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 النشاط السياسي للَّيدي ِإيسرت ستانهوب

 م3111-3131يف بالد الشام

  حممود صاحل سعيد.دم.

 3/6133/ 5:تاريخ القبول 33/31/6131:تاريخ التقديم

 املقدمـــة 

ت،لمممفتأ امممقتعلىمممى تلقممم تجممم اتعل مممىلرتأااممملغتعيينتجمممرتعلى   لممم تعل مممى أأر
لهممءيوتت،ل امم تعلالعاممأ تجلرامم لعأل  مم وتلعلىتتجممم فتعلاممأ لتلعلا امم ىتلعلا ىع أمملرلت
ا فتهتجممرتراممىعىتج ىأمم تلج مم جىعدتج أممى ت   مم جلعت  لىممى تللىمم لعت أ اممحتلجمم ت مملعهمم

ل ممهتهمملعتعل  مملتج  للمم تلااممقأ تعل مملوت.تلممرتف ممغتلامم ىترامملعىهتلعفاىمم نتاىع  ممح
لقمم تاممأ  تعمفقأاأمم تعهاج ممدت  لىممى تل ممىىدتعل ممأات ممأرترفم  ممحتجمم ت  ممهتجممرت أ ا مم ت

 ممهتااى مم ت،تتغتلعلجىفمماتعيىاما ىع هتعلمملتتف مممدتلقأمحت ممهت أ ىهم ا ىفم ت أمم  تعل مىت
تج أق ممممم   .Hester. Lهمممممملهتعلامممممأ  تهمممممهتهوأامممممماىتللامممممهتامممممما م لغت .ت مممممي 

Stanhope) 7111-7381تعلاهتل ىدت هت ال تعلى فتألف ىتجرتااعتللىىأرت)
ج  للم تعل  ملتلمرت لىتاأ امهتت، هته  اتعلجم   تعل  أ  ت مهتا ميتل مم ر،تل ج  ت
ت.تات هتعلجم   جاجأ

لمظممىع تلقمم لىتعلف أممىتعلمملتت  جممدت ممحت ممهتعلىممى ت  مم تعامماق فتفامم غتلى  لمم ت
،تصمملىعت ىأمم  تل مملهتعلجممىر ،تيجمم ىاأرتل مم ىأ تلهمممىتت مملى ل:لج فممىلرتف أممىلرتجممم ف

ا ق م تج م ترمظمم ىت،تعلامهت فمفت أ ا م تعل ممىلىتلعل مم  تلعاامجدت  لصمال  تلعل جمملل
 ممالتلاممغت ممليتعلىمم لىتلعلاأ اممهتعل ىماممهت،تلىمم فج ظممفتعلى  لمم تعلمملأرتاعىلعت ممال تع

يجمم ىاأرتلم مم ت قم مم :كتراممفتف أممىتاق ممحتعلىمم ى ت ممهتعلىممى تلأفام ممحتعل جممل تلعل أممى ت
حتعلىممى تلللمميت صممأق تعل ممىغت  ل مم ىتم اممحتعلمملتتلى  مم ت ممت قممفتأ ى  مم .ت ممهتعل ممىغك

يدتجممرتعلا مملتتع ته  جمم ت عجممدتم مملت ال مم تل ممل تجممرتعلاجمم رتىمم  دت أ مم ت أ ا مم تف أممىت

                                                 
ت افتعلاقىأخت/تفقأ تعي عغ/تا ج  تعلجلصي.تت
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  أ  تلرتجىم ىأعتعل مىغت قفتافرتلعلا أىعدتا هجدت هتاىفأيتعلف أىتجرترما    ت
ت.ت هتعلجم   

ل ممم تلفممم ت لىهممم ت مممهتعلىمممى ت ممم عأ دتجى قممم تا أممم  تا قممملىدت أمممحتجىممم ىأعت
علااا  تعياا ج ىأ ت هتعلجىى تعل ى هتلق تأم تجءاام دتاا ىأم تل أمأم تلاأ امأ ت

لا  أمم تاماوتجممرتهمملهتت تل مغت لىتاأ اممهرلى أم ت   ممدتعلف أممىتجمرتعلىإصممأ دتهلمم
ت.تيتجف اغتاأ اأ تلع اص  أ تل أمأ اعلجى ىأعتجرتر

علفىمممنتلمممرت:هرترهجأممم تهممملعتعل  ممملتاصمممغت مممهتا  أممم تهممم نتى أامممهتهمممل
عألهجأممم تعلا ىأإأممم تلمىممم  تعلقأممم تتاممما م لغت مممهت مممال تعلىممم فتل لىهممم تعلاأ امممهت مممهت

ام ليتعلج لىت:ال  تج  لىتى أاأ ل  تُ اَِّفتعل  لتهل ت .تعلجم   تياأج تا يتل م ر
عألليتمىق تعلقأ تترأااىتاا م لغتلافلأم  تعلاأ اهتلعلج لىتعل  مهتام ليتى قا م ت
لمى    تعلاأ اهت هتعلىمى تعل ى مهترجم تعلج ملىتعل  لملت  م تامفتاإصأصمحتلجام ل ت

ت.تعاا ىعىه ت هتا يتل م رتلمى    ت  لعتعلإصلص
مم ترامىعىتإ ل م تعلامأىتللمأفتصم  ترجأ  تع مىت مهتررتاف رتلىإصأا  تللف  

ى ممأ تلاىعوت ىأ  مأمم ت،تف(7381-7388(ت Sir. William Pitt صمم ى ممدتعأل
لهمهت،تلج م  تاأ اا  تلج  صىتم  قألرت لم  ىدت ا تج قعتعل مىرتعلا امعتلىمى

  مممم تف مممممدتل مممم تفقجمممم تجاممممجلل ت ممممهتعلمممم ال تعلجقفممممهت،ت ممممهتاممممرتعل  ل مممم تلعل ىممممىلر
ررتجممملدتإ ل ممم تعلج ممم ا تلممم فتاأ امممأ ت مممهتلمممم رتهيتعل ىأ ممم مهتللممم اتعأللاممم  تعل

 فىهدتعل  م وت مهتلمم رتل مىىدتعل  ملتلمرت،ت   ه ت ىصتعلاى هتعلاأ اهفتر7381
جفممم رتل ممم ت مممهت مممال تعلىممم فتامممء تت أمممحت لىع تلمممفتأفمممرتأل ممم تال  مممحت مممهتظممميتظمممىلنت

ت.تلا لىعدتص   تلق  أ 
ت
ت
ت
ت
ت
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ت

 اسيأوال/ نشأة الليدي إِيسرت ستانهوب وتكوينها السي

فتجمرت7111آلعىت/تجم ى تلم فتت71هوأاماىتللامهتاما م لغت مهت(1 لل دتعلقأ تتتتت
(ت هتج     تفممدتChevening هتجاىل تىأ ممغت ت،ىاا ىع أ ت هتعمفقاىعل  ق تر

