرر 
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م، ومواكتننننة إنننننشاء الجامرننننة 0707وقيننننام ثننننورة 
المصرية، ل  حول مدرينة الطنب إلنا كمينة طنب، 
و نندرل فنني يننصر ازد ننار جدينند، ثننم قيننام ثننورة 

م ليزد نننر فننني ينننصر ا فكنننرة 0726يولينننو  62
الطنب اتج منايي، ودور الدولننة فني  قنديم ريايننة 

 .صحية لكل أتناء المج مع

ويجننزم الكا ننب أن مجننال التحننث فنني ال ارينن      
الرممننني واتج منننايي لممارينننة م ننننة الطنننب فننني 

فمثننو .  مصر مازال تكروا ويح اج لمزيد منن الرمنل
 طنننور الرمنننل فننني الرينننادات الراصنننة وأماكن نننا، 
و كمف  نا، والرائنند اتق ننصادي من ننا نقطننة  نني حق 
تحثونننننا منفنننننصنو، كننننن لك يمكنننننن دراينننننة الننننندور 

كمننا أن  طننور .  اتج مننايا، واليياينني لءطتنناء
التحننث الرممنني فنني الطننب فنني مننصر فنني حاجننة 
إلننا دراينننة راصنننة  و ننث ا جا ا ننن ، كمنننا أنننننا 
تحاجنن  إلننا مررفننة نمننط وأيننتاب  جننرة ااطتنناء 

وراصننة النن ين يرممننون فنني   –المننصريين لمرننارج 
و لننك نظننروا ان  نناري  الطننب   –الرمينني الررتننا 

فننني منننصر  نننو  ننناري  يممننني واج منننايي، وف نننم 
آليننات  نن ا ال نناري  والروامننل النن ي  ؤثننر فينن  ترنند 
مررفة أيايية  يايد أصحاب القنرار يمنا ا رنا  
قنننرارات يممينننة يمنننا أيننناس ينننميم؛ حننن ا يمكنننن 

  طتيق ا تنجاح
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  علي بك الكبير

 رمضان، محمد رفعت 
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وفني  ن ا ات جنا   مكنن يمني تنك الكتنير منن     
اتي ينء يما تنيروت وطنرد حاكم نا أحمند تاشنا 
الجنزار، و لننك تمننيايدة اايننطول الروينني النن ي 
وصنننل إلنننا شنننرق التحنننر الم وينننط رننننل رحمنننة 

و ننا حناول يمني .  طويمة من قوايند  فني التمطينق
تك الكتنير إقامنة ينقنات رارجينة منع واحندة منن 

كمننننا أجننننر  .  رويننننيا :  النننندول ااوروتيننننة  نننني 
متاحثننات مننع الننيمطات التريطانيننة فنني ال ننند مننن 
أجننل إحينناء طريننق ال جننارة يننتر التحننر ااحمننر؛ 
و ني المفاو ننات النن ي أيننفرت يننن  وقينع ا فنناق 
تين  مك اليمطات ومحمد أتو الد ب رميفنة يمني 

 .تك الكتير
وفننني نفنننس الوقنننت فنننان ايننن رانة يمننني تنننك     

الكتنننير ترننندد منننن الرنننتراء والمر زقنننة ااجاننننب ، 
ومحاول    حطيم مؤييات الحكنم الرثمناني ويندم 
إحنننداث  لنننيرات فننني الجينننش أد  إلنننا إحنننداث 
ال مننرد دارنننل الجينننش، و لننك مافرمنن  محمننند أتنننو 
النند ب ؛ حيننث ثننار يمننا يننيد ، وفنني الننصراع 
. ال ي نشب مات يمني تنك الكتنير م ناثروا تجراحن 

و ننن   الفنننوارق تينننن منننشروع يمننني تنننك الكتننننير، 
ومشروع محمد يمي أدت إلنا فنشل منشروي  فني 

 .          إقامة ن  ة حديثة
 

ي نننناول شرنننصية يمننني تنننك الكتنننير وأصننننول    
مشروع الن  ة؛ حينث يمثنل الننص  الثناني منن 
القرن الثنامن ينشر الفن رة الن ا  منت في نا أصنول 
. ال حوتت ال ي نقمت مصر إلا الرنصر الحنديث

