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 الُ���ّ�ل� 

ال���ل  م�  �اشا  علي  �م���  األ��ا�  م�قف  مع�فِة  إلى  ال�راسة  ه�ه  ته�ُف 

ال�اث�ل��ي في م��، ومع�فة األس�اب ال�ي أدت إلى إرسال ال�عل� س�ج��س غالي �ع�ة إلى  

ت�ل�ل   إلى  ال�راسة  ته�ف  ��ا  م�ها،  األرث�ذ��  واأل��ا�  م��  �اشا  وم�قف  الفات��ان، 

�ع�ة، وم�اق�ة إش�ال�ة ��ل�ة ال�عل� غالي وم�قف م��� علي  ال��اق ال�ار��ي ال���� به�ه ال

  م�ها.  

الفات��ان ف�ل خالل الق�ن�� ال�ادس ع�� وال�ا�ع ع��  وت�صل� ال�راسة إلى أنَّ 

م ن�ح الفات��ان ن�اًحا ���ًفا، ��ا  ١٨في ج�ب األ��ا� إلى ال��ه� ال�اث�ل��ي، وفي الق�ن  

لى عل� �ال��اسالت ب�� ال�عل� غالي والفات��ان؛  ت�صل� ال�راسة إلى أن م��� علي �ان ع

ل��ه ل� �أم� ال�عل� غالي واب�ه �اس�ل��س ب�غ��� م�ه�ه� إلى م�ه� ال����ة ال�اث�ل���ة، وأن  

أن�اع   م�  ن�ًعا  ب�صفها  األرث�ذ���ة،  ال����ة  ال��ادر  ت�اقل�ها  أك�و�ة  �ان�  ال�وا�ة  ه�ه 

فات��ان. واع���ت ال�راسة ���ل أساسي على وثائ�  ال�قاومة، للعالقات ب�� ال�عل� غالي وال

  م��ع ان��ار اإل��ان �الفات��ان وال�ثائ� ال����ة وال��ادر وال��ا�ات ال�����ة.  

ال�الة: ال�اث�ل���ة   ال�ل�ات  اإلرسال�ات  الفات��ان؛  غالي؛  ال�عل�    - األ��ا�؛ 

 م��� علي �اشا.   -ال�اث�ل��  –األرث�ذ��

  

Abstract 

The posture of the Mohammad Ali Pasha and Copts toward 

the Catholic conversion in Egypt ( A case study in the 

correspondence between Mualim  Galli and the Vatican ) 

 From the Vatican Archives 1806-1822 AD 

    This study aims to know the posture of the Copts and 

Mohammad Ali Pasha towards the Catholic conversion in Egypt and 

the reasons that led to the sending of the Mualim  Sergius Ghali a 

mission to the Vatican and the position of the Pasha of  Egypt and 

the  Orthodox Copts from it, as the study aims to analyze the 
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historical context surrounding this mission and discuss the problem of 

the quarrel of Mualim Ghali and the position of Muhammad Ali from 

them. 

    The study found that during the sixteenth and seventeenth 

centuries the Vatican failed to attract Copts to the Catholic sect, and 

in the eighteenth century AD the Vatican succeeded slightly. The 

study also found that Muhammad Ali was aware of the 

correspondence between the teacher Ghali and the Vatican, but he 

did not order the teacher Ghali and his son Basileus to change their 

sect to a doctrine. The Catholic Church and that this story was a lie 

that was transmitted by Coptic Orthodox sources as a form of 

resistance to the relations between Guru Ghali and the Vatican. The 

study mainly relied on the documents of the Vatican Propagation 

Academy, Egyptian documents, and Christian sources and writings 

Key words: Copts – Mualim  Ghali - Vatican - Catholic 

missionaries - Orthodox – Catholics 

 

  م�خل: 

واقع األم� أنَّ الفات��ان حاوَل ���ً�ا إرساَل �ع�ات �اث�ل���ة إلى م��، ُم�� ب�ا�ات 

إلى ����ة روما، في   داخلها، وضّ�ها  ال����ة في  ال����ة  ادس ع��، الس��عاب  ال�َّ الق�ن 

َم�ه�ها   إلى  األرث�ذ��  األ��ا�  ل����ل  م�ه  �ل ُم�اولٍة  الفات��ان  واس���َم  ال�اث�ل��ي، 

على   ال�غ�  خالل  م�  أو  جان�ه،  ِم�  رس�ل���  ن�اب  إرسال   ���� ع�  س�اء  ال�سائل، 

الَّ�ي   ال�اث�ل���ة  لإلرسال�ات  والُ��اع�ة  الع�ن  ی�  ل�ق���  في م��،  األورو��ة  ال�ول  ق�اصل 

ه� ال����ة ال����ة  تأتي إلى م��، وّعلى ال�غ� م� ذل� ل� ی��ح الفات��ان في ت���ل م� 
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األرث�ذ���ة، َبل ن�ح فق� في ت���ل ع�ٍد ض��ٍل ِم� األ��ا� إلى ال��ه� ال�اث�ل��ي، أو َما  

  .)١( ُع�ف في ال��ا�ات ال����ة ����لح "ال��ل�ة"

�اشا إلى ُس�ة ال���، أعاد  ب�ا�ة الق�ن ال�اسع ع��، و�ع� وص�ل م��� علي  ومع 

الفات��ان الَ��َّة، وفي ه�ه ال��ة �ان� �ق�ة، م����ًما عالقة ال�اشا ال���ة �األورو����، ووج�د 

ت�ّ�أ  ال��  غالي،  س��ج��س  الُ�َعل�  وه�  م��،  في  األ��ا�  و����  ال�اشا،  رجال  ��ار  أح� 

و  ل��قفه  م�انًة  ون�ً�ا  ع��،  ال�اسع  الق�ن  ب�ا�ة  في  م��  أ��ا�  ب��  اج��ا��ة  وجاهة 

ح�� م�� �اشا  علي  م���  ت�ل�ة  م�  و�ائف�ه  ه�  الُ�َعل� ١٨٤٨- ١٨٠٥اإل��ابي  حاز  م، 

ل�واو��ه على  غالي   و���ً�ا  ال�ال�ة،  إدارته  وم���ًال ع�  له،  م���اًرا  ح�ى جعله  ال�اشا،  ثقة 

ا م�َح  ذل�  الع��اني،  اإلدار�ة، �ل  الع��  ق�ل في  له� م�  ت��  ل�  وام��ازات  أل��ا� حق�ًقا 

والالف� في ه�ا ال��ض�ع أن ش���ة الُ�َعل� س�ج��س غالي �ان� وما زال� م�اًرا لل��ل  

ب�� ال�ه���� �ال�راسات ال����ة وال����عات ال�����ة، ن�ً�ا لالتهامات الُ��ّجهة له م� ِقَ�ل 

�اسالته وعالقاته �الفات��ان، األم� ال�� دفع ال���� إلى اتهامه  األ��ا� األرث�ذ��، ���� م

�ع�ة  �ع� إرساله  ال�اث�ل��ي،  ال��ه�  إلى  ال��ل�ة، وتغ��� م���ه األرث�ذ��ي  ���اولة ن�� 

إلى الفات��ان، ی�أسها ال�اه� اإل��الي روفائ�ل ���ي، وال���� أ�ً�ا أن ه�ه ال�ع�ة ق� حازت  

  ل�� زاد معه ال�� وال���ة م� جان� األ��ا� األرث�ذ��.  م�ار�ة ال�اشا، األم� ا

ح�ى  أو  م��،  في  األ��ا�  ب�ار�خ  ت�عل�  ال�ي  ال�ار���ة  ال��ادر  �ل  أن  و���و 

ت��او  ل�  �اشا به�،  ال�اشا  �عالقة م��� علي  �ال�راسة عالقة م���ار  الفات��ان م� خالل �ل 

ال�اح� على م�� الفات��ان، وال���قة أن ح��ل  ب��  وثائ�  ال���ادلة  ال��اسالت  �عة وثائ� 

والفات��ان غالي  مارسه الُ�َعل�  ال��  ال�ی�ي  �ال�ور  ی�عل�  ���ا  الغ��ض  ل�ا  ���ف  ق�   (*)

��ا�ات   �ل  في  فال�ع�وف  آن�اك،  األ��ا�  ��ل�ة  ق��ة  في  م��  ل�اشا  ال�الي  ال����ار 

اه الُ�َعل� غالي في إدارة ال��رخ�� في الق�ن ال�اسع ع�� ه� ال�ور ال�الي واإلدار� ال�� أد 

دواو�� م�� في ع�� م��� علي �اشا، ل�� ال�ور ال�ی�ي وال�ائفي لل�عل� غالي ل� ���  

  مع�وًفا ل�� ال��رخ��.  

�أرش��  وال��ف��ة  الفات��ان  و�ا�ا  غالي  الُ�َعل�  ب��  ال���ادلة  ال��اسالت  وتع��� 

ب�ا�ة الق�ن ال�اسع ع��، وهي ق��ان؛ الفات��ان م� ال�ثائ� ال�ه�ة وال�ادرة أل��ا� م�� في  



  موقف األقباط ومحمد علي باشا من التحول الكاثوليكي                                                أيمن أحمد محمد

 م) ٢٠٢١أبر�ل ( -  ٢ج –لعاشر العدد ا               �ة املصر�ة                                     وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٣٤٤ 

 VIIم�ها: وثائ� �ع�ة روفائ�ل ���ي ال�ي أرسلها الُ�َعل� غالي لل�ا�ا ب��س ال�ا�ع    األولالق��  

Pius )ال�ثائ� ال�ي أرسلها �ا�ا الفات��ان إلى الُ�َعل� غالي. ال�اني�ا�ا الفات��ان، والق��  )٢ :  

ال�ثائ�  تل�  على  األساس  في  وت����  تع���،  ��نها  م�  ال�راسة  ه�ه  أه��ة  وتأتي 

ال�ه�ة، ال�ي ت��ل �ع� ج�ان� العالقات ب�� أ��ا� م�� ال�اث�ل�� و��� الفات��ان، وم�قف  

أن ه�ه ال��اسالت ل� ��� إل�ها أحٌ�، ح�ى م��� علي �اشا واأل��ا� األرث�ذ�� م�ها، ��ا  

ال���تي ال�� �ان معاص�ا له�ه الف��ة، وشاهً�ا على أح�اثها، ل� ی��� ع�ها ش�ً�ا، ��ا ل� ی�د 

في  ال��ف��ة  س�اء  األرث�ذ���ة،  ال����ة  وال��ادر  وال�ثائ�  ال�����ات  في  ع�ها شيء 

ال��ا له�ه  ن��  ول�  ال����ة،  ال�������ة  أو  لها،  األدی�ة  أث�ا  أو  ذ��ا  وال  واح�ة،  إشارة  سالت 

س�� إح�� م����ات دی� ال���ان األرث�ذ��ي، ال�ي أشارت إلى ت��ل الُ�َعل� غالي إلى  

س����؛   ذل�  وراء  ال�افع  �ان  ور��ا  ع�م  أوله�ا ال�اث�ل���ة،  في  األرث�ذ��  األ��ا�  ر��ة   :

ً�ا، �اع��ارها تع�ً�ا على اس�قالل اإلف�اح ع� ه�ه ال��اسالت، ح�ى ال �عل� األ��ا� ع�ها ش�

ال����ة ال����ة األرث�ذ���ة، وح�ى ال ت��ن دافًعا ل���ل ال���� م� األرث�ذ�� إلى ال��ه� 

الُ�َعل�  وثان�ه�اال�اث�ل��ي،   ت�ّ�أها  ال�ي  االج��ا��ة  وال��انة  بها،  �اشا  علي  م���  مع�فة   :

����ة األك�� في ام�الك ال��انة وال�ل�ة في  غالي آن�اك وأوالده م� �ع�ه، �اع��اره� ال��قة ال

إلى ع�م  ال����ة وال��رخ�ن األ��ا�  ال����ة  دفع  ذل�، ما  �ع�  ال����ة  ال�واو�� وال���مة 

  اإلف�اح ع�ها، أو ذ��ها، أو اإلشارة إل�ها.  

وِم� خالل ق�اءة ه�ه ال��اسالت ن��ح إش�ال�ة ل����نها وأه�افها، وهل �ان اله�ف 

�ًفا دی���ا ی�عل� �ق��ة ال��ل�ة وال����� بها، وِم� َث�َّ �ان� ه�ه ال��اسالت ب�ا�ة  م� وراءها ه

ل��� ال��ل�ة في الق�ن ال�اسع ع��؟ وهل �ان مه��ا ل�� الفات��ان أن ���ن ال���� �����ا  

األ��ا�   م�قف  وما  �اشا؟  علي  م���  ورائه  م�  س�اس��ا  �ان  م�ها  اله�ف  أن  أم  م����ا، 

األرث�ذ��  ��  األرث�ذ  ���قها  وال�وم  ع�  غالي  الُ�َعل�  اس��اع  وهل  ال��اسالت،  تل�  م� 

ال���ل على �ع� االم��ازات ال����ة وال�ی��ة له ولعائل�ه ولألقل�ة ال����ة ال�اث�ل���ة في  

  م��.

م�ض�ع   ال�راسة  ه�ه  ت��اول  ال��اؤالت  ه�ه  ع�  �م���  ولإلجا�ة  األ��ا�  "م��� 

الُ�َعل� غالي  علي �اشا م� ال���ل ال�اث�ل��ي في م��: دراسة حالة في ال��اسالت ب�� 
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وذل� ِم� خالل ثالثة م�اور یه��  م"،  ١٨٢٢- ١٨٠٦أرش�� الفات��ان    والفات��ان في ض�ء 

بها، األول ارت���  ال�ي  واألح�اث  ال��اسالت  ه�ه  ب��  ال����  ال�ار��ي  ال��اق  ب��ل�ل   :

ال�اث�ل���ة،  واإلرسال�ات  ال�اث�ل���ة،  الف��ة  وت��ر  ن�أة  على  ال��ء  إلقاء  في  ال����لة 

ل��ي وان��اره في م��، ودور  واآلل�ات وال�سائل ال�ي ات��ها الفات��ان ل����� ال��ه� ال�اث� 

نها�ة   ت���� ه�ه اإلرسال�ات، وم�قف األ��ا� م�ها ح�ى  الق�اصل واالم��ازات األورو��ة في 

  الق�ن ال�ام� ع��. 

: ی��اول �ال�راسة ن�أة الُ�َعل� غالي وعالق�ه ����� علي �اشا، ال�انيأما ال���ر 

ات ال�اث�ل���ة. ب���ا ی��اول ال���ر ودوره في إدارة ال�اشا، وم�قف م��� علي م� اإلرسال�

 Rafahel: أه� ما جاء به�ه ال��اسالت، س�اء ما ی�عل� ب�ع�ة األب روفائ�ل ���ي ال�ال�

Basky   وم�اق�ة م��ع ان��ار اإل��ان لالل��اسات ال�ي ع�ضها ال�اه� ال�اث�ل��ي على

م� تل� ال��اسالت، وم�اق�ة  وم�قف األ��ا� األرث�ذ�� وال�وم ال�اث�ل��ي  ال�ا�ا ب��س ال�ا�ع

  إش�ال�ة ��ل�ة الُ�َعل� غالي ب�� ، وال��ائج ال�ي ت�ت�� على تل� ال��اسالت.

  أوًال ال��اق ال�ار��ي لل��اسالت:

ب�ا�ًة ی��غي أن ن��� إلى أن�ا ال ن����ع دراسة ه�ه ال��اسالت وم���نها وما ت�ت� 

ا ال�ار��ي  ال��اق  ت�اول  �ع�  إال  ذل�،  �ع�  ال�وافع عل�ها  فه�  إم�ان�ة  َث�َّ  وِم�  بها،  ل���� 

دون   تأتي عفً�ا، وال م�  ال��اسالت ال  ه�ه  إنَّ  إذ  ال��اسالت،  ال��ع م�  ل��ل ه�ا  ال�����ة 

ال�وافع   تل�  عل�ها،  ُت��ل  و��اع�  إل�ها،  ُت�فع  دوافع  م�  لها  ُب�َّ  ال  بل  وأس�اب،  مق�مات 

  وال��اع� ال�ي نع�ض لها ���ا یلي:  

  ة ال�اث�ل���ة في م��:ن�� الف��   -أ

ن�أت ف��ة ان��ار ال��ه� ال�اث�ل��ي في م�� م�� انق�ام ����ة اإلس���ر�ة إلى 

ال�لق�وني ال���ع  عاد�  ق��  ناص�  451 ق����:  ال��  ال�ا�ع،  ال����ني  ال���ع  وه�  م 

والق��   �األرث�ذ��.  ذل�  �ع�  ع�ف�ا  ال�ی�  وه�  اإلس���ر�ة.  �����ك  د��ق�رس  اآلخ�  ال�ا�ا 

دخل في ع�اء مع ال�ا�ا د��ق�رس وناص� ال���ع ال�لق�وني، وع�ف�ا في ال��ا�ة �ال�ل���� ُث�  

تارًة   ف�ان  اإلس���ر�ة،  �����ك  اخ��ار  االنق�ام على  ه�ا  أث�  َث�َّ  وم�  ذل�؛  �ع�  �ال�اث�ل�� 

�� في م��، و�ع� ف�ح الع�ب ل��� ازداد نف�ذ األرث�ذ ،  أرث�ذ����ا، وتارًة أخ�� �اث�ل����ا
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  ٦٥٢وأص�ح ��سي ال�����ك ال�اث�ل��ي شاغً�ا م�ة خ�� وس�ع�� س�ة، أ� ما ب�� س��ات  

إلى   وم�� )٣( م٧٢٧م  ح�ى    ،  ومع����ه،  ال�اث�ل��ي  ال��ه�  أن�ار  ضعف  ال�ار�خ  ه�ا 

ل��ق��   الفات��ان  بها  قام  رس��ة  م�اٍع  أول  ب�أت  ع��ما  ع��،  ال�ام�  الق�ن  م���ف 

��ة ال����ة والفات��ان، ع��ما أم� �ا�ا الفات��ان أوج���س ال�ا�ع �عق� ال���ع االت�اد ب�� ال�� 

) ع��  ال�ا�ع  م�  ١٤٤٥-١٤٣٨ال����ني  و�ان  اإل��ال�ة  فل�رن�ا  ���ی�ة  ُعق�  ال��  م) 

أه�افه ال�عي في االت�اد ب�� ال����ة ال�اث�ل���ة وال��ائ� ال����ة األرث�ذ���ة، وح���� أرسل 

ل �ع�ة  ال�����ك األ��ا�  ر��ة  ع�  ل�عل��ا  أن�راوس،  الق��  ب�ئاسة  ال���ع  ه�ا  ���ر 

 Agenusال���ي واأل��ا� في االت�اد مع ال����ة ال�اث�ل���ة، وع��ئ� أعل� أوج���س ال�ا�ع  

IV      في م�اس� دی��ة ات�اد ال����ة ال����ة مع الفات��ان، إالَّ أنَّه ألس�اب س�اس�ة و�����ة

  . )٤( الت�اد ب�� ال������� في م�� ع�ة ل� ی��ق� ه�ف ا

  وف�د اإلرسال�ات ال�اث�ل���ة إلى م�� ق�ل ع�� م��� علي وم��� األ��ا� م�ها: -ب

ت��ر اإلشارة إلى أن اس���ار ه�ا الع�اء ب�� ال������� ق� ت�ت� ع�ه ر��ة مل�ة م�  

إلى م��  ال�اث�ل���ة  ال�ی��ة  ال�ع�ات  م  ،الفات��ان إلرسال  ه�ا ع�ف�  اإلرسال�ات    ��وِم� 

ال��ه�   إلى  األرث�ذ��  األ��ا�  ل����ل  الفات��ان  م�  م�اولًة  ��ف�ها  ال�اث�ل���ة  ال������ة 

ال�اث�ل��ي، وت�ت� على ذل�  وق�ف ال����ة ال����ة في م�اجهة االس�ع�ار الغ��ي في شقه 

وال�قافي اإلرسال�ات  )٥( ال�ی�ي  تار�خ  ن��اول  یلي  ق�ل  و���ا  إلى م��  وف�ت  ال�ي  ال�اث�ل���ة 

  الق�ن ال�اسع ع��. 