 Kentت.تع(ت هتعمفقاىت
لمممممملى تجمممممم هلرتت،((Charles Stanhopeر لهمممممم تاىمممممم ىل تامممممما م لغت

 Mahon)لرج ممم تهأامممماىت ممممد ،تPitt ت(Hesterتتىمممم   ف تلأممممت Lady of 

Chatham)مممممممق تلمممممممى ت أ تعلممممممملاىعوتعل ىأ ممممممم مهتللمممممممأفت مممممممدتعلىممممممم أ  تعلف مممممممىاتعلج   
ت.ت(2)(7381-7171ص ى عأل

فتلق مأاتلمم ت7388لم فت،ت(3)لههتف ىات مم دتلملى تجم هلر،تُرىاقدتهأوااى
(ت ممهتج    مم ت أممىارتاممملغتChathamامم ا  تعلاممأ  تهوأامماىت ممدتفلماأامم تىمم   فت 

                                                 

علقأ ت:ل غتاىىأ هتعمفقأاتتإ صت  لامأ عدتجمرتعل   م تعيىاما ىع أ تأ   ميتل مغتلملى تلمم تت(1 
ت.ت075(تص7711،تعلجلى ت  أىلد،تجمأىت  ق فه.تىا يتجرتعل    تعيىاا ىع أ عل

فت7175رصم  تللمأفت مدتج  جأم  تلم فتت(Earl of Chatham  مرتعألصم ىتلممتعأمىيتىم   فعإلت(2 
فترصمم  ت7171فتل ممهتلمم فت7171فتللاأممىع تلقإاعممم تلمم فت7177لل مملع ت ممهتعل ىلجمم رتلمم فت

،تفتلقمم تعألاق أممم تلىمممف يتعل فلجممم 7171 ممم دتلممم فتى أامم  تل فلجممم تر قأممم تل صمميت مممهتعماإ 
 إممميتعل  أممم تجمممرتلعألمظجممم تعلج لأممم تلر  ممم تا أأمممىعدترا امممأ ت مممهترمظجممم تعلا ى ممم تعلاجىفأممم ت

عل لعمأرتلعمصىنتهل تعيهاج فت  جالدتلىعوتعل  م ىترجم تاأ اماحتاام هت ىمام تعلم  قألمأم ت  م ت
امل هت.تلا  لنت جىتىا احت مهتعل أم  ىفيتعي االنتعل ال هتجعتىلاأ تلعلمجا تلفرتعم أ ىتع

،ت7710ت-7177عل م ألتتامقىأختآيرت  لجى:جلاملل تعل.تف7751 هتف ملرتعل م مه/تأمم أىت
ت.ت770-771(تص7771،ت    ع ،ت1ج،تاىاج تالارت أصيتعلا جىتلألانتج ج ترجأر

The Dictionary of national Biography (London,1969) p. 1233.  
ف ىتهإلا  تعلإجا ت   ترماغتلعل ه ت ماللت مم دتجمرتالعامحتعألليتجمرترأاماىتف مدتهوأااىتعت(3 

ل مغتل م  تالاامحت(Louisa Grenville  دتل ال  تر م وتجرتالعاحتعل  مهتجرتللأاعتفىم أي
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.تعألللممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

Catherine Traverso,"Lady Hester Stanhope",Literary 
Encyclopedia,http:// www. litency. comتتتتت

http://www.litency.com/
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،تفتلممم ج ت ممىىدتعيما مم يتلق ممأاتجممعتإ ل مم تللممأفت ممد7388فتىممى تهمفقاممىعت امم تلمم 
 ف ممدت،ت ا جتهل تجاءلل تلرتعاا   يت أل حلعت(1)عللتتف رترلا   ت،تى أ تعللاىعو

لف ممدتا م هتلقم ت.تعلقأ تتهوأااىتاا م لغتاا ل تإ ل م ت مهتعلاى أمغت  ل مألن
لعتىإصمممأا  تعلق ممم وتلعلج ممم  الدتاج ل ممم تعلج أمممغتللي ممم تلاممم م  تججممم تر  مممىت مممهتاممم 

جرتعاميت،تف مدت ج    تعلافىاأى تعلإ ص تلللأفت د،تل ىلاه تعلاأ اهت هتعلق  وعد
تجممرت ممفللمميتفمم رتجممرتعل  أ ممهتررتااممق ىتهأوامماىت  ل أ مم تعيىامما ىع أ تعلاممهتل ىمما  تلت

ت.ت(2)عم ف تلليتلق تىإصأا  تلاقلف  
لجمممرتعاممميتاامممقأ تجاأممم تجمممرتعل ممملوت مممليت  أ ممم ت أ ا ممم تلعلظمممىلنتعلامممهت

  مم تال أممدت،تىمما  تمءفمم تررتهوأامماىتلممفتا صمميت ىممفيت  أ ممهتلقمم ت ممم رتعللعلمم أرل 
لعلمممم ا  تلهممممهتصمممم أى تلفمممم رتر لهمممم تلمممملى تجمممم هلرتجىمممم لي ت ع جمممم  ت جىمممم فيتجاقمممم ت

علممملتتفممم رتل ممملع ت أمممحتللمممفتأفمممرتأجقممميتجمممرتعلل مممدتف  أممم تلق م أممم ت   مامممحت،تعلقممملى عد
 أم  تجمعتإ  ج ا م ت ام تلم فتعلف ىاتلىل أا  ت  فا  ت إ    هم تهلم تعلىأمنتلا مأاتلت

ت.تفت لرتالاأحتلىل أ تف  أأر7388
ر  ىدتهلهتعل  ل تلق تىإصمأا  ت قإملدت   ل م تعلا  م تلعل م   ت م لظ لىت

 امم ترم مم تى  ممدتعلإ مملعتل قممغتلعلمم ه ت ممهتاق ممهتاى أمم تلقمم ت،تلعا ع دتلاى ا مم 
لهى مدتتلرإأمىع تاىفمدتعلجممايتعلىأ مه،ترلج يتعل ال  تلم ج تف مدتا مأات مهتعلىأمن

ت.ت(3)عللتترأ ه تل لفت ىعىه ،تلل  ه تجقاا  تلم تإ ل  تعلاأىتللأفت د

                                                 

-7111ىمامهتتام يتمأفمى محتلى تلقأحتعلالعجتجرتع مم تلاأمىتعلج لأم تعل أىلاتلرت دترتت(1 
،ت ملى لت مليتهممىت.تكتل  تاالادتل ممهك:محتر  تلى  تى    ت      تلرا غف(تهيتر7177

اىاجمممم تراهمممم ىتجامممملجتلج جمممم تللأمممم ت،تعلقأمممم تتهأامممماىتامممما م لغت ممممهتعلىممممى ،تامممم  ى تعلىممممى 
(تأمظمممىتJac Nicker للمممرتاممم يتمأفمممى.ت11(تص7771،ت جىممم ،تعلامممال   عىتعلجمممالل

،تاىاجمم ت   مميت اممأرت علجلصممي،ت7771-7177عأللى ممهتعل مم ألتاممقىأختعل،تفمم ىلالرتهأمما
ت.ت77(تص7771