فقنند حنناول يمنني تننك الكتننير رنننل حكمنن   حقيننق 
 :ثنثة أ دا 

إقامنننننة حكومنننننة مركزينننننة قوينننننة، ترننننند أن  :أوال
أصتحت وحدة مصر م ددة تيتب النصراع يمنا 
اليمطة تين أجنحة الممالينك، و منرد قتائنل التندو، 
ومظننننا ر ال  دينننند اارننننر  النننن ي كننننان يواج  ننننا 

وقنند حقننق قنندروا كتننيروا فنني ا جننا  إيننادة .  المج مننع
اامننن والنظننام فنني النندارل، و نني حقيقننة يؤكد ننا 

 . الجتر ا في  رجم   لرمي تك الكتير
الننييطرة يمننا مننصادر النندرل يننن طريننق  :ثانًيااا

ينننناد إدار  نننا  إن ننناء اح كنننار الي نننود لمجمنننارك، واا
لرناصننننر مننننن المننننيحيين الننننيوريين مننننن يائمننننة 
فرر، وك لك ين طريق زينادة حجنم ال جنارة يتنر 
مصر و نشجيع ال جنار ااورتيينن وراصنة ال جنار 

يمنننننا   –ا نجمننننيز الرنننناممين فنننني  جننننارة ال ننننند 
ا تحنننار شنننماتو فننني التحنننر ااحمنننر إلنننا مينننناء 
النننيويس م حنننديوا فننني  لنننك الرطنننر الننن ي كاننننت 
 فر نننن  الننننيمطات الرثمانيننننة، وكننننان  لننننك أحنننند 
أيننننتاب حممننننة يمنننني تننننك يمننننا الحجنننناز يننننام 

 .م0991
الرننروج تمننصر مننن النندائرة النن يقة ال نني  :ثالثًااا

ياشنن  ا فنني ظننل الحكننم الرثمنناني، ومحاولننة منند 
نفو  ننا إلننا المنطقننة الررتيننة، فكانننت حممننة يمنني 
تننننك يمننننا الحجنننناز ، ثننننم يننننوريا منننني فيدوا مننننن 
 حركات الشي   ا ر الرمر في جنوب ينوريا ، 

 .ثم الحرب الرويية الرثمانية
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مصر والقدس في العصر 

  العثماني

 محمود، جمال كمال 
 نللنين  /  مصر والقدس في الرصنر النرنثنمنانني   

دار النكن ننب :  النقنا نرة   -. جنمنال كنمننال منحنمنود 
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ا      الجالينة، و حقينق الترنض منن أفراد نا فائن و
ماليونننا ايننن ثمرو  فننني شنننراء الرقنننارات والحواصنننل 

كمننا لجننل ينندد مننن المقِديننيين لمرمننل .  والوكنناتت
فننني ترنننض الحنننر  الم منننة، وينننايد  لنننك يمنننا 
 نننننشرب ينقنننننات المقِدينننننيين اتق نننننصادية فننننني 
مننصر، و حقيننق الترننض من ننم وصننفوا اق نننصاديوا 
. مكنَّ نم مننن  جمينع ثننروات وحققنوا مراكنز م قدمننة

نننا فننني الرنقنننات تينننن  كمنننا يمرنننب الرمنننم دوروا م مو
الننننشروب؛ فنننندور الرمننننم ت يقننننل يننننن الييايننننة 
واتق صاد، وكان ااز ر حمقة وصنل قوينة لينيت 
تين مصر والقدس، تنل تينن منصر وأ منب الندول 
ا ينمية، ويايد وجود ااز نر يمنا ننزوح يندد 
منننن المقِدينننيين لمدراينننة فيننن ، وار تنننط كثنننير منننن 
الرممنننناء المقِديننننيين تكتننننار الرممنننناء فنننني مننننصر 
وترننض كتننار اامننراء، وار تطننت الننصفوة الرمميننة 

ويمننا .  تالننصفوة الحاكمننة فننار تط الرمننم تالييايننة
الجانب اآلرر وجد ترض الرممناء المنصريين فني 
القنندس ينننواءو لمزينننارة أو اتيننن قرار، فكنننانوا حمقنننة 
وصننننل تيننننن التمنننندين ويننننايد يمننننا  لننننك وجننننود 
المك تننات النن ي أمنندت الرممنناء والتنناحثين تالمننادة 
الرمميننننننة النزمننننننة لتحننننننوث م يننننننواء المك تنننننننات 