 ) وم��� ال����ة ال����ة م�ها: ١٥٦٣- ١٥٦١ال�ع�ة ال�اب��ة األولى ( - ١

رود����   األب  ب�ئاسة  ال�ع�ة  ه�ه  الفات��ان  م�ها Rodekerأرسل  اله�ف  و�ان   ،

ال�ع�ة إلى   ال����ة إلى االت�اد مع روما، وت��ی�  ال����ة  ال���ع ال�ق�س في ت���� ع�دة 

الفات��ان، وزار الُ�ف�َّض�ن ال�س�ل��ن للفات��ان ال�����َك ال���يَّ غ���ال ال�ا�ع وه� ال�ا�ا رق�  

م،  ١٥٦٢م إلى ی�ای�  ١٥٦١م) وت� ال��اور ب��ه� في الف��ة م� د�����  ١٥٦٨- ١٥٢٥( ٩٥

�ل، وع�م ال���ع، وفي ال�ها�ة و�ع� م��� م� ال��اوالت، جاء ج�اب ال�����ك ال���ي �ال�أج 

ل���ل�ا   ال��ان  �إرسال �ع�  ال���ي  ال�����ك  إق�اع  ال�����ة حاول�ا  ال�ع�ة  ل�� أع�اء 

  .)٦( على ت���ة دی��ة في الفل�فة والاله�ت، إال أنَّ ال�����ك رف� ����قة دبل�ماس�ة
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ال���ي في  ال�����ك  ال���ع��� حاول�ا م�ة أخ�� مع  ال��ع�ث��  أن  لل���  والالف� 

أن��ن��س١٥٦٢رس  ما الق���  دی�  في  معه  اج��ع�ا  ع��ما  في  )٧( م،  ال��اورات  وان�ه�   ،

ال����ع  ١٥٦٢أب��ل   ال���ي  ال�����ك  ال�ها�ة ع��ما رف�  م، ول� ���ل�ا على شيٍء، في 

إق�اعه   الفات��ان  وف�  حاول  وع��ما  ال�������،  ب��  االت�اد  أجل  م�  ال�فاه�  م���ة  على 

ال�ه�ة، رف�  ال�ف�    �ال����ع  األرث�ذ��  ال�ه�ة  وس�  ف�ض��ة،  ���اج�ات  وان�ه� 

األولى ال�اب��ة  ال�ع�ة  و��ل� ف�ل�  ال��اسي،  عل�ه�  وألق�ا  ق�مها ،  )٨( ال�اث�ل��ي،  وفي م���ة 

األب رود���� إلى ال�ا�ا ب�ل� ال�ا�ع م�ضً�ا م� خاللها األس�اب ال�ي أدت إلى ف�ل �ع��ه  

إنَّ ال�����ك ال���ي �ان ����� عل�ه ال��ف م� ال�ّ�ام األت�اك ال�ی� ال ی�افق�ن  قائًال: "

دی���ا"،   االتفاق  ه�ا  �ان  ل�  ح�ى  أع�ائه�،  مع  اتفاقات  أ�  �������ن  أع�ب أو  ك�ا 

�ق�له   لأل��ا�  رؤ��ه  ع�  ���ه�  رود����  وأنَّ  والاله�تي،  العقلي  ال�����  ی�ق�ه�  "إنَّه� 

والاله�ت� ال���وحة"ال�ق��ة  ال��اكل  م����  على  ت��  ل�  واآل�ائ�ة  األب ة  وان�هى   ،

ب�ض�ح   أف�اره  نقل  �����ع  ال�ف�  ��عل  ل�  مه��ا  س��ا  ه�اك  أنَّ  إلى  م���ته  في  رود���� 

"ع�م ام�الك ال�ف� لألدوات الالزمة ل�ل�، وهي جهله� �اللُّغة الع���ة وعادات  لآلخ�، وهي:  

  .)٩( األ��ا� وتقال��ه�"

  م) وم��� ال����ة ال����ة م�ها١٥٨٥- ١٥٨٤ع�ة ال�اب��ة ال�ان�ة ( ال� - ٢

أك����   الفات��ان  م�  وف�  �����ي ١٥٨٤وصل  ال�ع��ان  ی�ح�ا  م�  م��ن   م، 

Johannis Baptiste Viketi    ،ش�قي �اه�  ال���  م���  و��ان�  فل�رن�ا،  م�  عل�اني 

، )١٠( م إلى القاه�ة١٥٨٤ی�ل��    ٢٨، ووصل ال�ف� في   Elianoومعه� األب ال�اث�ل��ي إل�ان�

و�الفعل حاول ال�ف�  ،  م)١٥٨٤-١٥٧١(  ٩٦وُرتِّ�ْ� له� ز�ارة ل�قابلة ال�����ك ال���ي ی�ان�  

جاهً�ا إق�اع ال�����ك ال���ي �ف��ة االت�اد ب�� ال������� �ع� تغل�ه� على ال�ع��ات ال�ي 

ال أنَّ  ه�ا  وال����  ف�لها،  إلى  وأدت  األولى  ال�ع�ة  ��فة  واجه�  اق��ع  ق�  ال���ي،  �����ك 

�ابل��ن لل����� على م�افقة  ال�اب�� إلى االنعقاد في  ال�ف�  م��ئ�ة �ق��ل ه�ه الف��ة، ودعا 

أن   إالَّ  ب��ه�،  ال�ادة  ال��اق�ات  واس���ت  م��� ومعارض،  ب��  ال���ع  أساقفة  انق��  ال�ا�ا، 

وان�از ه� إل�ه�، ما أد� في ال�ها�ة    الف��� ال���� ق� ان�از إلى ال��افقة ال���ئ�ة لل�����ك،

إلى إص�ار ال���ع ال�ق�س ق�اًرا �ق��ل االت�اد، ل�� ل� ی�ضع الق�ار م�ضع ال��ف��، ن���ة  



  موقف األقباط ومحمد علي باشا من التحول الكاثوليكي                                                أيمن أحمد محمد

 م) ٢٠٢١أبر�ل ( -  ٢ج –لعاشر العدد ا               �ة املصر�ة                                     وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٣٤٨ 

وحقق� ال�ل�ات ،  )١١( اض�هاد والي م�� لل�ا�ا، وان��اب ال�ا�ا م� أمامه ث� وفاته الف�ائ�ة

ال�اب�� ق�ل سف�ه إلى روما، ول�   ال�ف�  ن�ائج ت���، س�� أنَّ  الع��ان�ة مع  ت�ق� ه�ه ال�ع�ة 

ال�ف� اس��اع اس��الة مائ�ي م� األ��ا� العل�ان��� إلى ال���ل للعق��ة ال�اث�ل���ة، ع� ����  

  .)١٢( �ع� ال�ه�ة ال�ی� أرسله� الفات��ان ل����� ال�ف� في دع�ته عقائ�ً�ا

  م وم��� األ��ا� م�ها: ١٧في الق�ن   �Cigarع�ة األب س��ار  - ٣

ال����ة،  ال����ة  ل��  له  ال�س��ة  ال��اعي  ن�اح  ع�م  أدرك  ق�  الفات��ان  أنَّ  ی��و 

وال�ي ت��ل� في إرسال ال�ع�ات ال�����ة ل�� ال��ار�ة األ��ا� خالل الق�ن ال�ادس ع��، 

لورف�   األ��ا�  �ع�  الع��اق  الع��ان���  وال��ام  األرث�ذ��  ال�اث�ل��ي،  األ��ا�  ل��ه� 

وت�ك م�ه� ال����ة ال����ة، وال���ع ال�ی�ي لل����ة ال�اث�ل���ة في الفات��ان، األم� ال��  

��ع   الفات��ان  ب�أ  ل�ل�   ، ال�اث�ل��ي)  (ال���ل  ال��ل�ة  لف��ة  م�اد  ت�ار  وج�د  إلى  أد� 

أورو���  رحالة  أنَّه�  على  خ��ة  ال�اث�ل��  ال���ان  إرسال  وه�  آخ�،  م���ع��  م��ً�ا   �

�االم��ازات وال��ا�ة الق��ل�ة م� جان� ق�اصل دوله�، و�ان أول ه�الء األب س��ار، وه� 

م، وت��ل في م�� وال�ام، ١٦٧٧ق��� ف�ن�ي م� �ائفة ال��و�� ال�اث�ل���ة، ول� عام  

ك�ا ر�� على ز�ارة م�ن ال�ع�� ،  )١٣( وتعل� اللُّغة الع���ة، وزار م�� في ز� رحالة وسائح

ل خاص، و��أ ب��ارة األس� ال����ة األرث�ذ���ة �ال��ن ال�ي م�َّ بها، ��ا زار ال��ضى ���

َث�َّ ت��ح مه��ه في  في م�اوله م�ه ل���ه�، و��� تعا�فه� مع ال��ه� ال�اث�ل��ي، وم� 

: ن�� ال��ه� ال�اث�ل��ي ب�� األرث�ذ��؛ ل�� على ما ی��و أنَّه ف�ل في مه��ه ف��� قائًال 

وع��ما اس���ل س��ار ز�ارته    ون ج�و�، ول��ه� ال ی���ون ال���ل ع� عق��ته�"،"حاول� د

ألقال�� ال�ع�� واجه صع��ات ����ة ل�ع�� األ��ا� ل��ه�ه� األرث�ذ��ي، إال أن م�اوالته  

ن��� ن�اًحا ���ًفا في م�ی�ة ج�جا، و�ه� ذل� م� خالل ��ا�اته ال�ي ذ�� م� خاللها أن 

ت��� في  �ف�له  م�ه�  اع��افات  ت����  رسائل،  ع�ة  له  ����ا  ج�جا  أم�ر أ��ا�  في  �ه� 

  .)١٤( دی�ه�، وم�له� إلى اع��اق ال�اث�ل���ة

ال�ی�   ال�ی�  رجال  ز�ارات  م�  ال����  أعق�ها  ق�  ال�����ة  س��ار  �ع�ة  أن  وال�اقع 

ت�اه�وا �أنه� رحالة، وت��ل�ا في ق�ص وأخ��� وم�فل�� ومل��، ل�� مع�� ه�ه ال�ع�ات ق� 

ال��ی�،  �ال�هل  األ��اَ�  م��  زاروا  ال�ی�  ال���ع��ن  وصف  ل�ل�  م��ودة،  ن�ائج  حقق� 
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ه� األرث�ذ��ي، و�ان األب س��ار م� أش� ال�هاج��� له�، �اع��اره  وان�ق�وا ت���ه� �ال�� 

أك�� ه�الء ال���ع��� ال�ی� ب�ل�ا م�اوالت ل��� ال��ه� ال�اث�ل��ي، ول� ��� اس��ا�ة ت���،  

"وج�ت صع��ة في ال�عامل مع األ��ا� ال������؛ ���� ت���ه�  ف��� في وصفه� قائًال  

"إن ال�عامل مع األ��ا� أمٌ� ل�� ه�ً�ا، ����د ح�ی�ه قائًال  ، و�ال��ی� �ال��ه� األرث�ذ��ي"

فه� م�ع���ن، ول�ل� ال ُب�َّ م� ال�ع�ف على عاداته� وتقال��ه� ح�ى ن����ع أن نه�مه�  

  . )١٥( ون��ح أخ�ائه�"

إلى  �����ه�  اس�قالل  على  وحفا�ه�  األرث�ذ��ي  ���ه�ه�  األ��ا�  ت���  أد�  وق� 

)  ١٦٨٥-١٦٧٩ه�افها، ل�ل� وصف الق��ل الف�ن�ي د� مای�ه(ف�ل اإلرسال�ات في ت�ق�� أ 

"إنَّه ال ی�ج� في �ل ال�ن�ا شع� ع��� وصل� صع��ة ت��له� إلى ال��ه� ال�اث�ل��ي قائًال:  

في خ��ه وت���ه ���ادئه الق���ة م�ل ه�الء ال���ق�� (األ��ا� األرث�ذ��)، فإن أع��  

�� �ان�ا  ال�اث�ل��  ال������  وأح�ق  وال وأمه�  فائ�ة،  بال  ع�ی�ة  س���  ب��ه�  ���ا  �غل�ن 

ت���" عام  ،  )١٦( ن���ة  �ال���ان  ١٦٨٧في  الع�ا�ة  إلى  ال�اد� ع��  إی��س��  ال�ا�ا  عه�  م 

الف�ن����ان في صع�� م��، ما أتاح له� ال�ع�ف على م���عات األ��ا� ال�اث�ل��، وِم� 

الفا ن�ا�ة رس�ل�ة في  ان��ار اإل��ان،  أن�أ م��ع  ال�اث�ل��، وخاصًة  َث�َّ  ل�ه�� ����ن  ت��ان، 

  .)١٧(األ��ا� ال�ی� �ق���ن في صع�� م��: الف��م و�ه�ا وأخ��� وج�جا وف�ش�� ونفادة

الفات��ان،  ب�لها  ال�ي  ال�س��ة  وغ��  ال�س��ة  ال��اعي  ج��ع  ف�ل�  حال  أ�  على 

وا ال����ة  ال�������  ب��  االت�اد  ف��ة  ت�ف��  في  ال����دة  آماله  خالل ل��ق��  ل�اث�ل���ة، 

األرث�ذ��  واأل��ا�  ال����ة  ال����ة  ل����  ن�ً�ا  ع��؛  وال�ا�ع  ع��  ال�ادس  الق�ن��� 

الفات��ان   ما م�قف  نف�ه:  ال�� ���ح  ال�ه�  وال��اؤل  ال����ة،  وتقال��ه�  ���ه�ه� وعاداته� 

واجه�ه ال�ي  وال�ع��ات  ال�اث�ل���ة  اإلرسال�ات  ف�ل  ت�اه  ال�اث�ل���ة  ن��  وال����ة  ت�اه  ا 

ال��ه� ال�اث�ل��ي ب�� األ��ا� األرث�ذ��؟ وهل ��ر الفات��ان خ��ه ال�ام�ة إلى اس��عاب  

الفات��ان؟  اس���مها  ال�ي  وال��ق  ال�سائل  ف�ا  ��ل�  األم�  �ان  و�ذا  ال����ة؟    ال����ة 

الفات��ان ل�� ال�ي اس���م�ها  ال��اؤالت س�ف ن��اول ال��ق وال�سائل  ل�ة  ولإلجا�ة ع� ه�ه 

   األ��ا� األرث�ذ��، وهي:
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 ت���� ال��ائف ال�اث�ل���ة في ال��ق:  - ١

في  ع��  ال�ا�ع  الق�ن  إ�ان  االن��ار  في  ب�أت  ق�  ال�اث�ل���ة  الف��ة  أنَّ  ال���قة 

ال��ق، وج�ب� إل�ها ال������ ب�أث�� ع�ة ع�امل، ��ا �ان� ن�أة ال��ائف ال�اث�ل���ة شاقة،  

���ً�ا،   على  وس��ها  بها  الفات��ان  اع��اف  جاء  ��ا  والع��ات،  �ال��اع�  م�ل�ًءا  و���قها 

م�احل و���رة م�ق�عة، وف� تقل�ات األح�ال واح��اجات ال�م�، ل�ل� �ان ال ُب� لها م� أن  

ال��ائف  ه�ه  ���ح  ما  مًعا،  الع��اني  وال�ل�ان  ال���ي  ال�����ك  م�  �ل  �اع��اف  ت��ى 

ودی���  س�اس��ا  عامة، اس�قالًال  ال�������  أوضاع  وتغ���  ���انها،  ال�ل�ان  واع��اف  ا، 

  وال�اث�ل�� خاصة، في ال�ل�ان ال�اضعة لل�ولة الع��ان�ة.

ن�ام   أن  ��ا ع�ف  و���و  ارت��  ق�  ال��ه��ة"؛االم��ازات  ه�ه   "�ال�عا�ة  م���  إذ 

اه��ا  ل��ء  ذل�  مه�  َث�َّ  وِم�  ال�ق�سة،  لألماك�  ال��ارة  ح��ة  �غ��  االم��ازات  األورو����  م 

ال�ان�   م�  االه��ام  ه�ا  أق�  َث�َّ  وِم�  الع��ان�ة،  اإلم��ا��ر�ة  في  ال��ا����  م�  ال��ل��� 

، و��ل�ا جه�ه� ل�ع���  )١٨( األورو�ي رعا�ة �ل دولة ل�ائفة مع��ة، ت��عها في ال��ه� ال�ی�ي

ال���أ الف�ن�ي، ما ش�ل ضغ�ً�ا على ال�ولة   ف����ا لل��سل��   الع��ان�ة،اإلرسال�ات ذات 

��ا ت��� ه�الء الق�اصل م� ال���ل على ف�مانات م�  ال�اث�ل�� �ال�قاء في م�ن ال��ق،  

م، وُأس��  ١٦٦٦ال�اب العالي �ال��افقة على إن�اء دی� اآل�اء الف�ن����ان في أخ��� عام  

م�� صع��  في  ال���ب  ناح�ة  اإلرسال�ات  تل�  ت�غل  �ع�  ��ائ�،  خ��ة  وهي )١٩( �ع�ه   ،

، ل�ل� اع���ت م�ی�ة �ه�ا ��ع�� م�� م���  )٢٠( م�زعة في ج�جا و�ه�ا وف�ش�� وق�ص 

 .)٢١( ان��ار ال��ل�ة في م��

 تأس�� م��ع ان��ار اإل��ان �الفات��ان:  - ٢

واإلرسال�ات      ال�ع�ات  الن�الق  مهً�ا  م��ً�ا  اإل��ان  ان��ار  م��ع  تأس��  �ع��� 

عام، و�لى م�� ���ل خاص، ��ا �ع� ���ا�ة ال��ث ال���ي ال�اث�ل���ة إلى ال��ق ���ل  

األب�ز ال�� أس� ل��حلة ج�ی�ة م� ع�ل اإلرسال�ات في ال���ق الع��ي، وق� أم� ب�أس��ه  

عام   ع��  ال�ام�  غ��غ�ر��  اإلرسال�ات  ١٦٢٢ال�ا�ا  ت����  عاتقه  على  أخ�  ال��  م، 

ال���ع  ه�ا  و�ع�ف  ورعای�ها،  وت�ج�هها،  بـ  ال�اث�ل���ة،  ال�ع�ب"حالً�ا  ت����   "م��ع 

Consilium de       evangelizatione populorum    وال�اقع أن تأس�� م��ع ان��ار
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اإل��ان ق� أع�ى ال�اب��ة ال�الح�ة في وضع س�اسة الع�ل ال�س�لي، وح�رها م� االع��ارات 

دفع اإلرسا،  ال��اس�ة ان��ار اإل��ان ����ة مه�ة في  تق��� و��فة م��ع  ل�ات ن��  فل� 

م�ا�� ال��ق، في ش�ل �ع�ات م��دة وم�ف�قة ول�ق� مع�� فق�، بل �ان اله�ف م� ه�ا 

ال���ان   إلع�اد  م��امل  م��وع  إ�ار  في  ال��ق،  بل�ان  في  ثاب�ة  ق�اع�  إقامة  ال���ع 

ل��مة  فق�  ل��  ال��ق،  م�ن  في  ح��ره�  آفاق  ت�س�ع  �����ع�ا  ح�ى  الف�ن����ان، 

  .)٢٢(اث�ل���ة، بل أ�ً�ا لاله��ام �����ي ال��ق ال�ال�ات األورو��ة ال�

الف�ن����ان        ال���ان  أ�ً�ا على إع�اد  تق���  ل�  ال���ع  و���و أن مه�ة ه�ا 

فق�، بل ت� اس���ال �ع� ر��ان ال��ق م� م�� ول��ان، إذ اح��� ه�ا ال���ع على �ل�ة  

،  Expande Vaticanum II Fidei College "��ل�ة ان��ار اإل��ان في الفات��ان"ع�ف�  

ال�ل�ان   ر��ان  الفل�فة  ل�عل��  دراسة  في  ی�غ��ن  ال�ی�  ال���ان  بها  ی�رس  و�ان  ال����ة، 

ه�الء   �����ع  و���  ال��ق،  روح  تفه��ه�  على  م���ة  م�اهج  ی�رس�ن  �ان�ا  إذ  والاله�ت؛ 

ال���ان اس�غالل ج��ع ال��اس�ات في ن�� م�اد� العق��ة ال�اث�ل���ة وال�عل�� وال�ع�، ونقل 

لغة إلى  لغة  م�  الاله�ت�ة  عام  ال���  ففي  اإل��ان  ١٧٢٣؛  ان��ار  م��ع  رئ��  أرسل  م 

فاخ�ار    ،������ شاب��  إل�ه  ی�سل  أن   ،���� الف�ن����ان�ة  اإلرسال�ة  رئ��  إلى  ال�ق�س 

  .)٢٣( اث���، وت�ا�ع �ع� ذل� إرسال ال�ع�ات ال�ی��ة إلى روما

�ة الق�ن  وت��ر اإلشارة إلى أن الفات��ان ل� ی�أس، بل عاود الَ��ة م�ة أخ��، ففي ب�ا

ب�أت ال����ة ال�اث�ل���ة في ات�اذ آل�ات وخ�� ج�ی�ة، ���� ف�ل ال���ان ال�اث�ل�� م  ١٨

إلى   خ��ه  ات�ه�  ل�ل�  ال�اث�ل��ي،  ال��ه�  إلى  األ��ا�  ل����ل  الفات��ان  أرسله�  ال�ی� 

ال�ی� اع��ق�ا ال��ل�ة لل�ف� إلى روما، واالل��اق    اس�ق�اب م���عة م� ال���ان األرث�ذ�� 

لل��ام   م��،  في  الفات��ان  ل�ا�ا  رس�ل���  ن�ا�ا  وت�س��ه�  �الفات��ان،  اإل��ان  ان��ار  ��ل�ة 

�ع�ل�ة ال����� �ال��ه� ال�اث�ل��ي ب�� األ��ا� األرث�ذ��، وِم� َث�َّ ���ح ه�الء ال������ 

ه� م� ب�� األ��ا� ال������؛ ما ی�د� في ال�ها�ة إلى ن�اح م�اعي الفات��ان في ن�� ال�� 

  ال�اث�ل��ي. 