ت.ت710(تص7771،ت عل  اجأ ،تعلجاق تعأللي،ت ترلىع تل م مأ جاق،تألانته ىعهأفتأا يت(2 

،تىمممم   ،ت11عل مممم  ت،تجاقمممم تفلمااالاممممألرتك ممممأرتا مممم دتعلقأمممم تتامممما م لغتعل مممم لفتعل ى ممممهكت(3 
ت.ت7ص،تعلجص ىتعلا   ،ت  لتجمىلىت هتفا غ: لى ل،ت7701
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لجمملتهمملهت،ت مىىدتهأواماىتعل ممأاتلمم تام ا  تلأمم تتىم   فت مهت أممىارت ماممد
علق ظ ترإلدتىإصمأا  تااجامعت  اما اللأ تلع م  تل مىاتا م أ  تلولعجمىتلى  م  ت

 أممممدتعلقأمممم تتهأامممماىت ،تعلإ مممملعتل قممممغتلعلمممم ه تعل ممممل  تهلمممم تعلىأممممنت ىممممفيتامممم  ى
ت.ت(1)ف7388اا م لغتلم تا ا  ت ا تل فت

،تلهمم ي،تعيما  يتلق أاتلم تإ ل م ،تف7388 ىىدتعلقأ تتاا م لغتل فتت
مدتلال  دتلعا  تجعت رفا دت أ ا  تإ ى تيتأاا  رت   ت هتعلجا يتعلاأ اهتلفل 

اىاممإدتعأللامم  تعلاأ اممأ ت ممهت ىأ  مأمم تر ممىدت ىممفيتف أممىت ممهتافلأم مم تعلاأ اممهتلت
لف مممدتصممال  ت ممدت.تلمم أ  تعل م لمم ت قهجأمم ت لىهمم تلجف ما مم تعلاأ اممأ ت ممهت ىأ  مأمم 

للمممممم  هتجمممممرتع مممممىاتعلصممممم  دتعلامممممهتعفااممممم ا  تجمممممرتإ ل ممممم ت اممممم تررتعلجقممممميتاممممملىجت
كصم ىت:ف(تجقيتعمفقاىعترلاغت ىإصأا  تل  يتلإ ل  تج ا م  ت7318ت-7183عل  لل 

ت.ت(2) لا م تررتماا مهت   تلميك
هلترم م تهلعت،تاىف  تا  يتجم تاىأم ف رتأ ليتلم  :كتهمهترفت دت رج تإ ل  تللأ

لعلام  دتعلقأم تتررتا  مغت.ت ىىدتررتاإ عتعلىمأ  رت إم م تيىميت م  ى تلقم تللميك
ت.ت(3)كتلاق  ىتلق تلليك:لق تهلهتعل ص تلم ج تف مدتاىلأ  ت  لل  

رصمممم  دتعلقأمممم تتامممما م لغت ممممهتل مممم تلاعى تإ ل مممم تااممممىر تجلع مممم تعلامممم ىعوتت
لفم ملعتأامقللم  تعلجىملى ت مهت  م أ تيتا  محتجم م ت،تعللأرت م ل لعت مهتاجق  م ،تجىعولعأل

فجمممم تف مممممدتا ق مممم تعل مممم   تىامممم  فتلاا مممم لتجممممعتعلمممملاىعوتلال مممم ت ممممأرتعيىعوت،تىممممأ  َت
ت.ت(4)علجا  ى  تلا عتال أ   تلق ترف ىتجرتجىالفت  افتإ ل  تا دتلقجحتل صىه

قم ترام  تج  ى م تعل  ج مأ تآملعيتا لفتلتف مدتاأ ا ت ىأ  مأ تاا هتعل لل تتتتتت
تىعل للم تعل  ج مأم تلفم رتللمأفت مدتأمىاتررتعلم   عتلمرتعل لام لتعلاأ ا تعلىلاأ تجعت

                                                 

ت.ت11ص،تعلجص ىتم احت(1 
،ت7(تج7715،تلىمممى تعل ى ه  أمممىلدعلاأ اممم تعل للأممم ت مممهتع،ترجأممميتإممملىتتللممم  يتهامممج لأيت(2 

 ممممم ففت مممممىع ق تلعلالل أممممم ت،تجصممممم   ترامممم ت ى مممممى،ت؛تعاممممم  أل ت ممممممل تعلإممممملىت717ص
ت.ت707(تص7770،ت  ىع ق ت7111-7711

 George Paston,Little memoirs of the nineteenth centuryت(3(
(London,1902) 

ت.ت75-7ص،تعلجص ىتعلا   ،تجاق تفلمااالاألرت(4 
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لل ميتهملعتجم تاع تجمرت ج اما  ت مهتعل  ملتلمرت لىتاأ امهتت(1)هلت  م عتلمرتعل مم 
 مهتعل للمم تعل  ج مأمم تل ممغتل م  تإ ل مم تلجمم تل ماممحتجمرته صمم وتماأامم تاممللهتإصمملجحت

ى تعل فلج ت   للمدتررتا  ملتلمرت لىتل م ت مهتعلجىمى تعل ى مهتلق م تاام هت  م ته ع
ت.ت(2) ررت   احت هت ىأ  مأ

ت88 صممقدتعلقأمم تتامما م لغت ممم وع تلقمم تلصممأ تإ ل مم تل ممغتل  اممحت ممهتت
/تامأمحتهاماىلأمهت7188لق تىعا حتعلا  لم تتلعل م لغت/،تف7381ف ملرتعل  مه/تأم أىت

حتع مىتف أمىت مهتا أأمىتجام ىت أ ا م تل ىعىهم تعلى قم ت هتعلام تلهلتج قغتف أىتف رتل
ت.تت(3)هل تعلىى 

لممممم رت  مممم تفىهممممدتا  لأمممم تلممممفتا اجمممميتعلقأمممم تتامممما م لغتعل ممممأات مممملأال ت ممممهت
ىاا ىع هتهم يتللفتا اجيتعل مأاتلام حت  مىىدتعلجفمللت مهتج    م تعلجااجعتعأل

لعلىاأ م تلج  تجرتعلاجرتلفمرتامىل رتجم تعاما ودتجمرتعل أم  تعل    م تتتWalesلأقات
  مم تصمم غتلقأ مم تررتا  مم ت لرتل ممغت لىتاأ اممهت  مم تررتلامم دت،ت  ممىىدتعلامم ى

 ممهت ممأرتاىممأىت  مم تعلىلعأمم دتررت ىعىهمم تامم وت.تر مملعغتعلاأ امم تج ق مم ت ممهتلا  مم 
ُ ايت مهته م اتعللتت،تل غتل   تر غتهإلا  تلق ت ق   تعلج للتاى ىل تاا م لغ

  مىىدتعلمله غتت(4) ىمامأأرتل  مرتهمم يا  مأ ت أرتعيمفقأاتلعلعلج  ىيتعلىىا ت هته

                                                 