 .ا ينمية أو مك تات أ ل ال مة 
( الحنني)أمننا تالنننيتة لمزيننارة الدينيننة المننييحية    

وكانننت  مننك الزيننارة  ننشرئب إلي ننا   -إلننا القنندس 
حيننننث  رننننددت المننننزارات المننننييحية   -اايننننناق 

لمطوائنن  المر مفننة، ويننايدت قوافننل الحنني يمننا 
 قويننة الرنقننات تيننن التمنندين اق ننصاديوا واج ماييوننا 

كمننا كننان الحنني مننوردوا لممننزارات الدينيننة، .  ودينيوننا

ي ناول جوانب م منة منن الرنقنات والنصنت    
ال اريريننننة تيننننن مننننصر والقنننندس رنننننل الرننننصر 
الرثماني أي رنل القرون الثنثة الن ي حكنم في نا 

 .اا راك الرثمانيون الرالم الررتي
ودراية ال واصل الحمينم تينن المقِدينيين ال ينن    

َكَوُنوا جالية م ميزة تالقنا رة، وترنض مندن ااقالينم 
وتينن المنصريين الن ين  واجندوا واين قروا تالقندس، 
وما ر ننننب يمننننا  لننننك مننننن ينقننننات اق ننننصادية 
وراصننة ال جاريننة من ننا، وقنند اك ننيب المقِديننيون 
مكانننننة م مننننة فنننني التننننناء اتج مننننايي لممدينننننة، 
وحظينننننننت النننننننصنت الرممينننننننة والثقافينننننننة تينننننننن 
المقِدينننيين والمنننصريين تا  منننام، وكنننان ااز ننننر 
الشري  حا ننة يرتينة إيننمية اين قتمت يممناء 
وطننب القندس حن ا صنناروا منن صنفوة يممائنن ، 
كمنننا رصننند ار تننناط منننصر تالقننندس منننن  الرنننصر 
الفريوني، وكي  أن النقوش والمنصادر ال اريرينة 
قد أكدت يروتنة القندس يمنا يند اليتوينيين؛ و نم 

 . يرب كنرانيون، و طور ميميات المدينة
كمننننننا ننننننناقش دور المقديننننننيين فنننننني مننننننصر    

والمصريين فني القندس، وكين  اين قر المقدينيون 
فننني القنننا رة فننني ترنننض ااحيننناء كحننني الجمالينننة 
نا، ووكالنة النصاتون،  ال ي كنان مركنزوا  جاريونا م مو
ورننان الحمنننزاوي، ووجنننود ترنننض المقدينننيين فننني 

كمنننا .  ترننض منندن ااقنناليم كا ينننكندرية ودميننناط
شنن دت الرنقننات اتق ننصادية  طننوروا فنني الرننصر 
الرثماني راصنة فني ظنل رن وع منصر والقندس 
لحكننننم دولننننة واحنننندة ممننننا يننننايد يمننننا ال تننننادل 
ال جناري تيننن التمنندين، وقنند ن نني  نن ا يننن اينن قرار 
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وكان ل  دور  في اتن راش اتق نصادي ينواءو فني 
كمننا ينرض ظنا رة الوقنن  .  القندس أو فنني منصر

وأ مي  نننا وااوقننننا  ا ينننننمية يمننننا المننننياجد، 
والمنننندارس، وااوقنننننا  القتطينننننة يمنننننا الكنائنننننس 
وااديننرة ويمننا الفقننراء القنناطنين ت ننا إلننا جانننب 
ااوقننا  اارمنيننة، وقنند يننا م ريننع ااوقننا  فنني 

قنند كننان .   قويننة واينن مرارية الرنقننات تيننن التمنندين
لممننننصادر الررتيننننة دور م ننننم فنننني ينننند ترننننض 
الثلننننرات النننن ي يكننننيت وج ننننة نظننننر المؤرريننننن 
المراصرين  جا  ااحداث ال ي ك تنوا ين نا وال ني 

 .          يايشوا تر  ا