وق� ن��� خ�ة الفات��ان ع��ما ت� اس�ق�اب س�عة م� ر��ان األ��ا� ال������، 

�الفات��ان،   اإل��ان  ان��ار  �ل�ة  في  والفل�فة،  الاله�ت  في  لل����راه  دراس�ه�  أت��ا  ال�ی� 
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ق�اًرا ب�ع���  وع��ه� ال�ا�ا ن�اً�ا رس�ل��� ع�ه في م��، و�ان في �ع� األح�ان ���ر ال�ا�ا  

ال�اح�ة   م�  أسقًفا  �ع���  وال  ال��ف��،  ��قف  ب��س��ه  �ق�م  م�  وج�د  ع�م  حالة  وفي  أسقًفا، 

وق� ت�ت� على ذل� اع��اق ال���� م� األ��ا� لل��ه� ال�اث�ل��ي، وخاصة �ع�  ،  )٢٤( ال�ی��ة

إ م�ه�ه�  غ��وا  ال��  األ��ا�  ع�د  وصل  ح�ى  الق�س،  أسقف  إث�اس���  األن�ا  لى اع��اق 

إلى  ١٧٤١ال�اث�ل���ة عام   ال���ان األ��ا�  )٢٥( ���ي �اث�ل��ي  ٢٠٠٠م  ، و���ا یلي أس�اء 

األن�ا أث�اس��س  م، وه�:  ١٧٨٥-١٧٤١ال�� ن�ح الفات��ان في اس�ق�ابه� في الف��ة م� عام  

(و م)،  ١٧٤٤  -١٧٤١( م�اغي  صالح  فل�فل   م)،١٧٨٤-١٧٤٤األب  أن��ن��س  واألن�ا 

(واألن�م)،  ١٧٧٤- ١٧٦١( ��خي  روفائ�ل  ق�سي ١٧٨٧- ١٧٦١ا  رو��  واألب  م)، 

)١٧٨١- ١٧٨٠ ) الف�ارجي  ی�ان�  واألب  ن���  ١٧٨٥  -١٧٨١م)،  ��ا�  واألب  م)، 

وال��اؤل ال�� ���ح نف�ه، ما م�قف األ��ا� األرث�ذ�� و��ار��ه�  ،  )٢٦( م)١٧٨٧  -١٧٨٥(

م�قفً  األ��ا�  م�قف  �ان  في م��، هل  ال�اث�ل���ة  اإلرسال�ات  ن�ا�  ومقاوًما إزاء  رافً�ا  ا 

ال�ع��؟   ال�اث�ل�� في م��، خاصة م�ن  ال��سل��  ��ارسها م���عة  ال�ي  ال��ل�ة  لع�ل�ة 

  وما م�قف �ا�ا روما واألورو���ن م� تل� ال�قاومة؟ 

ب�ا�ة   إلى م�� في  ال�اف�ة  ال�اث�ل���ة  ال�ی��ة  إن ازد�اد اإلرسال�ات  في واقع األم� 

أثار   ق�  ع��،  ال�ا�ع  دفع الق�ن  ال��  األم�  وال�����ك،  األرث�ذ��  األ��ا�  م�اوف 

 ) ع��  ال�ادس  ی�ان�  ال�ا�ا  -م)  ١٧١٨- �١٦٧٦ال�����ك  معارضة    - ١٠٣وه�  إلى 

م ع��ما ت��ل ال�ع� م�  ١٧٣٨وفي عام  ،  )٢٧( ومقاومة وص�ل تل� اإلرسال�ات إلى م��

ل� ح���ة ��ار األ��ا�  األ��ا� األرث�ذ�� ع� م�ه�ه� واع��اقه� ال��ه� ال�اث�ل��ي، أثار ذ 

ی�ان�األر  و������ه�  وأ��انه�،  ل��    ؛ ث�ذ��  ال��ه�ي  االنق�ام  م��لة  إلى �ه�ر  أد�  ما 

  �� إب�ا���  الل�ا  أم��  ���مة  ال�عق��ي  إب�ا���  الُ�َعل�  ب�  رزق  الُ�َعل�  تق�م  ل�ل�  األ��ا�، 

إب�ا��� ��، ����ن    ال�ف��دار، و����ر أر�عة وع���� م� ��ار وأ��ان األ��ا� ����اه� إلى 

ف�ها م� ازد�اد ن�ا� ال��سل�� ال�اث�ل�� في م��، األم� ال�� أد� إلى ��ل�ة ج�اعة م�  

األ��ا� ال�عا��ة، ل�ل� ت�س� إب�ا��� �� أم�� الل�ا، وص�ر ح�� م� ال����ة ال����ة ال����  

ال�����ك ���الفة  یل��  تأدیً�ا  م���ه  ع�  ی���ل  م�  ب�أدی�  �ف��  سل�ة    ،)٢٨(����،  وأن 

  ،)٢٩(الف�ل في ه�ا ال�أن ت�جع إلى ال�����ك ال���ي األرث�ذ��ي
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تع�ض ر��ان دی� الف�ن����ان ���ی�ة اإلس���ر�ة لإلی�اء واإلهانة،   وم� جان� آخ�

م� األ��ا� األرث�ذ��، ���� َم� ت��ل م�ه� إلى ال�اث�ل���ة، �اع��ار أن ه�ا ال�ی� ت���ة  

الق�ن   ال�اث�ل���ة ح�ى  ت��ل� م�ه اإلرسال�ات  ال�اث�ل���ة في روما، ��ا �ان م��ً�ا  لل����ة 

ص�ر  ل�ل�  ع��،  والق�اوسة   ال�ام�  لل���ان  ال�ع�ض  �ع�م  اإلس���ر�ة  قاضي  م�  أم� 

��ه �ق�ل  ،)٣٠(   ال��ج�دی�  ال��اق  ه�ا  ع�    وفي  آن�اك،  م��  زار  ال��  س�ن��ي،  ال�حالة 

م�  ال��ی�  وف�عه�  ال�اث�ل��ي،  لل��ه�  واح��امه�  اه��امه�  وع�م  ���ه�ه�  األ��ا�  ت��� 

"إن اس� ف�ن�ا ال�� ����م  �اث�ل��ي قائًال:  ت��ل م���عة م� ال��اب ال���ي إلى ال��ه� ال

فاأل��ا�   ال�ع��؛  أهالي  ِق�ل  ِم�  م��قٌ�  الع��ان�ة  ال�ولة  وفي  وال��ق  �لها  أورو�ا  في 

  .)٣١( األرث�ذ�� ��ق��ن ال�ع�ات ال�اث�ل���ة، و��ف�ن أع�اءها بـــ (ال�الب)"

مه���:  أم���  ت�ق��  في  ن���ا  ق�  األورو����  ال�بل�ماس���  أن  لل���  والالف� 

�اث�ل��.  أوله�ا أساقفة  ان��اب  على  واأل��ا�  ال��ار�ة  ح�ل  ال���مة وثان�ه�ا:  دفع   :

دی���ا ال�اث�ل��  واألساقفة  �ال��ار�ة  االع��اف  إلى  ال��ار�ة الع��ان�ة  ت���ة  م�  وت����ه�   ،

ت������  س�اس��ا؛ األرث�ذ��  م�ن   ا  في  ال�اث�ل��ي  ال��ه�  ت����  إلى  ال�ها�ة  في  أد�  ما 

، ح�ى وصل ع�د األ��ا� ال�اث�ل�� في م�� في أغ��� س�ة  )٣٢(ال��ق، ��ا ف�ها م��

  .)٣٣( م إلى ما �ق�ب م� ألفي ���ي �اث�ل��ي١٧٤١

ل ال�����ك  مع ازد�اد أع�اد األ��ا� ال�ی� غ��وا م�ه�ه� إلى ال��ه� ال�اث�ل��ي، حاو 

م، مقاومة ع�ل ال������ ال���ع��� على إن�اء م�ارس ١٧٦٩م�ق� ال�ا�ع، الُ���فَّى س�ة  

ال�غ�   األرث�ذ��، على  األ��ا�  ب��  ال��ل�ة  ان��ار  دون  لل��ل�لة  وذل�  ال�ع��،  ق�و�ة في 

 ���� ال�ام� ع��،  الق�ن  نها�ة  الع�ل، إال في  ل� ی����ا في ه�ا  ال������  م� أن ه�الء 

  .)٣٤( مقاومة األ��ا� األرث�ذ�� ل��ا� ه�الء ال������

  ثانً�ا: الُ�َعّل� غالي: ال��ل� وال��أة وال�عل�� وعالق�ه �ُ���� علي: 

ی��اول ه�ا ال���ر ن�أة الُ�َعل� غالي �إ��از، أصله وم�ل�ه ون�أته، وعالق�ه ����� 

ووجاه�ه االج��ا��ة ب�� األ��ا�، و��� علي �اشا، ودوره في إدارة ال�اشا، و��� ت�ّ�أ م��ل�ه  

  انع�� ذل� على أ��ا� م�� في ع�� ُم��َّ� علي.
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  الُ�َعل� غالي: ال��ل� وال��أة وال�عل��  -أ

: ه� إس�� ب� الُ�َعل� س�ج��س ب� الُ�َعل� فل�أوس، ال�لق� �غالي ول�  ال�عل� غالي

س�ة   في  �ق�ا  ح�اد�  ن�ع  ق��  م�  ف�ش��  بل�ة  أ)٣٥( م١٧٧٥في  في  ال�ال ،  م���رة  س�ة 

و�اث�ل���ة ال��ه�، ل�ا اه�� وال�اه ب�����ه وته�ی�ه وتعل��ه م�اد� الق�اءة وال��ا�ة وال��اب، 

، )٣٦( ث� اه���ا �ع� ذل� ب����� عقله �العل�م األدب�ة وال�ی��ة ��قًا ل�عال�� ال��ه� ال�اث�ل��ي

إلى �ه�ا   ف�ن���  األصغ�  وأخ�ه  وال��ه  مع  ذل�  �ع�  ان�قل  م�ی��ة ج�جا، ث�  م�اك�  م� 

، ولّ�ا بلغ أش�ه ساف� مع أس�ته إلى القاه�ة في نها�ة العق�  )٣٧(فأقام�ا بها ح�ى أت� عل�مه بها

، وت�وج الُ�َعل� غالي م� ال��ع�ة ���رة أو �ات���ا، وهي م�  )٣٨(األخ�� م� الق�ن ال�ام� ع��

�أخ��� ��ع� ال�ه��ة  ال���  ال�ي جاء  أس�ة ����ة �اث�ل���ة، هي أس�ة  تل� األس�ة  � م��، 

ذ�� أف�ادها م�اًرا في س�الت اآل�اء الف�ن����ان في ذل� الع��، وأن�� م�ها ثالثة ذ��ر  

  ، وه� ال�ی� ت�ل�ا اإلدارة ال�ال�ة في م�� �ع� وفاه أب�ه�.)٣٩(وه� �اس�ل��س ودوس و����ا

  الُ�َعل� غالي وال�اشا:   -ب

مع   غالي  الُ�َعل�  الن�قال  عل�م كان  في  م�ا��ه  �ه�ر  في  أثً�ا  القاه�ة  إلى  أس�ته 

، وع��ئ� اس��عاه األم��  )٤٠(ال��اب واإلدارة، ح�ى أص��� س��ته ت��د ب�� األم�اء ال��ال��

م��� �� األلفي للع�ل ل��ه �اتً�ا لل��ا�ات، وأث�اء ع�له ل�� م��� �� األلفي، تع�ف على  

ف�قة م� ال��� ل��ار�ة الف�ن����، ون�ً�ا ألن    م��� علي �اشا، ال�� جاء م� ق�لة علي رأس

األلفي �ان ی�فع روات� م��� علي وج��ه، ت���ت ال��اقة ب�� م��� علي والُ�َعل� غالي،  

وأمان�ه �اس�قام�ه  علي  م���  أشاد  ال��ا�ات  ،  )٤١( وق�  في  ب��اع�ه  علي  أع�� م���  ح�ى 

 له ع��ما ی��لى ح�� م��، و�الفعل  واإلدارة، ح�ى ق�ل إن ُم��َّ� علي وع�ه ب�ع���ه و��ًال 

م، وأث�اء  ١٨٠٥ع��ما ت�ّلى م��� علي ح�� م�� ص�ق في وع�ه لل�عل� غالي، ففي عام  

��اب م��� �� األلفي، ت�دد ال�عل� غالي وع�� هللا ���اش أح� ال���ة ل�� األلفي، إلى م��� 

ال�ي ی���ها، في ال�ق� علي، وأق�ع�ه �أنه�ا س�ف یل��ان اح��اجات م��� علي م� ال��ائ�  

الالزمة   ال�ال�ة  ال��ارد  وت�ف��  تأم��  إلى  دائً�ا  ��عى  ال��ی�  م��  �اشا  �ان  ال�� 

  .)٤٢(إلدارته
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كان رئ�� ال���ة األ��ا� ال����    )٤٣(وت��ر اإلشارة إلى أن الُ�َعل� ج�ج� ال��ه�� 

وت���ل   ج�ع  في  ال��ام  أوام�  وتل��ة  ال��ائ�،  ت���ل  ال�ولة،  �ه  و�ی�ادات  ال��ائ� 

و��و� ل�ا ال���تي ق�ة ال��اع ب�� الُ�َعل� ج�ج� ال��ه�� والُ�َعل� غالي، �أنَّه ع��ما ت�ّلى  

م��� علي ح�� م��، �ه�ت أمامه م��لة دفع روات� ف�ق�ه الع����ة، ف�ل� م� ج�ج�  

�تي في مع�ض ال��ه�� ت���ل ال�ال، ف��د على ال�اشا ��ع��ة ت���ل ال�ال، و�ق�ل ال��

: "�ه� الُ�َعل� غالي، وت�اخل في ه�ا ال�اشا، وف�ح له األب�اب  ح�ی�ه ع� ذل� ال��اع �ق�له

الُ�َعل�  م�  واسًعا  �لً�ا  ال�اشا  �ل�  و�ذا  ذل�،  في  ی�افع  ال��ه��  وج�ج�  األم�ال،  ألخ� 

و�ف�ح  ج�ج� �ان �ق�ل له: ه�ا ال ی���� ت���له، ��أتي الُ�َعل� غالي ���هل له األم�ر،  

  .)٤٤( له أب�اب ال����ل"

�ان   األم�ال،  م�  ال����  ب����ل  ال��ه��  لل�عل� ج�ج�  ال�اشا  م�ال�ة  وفي �ل 

الُ�َعل� ج�ج� ال��ه�� ��� على صع��ة ت���ل ه�ه األم�ال، فأص�ر م��� علي أوام�ه 

وث�ان�ائة ���، ث�  �ال��� عل�ه ه� وم���عة م� األ��ا�، ث� أف�ج ع�ه مقابل أر�عة آالف  

ح�ل ل��ج� ال��ه�� ��ب ش�ی� في ه�ه األزمة، ح�ى ساف� إلى ال�ع��، ومات ه�اك  

  .)٤٥( م١٨١٠في س����� س�ة 

ال�اشا  ال��ه��، وص�ق  الُ�َعل� ج�ج�  الُ�َعل� غالي في ص�اعه مع  ان���  وه��ا 

�اعة الُ�َعل� غالي في  في وع�ه لل�عل� غالي؛ فأس�� إل�ه و��فة ���� ال��اش���، وذل� ن�ً�ا ل�

ال���ع،  ال����  ه�ا  ی�ث  أن  م�  غالي  وت���  ت���لها،  في  ون�احه  ال��ائ�  ت���ع 

و���ح ال����ل ع� اإلدارة ال�ال�ة في م�� �ع� ج�ج� ال��ه��، و���و أن ال��هج ال���ع  

مالئً�ا أك��    م� ال��ائ� إلدارة م��� علي، �انم� ال�عل� غالي م� أجل ت���ل ال����  

، األم� ال�� دفع ال�اشا إلى أن أس�� إل�ه و��فة  )٤٦(م� ال��هج ال���ع م� ج�ج� ال��ه�� 

الُ�َعل� غالي �الع�ی� م�  رئ�� ال�واو��، �اإلضافة إلى و��فة ���� ال��اش���، وم� ث� قام 

س��ات   ب��  ما  قام  إذا  له؛  ال�اشا  إع�اب  م�  زادت  ال�ي  �ع�ل  ١٨٢٢- ١٨١٣األع�ال  م، 

ال����ة، وأن�أ له�ا الغ�ض م�ل�ة ال��احة، وق�� األراضي ال�را��ة إلى    م�ح لألراضي

ال��ائ�  م�  مع�ً�ا  مق�اًرا  م�ها  بل�  ل�ل  وجعل  ال���قة  )٤٧(أح�اض،  و�ه�ه  إی�ادات   زادت ، 

واألقال��   ال��الح  ت�ت��ات ح�اب  الُ�َعل� غالي  ال��ائ�، ��ا أس�  ال����ة م�  ال���مة 
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عام   و����  األع�اب    )٤٨( م٣١٨١ه/١٢٢٨ق�لي  ض���ة  ش�ع  ��ا  األ��ان،  وم�احات 

  . )٥٠( ، ون�� دفات� وح�ا�ات ال�هاد�ة)٤٩( وال�ءوس وض���ة ال���ل

ال�اشا،  س�اسة  ت�اه  إ��اب�ة  م�اقف  له  �ان  غالي  ال�عل�  أنَّ  إلى  اإلشارة  و���غي 

  وم�افًعا ع�ها، وهي �ال�الي: 

م���ة لل��اج� ووج�ه ال��، ���ا ع��ما صادر م��� علي األوقاف ال�ي �ان�    -

، وذل� ل�اجة ال�اشا لل�ال أث�اء  )٥١(ع�ف �االن�الل الع��مي ألوقاف وأ��ان ال�زق واألواسي

إع�اد ح�الته ل��ار�ة ال���ة ال�هاب�ة، وثار ال��ا�خ والعل�اء، وت�جه�ا في ال�اسع ع�� م�  

ا معه في أم�ال ال�زق  م إلى ����ا ��، وت��ث� ١٨١٤ی�ل��    ٧ه/  ١٢٢٩شه� رج� عام  

"ه�ا شيء ال عالقة لي  واألوقاف، وال�ي ی��ت� عل�ها إ��ال ال��اج� وال�عائ�، فقال له�:  

وال�عل� غالي"  �� أف��ی�ا وم���د  �ه  أم�  إلى    و�ع�ه،  )٥٢(��ه، وه�ا شيء  ال��ا�خ  ت�جه 

ال س�اسة  ع�  غالي  الُ�َعل�  دفاع  و�ه�  ال�أن،  ه�ا  في  ال�اشا  ل�قابلة  ب��اعة  القلعة  �اشا 

له� قائال  والعل�اء  لل��ا�خ  ع��ما ت���  �أم�    وف�احة،  م�ه  مف�وغ  أم�  ه�ا  أس�ادنا  "�ا 

أف��ی�ا م� عام أول، م� ق�ل سف�ه، فال ت�ع��ا خا����، وواج� عل��� م�اع�ته خ��ًصا 

  .)٥٣( في خالص �ع���� ون���� م� أی�� ال��ارج، فل� ی�دوا عل�ه ج�اً�ا وان��ف�ا"

واق  - ال��اش���  في   ���� م���  غالي  الُ�َعل�  �إع�اء  ال�اشا  ���ِف  ل�  األم�  ع 

ورئ�� دواو��ه، بل جعله م���اًرا له في �ل ما ی�عل� �أم�ر ال�ولة، ون�ً�ا ل�ا وج�ه ال�اشا  

م� رأ� ثاق� خالل م�اوراته مع الُ�َعل� غالي، ��أن م��وع حف� ق�اة ال����، ف�ان رأ�  

���وع ب�م�ه، ألنَّه رأ� أن ت�ف�� م��وع �ه�ا ��ال أج��ي، س���ل  الُ�َعل� غالي ه� رف� ال

"ال إذا �ان وال ب� م� إن�اء الق�اة، فل���ئ ��ال م��، ل���ن خ�ً�ا على ال�الد قائال له  

؛ فُأع�� ال�اشا في أی�� أب�ائها وح��م�ها، وح�ى ال ت��ن ال�الد ع�ضة لل����ة األج���ة"

 .)٥٤( ب�أ�ه ورف� ف��ة ال���وع

ع��ما ات�� ال�اشا ال�عل� غالي م���اًرا له، وفي خالل تل� الف��ة �ان م��� علي   -

مع   ال�اشا  ت��ث  وع��ما  أورو�ا،  م�  ال����رة  األسل�ة  على  ال���ل  على  ���ص  �اشا 

ال�اشا   وق�ل  م��،  في  ال��ل�ة  ال���فة  األسل�ة  �ع�  ت���ع  عل�ه  اق��ح  غالي،  ال�عل� 

  . )٥٥( الف��ة  اق��اح ال�عل� غالي، ون��� 
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وعلى ال�غ� م� تع�ض الُ�َعل� غالي لغ�� م��� علي �اشا، وتع�ضه أ��ا لل���  

وال�في ع�ة م�ات، ه� وأخ�ه ال�عل� ف�ن���، وال�عل� ج�ج� ال���ل، ومعه� م���عة م�  

ك�ار ال������ األ��ا�، �أوام� م� م��� علي ����، م�ال�ة ال�اشا لل�عل� غالي وال��اش���  

؛ فإنَّ )٥٦( م١٨١٠ب�فع ج�ء م� أم�اله� ل����ة ال�اشا، وال�ي �ان� ب�ای�ها في ف��ای�األ��ا�  

ال�اشا �ان �عف� ع�ه في �ل م�ة، وفي إح�� ال��ات �ق�ل ال���تي ع�ها، في مع�ض ح�ی�ه  

القلعة،  م:  ١٨١٠ن�ف���    ٥ه/  ١٢٢٥ش�ال    ٧ع� ی�م   ال�عل� غالي، و�لع إلى  ( ح�� 

وخلع عل�ه ال�اشا خلع ال�ضا، وأل��ه ف�وة س��ر، وأنع� عل�ه، ون�ل له ع� أر�عة آالف  

�عة وع���� ألف ��� ال��ل��ة في ال��ال�ة، ون�ل إلى داره، وأمامه  ك�� م� أصل األر 

م�   األ��ان  عل�ه  وأق�ل  داره،  ب��ة  وجل�  ال�ف��ة،  �الع�ى  واألت�اع  ال�او���ة 

ال��ارك) �الق�وم  وال�ه��ة  عل�ه  لل�الم  وال��ار�  دل�الً )٥٧(ال��ل���  ذل�  و�ان  على    ، 

  إع�اب ال�اشا ب��اعة الُ�َعل� غالي في ت���ع ال��ائ� ون�احه في ت���لها. 