ت.ت11ص،ت7ج،تعلجص ىتعلا   ،تاج لأيإلىتتلع تت(1 
ت.ت75ص،تعلجص ىتعلا   ،تجاق تفلمااالاألرت(2 
ىف قدتل   تإ ل  تص ج تىهأ  تلم تعلقأ تتاا م لغتللفتأإقنتجرتىم تاملاتي  م ت أملرتتت(3 

 لأقمم تللفممرتممملعغتجمممرتعلج مم  ظأرتلعأل ممىعىتى ت قمم  فتلصممملالعتلقمم تجممم تعلقأمم تتج  ىمممحت
ت؛75ص،تعلجص ىتعلا   ،تجاق تفلمااالاألر.تحتلا ع ت ألمحعلا  ل تت  ي تجرتاإصأص

Encyclopedia of Britanica (U. S. A,1966) vol. 21,p. 312.     
ت.ت10ص،تعلجص ىتعلا   ،ت لى لت(4 
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لأ م لترممحتلمفتأفمرتأم ىت إقم ه ت.ت(1) ى ق ت  ىأ ت لأق تهلم تعلىمى تلامام تهملعتعل مف
ت.تررتهلهتعلى ق تاافلرت لأق تلرم  تلرتا ل تهل ت ق ه 

هممميتررتج  للا ممم تعل  ممملتلمممرت لىت.تللفمممرت جممم تامممءعيتأا ممم  ىتهلممم تعلممملهر
ت  تلق ت جللتلعامهترفتفم رتجىمىللت  تلج مأت  تىإصأت  تاأ اهتإ ىجت ىأ  مأ تف رته  

 مممهتعللع مممعتامممفتلصمممنتهممملهتعلامممأ  تت  للمممدتررتافممملرتاممماوع تجممممح ت  ت ىأ  مأمممت  تاأ امممأ
 قلصممم نتل أممم  تإصلصممم  تعألىمممإ صتعلممملأرتا ممم جقلعتج  ممم تلعلممملأرتفا ممملعتلم ممم ترلت

لفمم رت جمم تلصمنتجا مم تلقأممحتجممرت  ميتعلف أممىتجممم فتهملترم مم تاممأ  تكاىأ مم ت،ت   قلهم 
ت.ت(2)كعأل لعى

  مم تلامم ت  مم تعلفامم غتلممم ه تجأمميتهلمم تعل ممىلىتلعل ظجمم تأصمميتهلمم ت مم ت
 مممهت مممأرتأىمممأىتلممم لفتعيااجممم عتعل ىع مممهتعلج مممىلنتلقمممهتعلممملى تت مممهت،ت(3)علامممملر

ت.ت(4)لص حتل أ ا  ت قم  تكعجىر تيتاإقلعتاأىا  تجرت ىع  تلىلللك
ت مممم تهلمممم تعل أمممم فاجل ممممللأ تر ممممىدت ممممهتاممممقلف  ت   ت  تليىمممميتررت جمممم تظىل مممم

للفممرتعلظممرتأجأمميتهلمم تررت،ت اصممى  دتلامم ه تعلف أممىتجممرتعلممم  ترم مم تاااممفت  ل ىع مم 
اىعاعتجف ما  تعلاأ اأ ت هت ىأ  مأ تل غتل   تإ ل  تع  ىت ىفيتف أىتلق تامقلف  ت
لا ق مم تااصممىنت ىممفيتاىأممغتلفم مم ت ممهتعللع ممعتلممفتافممرتا ا مم ت مملليت مميترىع دتررت

جرتإاليتج تف مدتاملتتعل أ فت حتل غتتا ىهرتلق ترهجأا  تلرهجأ ت لىه تعلاأ اه

                                                 

.تف رترإله تعلى غت ىا  تامىعيت ايت هتعا  مأ ته  رتعلصىععتعل ىأ م مهتعل ىمامهت مهتعام  مأ ت(1 
اىاجمم تاجمم يتىممأ  تلجمم ىتت،تإامم ىعدتجممرتفامم غتى قمم تهلمم تعلىممى ج،تعل مملم ت تتيجمم ىاأر

ت؛717(تص1551،ت ل ت علفلأد
The Dictionary of national Biography,op. cit,p. 1232.  

اىأ  تعأل لعى(تلفت هلهتعلص  تترتتررتاا ىتعإلى ى ت.ت707ص،تعلجص ىتعلا   ،ت(تعلإلىت2 
  مم تلممل ظتررتهمملهتعلصمم  تجلاممل  تلممم ت.تافممرتهممهتعلل أمم  ت ممهتل  قا مم تعلاممهتااصممنت  مم 
تج مم تعلفلمممدتامما م لغلمملى تىمم   فتلامم ه تألت  مم تر ممىع تل  قا مم تعلج ممى أرتج مميتامم ه تأل أ مم 

ت.ت17-15ص،تعلجص ىتعلا   ،ت لى ل.تعل  مه
،تكى مم دتلأمم تتعمفقأاأمم تا أممىتراجمم تلقامم  ى تعل ىأ  مأمم ت ممهت أىلدكجاقمم تلى أمم د،تىع مم تإجمم ىت(3 

ت.ت1ص،ت1557علام تت،(15عل    ،ت أىلد
ت.ت17ص،ت(1557،ت    ع ت1ج،تعل ىع تعل  ألتاقىأختلج  دتعااج لأ تجرت،تلقهتعللى تت(4 
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لمملعتأجأمميتعل  مملتهلمم تعإل ممىعىت مم رتج  للا مم تعل  مملتلممرت.ت ىعىهمم تعلى أمميتهلمم تعلىممى 
 لىتاأ اهتإ ىجت ال ه تف رت  ع عتىإصهت  دتل  أ تلرتجى ىأعت ىأ  مأ ت هت

لعرتف رتأ  لتعمحتأصغت هتجصمق  ت ىأ  مأم ت  ىأم تاأمىتج  ىمىتهلتممىات،تعلىى 
 مممهتإ جممم تعلجصممم ل تعل ىأ  مأممم ت مممهتت  تلع ممم تع تلمىممم    ت مممهتعلىمممى تع مممىتت مممهت لىهممم 

علجم  مم تيتأ مميترهجأمم تلممرتعلمم لىتعلمملتتل  ممحتلجممالوت ىأ  مأمم تجممرترج مم يتاىىىمميتلت
ت.ت(1)علامىعيتلل 

 ونشاطها السياسي يف الشرق العربيثانيًا / رحلتها 

 حتديات الرحلة: -3

 تل ممم  تإ ل ممم ت  أممم  تلمممرتعل أممم  تل ىمممدتعلقأممم تتاممما م لغترى مممعتامممملعدت  مممتتتتتتت
   م تررتف ممدتيت.تف أ م تىاأ م تيتُا م  تجى دتإالل م ت  أم  وت،تعلاأ اأ ت هت ىأ  مأ 