و�ان ل��اء الُ�َعل� غالي و��اع�ه ال�ال�ة واإلدار�ة أثً�ا في ز�ادة إی�ادات ح��مة م��� 

��ا��ه   علي  م���  أص�ح  ح�ى  ال�اشا،  ر��ات  ت�ق��  في  ساه�  ال��  األم�،  �اشا  علي 

"ح��ة ال�اشا    )٥٨(   "رئ�� معل���ا ذو ال��اقة غالي"�اق�ه له م�ل  ���ارات ت��� تق�ی�ه وص

   .)٦٠("صاح� ال��اقة رئ�� ال�عل��� ال��� غالي" )٥٩(معل� غالي ال�ائ� رغ���ا"

وال���قة أن إع�اب ال�اشا �الُ�َعل� غالي وح�ه له ق� انع�� أث�ه على أ��ا� م��؛ 

�اعة م�ه�، وسل� إل�ه� مقال�� ال�واو��، وأخل��ا فق� أص�ح ال�اشا م�ً�ا لأل��ا�، وق�ب إل�ه ج

م��ائ�ل شارو���   �ق�ل  ال��اق  ه�ا  لل��ار�  في خ�م�ه، وفي  �اشا م�ً�ا  "كان م��� علي 

ال��� أهل ال�ل�، وق�ب م�ه� ج�اعة ����ة، وأخل� له� فأخل��ا في خ�م�ه وخ�مة ال�الد، 

  .)٦١( ال��ب��"وسل� إل�ه� مقال�� ال�واو�� فأح���ا الع�ل وأح���ا 

الُ�َعل� غالي ���مة م��� علي �اشا، ح�ى ق�ل عام   م على ی� إب�ا���  ١٨٢٢و�ل 

األدلة   فإنَّ  مق�له،  ح�ل  واخ�الفها  ال�وا�ات  تع�د  م�  ال�غ�  وعلى  �الغ���ة،  زف�ى  في  �اشا، 

�اشا   علي  فع��ما �ل� م���  مق�له،  أس�اب  لل��ل ح�ل  ی�ع م�اًال  ��ا ال  ت��نا  ال�ثائ��ة 

ة ال���ل"، وهي ض���ة ف�ضها م��� علي على ال���ل ال��ج�د �أراضي  ت���ل ض���ة "ف�د 

إص�ار ال�عل� غالي على ع�م    ومع�ارة س��ً�ا على �ل ن�لة،    ٢٠الفالح�� في ال�ل�ا، ب�اقع  
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غالي   ال�عل�  �إح�ار  �اشا  إب�ا���  أم�  بها،  له�  �اقة  ال  أك��  ض�ائ�  الفالح��  ت���ل 

��ة، ل�� ال�عل� غالي حاول ال�ه�ب م� ع�م ق�رته على  ل�ع�فة ما ت� ت���له م� ه�ه ال�� 

وح���� غ��   مق�ارها،  ت�ضح  وم��دات،  دفات�  وج�د  �ع�م  ذل�  معلًال  ال����ة،  ت���ل 

في ت���ل ال����ة، وأ�ل�    ��ا�ل  ال�عل� س�ج��س غالي  أنه إب�ا��� �اشا �ع� مع�ف�ه  م�

�ا ال��  ����ا،  اب�ه  أمام  ق��ًال  وأرداه  ال�صاص  م� عل�ه  و�ل�  ال��قف،  له�ا  حاضً�ا  ن 

م، وع��ئ� ارتع� ���ة  ١٨٢٢، فُ�ف� في م�ی�ة زف�ى �الغ���ة عام  )٦٢( إب�ا��� �اشا دف� ج�ة أب�ه

واض����  �اشا،  إب�ا���  غ��  م�  خ�ًفا  غالي،  ال�عل�  مع  العامل��  األ��ا�  م�  ال�ی�ان 

إب�ا  إلى  م�ات�ة  إرسال  إلى  �اشا  علي  اس��عى م���  ما  ت��� أح�اله�،  �اشا، ���ورة   ���

ال�� راح  ال�عل� غالي،  مق�ل  ال�اشئ ع�  وت���� روعه�  األ��ا�،  ال�ی�ان م�  ���ة  خا�� 

. على أ� حال ی��� ذل� ��ب وادعاء ال�ع� م� ال��رخ�� األ��ا� �أن  )٦٣( ض��ة ع�اده

  .)٦٤( م��� علي �اشا ق�ل ال�عل� غالي ���� عالق�ه �الفات��ان

  علي �اشا م� اإلرسال�ات ال�اث�ل���ة: ثالً�ا: م��� م��� 

علي،  م���  إدارة  في  وم�ان�ه  غالي،  الُ�َعل�  وتعل��  وت���ة  ل��أة  ع�ض�ا  أْن  و�ع� 

ورأی�ا ��� �ان ل��ائه و��اع�ه في تل��ه أوام� ال�اشا، ���ا ی�عل� ب����ل أم�ال ال��ائ�، 

أص��� ت���ه عالقة ص�اقة �ه، األم�  أثً�ا في اس���اذ الُ�َعل� غالي على ثقة ال�اشا، ح�ى  

ب��   العالقة  ���عة  فه�  ن�اول  ق�ل،  م�  له�  ت��  ل�  ام��ازات  األ��ا�  م�ح  إلى  أد�  ال�� 

م��� علي �اشا والق�اصل األورو����، وهل اس��اب �اشا م�� لل��ال�ات األورو��ة ل�ع�  

  �� م�� والفات��ان. ال�ائفة ال�اث�ل���ة وال��اح ب��ادل ال�ع�ات ال�اب��ة ب�� �اث�ل

و�ان ل�ص�ل م��� علي �اشا لُ�َ�ة ال��� أثً�ا إ��ابً�ا على ت�ای� ال�ع�ات ال�اث�ل���ة 

أنَّ   ��ا  أع�ادها،  في  وز�ادة  ال�اث�ل���ة  اإلرسال�ات  ت�اه  إ��اب�ة  �ان�  م��  �اشا  س�اسة 

في م��،   م��، ور��ا �ان ال��� ه� عالقة م��� علي �اشا ال���ة �الق�اصل األورو����

ال��لة  م�  ال��روث  ال���ی�ي  ال���وع  �اس�  الف�ن�ي  ال�ج�د  م�  اإل��ابي  ل��قفه  ن�ً�ا 

ال�اشا   س�اسة  ع�ل�  ��ا  ال��ا�ة،  ف�ض  ل�روة  ال�ص�ل  للف�ن����  أتاح  وال��  الف�ن��ة، 

تأك�� ال��ا��ة  ل���ال�ة، �ان ق�امها  ال��س��ة وان��اراته م� دفع األم�ر ن�� نه�ة س�اسة 
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��ع، �ل ذل� ساع� على ت�ای� س���ة ال�ول األورو��ة على ال��اسة الع��ان�ة، ��ا انع��  لل�

  �اإل��اب على ال�ع�� ال�ی�ي وخ��ًصا ال�اث�ل��ي.  

ال�ی��ة  اإلرسال�ات  وف�د  دخ�ل  على  م�افًقا  �ان  �اشا  علي  م���  ألن  ون�ً�ا 

م��،   إلى  وح�ص� ال�اث�ل���ة  ذل�،  األورو����  الق�اصل  ل��اع�ة اس�غل  ال��خل  على  ا 

��� م� ال���ان ورجال ال�ی� األورو���� وتأی��ه� ودع�ه�، ل�ل� م�ح الق�اصل ال��ا�ة   ال���ِّ

وال��انة له�الء، ��ا م���ه� الع�ی� م� االم��ازات، م�ل إعفائه� م� ال�س�م ال�����ة ع��  

م���ه� إلى م��، وخاصة الف�ن���� وال���او���
 )٦٥(

.  

ال��ا أن  ال�مة، ومع و���و  أهل  ال��ل��� م�  ال�اشا مع غ��  أب�اه  ال��  ال�ی�ي  مح 

الق�اصل األورو����، جعله ی�اف� على ال��اسات الق�اصل ال��علقة �ال���ان، م� رجال ال�ی�  

ال���ان   ���ا�ة  أوام�ه  ���ر  ال�اشا  �ان  ل�ل�  األورو��ة،  ال�اث�ل���ة  لإلرسال�ات  ال�ا�ع�� 

ت�جهه� أث�اء  له�  ال���او���  الالزمة  ال��اع�ات  وتق���  م��،  صع��  إلى 
)٦٦(

وح�ل   ،

ال���ان   على  االع��اء  ع�م  م�ل  وح��م�ه،  ال�اشا  م�  االم��ازات  م�  الع�ی�  على  الق�اصل 

الف�ن����ان في دی� ف�ش�� ��ع�� م��، ونف� ال�يء مع ر��ان ت�س�ان�ا
 )٦٧(

.  

على   �ق���  ل�  للق�اصل  ال�ی�ي  ال�ور  أن  ال�ی��ة  وال���قة  اإلرسال�ات  ح�ا�ة 

في  ف���   األورو��ة ال�اث�ل���ة  ال��ائ�  ب�اء  و�عادة  ل��م��  ال�اشا  ل��  أ�ً�ا  ت�خل�ا  بل   ،

ف�ش��
)٦٨(

وال���ان   الق�اوسة  ل��ا�ة  م��  �اشا  إلى  �ال��اس  الق�اصل  م�ل�  تق�م  ��ا   ،

وأخ��� وف�ش��اإلف�نج (األورو���� ال�اث�ل��) ال������ ���ائ� ج�جا و�ه�ا  
 )٦٩(

، وال����ح  

له� �ال��� وال�ف�ج وال��احة وح�ای�ه� وم�اع�ته�
 )٧٠(

، وال����ح لل�����ك ال�اث�ل��ي �ال�ف�  

دم�ا� في صع��    إلى  ال�اث�ل���ة  واإلرسال�ات  األدی�ة  على  لإلش�اف  وال�ع��،  واإلس���ر�ة 

م��
)٧١(

هـ، أص�ر م��� علي  ١٢٣٦. بل وح�ای�ه�؛ ففي ال�ا�ع م� شه� ذ� ال��ة س�ة  

أمً�ا إلى م���ف ج�جا ���ورة ح�ا�ة الق�� اإلف�نج (ال�اث�ل��) ال������ قي ��ائ� ج�جا  

ف�ش�� و�قل��  له�  ،  )٧٢( و�ه�ا  ال���ح  ال�اث�ل��  لل���ان  ال�ع�ض  �ع�م  أ�ً�ا  أم�  ك�ا 

���ای�ه ���له�  وأن  ال�ع��،  إقل��  داخل  ر ،  )٧٣( �ال���ل  ���ا�ة  ال�اشا  ���ِف  ��ان  ول� 

األم�   م�  ذل�  ی��ح  إذ  ��ائ�ه�،  ب�اء  �إعادة  له�  أ�ً�ا  بل س�ح  ال�اث�ل���ة،  اإلرسال�ات 

ال�ادر م�ه، إلى ب�اء ��ائ�ه� في ق�ص، ال�ي ه�م� في أث�اء ال��لة الف�ن��ة، وعل�ه تق���  
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له�  الع�ن  ف��ة  )٧٤( ی�  �اشا ��ال  ال�ي أ�ه�ها م��� علي  ال��امح  ، وق� ت�ت� على س�اسة 

�ه ت�اه غ�� ال��ل��� م� ال������� إلى ن�اح م�اعي ال����ة ال�اث�ل���ة األورو��ة في  ح�

أ��ا�   م�   ���� ع�د  اع��اق   إلى  أد�  م�ا  م��  صع��  في  ال�اث�ل��ي  ال��ه�  إن��ار 

وفي ه�ا اإل�ار ���� �ل�ت �� في ��ا�ه (ل��ة عامة إلى م��)، أنه ال�ع�� الى ال��ه�  

بلغ ع�د األ��ا� ال�ی� أع��ق�ا ال��ه� ال�اث�ل��ي خ��ة أالف   ا  في ع�� م��� علي �اش
)٧٥(.  

  را�ًعا: ال��اسالت ب�� الُ�َعل� غالي والفات��ان: 

شه�  إلى  غالي  ال�عل�  م�  وت���عها  ال��اسالت  ه�ه  ت����  تار�خ  �ع�د  ال�اقع  في 

م، ووصل� إلى روما ع��ما أرسل الُ�َعل� غالي �ع�ة ل�ا�ا الفات��ان ی�أسها  ١٨٠٦ن�ف��� عام  

ی�ل��   في  الفات��ان  إلى  ووصل�  ���ي،  رافائ�ل  ال�اث�ل��ي  ال���ي  وه�ه  ١٨٠٧ال�اه�  م، 

م�ف رق�  ال��اسالت ض��  ال��ل�  في  �الفات��ان  اإل��ان  ان��ار  م��ع  ووثائ�    ��٩١٤ات 

�ال��امع العامة م� ص ١٨٠٧ل��ة   إلى    ٤٠م، �اع��ارها م� ال��خ األصل�ة ال�ي ت��� 

  ، وهي م���ع�ان:  ١٣٤ص 

األولى:   ال�اه�  ال����عة  �ع�ة  مع  غالي  ال�عل� س�ج��س  أرسلها  ال�ي  ال��اسالت 

ووصل ���ي،  رافائ�ل  أغ���  ال���ي  في  روما  ال��اس��، �١٨٠٧  ع�  ��ارة  وهي  م، 

ال�اث�ل��، وأر�ع�ن  فل�اؤس �عق�ب وم���عة م� �ه�ة األ��ا�  والُ�َعل�  الُ�َعل� غالي  وقعه�ا 

عل�انً�ا، اب��اء �أس�اء غالي وفل�اؤس �عق�ب، وم��قة ��ات�ه�ا، وهي م��رة �اللُّغة الع���ة  

  ��اب�ها وص�اغ�ها. واإل��ال�ة، وت��ل ال�ا�ع ال�ی�ي في 

ت��ل و ،  914وثائ� ت��� �ال��امع العامة للفات��ان م�ل� رق�  ال����عة ال�ان�ة:  

م�ل�ل   وال��اوالت V.R 40-134رق�  اإل��ان  ان��ار  م��ع  م�اض�  ت��ل  ��ا   ،

اإل��ان   ان��ار  م��ع  وأع�اء  ال�ا�ع،  ب��س  ال�ا�ا  ب��  �ا�ا  وال��اق�ات  رد   على  أ��ا 

  الفات��ان  

 Volumeوهي ب�ق�  �ا ب��س "���س ال�ا�ع"، على الُ�َعل� غالي �األم� ال�اب��،  ال�ا

No.174 Fel 258- 310.V  وهي م��رة �اللُّغة اإل��ال�ة، وم��ق عل�ها ب����ع ال�ا�ا ،

  .)٧٦(ب��س ال�ا�ع وخات� الفات��ان 
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إش�ال�ة مفادها و���ا یلي دراسة وت�ل�ل ما جاء في ه�ه ال��اسالت، وذل� في إ�ار  

الُ�َعل� غالي ب�اًء على ر��ة  ال��اسالت  الع���ة وتل�  ال��ه�   في هل جاءت ه�ه  اع��اق 

ال�اث�ل��ي؟ أم أنَّها جاءت على خل��ة رغ��ه في رفع شأن األ��ا� ال�اث�ل�� ورغ��ه أ�ً�ا في 

وام� م� م��� م��ه وعائل�ه �ع� االم��ازات ال�ی��ة م� �ا�ا الفات��ان؟ أم جاءت �إ�عاذ وأ

على علٍ� بها فق�؟ وفي �اشا م��  أم �ان   علي �اشا ��ا ی�عي �ع� ال��رخ�� األ��ا�؟

ال�ال��� هل �ان ذل� ر��ة في ت�ث�� أواص� العالقات ب��ه و��� األورو����؟ أم أن م���  

الق�اصل   ل���ات  إرضاء  ال�اث�ل��ي  ال��ه�  إلى  �ال���ل  غالي  ال�عل�  أم�  م�  ه�  علي 

ه�ه األورو  على  الفات��ان  �ا�ا  رد  وما  األ��ا�؟  ال��رخ��  �ع�  ی�عي  ��ا  م��  في   ����

  ال��اسالت؟

  �ع�ة األب روفائ�ل ���ي للفات��ان: - ١

ال���قة أنَّ الُ�َعل� غالي �ان ���� األ��ا� في م��، ع��ما أراد أن ی�فع م� شأن  

ال�اث�ل���ةال�اث وال����ة  في    �ل��  ال�اث�ل���ة  ال�ائفة  ت��ل  ألن  م�ه  م�اولة  في  آن�اك، 

م�� على ال���� م� االم��ازات ال�ی��ة، م�لها م�ل ال�ائفة األرث�ذ���ة، ل�ل� أرسل الُ�َعل�  

أك����   ال�ه�ة ال�اث�ل�� في شه�  �ع�ة م�  م،  ١٨٠٦غالي األب روفائ�ل ���ي على رأس 

ال�ائفة ت���  ال�ي  االم��ازات  �ع�  االل��اسات    لع�ض  و�ان�  عل�ها،  ال���ل  ال�اث�ل���ة 

ت�ق�� إلى ،  )٧٧( م١٨٠٦أك����    ٢٧ال�ي ق�مها ال�اه� ال�اث�ل��ي روفائ�ل ���ي، وال��رخة بـ

  ق����، ه�ا: 

  : م�ال� عامة لل�ائفة ال�اث�ل���ة في م��، وهي -

ل�اب�� ال��� األب روفائ�ل ���ي م� ال�ا�ا ب��س ال�ا�ع، ال��اح �إع�اء اإلذن ا-١

ن�ً�ا   وذل�  في م��،  ال�اث�ل��  لأل��ا�  ال�ی��ة  �ال�ق�س  ل�ق�م  القاه�ة،  في  أسقف  ل�سامة 

ال�������،   ال�ائف���  ب��  ال��ه�ي  به�ه األس�اب االنق�ام  �ق��  للع�ی� م� األس�اب، ور��ا 

إ�اه   م��ً�ا  ���ه�ه�،  االع��اف  إی�اء، وع�م  ال�اث�ل�� م�  األ��ا�  له  ی�ع�ض  �-وما  ا�ا  أ� 

�إقامة    -الفات��ان  م��  في  ال�اث�ل��  على  أنع�  ق�  �الفات��ان  اإل��ان  ان��ار  م��ع  �أن 

 )٧٨( أسقف في القاه�ة، وق� م��� ه�ه ال�ت�ة لل��ح�م رو�� ق�سي، وال��ح�م ی�ان� الف�ارجي

ان��ار اإل��ان �ان �ق�ر رسام�ه� أساقفة   إذ إنَّ م��ع  ك��اب رس�ل��� وأساقفة في م��، 
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ق�ل   ���ل  ت�ف�ا  معل�مة،  غ��  وألس�اب  ال�ف�،  وم�قة  ال����  ل�ع�  ون�ً�ا  بل��ان،  ���وان 

رسام�ه�، م��ًفا أن ���� اآلن نائ� رس�لي (راه� �اث�ل��ي)، درس ��ل�ة ان��ار اإل��ان  

ال���فة، و����� ����ة ج��ة، وأفعال ح���ة وصال�ة، وم�ف� عل�ه   له�ه  �الفات��ان، و��لح 

ل�ل� �ل� ال�اه� ���ي  ،  )٧٩( ث�ل�� في م��، ��ا ه� مع�وف ل�� الفات��انم� �ائفة ال�ا

ال����ي َم�َّى  األب  ���ن  لأل��ا�   )٨٠( �أن  وُأسقًفا  الفات��ان،  ل�ا�ا  ال�س�لي  ال�ائ�  ه� 

 )٨١( ال�اث�ل��، ل�ا ی���� �ه ه�ا ال�اه� م� ال�فات ال����ة، ال�ي ت�هله له�ه ال�ت�ة وال���فة

  . �ال�الة، وأداء ال�ق�س ال�ی��ة ل�ائفة األ��ا� ال�اث�ل�� في م��ل�ق�م  

ون�ً�ا لل��اع القائ� ب�� اآل�اء الف�ن����ان وال�وم ال�اث�ل�� واأل��ا� ال�اث�ل��، ����  - ٢

�القاه�ة،   ال��س�ي  ��ي  ال��ج�دة  الف�ن����ان  ����ة  اس���ام  في  �أحق��ه  م�ه�  �ل  رؤ�ة 

�اث�ل�� ل�ق�سه� ال�ی��ة في تل� ال����ة، واخ�الفه� على ت�ق��  وأ��ا رف� إقامة األ��ا� ال

ال�الم   و�ق�ار  ال��اع،  ه�ا  إنهاء  الفات��ان  م�  ���ي  روفائ�ل  �ل�  ل�ل�  م�ه�،  �ّلٍ  أ��اد 

ال��س�ي،  في  �����ه�  ��أن  ال��ل���  الف�ن����ان  واآل�اء  ال�اث�ل��  األ��ا�  ب��  واله�وء 

ال�  ال�عائ�  ف�ها  �����ن  ال�اصة ال�ي  ت���� األ��اد  ال�ل���ن، وأ�ً�ا  ی��ة، وال�ي �����مها 

  .)٨٢( �ال�ائفة

في م��، ورف�  - ٣ وال�اث�ل��  األرث�ذ��  األ��ا�  ب��  ال��ه�ي  وال��اع  ال��اع  كان 

األرث�ذ�� ال�عامل مع ال�اث�ل��، وال��قف ال�اف� ل������ه� لف��ة ال��ل�ة، وال���ل ال��ه�ي 

ال� العامة  ال��ال�  ال�س�لي  ض��  ال��سي  م�  �ل�  ع��ما  للفات��ان،  ���ي  بها  تق�م  ي 

(م��ع ان��ار اإل��ان) إرسال رسالة إلى ال�����ك ال���ي األرث�ذ��ي، ت�� وت��� ال��اقة 

ل�ي   الف�ن����ان  ال��ل���  اآل�اء  إلى  رسالة  وأ�ً�ا  ال�اث�ل��،  األ��ا�  و���  ب��ه  القائ�ة 

وا معه� ���� ال�الفات ال�ي قام� عالن�ة، ��ا �ال� ���ي ��ان�وا األ��ا� ال�اث�ل�� و���� 

م� الفات��ان ���ورة أن یه�� و�ع��ي م��ع ان��ار ب�ی� الق��� إس�فان�س الع��� ال�� مق�  

  .)٨٣( ال�ق�س ال�ی��ة ال�اث�ل���ة في صع�� م��

  م�ال� وام��ازات خاصة �ال�عل� غالي وعائل�ه:  -

وم� ال�الح� أن ن�اح �ع�ة األب روفائ�ل ���ي �ان� ت��قف على ت���� آخ� ه�  

االج��ا��ة   الُ�َعل� غالي ووجاه�ه  ل��انه  ون�ً�ا  الفات��ان،  ل�ا�ا  الُ�َعل� غالي ع���ة  إرسال 
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ال�اشا؛ انع�� ب�� أ��ا� م��، و���� ق��ه م� م��� علي �اشا، ووج�ده على ق�ة إدارة  

�� �ا�ا الفات��ان، ل�ل� ��� الُ�َعل� غالي والُ�َعل� فل�اؤس �عق�ب ال��اًسا  ذل� على م�ان�ه ل

  وع���ة ل�ا�ا الفات��ان، ��ل� ��ه �ع� االم��ازات له وألس�ته، وهي �ال�الي:  

ن�ً�ا لع�م وج�د أسقف �اث�ل��ي ���ح الغف�ان لل�ائفة ال�اث�ل���ة في م��، �ل�  - ١

����ه الغف�ان ه� وأخ�ه ف�ن��� ون�ل�ها إلى را�ع ج�ل، ال�عل� غالي م� �ا�ا الفات��ان أن  

���ح   �اث�ل��ي  أسقف  أو  م��ان  وج�د  ع�م  تأك��  االم��از  ه�ا  �ل�  خالل  م�  ون����ع 

 الغف�ان لل�اث�ل��، ف�ان� ر��ة ال�عل� غالي أن ���ل على ذل� م� ال�ا�ا نف�ه.  

ال����ع ال���ي ال�اث�ل��ي،   ك�ا أراد ال�عل� غالي أْن ���ح نف�ه الق�اسة ال�ی��ة في - ٢

على ال�غ� م� أنه عل�اني، وات�ح ذل� م� خالل ع����ه ال�ي �ل� م� خاللها أن ���ح  

ال�ا�ا الغف�ان ال�امل ل�� �ع��ف و���اول في ی�م ع�� اآل�اء الق����� إب�ا��� و�س�� و�عق�ب، 

م� �ل عام، وأْن ����   ذل� الع�� ال�ار� ع�� األ��ا� ال�اث�ل�� في ال�اني م� شه� س�����

  .)٨٤( ه� ب�ل� ألن اس�ه إس��

ع�ة  - ٣ وه�اك  م��له،  في  (ك���ة)  مع��  �إن�اء  وعائالته  غالي  لل�عل�  ال�ا�ا  ���ح  أن 

أس�اب ���� لألب روفائ�ل ���ي االس��اد إل�ها لل���ل على م�افقة �ا�ا الفات��ان، وم�ها أن  

ال��جه إلى ال����ة، وه� �ق�� ب�ل� ال��اء، وفي ال�ع�� ال ����ه�  –أح�اًنا    –ال������ م�ه�  

اإلرسال�ات   ل���ان  ال�ا�ع  الف�ن����ان  دی�  في  الالت���ة  ال��ادة  قاصً�ا  صل��،  درب 

ال�اث�ل���ة في م��، و�ذا أراد ال�ا�ا مع�فة ذل� ����� االس�ف�ار م� ال�اه� روفائ�ل ���ي، 

ل����   ال�ه�ة  أح�  رسامة  إلى  �ق�سه �اإلضافِة   ���� غالي،  ال�عل�  م��ل  في  الق�اس 

 .)٨٥( ال�ی��ة

  �ع�ة األب روفائ�ل ���ي في م��ع ان��ار اإل��ان: -

م، ب�ئاسة األب ١٨٠٧أغ���    ٣١لق� اج��ع م��ع ان��ار اإل��ان �الفات��ان في  

ال�ائفة   ن�ا�ة ع�  ���ي،  ال�ي ق�مها األب روفائ�ل  االل��اسات  ل��اق�ة  ال�اث�ل���ة  ج��ان�، 

  ، وق�ر ما یلي:)٨٦(في م��، وم��وً�ا ع� ال�عل� س�ج��س غالي وال�عل� فل�اؤس �عق�ب 
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ال��افقة على ت���� ال�ائ� ال�س�لي للفات��ان في م��، األب م�ى ال����ي أسقًفا  - ١

القاه�ة وصع��   في  �اث�ل��ً�ا  أسقًفا  ی�ج�  م�ة  أول  �اع��اره  في م��،  ال�اث�ل���ة  م��، لل�ائفة 

م�ضً�ا �ع� ال��ا�� ال�ي ی�ع�ض لها م� ی�ع�� أسقًفا �اث�ل��ً�ا في م��، م� االض�هادات 

أسقًفا، وال�� س���ن القادر ال�ح�� على   ١٢م� جان� ال�����ك ال���ي األرث�ذ��ي، ال�� ی��عه  

م�ل    م�ارسة أ� ق�ة ق���ة ض� األسقف ال��ی�، م��ً�ا ذل� ��ا تع�ض له م� س�ق�ه في ال����،

وُأْلِقي   وُ�ِ�َ� عل�ه،  لل�شا�ة م� جان� األ��ا� األرث�ذ��،  ال�� تع�ض  فل�فل،  أن��ن��س  األب 

ُ�ْفَ�ج ع�ه إال �ع� أن دفع �ع� ال�اس ال�ح�اء أم�اال  ب ول�  في ال��� م� جان� األت�اك، وُع�ِّ

تُ  والل�ی�  الف�ارجي،  ی�ان�  واألب  ق�سي  األب رو��  وأ�ً�ا  ع�ه،  لإلف�اج  في ��وف ك���ة  �ِ�َ�ا 

ال��ائف   ��غل�ن  األرث�ذ��  األ��ا�  أن  ��ا  أساقفة،  رسام�ه�ا  وق�ل  ت����ه�ا  �ع�  غام�ة، 

َث�َّ ل�یه� الق�رة على ال��� أو اإلح�ان، ح���ا ی��اء� له�،  ال�ئ���ة ل�� ال��ام األت�اك، وِم� 

ی�  ال��ی� م��  ���ن األسقف  أن  اإل��ان ض�ورة  ان��ار  �ال��ونة في  و���� رئ�� م��ع  �ف�ن 

ق�ر   عل�ه  و��اء  في م��؛  ال�ل����  ال��نان���  ال�اث�ل��  �ائفة  أ�ً�ا  ُتْ��ه�  ال  ال�عامل، ح�ى 

ال���ع تع��� م�ى ال����ي أسقًفا لل�ائفة ال�اث�ل���ة في م��، علً�ا �أن ه�ا ال����� أمٌ� ���  

ال�اث�ل��ي   ال��ناني  ال�����ك  ���ل  فائ�ة،  ذ�  وغ��  ال�ه�ة  �ال�ائفة،  ت����  في  ال�ف�ض  ه� 

 .)٨٧( ال�اث�ل�� في م��

عام        ال����ي في أغ���  م�ى  تع���  ال���ع على  م�افقة  ال�غ� م�  م،  ١٨٠٧وعلى 

��أن تع��� أسقف في م��، ل�   �ح في م�اوالت ال���ع���� ما �ُ   -على ما ی��و - فإنَّه  

  ٢٠و��اءة �اب��ة م� ال�ا�ا ب��س ال�ا�ع في  ،  )٨٨( م١٨١٥مارس    ٦إال �ق�ار ص�ر في    ��ی

م، أ� �ع� ث�ان�ة س��ات م� اخ��ار ال���ع ال�ق�س له، ��ا أنَّه ل� ُیْ�َس� ُأسقًفا  ١٨١٥مارس  

لع�م وج�د أساقفة ل�سام�ه، ور��ا �ان ال��� في ذل� ه� م�قف ال�وم ال�اث�ل�� في م��، 

ی�ع�  أن  م�  الفات��ان  وخ�ف  أسقف،  تع���  م� ورف�ه�  ال���  أو  لإلی�اء  األسقف  ض 

ال��ام األت�اك، في حالة ع�دة م�� إلى ح���ة ال�ولة الع��ان�ة م�ة أخ��، واس��� ال�ضع 

عام   ال����ي  م�ى   
َ
ُت�فِّي ح�ى  أح� ١٨٢٢ه��ا   �� �اسل��س  سعى  ال����ي  وفاة  و�ع�  م، 

ال�ا�ا الو  ال�اني ع�� في أم�  وجهاء ال�ائفة ال����ة ال�اث�ل���ة، واب� ال�عل� غالي ل��  ن 

تأس�� �������ة ����ة �اث�ل���ة، ب�ع� م� م��� علي �اشا ش����ا في ه�ه الق��ة، و�ان  

ج���  م�����س  األن�ا  ه�  ال������ي  لل����  ی��ق�  )٨٩(ال��شح  ل�  ال���وع  ه�ا  ل��   ،
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عام   إلى  رس�ل��ا  نائً�ا  و�ل  غام�ة،  نف� ١٨٣١ل��وف  م�  أغ���  في  وت�في  م، 

�ا�� أن الع�د الفعلي لأل��ا� ال�اث�ل�� في م�� في ذل� العام ق�   �ح�ا و���� ی  ،)٩٠( العام

�اهً�ا، م������ في �ل م� القاه�ة، ج�جا، أخ���، نقادة،   �����١٤ا �اث�ل����ا، و  ٢٦٢٤بلغ  

  .)٩١(ف�ش��، �ه�ا

 رف� م��ع ان��ار اإل��ان خالل م�اوالته �ل� أر��ة ل�أس�� ����ة ج�ی�ة في دار  - ٢

ه�ا  اإل��ان  ان��ار  م��ع  رئ��  اس����  وق�  الف�ن����ان،  (ال���ان)  �اآل�اء  ال�اصة  ال��افة 

"إن �ل� األب روفائ�ل ���ي �األر��ة ل�أس�� ����ة ج�ی�ة، ه� في ال���قة    ال�ل� �الق�ل

�ل� م� إن�ان ال ���ل� أ� ن�ع م� ال�ؤ�ة، هل �ل ما ��غله م� أم� ال����ة هي األر��ة  

و���ر ال���ع رف�ه ل�ل� �أن دار ض�افة ،  )٩٢(االس���ال في دی� اآل�اء الف�ن����ان)"(صالة  

م�   م���عة  س���ن  ال����ة  لل��ان��  أص�ات  وأ�  شع��ة،  حارة  في  م�ج�د  الف�ن����ان  اآل�اء 

جان� األت�اك ال�� ی�ف��ن ب�اء أ� ��ائ� ج�ی�ة، ��ا أن ت���ل ال��ان إلى ����ة س����ج� 

ح��ها على ال�جال وال��اء على ال�قاء، ��ا في ذل� م� تعارض مع ال��� ال����ة، وِم� َث�َّ ه�  

 .)٩٣( �ل� غ�� واٍع م� ش�� غ�� ذ� رؤ�ة، بل ��لح فق� ���ان ألداء ال�ل�ات 

و���و أن ر��ة األ��ا� ال�اث�ل�� في أن ���ن له� ����ة م��قلة، ح�ى ���ل�ا على 

عام  اس�قالًال   ذل�  ت�ق�  وق�  الف�ن����ان،  لآل�اء  ال�ی��ة  ال����ة  ع�  �ع�ً�ا  م،  ١٨٣١دی���ا 

ع��ما أص�ر �ا�ا الفات��ان ب�اءة �اب��ة ب�ع��� األن�ا أغاب��س ��ا� نائً�ا رس�ل��ا للفات��ان في  

م��، إذ اس��اع أغاب��س عق� اتفا��ة مع الفات��ان، وأی�ها أع�اء م��ع ان��ار اإل��ان،  

ال�اث�ل���ة ع� م���  ال����ة  ال����ة  ال�ا�ع على ف�ل ش��ن  ب��س  ال�ا�ا  ���افقة  تق�ي 

ال�ات�ة  اإلدارة  ح�  ال�اث�ل��،  األ��ا�  وم�ح  م��،  في  الف�ن����ان�ة  ال�س�ل�ة  ال�ع�ات 

، وق� ت�ت� على ف�ل ال�ل�ة ال�ی��ة  )٩٤( ل�����ه� و�ق�سه�، �ع�ً�ا ع� اآل�اء الف�ن����ان 

األ�� اإلكل��وسب��  م�ح  الف�ن����ان  واآل�اء  ال�اث�ل��  �ع�  )٩٥(ا�  ال�اث�ل��ي  ال���ي   ،

ال��ائ� وال���ت ال�ي �ان� ت�� سل�ة اآل�اء الف�ن����ان؛ ففي القاه�ة ت� إع�ائه� ال����ة،  

  .)٩٦(وج�ء م� دی� الف�ن����ان، وفي �ه�ا ال����ة، ث� ��ائ� ج�جا وف�ش�� ونقادة

ال�� �ل�ه ال�عل� غالي له وألس�ته، واف� ال���ع عل�ه، بل واف�   ���ا ی�عل� �الغف�ان  - ٣

أ�ً�ا على م�ح ال�عل� غالي ب�اءة �اب��ة، ت���ً�ا له م� الفات��ان ل�ج�د أم�لة ع�ی�ة ألش�اص  

كاث�ل�� آخ���، ت� ت����ه� ل�ا ق�م�ه لل����ة ال�اث�ل���ة في بل�انه�، ل�ل� جاء رد ال�ا�ا ب��س  
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م، م��ً�ا  ١٨٠٧فات��ان في خ�اب م�رخ �ال�اسع والع���� م� شه� أغ��� س�ة  ال�ا�ع �ا�ا ال

على الُ�َعل� غالي، مانً�ا إ�اه ال��اءة ال�اب��ة ال�ي ���ج�ها م�ح الُ�َعل� غالي رت�ة فارس م� الف�قة 

���ل   أن  في  ال��  وله  الفات��ان،  ف�سان  م�  فارس  لق�  تع�ي صاح�ها  ال�ت�ة  وه�ه  ال�ه��ة، 

، وه�ا ن� رسالة ال�ا�ا ب��س )٩٧( ة ال�ه��ة، ومع ال�سالة ال�ل�� ال�اب�� داللة له�ه ال�ت�ةالقالد 

"عل� م� م��ع ان��ار اإل��ان ��ا �ق�م �ه م� أع�ال خ���ة، وم� ال�ا�ع لل�عل� غالي، أنَّه  

رض، دفاع ع� ال�اث�ل�� وم�اع�ته�، ول�َّا �ان ع�له ُی�ضي هللا؛ فال�ا�ا نائ� ال���ح على األ 

ی��� أن �ع�� له ���ارة ام��انه، و����ه شهادة ت��� ل�فه األب�� وال��ل� ن��ه، ف��ج� �ل  

���ة إلى م���عة الف�سان اآلخ���، وله ال�� في أن ���ل القالدة ال�ه��ة وال��� ال�ه�ي،  

  .)٩٨( وأم� ب��ل���� ال�ل�� ال�� ��� أن ت��ل�ه داللة له�ه ال�ت�ة"

  وت��ح ل�ا م�ا س�� مالح��ان مه��ان وه�ا:  

�ان� أوله�ا ���ي  روفائ�ل  األب  �ل�ها  ال�ي  ذ��ها  ال�اب�  ال��ة  االم��ازات  أن   :

ت�ت�� في م��لها على �ل� ال�سامة األسق��ة ل�الح ال�ائ� ال�س�لي، وال�ي ل� ���ر له 

في   ال�ا�ا  م�  أسقفً ١٨١٥مارس    ٢٠ب�اءة  ی�س�  ل�  ول��ه  ل�����ه،  أساقفة م  وج�د  لع�م  ا 

ل�سام�ه. ��ا أن االل��اس أو الع���ة ال�ي وقعها الُ�َعل� غالي والُ�َعل� فل�اؤس �عق�ب وس�ة  

األب  ل�ل�  م�عً�ا  ال��اًسا  األم�  ح��قة  في  �ان  عل�انً�ا  وأر�ع�ن  ال�اث�ل��  ال���ان  م� 

و����ه�، �اإلضافة إلى    روفائ�ل ���ي، وذل� �اع��ار أن الُ�َعل� غالي م� وجهاء ال��� آن�اك

ما �ان ی���� �ه م� م�انة اج��ا��ة ل�� م��� علي �اشا، وِم� َث�َّ ی�ال �ل� ���ي م�افقة  

  ال�ا�ا. 