اجقمميتل امم  تلم امم  تلا ممأات ممهت صممىتأ ممبت  لمىمم  تلعألإ مم ىتلجاىأمم دتعأل مم علت
لمممم ه ت.تعلاأ اممأ ت ممهتعل مم لفترصمم  دتل أمم  تل  أمم  تلممرتجصمم ىتعل ممىعىتعلاأ اممه

 ى ق تهل تعلىى تلق  تاا تجا ي تأى هت جل   تعلاأ اهتإصلص  ت ىىدتعل أ فت
لعرتعلىى تر   تجف م  تجىفاأ  تااص ىعت أحتعل لاتعأللى أ تعلف ىاتلالاا لعلتلق ت

ت.تجم   تعلم لل
فت7378  ىمممىتجمممرتىممم   ت/ت  ىعأمممىتاىفمممدتعلقأممم تتاممما م لغتهمفقامممىعت مممهتعل

ىممىعلأ بتامم ل تاأامملرتتصمملغتعلىممى تلقمم تجممارت ى   مم تبتامم أم ت ى أمم تجاامم  ت
 Jayson ت(تل مممىتعلج مممأ تعأل قامممهتللمممفتأفمممرتع ممم تأ مممىنترأمممرتلا ا ممم ت  لا  أممم،

   مممم ت  إامممم ىدتعل  أممممغتلمممملأ تلف مممممدتل  قا مممم ت ق مممم تلقأ مممم ت  ممممىىدتهىامممم يتجممممرتأىع
لعلملتت،تعللتتُفق نت  لا ىتلق تص ا  تإماليتعلى قم ،ت(Lewis meryonجىألر 

                                                 

،ت أمممىلدأممم ت صأ عمممتعلا ىمممأىتلعيامما ج ىت مممهتعلمم ال تعل ى ،تعلإ لمم تتلتلجمممىت ممىل تجصمم   ت(1 
ت؛701(تص7711

Lewis; N. N.:"Churchul of Lebanon" The Middle East studies,Vol 
XL(Nendeln,Liechtenstein,1953). P. 217-223.  
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فجم تعصمم   دت.تعلمى أ تلقج قلجم دتلم م رصم  ت أجم ت  م تف امغتامأىا  تلعلجصمم ىت
(تعلاممهتامماىل ه تلاق ممهت  ا ا مم تFreyج  مم ترأ مم  تإ  جا مم تعلجإقصمم تعلاممأ  ت ممىت 

ت.ت(1)ر م وتعلى ق 
لمالمدت مهتعام  مأ ت مهت أمىتعاإملهت،تعاا دتعلى ق تهلم تج مأ تا ميت م ى 

لهم يتعاا للدتلق تهلا غتعل  أ تجرتعلىإصأ دت.تعل  ففتعل ىأ  مهت عىته  ج 
(تعلملتت  مىهتاج ل م تل ج اما  ت  قمغتBruceعل ىأ  مأ تجم فتعلاأىتجأىأيت مىل  
فج تعاا للدتلق تهلا غتعلى لىتعيمفقأاتت.تجم  تررتاص   حتج   ت هتعلى ق 

ت.ت(2)ف(تلم ج تعلا احت هتر أم 7311-7133(ت Baironللى تالىجت  أىلرت 
يتعل مىلغتعلم  قألمأم تف مدتعلقأ تتاا م لغتاىاغت اأ ى ت ىما تلعأ  لأم تلملت

 ما  تهل تعلامىعيتم  قألرت لمم  ىد(تعلامهتف ممدتعلام غت مهتجم  م تجمرتعلمماليتهلم ت
 قم تعلقأم تتلإ صم تلعلم ه تىامفتررتل ،ت ىمام تلام هلىتعل ال م دتعل ىأ  مأم تعل ىمامأ 

ت.ت(3) ىاتعلجءأ أرتلق لى تعل ىماأ ف رتجرتر
 ممهتعل  ج مأمم ت ممهتعلىممى تلمم تعيىعىدتعلقأمم تتامما م لغتهفجمم يتى قا مم ته ممىت

 أمممم تلجمممرتهمممم يتاممم  ىدتهاممم  مأ ت  ااممم هتر.تلعلامممهتل  مممىدتجممماللع تآجمممم  تل ممم أال تلقى قممم 

                                                 

 .ت11ص،تعلجص ىتعلا   ،ت لى لت(1 

(تCorinthر  جممممدتعلقأمممم تتامممما م لغتجمممم  ت ممممهتر أممممم تاعىدتإالل مممم تعلجمممم رتعل  أجمممم تفلىمممممل ت(2 
(تفجمم ت للممدتجمال مم تعلجء ممدتهلمم تجمامم اتاىامم  هتفمميتجامم وتاج لمم تجإامم ى تKenkriلفمفممىت 

علجصممم ىت،تجاقممم تفلمااالامممألر.ترت مممجرتهممملهتعلاج لممم جمممرتعلمإمممغتلفممم رتعلىممم لىت ممم أىلت
لاا ىتعإلى ى تررت.ت707(تص7771،تعلجما ت هتعلق  تلعأللالفت  أىلد.ت77ص،تعلا   

  أىلرتلللى تاا م لغتا لل ت   تلليت هتامأاتعل ملعىتعلألمم مهت م تعل ملعدتعل  ج مأم ت مهت
اج لأي.تف7711ل فت ت.ت11ص،ت1ج،تعلجص ىتعلا   ،تإلىتتلع 

Memoirs of the Lady Hester Stanhope,as related by herself in 

conversation with her physician (London,1845) vol. 2,p. 218-219 

هرتعل ممىغتجممعتممم  قألرتجم ممدتعلاممأ لتعل ىأ مم مأأرتجممرتعىاأمم  ترجمم فرتاممأ  ا فتعلج  ممل  ت ممهت(ت3 
  اج تل لتتك ج فترل  اه تلج  جىعا م تت.رلى  ت أج تف مدتعألىع هتعل  ج مأ تا  فت  أاَلتج ج َت

،ت أمىلد،تم ىترإأىتلىج  تعلقأ تتاما م لغت مهتاملركتاىأم  تعلجاما  ي،تل ج َتت710 ا ت   ت
 1ص،تف1551،ت اأىعر،ت10(ت هت7117عل   ت 
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 فت.ت(1)فتلمالدت هت هت أىع7378اىىأرتعألليت/ترفال ىتت71لصقدتعاا م ليت هت
(ترمأ مم ت ممىغتعل لامم لىتلهممم يتاعىهمم ت ممألنتف أممىلرتجممم فتvillaعما قممدتهلمم ت ممأال 

ل ممم ت،تعلممملتتلصمميتعاممما م ليت   جمم  تجمممرتجصممىتل مممال تعلىمم ف،ت(Tailorعلاممأ تامم أقى 
فجم تعلا مدت.تاج دتجمحتج قلج دتج أ  تلرتاقيتعل ال تعاما   دتجم م تر مم وتى قا م 

ت،Stratford Canning)(2)علاممم أىتعل ىأ ممم مهتت مممهتعاممما م ليتاممماىعا لى تفممم ممب 
  أممدت.تعامما م ليامم ل ه تف أممىع ت أقمم تجمم  ته  جا مم ت ممهت،تلف مممدتلقمم تل مم  تامم فتج ممح

ت.ت(3)علقأ تتاا م لغت    تى لىتهم يت فت ىىدتعإللالرتلرتلا ا  
رتعلاءعيتعللتتأ ىاتعيرتلجم لعتهملعتعلفاجم رتللم فتعإللمالرتلمرتعللا م تهت

 م  تإصلصم  تلعرتل  أ أ تلقى قم  تهميتف ممدتاإ مهتىمأ   ترفتف ممدتجالاام تجمرترع
لع اصمم  أ تإ أممى ت مهترلى مم تجممرتهملهتعل اممى تف مممدتاىم  تا مملىعدتاأ اممأ تللامفىأ ت

ت.تاىعوتعلصىععت أرتعإلج ىع لىأ تعل ىماأ تلعل لاتعأللى أ تعلج   أ تلق لى تعل ىماأ 

                                                 

لهمملتعياممفتعل مم أفتل ممهت ألاقمملت ممهتعامما م ليتأ ممعتلقمم تعل مم  تعلىممج لأ تجممرتعل ممىرتعلممله هتت(1 
ت.ت11ص،تعلجص ىتعلا   ،ت لى ل.تعل  لغلأ  محتعألا مغت هت

فم رت،ت   تج ظفت أ امحتعللظأ أم ت مهتعاما م لي،ت ى ت هتف ج ى ج،تف7171لل ت هتلم رت(ت2 
-7711،ت7771-7775،تجامممءلي تلمممرتعلجصممم ل تعل ىأ  مأمممم تلجممم  ترى  ممم تللىمممىأرتل جمممم  ت

هتامل .تلفتأىيتعل  ج مألرت مهتملعأم هتاام ه ف،تف7707-7711،تف7710-7717،ت7717
فمم رتجااىمم ىع ت،تف7701أ ا مم تج  صممىلهترم ممحت ممى  تلقمم ت ممىغتعل ممىفتلمم فت،تف7775لمم فت

ف(ت ا مم تل  ممغتتتتتكتامممق  رت7717-7717ل مم تعلجاأمم ت ،تاأممىتىاممجهتلقاممق  رتعل  جمم مه
علجصممممم ىت،ت7710ت-7177عل ممممم ألتتامممممقىأختآيرت  لجى:جلاممممملل تعل.تاىفأممممم تاأمممممىتعلجامممممل جك

ت؛151-157(تص7771،ت    ع ،ت1ج،تعلا   
The Dictionary of National Biography,OP. Cit,p. 198.  

ت.ت10ص،تعلجص ىتعلا   ،ت لى ل(ت3 
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ف ممممدتعإلج ىع لىأممم تعل ىمامممأ تا مممى تامممأ ىا  تلقممم ترلى ممم تلف ممممدتا مممى ت
لف ممدتت(1)لق ت ىأ  مأ تا  أ عت ص ىع تع اص  أ  تُلمىنت ممتكاأ ام تعل صم ىتعل م ىتك

ىأ  مأ تا  ىتجرترتتجأم وت ىأ  مهتاا ى تلق صنتلعلا جأىتجمرت  ميترتتا أم ت 
.ت م دتجمرتعل مىلىتتامملإهتعل ملىتلعلفاجم رت مهتعلى قمم تل  م تللممي،تعلام رتعل ىمامأ 

رتعل م صمميتعل ىمامأأرت ممهتعل للم تعل  ج مأمم تفم ملعتأىع  مملرتفميتعلا ىفمم دتلجمعتهمملعت مإ
فمم ملعتلقمم تلقممفت ى قمم تعلقأمم تتلمملعت.تعل ىأ  مأمم تلأامماقلم  تلأ   لهمم تهلمم ت فلجمم ا ف

 .Fل مم تفاممغتعل مصمميتعل ىماممهت ممهتر أممم ت ىعمامملعت لف أمميت.تامما م لغتهلمم تعلىممى 

Buckfeilكتهرتعلألم رت  لأم  تهمهت  قم ت:فت   ال ت7378اىىأرتعأللي/ترفال ىتت3 هتت
ت، قام تمى ه تهم تالاتللى عدتلرجىعو.ت ىللرتهلأ  تلقاإقصتجرتاقج فأُت،تعيمفقأا

ت]رتتعجىر تلظأج تعلإق تجعتعلاجم يت[فتمفرتمال  حتهلتىءأ تعجىر تل  ى للفرتج تل
.ترصمممأ دت  مممغتعل ممم أفتل مممغتعلىممم ى ،ت مممهتعألى  مممأرتجمممرتلجىهممم ت ىأ ممم تعلامممأ ت أمممد

لهمملعتجءىممىتلع مم تلقمم تررتى قمم تعلقأمم تتامما م لغت.ت(2)لأالاج مم ت  أممغتلاالجمم رك
ت.تف مدتجىصل  تلم تعل فلج تعل ىماأ 

اقممغتعلجصمم  ىترتإممىتلىعوتهمملعتعلفاجمم رتلممفتاىممىتهلأممحآت  تفجمم تررتهممم يتامم  
إ ممدتللمميت امم تجامم  ت فمممات  ممأرت ممهتلامم الرتلرم مم ترهمملترم مم تف مممدتلقمم تلقممفتلت

لصممقدتعامما م ليتلهممم يتعا  ممدتجممعتعل فلجمم تعل  ج مأمم ت ممقرتاا  مم ت إإىعاممحتج   مميت
هرتهممملهتعلىلعأممم تهمممهتعلل أممم  تعلامممهتلمممفت.تهصممم عىت ىجممم رتأاممم يتل ممم تلجق ممم تلى قا ممم 

فاممم غت أممملعرتهيأ لممم تلصممم  غتتى مممأ ت(3)عل ممملى ه تعلجصممم  ىت  اممما م وته مممىعهأفتاممملفىت
  مال تلمرتجملفىعا  تلهملعتعألجمىتأل م تلمم ت  م ت،تىأختليأ تاقأج رت  ىم فا غتاق

                                                 

لتت7751عل ص ىتعل  ىت:هلتجاجميتعإلامىعوعدتعلامهتعاإمله تمم  قألرت لمم  ىدت مأرتعل م جأرتت(1 
فتلجمعتجلعم تعل  ى تعأللى أ تجرتجج ىا تعلاا ى تجعت ىأ  مأ تلللميتجمرتعاميتعل  م وت7757
،تف7770ت-7115رلى  تجرت،تعل  لفتعل  ألت،تاقىأختىل ىدت  لجى.تعل  ىأ تعل ىأ  مأ لق ت