له ثان�هً�ا ال�� وصل  ال�ی�ي  ال�عي  ت�اًما م��  �عي  ال��اسالت  �ق�أ ه�ه  : أن م� 

ل�ض ورؤ��ه�  ال�ی��ة  �ق���ه�  وع�ه�  وم��  آن�اك،  ال�اث�ل��  م��  ب��  أ��ا�  ال�ی�ي  عه� 

وتل�   ال�ع�ة  ه�ه  م�  األرث�ذ��  األ��ا�  م�قف  ما  ه�ا:  وال��اؤل  األرث�ذ��،  األ��ا� 

ال�قاومة ف�ا م�اه�   ت�اها �ان  لها أم قاوم�ها؟ و�ذا �ان رد فعله�  أذع��ا  ال��اسالت؟ هل 

  تل� ال�قاومة؟  

جان� األ��ا� في واقع األم� ل� ��� رد الفعل ت�اه ه�ه ال�ع�ة وتل� ال��اسالت م�  

األرث�ذ�� فق�، بل �ان ه�اك رد فعل آخ� ت�اه ه�ه ال��اسالت، ون�اول م� خالل ت�ل�ل  
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ما جاء به�ه ال��اسالت ��ف الغ��ض ال�� ����ف ه�ه ال�ع�ة، ألنَّها واجه� مقاومًة ش�ی� 

ل�ل�   ��ل�،  ال�اث�ل��  ال�وم  قاومها  بل  األرث�ذ��،  األ��ا�  م�  فق�  ل��  تاًما،  ورفً�ا 

  س�ع�ض لل��قف�� ���ا یلي: 

  م��� ال�وم ال�اث�ل�� م� �ع�ة روفائ�ل ���ي للفات��ان: - ١

ال���قة أن ال�وم ال�اث�ل�� (ال������ن ال��ام)، ق� حاول�ا مقاومة ه�ه ال�ع�ة ���ى 

تل�   �الفات��ان،  اإل��ان  ن��  م��ع  ���الت  ال��ف��ة  ال�سائل  إح��  ت�لع�ا  ل�ا  ال��ق، 

، ��أن إف�اد �ع�ة األب  )٩٩( ا ال�وم ال�اث�ل�� في م�� إلى �ا�ا الفات��انال�سالة ال�ي أرسله

  روفائ�ل ���ي، وه�ه ال�سالة ت�مي إلى ت�ق�� ع�ة أه�اف، هي:

إف�اد م�اعي الُ�َعل� غالي والُ�َعل� فل�اؤس �عق�ب ل�سامة م�ى ال����ي م��اًنا على  - ١

ال��ل��� ل�ائفة   إلى معاداة ح�ام  الع�ل ی�مي  �أن ه�ه  ذل�  ال�اث�ل��، معلل��  األ��ا� 

ال�ع�ة   ه�ه  إرسال  ق�ل  قال�ا عالن�ة،  ال��ام  وأنَّ ه�الء  ال�اث�ل��)،  (ال�وم  ال�ل��ة  ال�وم 

ن، إنه� س����ون م� م�� �ل ج�� ال�وم ال�اث�ل��، وأنَّ ه�ا ال�الم ق� ورد على  للفات��ا

ل�ان األب ج�ج� ح��ي، ��ا أن ��ام م��ان ���ي �اث�ل��ي ���� ���ل ض�ًرا ل�ل 

��ائف ال�اث�ل�� ألنَّه أم� م��ث، وفي ه�ه ال�الة فإنَّ األ��ا� العل�ان��� العامل�� ل�� 

�ال�وم  �����ع�ن  م�    ال��ام  �اث�ل��ي  م��ان  ب�س�  عل�ه�  فع��  وشً�ا،  خ�ً�ا  ال�اث�ل�� 

مع   ت�  ��ا  ال�اث�ل��،  ��ائف  و��ل  ال��ء،  �ه  س�فعل�ن  �أنه�  ش�  ال  ج��ه�،  أب�اء 

  
َ
ال���ان أن��ان فل�فل ع��ما ُرِسَ� أسقًفا على ج�ًجا، فق� وشي �ه األ��ا� العل�ان��ن وُنِفي

و  غالي  الُ�َعل�  أنَّ  ��ا  وم�  وُسِ�َ�،  �اشا،  علي  م���  ���مة  �ع�ل�ن  فل�اؤس  الُ�َعل� 

ال���� أن ���ج م��� علي و���� م�� الع��ان��ن م�ة أخ��، وع��ئ� س���ن رد فعله� 

ا ت�اه ال�اث�ل�� ج��ًعا، وِم� َث�َّ فإنَّ تع��� م��ان ���ي م��� غ�� نافع له�،  ع��ًفا ج��

  .)١٠٠( ��سل��و�نه� ی���ون إت�ام �ق�سه� �����ة اآل�اء ال

، وأ��اد ال��� مق�ار ثل�ي ال��ة، وأن ال�وم ���٤٣ا ی�عل� �األ��اد فأ��اد ال�وم هي   - ٢

ال�وم ال�اث�ل�� واأل��ا� -ی���ون أن �����ا معه� �اتفاق ألن اخ�الف األ��اد ب�� ال�ائف���

د ع�د  ق� ی�د� إلى ح�وث ن�اع ب�� ال�ائف���، ل�ا على ال���ع ال�ق�س أن ���   –ال�اث�ل��
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الق�اد��، و�ع�� أوقاتها ل�ل ال�ائف���، ل�ع�ف �ٌل م�ه�ا ما ���ه، ل�� م� ال���� أن ی��  

  . )١٠١( رسامة م��ان لأل��ا�، ل��َّه ��� أن ���ن ���ل ل��ان ول�� في م��

على ال�غ� م� أنَّ ُم���� ه�ه ال�سالة ی�ت�� في األساس على وقف ت���� ورسامة 

م��، فإنَّ ال�ا�ا ب��س ال�ا�ع ق� أص�ر ق�اًرا �اخ��ار األب م�ى  أسقف ���ي �اث�ل��ي في  

م، ل��َّه ل� ی�س� أسقًفا لع�م  ١٨١٥مارس    ٦ال����ي أسقًفا لأل��ا� ال�اث�ل�� في م�� في  

  . )١٠٢( وج�د أساقفه ل�سام�ه

 م��� األ��ا� األرث�ذ�� م� ه�ه ال��اسالت:  - ٢

ال���قة أنَّ رد فعل األ��ا� األرث�ذ�� ت�اه إرسال الُ�َعل� غالي ل�ع�ة األب روفائ�ل 

، وما (���ل�ة الُ�َعل� غالي)���ي ل�ا�ا الفات��ان، ق� ُع�ف ع�� ال��رخ�� األ��ا� األرث�ذ��  

�ع�ل   �ان  ح���ا  غالي  الُ�َعل�  ��قاومة   ��� ل�  ه�ا  الفعل  رد  أن  ذل�  في  االن��اه  ����عي 

ق�ة �� األ��ا�  وضع  فق�  ذل�؛  �ع�  ح�ث�  بل  علي،  م���  ِص�غْ�    -ر��ا   –�مة  م���ة 

ن��ها   ال���ان،  ب�ی�  م����ة  ن��ة  على  ع��نا  فق�  ج�ل،  �ع�  ج�ًال  األ��ا�  ل���اقلها 

س�ة   ح�او�  م�ق�  داود  ن�خ  ١٩٣٦الق��  ور��ا  ال��ار�ة،  تار�خ  م�  ن��ة  وهي  م، 

ا قام �ه الُ�َعل� غالي، وت�و�ج ف��ة ��ل��ة ه� واب�ه  ال��لف أو ال�اسخ ه�ه الق�ة ل����ه م

�اس�ل��س، تل� الف��ة ال�ي ت�اقلها �ع� ذل� ال��رخ�ن األ��ا�، وشاع� �ع� ذل� ب�� األ��ا�  

  األرث�ذ��.

ع� األح�اث   -ر��ا   –، ع��ما ی���ث ال��لف أو ال�اسخ  ٥٠٩فق� جاء في صف�ة  

���س   أن�ا  عه�  في  ت��  ���  (  قائًال   ١٠٩ال�ي  أ�امه  في  �اشا  علي  م���  سعى  وق� 

ك���ة م�� إلى ����ة روم�ة (الفات��ان)، وذل� أن ال�����ات ال��ی�ة ال�ي صارت في  

م�� �ان� ب�اس�ة رجال ف�ن�ا وعل�ائها. فل�ا رأ� م��� علي �اشا نف�ه مغ��ًرا ����ل  

ب�� �ق�م  ما  في  اح�ار  و�ذا  ���له،  �قابله�  أن  وأراد  ذل� ن��ه أح� مع�وفه� ش��ه�،   ��

قادة ال���، و�ان �ا�او��ا (كاث�ل��ً�ا) أن ��عى في ض� ن�ار� م�� إلى ����ة روم�ة،  

الُ�َعل�   فاس��عى  مع�وفه�،  ی�از�  ومع�وًفا  ج��ًال  فعًال  (األورو���ن)  اإلف�نج  ذل�   ����

ب��، في ح��  ف�قعا  ذل�،  �فعال  أن  ال�ال�ة، وأم�ه�ا  �� رئ��  �اس�ل�س  واب�ه   غالي 

إلى  ال�ائفة ج��عها  اس��الة  إن  قائل��  ال�اشا  فأجا�ا  ال�ائفة  ب��  الف��  وق�ع  وخافا م� 
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م�ه� ����ة روم�ة دفعة واح�ة ال ت��هي ب�ون قالقل وسف� دماء ������، ف��� أن ���ن  

ذل� س�اسة وت�ر��، وذل� أن�ا نع��� ن�� أوًال ال��ه� ال�ا�او� ���� أالَّ ن��ه على تغ���  

وع�ای�نا ال����ة، و��ل� ���� أن ن��ل أف�اد ال�ائفة رو�ً�ا رو�ً�ا، فق�ل ال�اشا ه�ا �ق�س�ا  

ال�أ�، وأخ�� اآلخ� فف�ح�ا وش��وا فعله، فانقل� م� ث� الُ�َعل� غالي واب�ه �اس�ل��س �� 

وره� قل�ل م� أش�اعه� في م�� وأخ��� �ا�� (سً�ا)، و�ال�اه� وه� ����ون أنه� �ع� 

�� �����ه�، ومع ذل� ما زال�ا �ع���ون �ه�ة األرث�ذ�� ح� االع��ار  ح�� �ع�دون ل�

  .)١٠٣( و�ع��ون أوالده� ع��ه�

ق� أتى ب��اره   –ال�� س���� �ال�الئل القا�عة ع�م ص��ه   –وال�الح� أنَّ ه�ا ال�لف��

ال��ه�   أت�اع  م�  األجان�  ال��رخ��  و�ع�  األ��ا�،  ال��رخ��  م�  الع�ی�  ت�اقله  ع��ما 

أنها األرث�ذ  ی���  وه�ا  م��لفة،  ال�وا�ات  ل��  واح�،  فال����ن  ��ا�اته�،  في  وذ��وه  ��ي 

إلى )١٠٤( ملفقة �اس�ل��س  واب�ه  غالي  الُ�َعل�  ت��ل  هل  ه�ا،  نف�ه  ���ح  ال��  وال��اؤل   ،

ال�ار���ة وال��اه��   ال��ل�ة ��ا ق�ل أم ال؟ ولإلجا�ة ع� ه�ا ال��اؤل س���� �ع� ال��اه� 

ة ��ل�ة الُ�َعل� غالي �ان� في م��لها تل��قة وأك�و�ة ف���ة وتار���ة، ت�ت��  القا�عة �أن ف�� 

�ال�الئل   ذل�  ون���  م��،  في  ال�اث�ل��ي  ال��ه�  الن��ار  ال�اف�  األ��ا�  م�قف  على 

  وال��اه�� ال�ال�ة: 

ال ش� أنَّ م��� علي �اشا �ان ل��ه عل� به�ه ال��اسالت؛ فعلى ال�غ� م� أن الُ�َعل� غالي - ١

و����  ال�اص  مال�ة م��� علي وم���اره  �اع��اره وز��  اج��ا��ة،  ذا م�انة ووجاهة  كان 

األ��ا�، فإنَّه ال �����ع أن ی�اسل �ا�ا الفات��ان إال ���افقة م��� علي، ل���ا ن�� في أن 

ال��ه� م�� �اع��اق  ل�أم�ه�ا  �اس�ل��س  واب�ه  غالي  الُ�َعل�  اس��عى  ق�  �اشا  علي   �

ال�ثائ� ال�ه�ة  ال�اث�ل��ي، وت�ك ال��ه� األرث�ذ��ي، و���� ش��ا ه�ا ع��رنا على إح�� 

هـ، م� م��� ١٢٢١ال�ي ت��� إلى ص�ور أم� م�رخ �ال�اني ع�� م� ج�اد� األولى س�ة  

خ�ی��  دی�ان  إلى  �اشا  �����ه�،  علي  ع�  وال�اث�ل��  األرث�ذ��  ر��ان  انف�ال  ���ع   ،

و�رسال   أز�ائه�،  تغ���  أو  م�ه�ه�  ب���یل  له�  االع��اف  وع�م  أخ��،  ����ة  إلى  واالن��اء 

اإلس���ر�ة   م�  �ل  إلى  م�ه  ن��ة  و�رسال  م��،  م���ة  في  لق�اءته  ال�اص  الف�مان 

  . )١٠٥(ودم�ا�
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ال�ار���ة على ان��ار ال��ه� ال�اث�ل��ي؛ إذ ت��� إح�� ه�ه -٢ ل�ی�ا الع�ی� م� ال��اه� 

ال��اه� إلى أنه �ان� ه�اك �ائفة ����ة �اث�ل���ة في صع�� م�� في نها�ة الق�ن ال�ا�ع  

ع��، وع� ذل� �ق�ل ال�حالة الف�ن�ي س�ن��ي ال�� زار م�� في ال��ف ال�اني م� الق�ن  

ع��   ل��ارة  (ال�ا�ع  أذه�   ��� ما  و���ً�ا  �ه�ا،  أ��ا�  ب��  ال�اث�ل��  ِم�   �ٌ��� ُی�ج� 

دی�   في  س�ة  ع��ة  خ��  أم�ى  م���،  �ق���  م��وًرا  أل�قى   ��� ح��  أكاب�ه�؛ 

ب�وما، و�ان ی��ل� ب�ع� ال�ه�لة الالت���ة واإل��ال�ة، و��� أج� ل�ة في ال���ث إلى رجل  

  . )١٠٦"(ك�� أع���ه أورو��ا

في صع�� -٣ م��لفة  إن�اء  في  �ان� م�ده�ة  ال��ل�ة  أن  ی���  آخ�  تار��ي  وه�اك شاه� 

م��، وذل� ق�ل أن یل��� الُ�َعل� غالي ���مة م��� علي �اشا؛ ح�� �ان� ه�اك م�ازعات  

إلى  �عً�ا  �ع�ه�  �����ن  و�ان�ا  األرث�ذ��،  واأل��ا�  ال�اث�ل��  األ��ا�  ب��  تار���ة 

فاج  ال��ن�ة،  ال�اث�ل�� ال�ل�ات  زع�اء  ش�و�    ��ع  على  ودً�ا  واتفق�ا  األرث�ذ��،  وزع�اء 

  .)١٠٧( م١٧٩٤ال�لح ل�فاد� ال��او� ال��ن�ة ���ا ���� �األم�ر ال�ی��ة، وذل� عام  

األ��ا�  - ٤ م�  ����ة  أع�اد  وج�د  على  �أرقام  ال�����ة  ال�ار���ة  ال��اه��  �ع�  ت�ج� 

م� أم�  وع��ما ص�ر  �اآلالف،  تق�ر  األن�ا    ال�اث�ل��  ب�سامة  ع��  ال�ا�ع  ب������س  ال�ا�ا 

في   الق�س  م��ان  س�ة    ٤أث�اس��س  ال�اث�ل��  ١٧٤١أغ���  األ��ا�  على  رس�ل��ا  نائ�ا  م 

ك�ا ی��� ال�اه� ال�اث�ل��ي األن�ا ی�ح�ا  ،  )١٠٨( كان ع�د األ��ا� ال�اث�ل�� ح���� ن�� األلف��

  ١٤، ومعه�  ٢٦٢٤عه� م��� علي �اشا ق� بلغ  كا�� أنَّ ع�د األ��ا� ال�اث�ل�� في ب�ا�ة  

  . )١٠٩( كاه�ا ���ً�ا �اث�ل��ً�ا 

لها -٥ ����ة �اث�ل���ة ����ة في صع�� م��  إلى وج�د �ائفة  دل�ل ق�� ومه� ����  ل�ی�ا 

م�   ال�ادر  األم�   ���� إذ  في م��،  الف�ن��ة  ال��لة  وج�د  وأث�اء  ق�ل  وذل�  أدی�ة،  ع�ة 

ه، إلى ع��� ��  ١٢٤٠سع والع���� م� شه� ذ� القع�ة س�ة  م��� علي �اشا، ال��رخ �ال�ا

ق�ص   في  ��ائ�ه�  ب�اء  في  ال�اث�ل��  ال���  ال���ان  �ع��ض  �أالَّ  الق�ل�ة،  األقال��  نا�� 

وف�ش�� وأخ���، الَّ�ي ه�م� في عه� الف�ن����( ال��لة الف�ن��ة)، بل عل�ه أن ��� له� ی�  

  . )١١٠( الع�ن ع�� االق��اء
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ذ��  -٦ ت���ل  ق�  ع� ����  ف�ن�ا،  م�املة  علي حاول  م���  �أن  الق�ة  ه�ه  م� وضع 

ذل�، ل� ت��  م�  م� م�ه�ه� إلى ال��ه� ال�اث�ل��ي، ل�� على الع��   األ��ا� األرث�ذ��

ف�ن�ا هي م� ت�ارس ال�عا�ا ال��ه��ة، ول� ت�� وص�ة على ح�ا�ة اإلرسال�ات الف�ن����ان�ة  

�، بل �ان� ال���ا، و�ان الق��ل ال���او� دائ� االت�ال  واأل��ا� ال�اث�ل�� في صع�� م�

أدی�ته�،   ال�اث�ل��، ولل�اف� على  لل���ان واأل��ا�  ال�ع� وال��ا�ة  ل�ق���  �اشا،  ����� علي 

  .)١١١(وتق�م ل�ا ال�ثائ� ال�ي ت�جع لع�� م��� علي �اشا، أدلة ����ة على ذل�

��ا��ه؛ فإنَّه ی�ل على أن الُ�َعل� غالي ق� ول� �اث�ل����ا،  ول�ی�ا دل�ل آخ� على ال�َّغ� م�  -٧

وأم   ألب  �اث�ل��ً�ا  ول�  غالي  الُ�َعل�  �أنَّ  ال������  لع��اء  ال����  ال���  م�لف   ���� إذ 

، ��ا أنَّ أخ� الُ�َعل� غالي �ان اس�ه ف�ن��� وزوج�ه، �ان اس�ها �ات���ا، وه�ه )١١٢( كاث�ل��

  لى أب�ائه� إال األ��ا� ال�اث�ل��.األس�اء �ان ال ��لقها ع
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    خات�ة ال���: 

ال�اث�ل���ة   ال�������  ب��  ال��ه�ي  االنق�ام  أنَّ  اب�  ال�َّ الع�ِض  ِم�  َن���ل� 

واألرث�ذ���ة، ق� اس��� ب�� م�اولة األولى ن�� ال��ه� ال�اث�ل��ي في م��، و��� ُمقاومة  

وح�ص   ال��ل�ة،  لف��ة  في ال�ان�ة  ال���ح،  األرث�ذ��ي  ال��اث  على  ال�فا�  على  األ��ا� 

ال����ة   ال�اث�ل��ي على  ال��ه�  م�اجهة س��ة ����ة روما ال�اث�ل���ة، ورغ��ها في ف�ض 

ب�� ال�������، ��ا ت�ت� عل�ه   ال�ها�ة وج�د ع�اًء دی���ا وف���ًا  ال����ة، ما ت�ت� عل�ه في 

إل الفات��ان  م�  ال�ل�ة  ال���ة  م��أ�ً�ا  إلى  ال�اث�ل���ة  ال�ع�ات  ف�ن�ا ،  رسال  ِم�  ب�ع� 

ال����حة له�ا م� ال�ولة الع��ان�ة، وِم� ه�ا ع�ف�    و�ن�ل��ا ع� ���� اس�غالل االم��ازات 

اإلرسال�ات ال������ة ال�اث�ل���ة، ���اولة م� الفات��ان ل����ل األ��ا� األرث�ذ�� إلى   م��

ال��اوالت إلى جعل ال����ة ال����ة ت�اجه االس�ع�ار الغ��ي ال��ه� ال�اث�ل��ي، وأدت ه�ه  

  في شقه ال�ی�ي وال�قافي. 

ف�ل إلى  ال�راسة  ت�صل�  ب�لها   ك�ا  ال�ي  ال�س��ة  وغ��  ال�س��ة  ال��اعي  ج��ع 

وال�اث�ل���ة   ال����ة  ال�������  ب��  االت�اد  ف��ة  ت�ف��  في  ال����دة،  آماله  ل��ق��  الفات��ان 

الق�ن���   ال��ه�  خالل  إلى  األرث�ذ��  األ��ا�  وت���ل  ع��،  وال�ا�ع  ع��  ال�ادس 

وتقال��ه�   وعاداته�  ���ه�ه�  األرث�ذ��  واأل��ا�  ال����ة،  ال����ة  ل����  ن�ً�ا  ال�اث�ل��ي، 

  ال����ة.

ق� شه� ات�اذ الفات��ان آل�ات وخ�� ج�ی�ة م،  ١٨ك�ا ات�ح م� ال�راسة أنَّ الق�ن  

ال�ا  اإلرسال�ات  اس�ق�اب م���عة  ���� ف�ل  إلى  ات�ه� خ��ه  ل�ل�  ث�ل���ة في مهامها، 

م� ال���ان األرث�ذ�� ال�ی� اع��ق�ا ال��ل�ة لل�ف� إلى روما وتعل��ه� في الفات��ان وت�س��ه�  

ن�ا�ا رس�ل��� ل�ا�ا الفات��ان في م��، لل��ام �ع�ل�ة ال����� �ال��ه� ال�اث�ل��ي ب�� األ��ا� 

���ح ه�الء ال������ م� ب�� األ��ا� ال������، ما ی�د� في ال�ها�ة  األرث�ذ��، وِم� َث�َّ  

  إلى ن�اح م�اعي الفات��ان في ن�� ال��ه� ال�اث�ل��ي.