 .ت117-111ص،ت1(تج7711،تاىاج ت ارتلقهتعللملرت    ع 

 .ت07ص،تعلجص ىتعلا   ،ت لى لت(2 

ت(ت7711،تصممأ ع،تليأمم تاممقأج رت  ىمم تعل مم  يت ج   مم ت أممىتعلجإقممصت،تاممقىأخته ممىعهأفتعل مملى ت(3 
 .ت771-777ص
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لل قمحتعلام غتم امحت مهتررت.تعل جل تعللتتى غتى ق تعلقأ تتاا م لغتهل تعلىى 
عل  ج مأم ت مهتعاما م ليتلعلملي تتا ظ تعلقأ تتاا م لغتعلىل أم تعلف أمى تجمرتعل فلجم 

ت.ت هتعلجىى تعل ى ه
.تلعا ممدتعلقأمم تتامما م لغتصمم ل  دتاجمم تل ممغت ىعىهمم تعلالاممحتهلمم تعل مم هى 

  مممهتم  أممم تىممم ىتاىمممىأرتعأللي/ترفامممل ىتاممم  ىدتعاممما م ليتلا ى مممدتاممم أما  تهلممم ت
  مم دت أ مم تفمميتراىع مم  ت امم ت،ت(1)ل صمم  ت لأمم تراى ا مم ت مم ل ىغتجممرتااأممى تىل  

رتاممم ل تع ممم ىدتررتااممما أىتال مممأ تل  أمممدتهمممم يت ممم لرت  ممم فترلتجمممقلات جال اممم 
مق ت،تإالل  تجال  تىى أ  ىع    تعىا عوتعلجال  تعلما  أ تعلىمى أ ت عل ام غ(تلج   

ت.ت(2)لعل ج ج تلعلم  يلقأ  تعل   و ت
اأممىتررت  مم عم  تلججاقف ا مم ت،ت ممىىدتعلقأمم تتامما م لغتجامم  ع تعل أمم فت ى قا مم 

لهممم تي مم تجممرت ممىلتجاممقل ت.تي مم تجمممح  ترا اممأتلى قمم تىممأ   تأمميتعا مميتجممرتجامم ل تاجلت
اظ ممىتلمم  ت ى ممأ دت.تاجلأمميتعلى قمم تلىل أا مم تلاممل أىتعلجامماقاج دتعل ممىلىأ تل مم 

ا مممممم لتج  للمممممم تلجممممممرتر ى  مممممم ت ى ممممممأ تج   همممممم ترم مممممم تعلاجمممممم دت ممممممهتعلاجلأمممممميتلقمممممم ت
 مهتجمممرتلجممم  اهتامأمممحتهاممماىلأمهتلعل مممتألليتىعا  ممم تعلا  لممم تتعل ممم لغتعل مممهع:جصممم ىأر

،تجأى يت ىل تعلى غتعل مهتعللتتف رتل ى   تل  تلعلملتتأاجامعت جىفماتجم لهتججام ا
كت: م تعلجصم  ىت م ل لي مهتهملهتعل ى مأ تجم تُلصمنتجمرت  ميترتلعللتتأا قم تمىا مح

عألجممملعيتت  مممله.ت(3)لججممملي كممممحتفممم رتجىع  ممم  تلل ىممم   تلر.ت.ت ممم تعألامأممم ورممممحتفممم رتر مممرتر
صمممقدتعلقأممم تتاممما م لغتجاممم  ع تلقممم تعألجممميت مممهتلعل ىجممم رتعلممملتتأاممم يتج جا ممم ت 

ت.تعاافج يتعلى ق تهل تعلىى 

                                                 

لهممهته مم اتاممماىتعألىإ أمميتعلألممم مهتا مممعت مم ل ىغتجمممرتعلامم  يتعل ى ممهتعلاممممل هتجممرتعل للممم تت(1 
ررتع اق م تعيأ م لألرتلمم فتت  ج مأم ت  ميف ممدتا   مم تلق للم تعل،تعل  ج مأم ت مهتا م  م تعيامألت

،تعلجصمم ىتعلامم   ،تعلجمامم ت ممهتعلق مم تلعأللممالف.تف7711 ممفترصمم  دتلقألممم رتلمم فتت7771
 .ت171ص

 .ت71ص،تعلجص ىتعلا   ،تلمااالاألرجاق تفت(2 

 .ت701ص،تعلجص ىتعلا   ،ت لى لت(3 
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 رحلتها إىل مصر َوِصَلُتها بالوالي حممد علي باشا: -6

عاممما  دتجاممم  ع ت،تلمممفتاأمممق تعلقأممم تتاممما م لغتجمممرتصممم  غتلل  ممم دتعلى قممم تتتتتتت
ا  ت ألتر ق،تلعاا دتهل تعل  هى ت   ت صلل  تلق تجا ل  تجرتعل  ىأ تعل ىأ  مأ 

،تف7371عل ى   ممم تا لأامممدتهلممم تجأمممم وتعإلامممفم ىأ ت مممهتعألليتجمممرتىممم   ت/ت  ىعأمممىت
عاممممما  ق فتعلج مممممأفتعيمفقأممممماتتهمممممم يتعل  أممممم ت.ت(1)الا مممممدتهلممممم تعل ممممم هى لجمممممرتهمممممم يت

(ت ىل أ تلل نتلال هفت م   تعلمصم   ت مهتعلقأ  م تلعلا  جميتجمعتMessitجأاأد 
ت.تعلجصىأأر
،تف(7313-7387لقممممهت  ىمممم ت ل ممممهتعل مممم هى تعلا ممممدتلعلممممهتجصممممىتج جمممم تت

،ت(2)عاما  قدت م  اىعفتي م تلجم  تام ل ،تللفلم  تع مم ترإمدتى مأ تعلملاىعوتعل ىأ م مه
ت.تلفرتعلجص  ىتلفتاإ ىم تج تاىاتجرت لعىتلج ت عىتجرتم  ى دت أرتعي مأر

أ مم لتررتعلقأمم تتامما م لغترىع دتع ممالعتعلمملعلهتلقمم تامم غتاأ ىا مم تلاىامملت
  تلعرتج جممم تلقمممهت  ىممم تأ ممم تجمممرتع مممىاتعلممملي ت مممهتررتأمممافتااممم أيتج جا ممم تإصلصممم

علليأمممم دتعل ى أمممم تلعرتعل صممممليتلقمممم ت لجممممحتلىل أاممممحتأىممممفيتامممم    ته مممم  أ  تج جمممم  ت
ت.تلق صليتلق تاا أالدتف أى تجرت ف فتعلجم   

  جممدتعلقأمم تتامما م لغتر ممم وتجفل  مم ت ممهتعل مم هى ت جامم ل  ت  مم تعألجممىعوت
م مممممله تج جمممم تلقمممممهت  ىمممم ت    مممممفتلممممم فتعلجج لأمممميتعلممممملأرتمامممملعتجمممممرتعلجل  مممم تعلامممممهت

علجا ل عدتهل تع  ت م   تعلجج لأميتعلمم اأرتجمرتعلجل  م تتل  جدت   ،ت(3)ف7377

                                                 

 .ت10-11ص،تعلجص ىتم احتت(1 

(ت7717،تعل اممفتعل  لمملت  أممىلد،تل ممم رت ممهتل مم تعألجممىعوتعلىمم   أأر،ت أمم ىتع جمم تعلىمم   هتت(2 
ت.ت071ص