ی���ل إلى و      ال��� أن ال�عل� س�ج��س غالي ق� ول� �اث�ل��ً�ا، ول�  ات�ح م� 

وأنَّ ال��اسالت ال�ي ال��ه� ال�اث�ل��ي، ��ا ذ��ت ال��ادر وال��ا�ات ال����ة األرث�ذ���ة،  

أرسلها ال�عل� غالي مع �ع�ة ال�اه� اإل��الي رافائ�ل ���ي، إن�ا جاءت ل���ة ال�عل� غالي  
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في رفع شأن ال�ائفة ال����ة ال�اث�ل���ة في م��، ورفع شأن عائل�ه على ال����� ال�ی�ي  

���ي ق� واجه�  م� خالل عالق�ه �الفات��ان، ��ا ات�ح م� ال�راسة أن �ع�ة األب روفائ�ل  

  مقاومة م� ال�وم ال�اث�ل�� في م��، ��ا واجه� مقاومة م� األ��ا� األرث�ذ��.

��ا ت�صل� ال�راسة إلى ع�م ص�ة ال�وا�ة ال����ة، �أن م��� علي �اشا ه� م�    

إلرضاء   م�ه  م�اولة  في  ال�اث�ل��ي،  لل��ه�  �اسل��س  واب�ه  غالي  ال�عل�  ت��ل  وراء  كان 

ی�ف� ق�وم ال�ع�ات ال�اث�ل���ة ال�ي تأتي إلى م��، بل أم� ب�ق��� الع�ن  ف�ن�ا، ل��ه ل�  

، ور��ا س�ح م��� علي ب�ل� ل�ق��ة ال�وا�� ب��ه و��� ف�ن�ا و���ال�ا في إ�ار  وال��اع�ة لها

ال���ی�ي به�ه م��وعه  عل�  على  �ان  علي  م���  أن  ن���  أن  ن����ع  ال  أن�ا  ��ا   ،

عل�ه ت�ت�  ذل�  �ل  وم�اسالت    ال��اسالت،  ات�االت  على  وج�د  غالي  س�ج��س  لل�عل� 

  االت�ال ب�ا�ا الفات��ان. 
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  مالح�  ال�راسة:

  )١مل�� رق� (                                   

 Ristertto Egitto-Copti Les documents de la :م��ر ال�ث�قة

Congregation se retrouvent dans les Acta  1807, Fondo socq Mdienze 
V.914. F .110              

ال�ث�قة: ت���عات   م�ض�ع  مع  �عق�ب  فل�اؤس  وال�عل�  غالي  ال�عل�  م�  ال��اس 

أر�ع�ن م� ال���ان والعل�ان��� م�جه ل�ا�ا الفات��ان ل�ع��� م�ى ال����ي أسقفًا لل�اث�ل�� في 

      ال�ة                        م �اللغة الع���ة واإل��١٨٠٧م�� ب�ار�خ ی�ل�� 
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  ) ١تا�ع مل�� رق� (
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  ) ٢مل�� رق� (

 Archivio Vaticano: Ristertto Egitto-Copti Les :م��ر ال�ث�قة 

documents de la   Congregation se retrouvent dans les Acta 1807 , 
Fondo socq Mdienze V.45. F .279.   

ال�ث�قة: �ع�   م�ض�ع  واس�ته  ه�  ل���ه  الفات��ان  ل�ا�ا  م�جه  غالي  ال�عل�  م�  ال��اس 

ی�ل��   ب�ار�خ  ال�ی��ة  �اللغة ١٨٠٧اإلم��ازات  وت�ج��ه  الع���ة  �اللغة  م��ر  اإلل��اس  م  

      اإل��ال�ة.                        
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  ) ٣مل�� رق� (

 Archivio Vaticano: Ristertto Egitto-Copti Les :م��ر ال�ث�قة 

documents de la   Congregation se retrouvent dans les Acta 1807 , 
Fondo socq Mdienze V.45. F .279.   

ال�ث�قة:   الفات��ان م�ض�ع  م�اق�ة  ��أن  اإل��ان  إن��ار  م��ع  م�  صادر  تق��� 

اإل��ال�ة ب����ع    م  ال�ق��� م��ر �اللغة١٨١٤ل��ال� �ع�ة روفائ�ل ���ي في ب�ار�خ  ی�ل��  

     ال�ا�ا ب��س ال�ا�ع وخات� الفات��ان .                        
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  ) ٤(مل�� رق� 

  م��ر ال�ث�قة: 

Archivio Vaticano: Ristertto Egitto-Copti Les documents de la 
Congregation se  

retrouvent dans les Acta 1807 Fondo socq Mdienze V.914 
F.94Rv 

رسالة م� �ائفة ال�وم ال�اث�ل�� في م�� الى �ا�ا الفات��ان  موضوع الوثیقة : 

 إلف�اد �ع�ة روفائ�ل ���ي  
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  ) ٤تا�ع مل�� رق� (
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  ) ٥مل�� رق� (

:236v  -236R   -Ristertto Egitto Archivio Vaticano م��ر ال�ث�قة:

Copti Les documents de la Congregation se retrouvent dans les Acta 
Fondo Lettere Vol.292 .F.74 v  1807,     

ال�ادرة م�  ال�ا�ا ب��س ال�ا�ع �ا�ا الفات��ان ���ح  ال��اءة ال�اب��ة م�ض�ع ال�ث�قة:

                                                                                                             .  ال�عل� س�ج��س غالي لق� فارس م� ف�سان الفات��ان

  

 

  ال��ج�ة الع���ة  لل��اءة ال�اب��ة 

نه عل� م� م��ع ان��ار اإل��ان ��ا �ق�م  األب� إس�� س�ج��س ال�لق� �غالي إ   

�ل�� وم�اع�ته� ول�ا �ان ع�له ی�ضي هللا فال�ا�ا  �ه م� اع�ال خ���ة وم� دفاع ع� ال�اث
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ت��� ل�فة األ ام��انه و����ه شهادة  له ���ارة  �ع��  ی���ان  ال���ح على االرض  ب��  نائ� 

ن��  ���ل  ه  وال��ل�  ان  في  ال��  وله  اآلخ���  الف�سان  م���عة  إلى  ���ة  ��ل  ف��ج� 

و  ال�ه�ي..  واله�از  وال���  ال�ه��ة  ت��ل�ه  ب��ل��  ت م� أالقالدة  ان   ��� ال��  ال�ل��   ��

  "�ه ال�ت�ةهل ةاللد 

  

 

)١(  " ال��ل�ة:  ال��ه� م��لح  إلى  األرث�ذ��ي  ال��ه�  م�  ال���ل  �ع�ي  دی�ي  م��لح  ه�  ال��ل�ة 

ال�او� في ��ا�ه ف�� ال��افة في م�� �أن م��لح "ك�ل�ة"، ع�فه ال����ع ال�اث�ل��ي، و���� أح��  

م، و�ان أول َم� ��� �ل�ة "ك�ل�ة" ه� ال��خ ع�� هللا ال��قاو� ش�خ  ١٧٩٨ال���� �ع� ال��لة الف�ن��ة  

األزه� ورئ�� دی�ان القاه�ة أث�اء ال��لة الف�ن��ة على م��. ان��: أح�� ح��� ال�او�، ف�� ال��افة  

  . ٢٦١م، ص١٩٧٥في م��، اله��ة ال����ة العامة لل��اب، القاه�ة 

ن�ً�ا لع�م س�اح الفات��ان لل�اح��� ب����� ال�ثائ� ال�اصة �ه؛ اس��اع ال�اح� ال���ل على ص�رة   (*)

ض�ئ�ة م� وثائ� ه�ه ال��اسالت ع� ���� ال����ر س�ج��س حل�� ج��ائ�ل غالي، أح� أحفاد الُ�َعل� غالي  

  م، ال�� ح�ل عل�ها ع� ���� سف�� الفات��ان ع��ما �ان ���ً�ا خاًصا له. ٢٠٠٦عام  في خ���

)٢(  : ال�ا�ع  ب��س  ب��س  ال�ا�ا  عام    VII  Pius ول�  �إ��ال�ا  س����ا  م�ی�ة  اس�ه  ١٧٤١في  و�ان  م، 

ل�ِ  ال�ا�ا األصلي ج����ر�  ث� ع��ه  أر�عة ع�� س�ة،  ب����ً�ا وع��ه  را�ً�ا  �ارنا�ا ش�ارم�ن�ي، وأص�ح  ��ي 

عام   �اردی�اًال  ال�ادس  عام  ١٧٨٥ب��س  وفي  ت�  ١٨٠٠م،  ال�اث�ل���ة، ان��ا�ه  م،  ال�ومان�ة  لل����ة  �ا�ا 

ن�هج ال�ا�ا ب��س ال�ا�ع وت�لى ال�اب��ة خالل ال���� ال���ة ال�ي �ان ف�ها نابل��ن األول حاك� ف�ن�ا، وق� ا

م، ل����ج نابل��ن إم��ا��ًرا، وع��ما وقف في وجه نابل��ن ١٨٠٤س�اسة اس��ضائ�ة، ف�ه� إلى �ار�� عام  

م، ل�� وق�فه  ١٨١٤م إلى عام  ١٨٠٩ورف� اح�الله لل�ول األورو��ة ت� ح��ه واع�قاله في ف�ن���ل� م� عام  

أك��ه   األورو��ة  لل�ول  نابل��ن  اح�الل  إلى  ض�  �إعادته  �ال��  ال�ي  األورو��ة  الق��  م�ة إع�اب  ال�اب��ة 

عام   ومات  إل���وني١٨٢٣أخ��،  م�قع  ال�املة،  ال�ع���ة  ال��س�عة  ان��:   //:http      م. 

mousouea.educdz.com 

م��ـ�ل ��ـ���، أغ�ـا���س د�ـ�، تـار�خ ال����ـة ال�ــ���ة، وأهـ� أحـ�اث ال����ـة الغ���ـة، م��ـ�رات ال����ــة  )٣(

  .٣٥٣م، ص١٩٩١، ب��وت ٣ال��ل���ة، � 

م،  ١٩٨٥ب���� ف�ز�، م�اعي االت�اد ب�� ال����ة ال�اث�ل���ة وال����ة ال����ة األرث�ذ���ة، ب��وت    )٤(

  . ٢١٣ص 

  .٢٨٨ -٢٤٨م��� ع��في، ال����ة واأل��ا� وال��لة الف�ن��ة، ال��جع ال�اب�، ص ص )٥(

ال�اسع ع��،    )٦( الق�ن  في  ال�اث�ل��  األ��ا�  ل�ائفة  ال�س�ل���  ال��اب  تار���ة ع�  ل��ات  ی�ح�ا �ا��، 

  . ١٠١  -٩٨م، ص ص ١٩٧٨القاه�ة 
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قع دی� األن�ا أن��ن��س ع�� سفح ج�ل القل�م ��ل�لة ج�ال ال�اللة الق�ل�ة �ال��� األح��، وق� َأن�أه  �  )٧(

�ة في نها�ة الق�ن ال�ا�ع ال��الد� �ع��� ه�ا ال�ی� أول دی� ُأن�أ لل�ه��ة األن�ا أن��ن��س م�س� ال�ه��ة ال���

  أن�� :  ف�انا ١٨في العال�، وه� أك�� األدی�ة �ع� دی� سان� �ات��� ����اء؛ إذ ت�لغ م�اح�ه ح�الي 

http://www.antiquities.gov.eg  

  .١٠٤ی�ح�ا �ا��، ال��جع ال�اب�، ص  )٨(

)9(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione della 

fede. Les fol. 40r -54v contiennent un “Ristretto (i.e. rapport) et les fol. 56r 

-65r 

  .١٢٢-١٢١م���ل �����، أغ�ا���س د��، ال��جع ال�اب�، ص ص  )١٠(

م��ـ� ع��فـي األ��ـا� فـي الع�ـ� الع��ـاني، اله��ـة ال��ـ��ة العامـة لل��ـاب، سل�ـلة تـار�خ ال��ــ����،  )١١(

  .٢٧٢-٢٧١م، ص ص ١٩٩٢، القاه�ة ٥٤ع�د 

  .١١٦ی�ح�ا �ا��، ال��جع ال�اب�، ص  )١٢(

ال�ـاد�  علي م�ارك، ال��� ال������ة ال��ی�ة ل��ـ� والقـاه�ة ومـ�نها و�الدهـا الق���ـة وال�ـه��ة، ال�ـ�ء)  ١٣(

  .٩٤، ص ٢٠٠٨ع��، اله��ة ال����ة العامة لل��اب، القاه�ة 

  .١١٦ی�ح�ا �ا��، ال��جع ال�اب�، ص  )١٤(

إلهام م��� علي ذه�ي، م�ـ� فـي ��ا�ـات ال�حالـة الف�ن�ـ��� فـي القـ�ن ال�ـام� ع�ـ�، اله��ـة ال��ـ��ة   )١٥(

  .٢٨١-٢٨٠، ص ص ٥٢العامة لل��اب، سل�ة تار�خ ال������، ع�د 

  .١٠٧اه� ی�نان ع�� هللا، ال��ائف ال�����ة، ال��جع ال�اب�، صم) ١٦(

  .٣٥٣م���ل �����، أغ�ا���س د��، ال��جع ال�اب�، ص ) ١٧(

ســ��� مــ�ق�، األ��ــا� فــي الع�ــ� الع��ــاني، ��ــ� ضــ�� أ��ــاث نــ�وة ال��ــ���ة ع�ــ� تار��هــا فــي  )١٨(

  .١٧٧م، ص ١٩٩٨ألوس�، ب��وت، ال���ق، ت���� سعاد سل��، ج�ز�� أب� نه�ا، م�ل� ��ائ� ال��ق ا

  .١٧٣، ص ال��جع ال�اب�ب���� ف�ز�، ) ١٩(

ه/  ١٢٣٦ذ� ال��ة    ٩، ب�ار�خ  ٧١١م��ة س��ة ت��ي، وث�قة رق�    ٦دار ال�ثائ� الق�م�ة، دف�� رق�    )٢٠(

القع�ة    ٢٩، ب�ار�خ  ١٤٩، وث�قة  ٢٣م��ة س��ة ت��ي، ص    ١٩م، دف��  ١٨٢١س�����    ٦ ه/  ١٢٤٠ذ� 

  م. ١٨٢٥ی�ای� ١٩

  .١٣٩، ص ١٩٨٤، م���ة ال���ة، ١٩ر�اض س�ر�ال ال����ع ال���ي في الق�ن ) ٢١(

  . ٢٨٦-١٨٥ب���� ف�ز�، ال��جع ال�اب�، ص ص   )٢٢(

  .١٣٧ر�اض س�ر�ال، ال��جع ال�اب�، ص  )٢٣(

  .١٠٩، ماه� ی�نان ع�� هللا، ال��جع ال�اب� ص ٩٦ر�اض س�ر�ال، ال��جع ال�اب�، ص )٢٤(
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)25(  John.Whalen,Patrick A.OBoyel, New Catholic Encyclopedia, The Catholic 

University of America Washington.D.C.1966, P. 314. 

  . ١٨١-١٧٩إس�فان�س ال�اني غ�اس (ال�����ك)، ال��جع ال�اب� ص ) ٢٦(

مــ�ر�� مارتــان ال��ــ��عي: حــ�ل ال��ســ�عة ال����ــة: مــاذا �قــ�ل األ��ــا� عــ� أنف�ــه�، ت�ج�ــة صــ��ي  )٢٧(

  .٥٠٣ب��وت، ص  ٩١ح���، م�لة ال��ق، ع�د

، ٥م، �٢٠٠٠إیــ��� ح��ــ� ال��ــ��، ق�ــة ال����ــة ال����ــة، ال��ــاب ال�ا�ــع، م���ــة ال���ــة، القــاه�ة )٢٨(

، نقًال ع� ال�ث�قة األصل�ة ال��ف��ة �ال���خانة وال�ادرة م� ال����ة ال����ة ال���� ١١٣-١١٢ص ص  

.����  

ار�خ ال��ــ���ة فــي م�ــ�، ص ل��ــة ال�ــار�خ ال���ــي: تــار�خ األمــة ال����ــة، ال�لقــة ال�ان�ــة، خالصــة تــ )٢٩(

  .٢٤٤-٢٤٣ص 

، ب�ـار�خ ١٠٨، وث�قـة ٦٠، ص ١٠٧دار ال�ثائ� الق�م�ة، س�الت م���ة اإلس���ر�ة ال����ة، سـ�ل   )٣٠(

ــار�خ غـــــ�ة شـــــ�ال ١٠٩، وث�قـــــة ٦٠م، ص ١٧٩٥ه/ أب��ـــــل ١٢٠٩رم�ـــــان  ٣٠  اب��ـــــل ٢١ه/ ١٢٠٩، ب�ـــ

  م.١٧٩٥

ن�ـ��� فـي القـ�ن ال�ـام� ع�ـ�، اله��ـة ال��ـ��ة العامـة إلهام علي ذه�ي، م�� في ��ا�ات ال�حالـة الف�   )٣١(

  .٢٨١م، ص ١٩٩٢، القاه�ة ٥٢لل��اب، سل�لة تار�خ ال������، ع�د 

  .٦٩٢سل�� د�اش، ال��جع ال�اب�، ص  )٣٢(

  .٢٩٠ – ٢٨٩م���ل �����، أغ�ا���س د��: ال��جع ال�اب�، ص ص  )٣٣(

  .٣٠٥م�ر�� مارتان ال����عي، ال��جع ال�اب�، ص  )٣٤(

)35(  Jean-Marie Detre: contribution A L Etude des Relations du Patriche 

Copts, Jean XVII Ave Rome de 1735 A 1738, Cairo k 1960. P.93  

  .٢٢٧م، ص١٩١٧، م��عة االع��اد ���� ١ف�ج سل��ان ف�اد، ال��� ال���� لع��اء ال������، جـ  )٣٦(

)37(  Jean-Marie Detre: contribution.P.93. 

 .٢٢٧ف�ج سل��ان، ال��جع ال�اب�، ص  )٣٨(

، مـ� ال���ـة إلـى إبـ�ا��� ٢٥٣، وث�قـة رقـ� ١٠دار ال�ثائ� الق�م�ة، دفـات� م��ـة سـ��ة ت��ـي، دف�ـ� رقـ�   )٣٩(

أب��ــل  ١٤هــ/١٢٣٧رجـ�  �٢٣اشـا �ال��ـ��ح لـه ب�ع�ــ�� �اسـ�ل��س بـ� ال�علـ� غــالي فـي و��فـة أب�ـه، ب�ــار�خ 

ى ذ�ي أف��� ب�ع�ـ�� ����ـا ، م� مأم�ر ال�ی�ان ال��ی�� إل٣٩٤م��ة ت��ي، وث�قة  ٧٣٣م، دف�� رق�  ١٨٢٢

  م.١٨٢٧ی�ن�� ٢ه/ ١٢٤٢ذ� القع�ة  ٨ودوس أوالد ال�عل� غالي في ال�ی�ان، ب�ار�خ 

م، ص  ٢٠٠٤أن��ن��س األن��اني: و���ة ال����ة ال����ة وتار��ها، ش��ة ال��اعة ال����ة،  )٤٠(

٣٨١ .John.Whalen,Patrick A.OBoyel, New Catholic Encyclopedia, The Catholic 

University of America Washington.D.C.1966, P. 314. 
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)41(  H.L.Rabino: Les Families Coptes du Caire, In Labore Quies press, Le Caire 

1937.P.2. 

)42(  Felix Mengin: Histoire de L‘ Egypte sous Mohmmed Ali, Paris 1923.T.1 

P.330 

: ه� ج�ج� أخ� الُ�َعل� إب�ا��� ال��ه��، ن�ـغ فـي ال��ـا�ات ال�ال�ـة فـي ال��ـع ال��ه�� الُ�َعل� ج�ج�    )٤٣(

األخ�ــ� مــ� القــ�ن ال�ــام� ع�ــ�، ثــ� نــال ثقــة م��ــ� علــي �اشــا الــ�� ع��ــة ���ــً�ا لل��اشــ��� وال��اســ��� ح�ــَّى 

��، وقـ� اشـ�ه� �علــ� أصـ�ح ب�ـ�ه مقال�ـ� ال�ـ��ن ال�ال�ـة فـي الـ�الد، وَت�ـ� یــ�ه عـ�د ���ـ� مـ� ال���ـة وال���ـل

م، �عــ� ١٨١٠ال���ــ� وع�ــ�� ال��انــة وال�ــ�ق و�ــ�م األخــالق، ومــات فــي صــع�� م�ــ� فــي ســ����� ســ�ة 

أزم�ـــه مـــع م��ـــ� علـــي �اشـــا الـــ�� أمـــ� ��ـــ��ه وأفـــ�ج ع�ـــه �عـــ� ذلـــ�: ان�ـــ� أن��ن�ـــ�س األن�ـــ�اني: ال��جـــع 

  .١٢٢األولى، م����ات ته�ی��ة، ص، ل��ة ال�ار�خ ال���ي: تار�خ األمة ال����ة، ال�لقة ٣٦٣ال�اب�. ص 

ع�ــ� الــ�ح�� ال���تــي: ع�ائــ� اآلثــار فــي ال�ــ�اج� واألخ�ــار، ت�ق�ــ�: ع�ــ� الــ�ح�� ع�ــ� الــ�ح��، اله��ــة  )٤٤(

  .٣٢١م. ص  ٢٠٠٣، ٨ال����ة العامة لل��اب، م���ة األس�ة. جـ 

  .١٢٩، ص ٧ع�� ال�ح�� ال���تي: ع�ائ� اآلثار جـ  )٤٥(

)46( Arthur Goldschmidt J.R, Biographical Dictionary of Modern Egypt, The 

American University in Cairo Press 1975.P. 1141 

هــ/  ١٢٢٩ال��ـ�م  ٢٥ب�ـار�خ  ٢، وث�قـة رقـ� ٩دار ال�ثائ� الق�م�ة: دی�ان خ�ی�� ت��ـي، م�ف�ـة رقـ�   )٤٧(

ــ���ة، ١٨١٤ی�ـــای� ١٦ م، ل��ـــة ال�ـــار�خ ال���ـــي: تـــار�خ األمـــة ال����ـــة، ال�لقـــة ال�ان�ـــة، خالصـــة تـــار�خ ال��ـ

ي ال�ــ�اج� واألخ�ــار، ، ع�ــ� الــ�ح�� ال���تــي، ع�ائــ� اآلثــا١٨٥م، ص١٩٣٢ال����ــة ال��ی�ــة، القــاه�ة،  ر فــِ

  .٣٢٣، ص٨ال���ر ال�اب�، ج 

، اله��ة ال����ة العامـة ١٨٤٨-١٨٠٥م��� م��وك م��� ق��، اإلدارة ال�ال�ة في عه� م��� علي   )٤٨(

  .٥٤م، ص ٢٠٠٩، القاه�ة ٢٨٠لل��اب سل�لة تار�خ ال������، ع�د 

، ٤٠٦، وث�قــة رقــ� ٩دفــات�، دف�ــ� رقــ� م��ــة ســ��ة ت��ــي، مل��ــات  ١٠م�ف�ــة  دار ال�ثــائ� الق�م�ــة: )٤٩(

  م.١٨٢٢أب��ل  ١ه/١٢٣٧رج�  ١٠م� ال��اب العالي إلى إب�ا��� �اشا، ب�ار�خ 

  .٤٤٣٧: س�الت ال�وزنامة، دف�� ص�ارف وم����م�� �اورد� ال��رة، رق� ال���ر ال�اب� )٥٠(

� إبـ�ا��� �اشـا إلـى ال��ـاب العـالي، ب�ـار�خ ٢خـ�ی�� ت��ـي، وث�قـة  ٩: م�ف�ـة رقـ� ال���ر ال�اب�  )٥١( ، مـِ

  م. ١٨١٤ی�ای�  ١٦ه/١٢٢٩م��م  ٢٥

   .٣٣٢، ص ٨ع�� ال�ح�� ال���تي، ع�ائ� اآلثار في ال��اج� واألخ�ار، ال���ر ال�اب�، ج  )٥٢(

  .٣٣٢، ص ٨ نف�ـه، ع�ائ� اآلثار في ال��اج� واألخ�ار، ال���ر ال�اب�، ج )٥٣(

  .١٠٣م، ال��جع ال�اب�، ص ١٩ر�اض س�ر�ال ع��ة: ال����ع ال���ي في م�� في الق�ن  )٥٤(



  موقف األقباط ومحمد علي باشا من التحول الكاثوليكي                                                أيمن أحمد محمد

 م) ٢٠٢١أبر�ل ( -  ٢ج –لعاشر العدد ا               �ة املصر�ة                                     وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٣٨٦ 

 

)55( Arthur Goldschmidt J.R, Biographical Dictionary of Modern Egypt The 

American University in Cairo Press 1975.P. 1141. 

  .٩١٩ -٥٧٦، ص ٧ال��اج� واألخ�ار، ال���ر ال�اب�، ج ع�� ال�ح�� ال���تي، ع�ائ� اآلثار في  )٥٦(

  .٢٠٠، ص ٧ال���ر ال�اب�، ع�ائ� اآلثار في ال��اج� واألخ�ار، ال���ر ال�اب�، ج  )٥٧(

 ٣، م� ال��اب العالي إلى ال�عل� غالي، ب�ار�خ ١٩ذوات ت��ي، وث�قة  ٣دار ال�ثائ� الق�م�ة: م�ف�ة  )٥٨(

  م.١٨١١ی�ای�  ٢٧هـ/ ١٢٢٦ال���م 

ب�ار�خ  م� ال��اب العالي إلى ال�عل� غالي، ،١٠٢ذوات ت��ي، وث�قة رق�   ٣ال���ر ال�اب�: م�ف�ة    )٥٩(

  م.١٨١١ی�ای� ٢٧هـ/ ١٢٢٦ ةخ� اآلج�اد�  ١٧

 ١٢، م� ال��اب العالي إلى ال�عل� غالي، ب�ار�خ  ١٠٨ذوات ت��ي، وث�قة   ٣ال���ر ال�اب�: م�ف�ة  )٦٠(

  م.١٨١١أغ��� ١ه/ ١٢٢٦رج� 

م، جـ  ٢٠٠٤م��ائ�ل شارو���: ال�افي في تار�خ م�� الق��� وال��ی�، دار ال��� وال�ثائ� الق�م�ة،    )٦١(

  ٩٥ص ٢

 ١ه/١٢٣٧رجــ�  ١٠، ب�ــار�خ ٤٠٦م��ــة ســ��ة ت��ــي، وث�قــة رقــ�  ٩دار ال�ثــائ� الق�م�ــة: دف�ــ� رقــ�  )٦٢(

  م.١٨٢٢أب��ل 

مــــای�  ٨ه/١٢٣٧شــــ��ان  ١٧، ب�ــــار�خ ٢٥٤م��ــــة ســــ��ة ت��ــــي، وث�قــــة  ١٠ال��ــــ�ر ال�ــــاب�: دف�ــــ�  )٦٣(

   م.١٨٢٢

   .٢٧٢-٢٧١إی��� ح��� ال����، ال��جع ال�اب�، ص ص  )٦٤(

ال�ثائ  )٦٥( دف��  دار  الق�م�ة،  مل��ة ت��ي، وث�قة    �١٣٩  ال��اجة  ١٨٧م�ل�  إلى  العالي  ال��اب  ، م� 

 م. ١٨٣٥أك���� ١٩هـ/ ١٢٥١ج�اد� اآلخ�ة  ٧دی�ل�� س��� ق��ل ال���ا، ب�ار�خ 

ذ� القع�ة   ٢٨، م� ق��ل ال���ا إلى ال���ة، ب�ار�خ  ٥٠أوام�، وث�قة    ٢٣، دف��  دار ال�ثائ� الق�م�ة  )٦٦(

 مـ.١٨٣٦مارس   ١٥ه/١٢٥١

، م� ال���ة إلى ع��� أغا نا�� األقال�� ١٤٩م��ة س��ة ت��ي، وث�قة    ١٩ال���ر ال�اب�، دف��    )٦٧(

 م. ١٨٢٥ی�ل��١٤هـ/ ١٢٤٠ذ� القع�ة  ٢٩الق�ل�ة، ب�ار�خ 

ال�اب�  )٦٨( دف��  ال���ر  وث�قة    ٣٨،  س��ة ع��ي،  ق�لي،  ٤١م��ة  م�ی��ة ع��م  إلى  �اشا  ����ا  ، م� 

 م. ١٨٣٦ف��ای� ٢٨هـ/ ١٢٥٢ذ� القع�ة  ٢٧ب�ار�خ 

، م� ال��اب العالي إلى م���ف ج�جا، ٧١١م��ة س��ة ت��ي، وث�قة    ٦، دف��  دار ال�ثائ� الق�م�ة  )٦٩(

 م. ١٨٢١أغ��� ٢٩هـ/ ١٢٣٦ذ� ال��ة  ١ب�ار�خ 

دف��    )٧٠( ال�اب�،  وث�قة    ١١ال���ر  ت��ي،  س��ة  ا٤٦٦م��ة  نا��  إلى  العالي  ال��اب  م�  ألقال��  ، 

 م. ١٨٢٢ن�ف���١٥هـ/١٢٣٨ر��ع األول  ١الق�ل�ة، ب�ار�خ 
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٣٨٧ 

 

دف��    )٧١( ال�اب�،  وث�قة    ٢٧٤ال���ر  ت��ي،  ال�عاونة  ال��ی��، ٥٥ش�ر�  ال�ی�ان  إلى  ال���ة  م�   ،

  م. ١٨٣٧ی�ن��١٦هـ/ ١٢٥٣ر��ع األول  ١٣ب�ار�خ 

م�ات�ــة مــ� م��ــ� علــي إلــى م��ــ�ف ، ٤١١م��ــة ســ��ة ت��ــي، وث�قــة رقــ�  ٦: دف�ــ� ال��ــ�ر ال�ــاب� )٧٢(

  .م١٨٢١س�����٦هـ/ ١٢٣٦ذ� ال��ة  ٩ج�جا ب�ار�خ  

، أم� م� م��� علي إلى م���ف ج�جا  ٤٦٦م��ة س��ة ت��ي، وث�قة رق�    ٦: دف��  ال���ر ال�اب�  )٧٣(

   .م١٨٢٣مارس ٢٧هـ/ ١٢٣٨رج�  ١٥ب�ار�خ 

أمـ� مـ� م��ـ� علـي إلـى نـا�� األقـال�� ، ١٤٩م��ـة سـ��ة ت��ـي، وث�قـة رقـ�  ٦: دف�ـ� ال���ر ال�ـاب�  )٧٤(

  .م١٨٢٥ی�ل��١٤هـ/ ١٢٤٠ذ� القع�ة  ٢٩الق�ل�ة ب�ار�خ 

م،  ٢٠٠١أ.ب �ل�ت ��: ل��ة عامة إلى م��، ت�ج�ة وت���� م��� م�ع�د، دار ال��قف الع��ي    )٧٥(

  . ٢٥٤ص

)76(  Archivio Vaticano , Documenti della Congregazione per la diffusione della 

fede Les fol. 40r -54v contiennent un “Ristretto” (I.E. rapport) et les fol. 56r 

-65r des “ Note dell Archivio sopr il Ristertto Egitto-Copti  Acta 1807, vol. no 

174, fol. 258r – 301v (“ponenza” du 22 Juin 1807.    )١ان��: مل�� رق� (

)77(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione della 

fede Ristertto Egitto-Copti Acta 1807 Fondo socq Mdienze V.914. F.109  

)78(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione della 

fede Ristertto Egitto-Copti Acta 1807 Fondo socq Mdienze V.914, F.109 : ان��

   ٢ مل��

)79(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione della 

fedeRistertto Egitto-Copti  Acta 1807 Fondo socq Mdienze V.914, F. 110 

ا ١٧٦٧األب م�ــَّى ال����ــي: ال��ــ� م�ــَّى ال����ــي ��ل�ــة ان��ــار اإل��ــان ب�ومــا فــي ی�ــای�  )٨٠( م، وأ�ــ�� نائ�ــً

م، �قــ�ار مــ� م��ــع ان��ــار اإل��ــان وث��ــه ال�ا�ــا ب�ــ�س ال�ــادس فــي مــای� ١٧٨٨م، ١٧٨٨رســ�ل��ا فــي أب��ــل 

ءة م� ال�ا�ا ب��س ال�ـا�ع فـي نفـ� م، ب��ا١٨١٥م، واخ��� َم�َّى ال����ي أسقًفا �ق�ار ص�ر في مارس ١٧٨٨

 ســ�ة 
َ
م: ان�ــ� ال����ــ�ك إســ�فان�س ١٨٢٢ال�ــه�، ول��ــه لــ� ی�ســ� أســقًفا لعــ�م وجــ�د أســاقفة ل�ســ�ه، وتــُ�ّفي

م) ب�ـ�وت، ص ١٨٩٩-١٧٤١ال�اني. غ�اس: م���ة ال����ـة ال�اث�ل���ـة مـ� ال�ـ�اب وال�ـ�ب��� وال�سـ�ل��� (

١٨١.  

)81(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione della 

fede : Ristertto Egitto-Copti  Acta 1807 Fondo socq Mdienze V.914. F.110. 
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)82(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione della 

fede : Ristertto Egitto-Copti   Acta 1807 Fondo socq Mdienze V.914. F.110. 

)83(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione della 

fede Ristertto Egitto-Copti  Acta 1807 : Fondo socq Mdienze V.914. F  .110. 

)84(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione della 

fede Ristertto Egitto-Copti Acta 1807, Fondo socq Mdienze V.45. F .279. 

)85(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione della 

fede Ristertto Egitto-Copti Acta 1807, Fondo socq Mdienze V.45. F .279 

)86(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione della 

fede Ristertto Egitto-Copti  Copti Acta 1807, Fondo socq Mdienze V.45. F  

.279  

)87(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione della 

fede Ristertto Egitto-Copti  Copti Acta 1807 Vol.365 Die 21 Augusti 1807. Fx 

audientia Sami.M.c.di Pietro, Prefetto )٣ان��: مل�� رق� (  

)88(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione della 

fede Ristertto Egitto-Copti Acta 1807, Fondo Leitere Vol.292 F.159 Rv 

)٨٩(  ) م�����س ج���  في   م):١٨٣١- ١٨٢٤األن�ا  ب�وما  اإل��ان  ان��ار  ��ل�ة  ال��� م�����س ج��� 

نائً�ا رس�ل��ا وأسقًفا �ق�ار ص�ر في ف��ای�  ١٧٩٣مارس   ُأ���  ث�  �اب��ة في  ١٨٢٤م،  مای� في    ٩م، و��اءة 

م، ول�� ه�ا  ١٨٢٤ي أغ���  لإلس���ر�ة ف  اال��ة ذاتها رس�، أسقًفا وع��ه ال�ا�ا ألون ال�اني ع�� ������ً 

ُت�فِّ  ح�َّى  رس�ل��ا،  نائً�ا  و�ل  ی��ق�  ل�  عام  ال���وع  أغ���  في  ان��:١٨٣١ي  ال�اني  إ  م.  س�فان�س 

  . ١٨١غ�اس (ال�����ك)، ال��جع ال�اب� ص 

  .٣٥٤-٣٥٣م���ل �����، أغ�ا���س د��، ال��جع ال�اب�، ص ص )٩٠(

  .٨٨ی�ح�ا �ا��، ال��جع ال�اب�، ص  )٩١(

)92(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione della 

fede Ristertto Egitto-Copti Acta 1807 Udiaza DI N.S. Vol.45,Fol 364 u  

)93(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione della 

fede : Ristertto Egitto-Copti Acta 1807, Udiaza DI N.S Fondo Leitere Vol.292 

F.159 Rv 

  .٨٨ی�ح�ا �ا��، ال��جع ال�اب�، ص) ٩٤(
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هـــي �ل�ـــة ی�نان�ـــة ��ع�ــى ال��ـــام ال�ه�ـــ�تي فـــي ال��ــائ� ال��ـــ���ة (ال����ـــ�ك، ال��ـــ�ان،  اإلكل�ــ�وس،) ٩٥(

األســقف، الق�ــ�، القــ�)، ولــ� ��هــ� هــ�ا ال��ــام إالَّ فــي القــ�ن ال�الــ� ال�ــ�الد�، وه�ــاك اتفــاق بــ�� ال����ــة 

ا ���لفــان فــي أنَّ �ا�ــا ال�ومان�ــة ال�اث�ل���ــة وال��ــائ� األرث�ذ��ــ�ة، مــ� ح�ــ� درجــات ال��ــام ال�ه�ــ�تي، ل��ه�ــ

  ال����ة ال�اث�ل���ة ی���ع ��ل�ات أعلى م� �ا�ا ال����ة األرث�ذ���ة.

 LE R.P. Georges Macaire, Histoire de L,Eglise D,Alexandria depues Saintان��:  

Marc Jusqu,a nos Jours,Le Caire 1894. P. 369.   

  . ٥، ص١٩٥٨)، القاه�ة، ٢٩اآل�اء الف�ن����ان، ی�ای�، (ال��ة م�لة ال�الح، ن��ة تار���ة ع� ) ٩٦(

)97(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione della 

fede : Ristertto Egitto-Copti Acta 1807, Leitere V.293 F.74 v 

)98(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione della 

fede : Ristertto Egitto-Copti Acta 1807, Leitere V.293 F.74 v )  ٥ان��: مل�� رق� (  

)99(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione della 

fede Ristertto Egitto-Copti Acta 1807 Fondo socq Mdienze V.914 F.94Rv 

)100(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione 

della fede Ristertto Egitto-Copti Acta 1807 Fondo socq Mdienze V.914 F.94Rv 

)101(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione 

della fede Ristertto Egitto-Copti Acta 1807 Fondo socq Mdienze V.914 

F.95Rv ) ٤ان��: مل�� رق� (  

  ١٧٤١إس�فان�س ال�اني غ�اس: م���ة ال����ة ال����ة ال�اث�ل���ة مع ال��اب وال��ب��� ال�س�ل��� ( )١٠٢(

  . ١٢٠م)، ص ١٨٩٩ –

 Documenti della Congregazione per la diffusione della fede   . Fondo socq 

Mdienze V.914 F.95Rv 

م، ١٩٣٦، ن�ـــخ ��ـــ� الق�ـــ� داود مـــ�ق� ح�ـــاو�، ٢تـــار�خ ال��ار�ـــة، م��ـــ�� بـــ�ی� ال�ـــ��ان، ج )١٠٣(

  .٥٠٤ - ٥٠٣ص ص ، Ar3920-VIم�ف�� ت�� رق�

ال���ان   )١٠٤( دی�  م���عات  اإلس���ر�،  ال��سي  و��ار�ة  �ا�اوات  تار�خ  سل�لة  ن�لة،  صالح  �امل 

ال����ة ال����ة، ص ١٩٠١  –  ١٩٥٤ األن�ا د��ق�رس: م�ج� تار�خ    ٢٤٣، إی��� ح��� ال����: ق�ة 

  .  ٥١٤م، ص٢٠٠٣ال�����ة، إع�اد وم�اجعة م��ائ�ل م��ي إس���ر، م���ة ال���ة، 

.Theodore Hall Partrick, Traditional Egyptian Christianity: A History of the 

Coptic Orthodox Church: Fisher Park Press K London 1978. PP.124-125.  
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ج�ـاد� األولـى،  ١٢، ب�ـار�خ ٤، وث�قـة رقـ� ٩دار ال�ثائ� الق�م�ة: دی�ان خـ�ی�� ت��ـي، م�ف�ـة رقـ�   )١٠٥(

  م.١٨٠٦ی�ل��٢٧هـ/١٢٢١

)106(  Sounini ( C.S ): Voyage du Levant, Bruxelles 1662,chap.39 

)107(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione 

della fede Leitere V.293 F.74 v 

)108(  Archivio Vaticano: Documenti della Congregazione per la diffusione 

della fede Fondo Leitere Vol.292 F.159 Rv 

  .٨٨ی�ح�ا �ا��، ال��جع ال�اب�، ص  )١٠٩(

، أمـ� مـ� م��ـ� علـي إلـى نـا�� ١٤٩، وث�قـة ٢٢٣م��ة ت��ـي، ص   ١٩دار ال�ثائ� الق�م�ة: دف��    )١١٠(

  م.١٨٢٥ی�ل��١٤هـ/ ١٢٤٠ذ� القع�ة  ٢٩األقال�� الق�ل�ة ع��� ��، ب�ار�خ 

، م� ق��ل ال���ا إلى ال���ة، ١١٦٠، وث�قة٥٠أوام� م��ة س��ة، ص    ٢٣ال���ر ال�اب�: دف��    )١١١(

م، م� ال���ة إلى ع���  ١٩٤م��ة س�ة، وث�قة    ١٩م، دف��  ١٨١١أغ���    ١١ه/١٢٣٦رج�    ٢٢ب�ار�خ  

في ت�م�� ��ائ�ه�،   ال���ا وع�م م�انع�ه�  الف�ن����ان م� رعا�ا  االع��اء على ر��ان  ق�ا �ع�م  نا��  أغا 

، م�  ١٨٧ت��ي م�ل� مل��ة، وث�قة    ١٣٩م، دف�� رق�١٨٢٥أغ���  ٨ه/  ١٢٤٠ذ� ال��ة    ٢٤ب�ار�خ  

��أن ت����ه ق��ل لل���ا في ق�ا،  Dineljo Ngosquim   العالي إلى ال��اجة دی�ل�� ن��س���ال��اب  

ب�ار�خ   ال���ا،  ���ا�ة  ال����ل��  ال���ان  أح�  معه  ���ن  اآلخ�ة    ٧وأن    ٢٩ه/  ١٢٥١ج�اد� 

  م.  ١٨٣٥س�����

  .٢٢٩، ص١ف�ج سل��ان ف�اد: ال��� ال���� لع��اء ال������، � )١١٢(

  

  

  

  

  

  

  

  

  