 لجج لأمميتعلمملأرت  ىمم تفمم رتيتأ مم ت تامم    تررتج جمم تلقممه،تأمم  ت مممتكجل  مم تعل ق مم كاممقىأختا ممىنتت(3 
  ممافتلقمم تعل  مم وتلقممأ فتلعما ممات ىصمم تالاممحت مملعدتلاممفىأ تجصممىأ تهلمم ت،تر مم لت جقف ممف

 ل هفتلال ا ممم يت ال أمممعتعل ممملعدتعلجصمممىأ ت مممهتآلعى/ت،ت مممعل اممم اتلقاصممم تتلق ىفممم تعلله  أممم 
فت هتعل ق  تللج تعااج لعترجىت إاال تعأل لعغتل   تلقأ فتلفم ملعتم ملت7777ج ى تل فت
(ت7711،تلصمممىتج جممم تلقمممهت عل ممم هى ،تلقا  صمممأي:ل  تعلمممى جرتعلىع  مممه.تإصرى  ج  ممم تىممم

جصممممىتجممممرتج جمممم تلقممممهتهلمممم تعل صممممىتعل مممم ألتت،تاممممقىأخت؛تج جمممم تصمممم ىت717-777ص
 .ت11(ص7771،ت عل  هى 



حممود صاحل م.د.       م3111-3131يف بالد الشام النشاط السياسي للَّيدي ِإيسرت ستانهوب

 سعيد

 718 

لفا دتهل تعلام أىتعل ىأ م مهت مهتعاما م ليتفم ممبتا قمغت.ت(1)لعلج للتهاج لأيت ي
جممحتعلجام ل  تلعرتأ ملفت اجمعتتعلجم يتلاامم أيتام ىتعألجأمىتهامج لأيت ميتهلم تلممم رت

،ت(3)ا مممم ت  مأمممم ت ممممىىدتاأمممم ى ترىعجمممميتالجمممم وتعلجج لأمممميتا مممم ىع تتجممممر.ت(2)ي لترلتعامممما م
 ممم تجمممرتررتهممملعتعلاصمممىنتيتأإ ممم ته  مممحتلقممم ترليىممميت.تلال مممالعتلقممم تر ممملعل ر

 أمملتفلم مم تاامم  تهلمم تفامم  فتلعي ممالعتلقمم ترل مم ل فتلعلا ممىنتلقمم تعأل مملعيت
فأيترمصمم ىتلاىمتعل  جم تلقم ال تلعلجىمم ىف ت مهتعلا  صمأيتعل  جمم تلو م علت مهتجامم   ت

ت.تلرللعرتل  تأا ل لم  ت هتجى ىأ   تعلاأ اأ تعلج  ق 
اأىتررتهلهتعلاصى  دتلفتافرتلُا  غتج ج تلقهت  ىم تفلممحتجم ىف  تهلم ت
جمممم اتعل مممم نتعلمممملتترصمممم  تلقأممممحتعلجج لأمممميت  مممم تررتعااقصمممميتىممممق ا فتللممممفتأ مممم ت

تتلمممفتامامممحوتصمممالدتعلقأممم .ت إجفممم م فتجم  اممماحتلقممم تعلال جممم ت مممهتجصمممىترلتعلجم  ممم 
 مميتاممىل رتجمم ت  ممدتر مم علت،تامما م لغت مم للعلهتج جمم تلقممهت  ىمم تلممم تهمملعتعل مم 

اأ اممأ تإ أممى تر دت أ مم ت لىع تإ أممىع تل مميتع ممىاتهمملهتعأل مم علت ممىعىتعلمملعلهتج جمم ت
اممأ ىت أ مم ت،تفت اممأات ممفت ال ممأرترل مم 7387لقممهت  ىمم تع ممااليت ممال تعلىمم فتلمم فت

ت.ت(4)لرم  فأ لق تج رت أىلدتل جى تل قغت

                                                 

 م تعلممم اأرتجممرتجل  مم تعل ق مم تل ممىتعلصمم ىعوتللصمميتعل مم  ت  مم تج  ممم  تجممرتعأل يوتعلمملأرترت(1 
ل مم ترلقممرتج جمم تلقممهتلممرت،تلىعلتأ ممأاتلقمم تعلصمم   د مم  لهتلاممق لهتج ظممفتجمم تفمم رتج ممحت

جف  ق تلجرتأقاأحت ىراحت مفتا   م تلممحت  م تررتل  معتلعلمهتلفم تامقأج رت  ىم تج  هم  تصمق ت
ل م تلى تعامجحتلمم تاىامهت.ت71ص،تعلجصم ىتعلام   ،ت ملى ل.تجعتعللعلهتج جم تلقمهت  ىم 
،ت عل ممممم هى ت1ج،تجصمممممىتعل ممممم ألت،تاممممقىأختأمظى:اىامممممهتاأممممم عر،تاأمممم عرت  امممممفت رجمممممأرت ممممي(

 .ت715ص،ت(7777
 .ت71ص،تعلجص ىتعلا   ،ت لى لت(2 

 .ت17ص،تعلجص ىتم احت(3 

-11(تص7777ف عل مم هى ،ت7717-7717عل فممفتعلجصممىتت ممهتعلىمم فت،تل أ مم تج جمم تامم لف(ت4 

11 
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فتلالا  ممممم تهلممممم ت مممممال تعلىممممم فتل ىعىهممممم ت7378 ىا ممممم تجصمممممىتلممممم فت   ممممم تج  
لليتع  تت هترص  تل أ  ت جل  دتاأ اأ تف أى تلفتاىقتررتأم  ا  ،تعياا ىعىت أح

إصلصممم  تلرم ممم تلجقمممدت ممملعيتجممم  ته  جا ممم ت مممهت مممال ت،تليت اممم تج جممم تلقمممهت  ىممم 
عتلقمم تا اأمماتجف ما ممم تلال أمم تصممالا  تجمممت-لهممهتم ممملت ج مأمم تلىممىتامممم ت-علىمم ف

لملعتفم رتجل   م تج م أىع تلجم تف ممدتلقأمحت،ت ف فتعلجم   ترجمال ت ق مغت لىتاأ امهت أمح
فتعاا    تعل  أ تجمرترا م عتلعلمهتصمأ عت7381  ىىدتل ف.تر م وتل  وه تعألليتج ح

لى  مدتت(ت1 ف(ت   تا ل تلف ت أ تاأاته ىعهأفت  ى 7381ت-7373ل  تعهللت  ى  
لقم تعل  ىم تررتأقإملتىل  م ت قم :كتصمىأ ت   ى  تااقأج فتج قم تلمرتجل   م ت ىمفيت

فتلمم ج ت مىىدت7381لا لىتهملعتعلجل منتلم فت.ت(2)  يتررتااقجحتلع  ع تجرتهءيوك
لىرتعل املفتلقم تت  تجم ق ،تعاإلدتجرت ق ا  ت هتا يتل م ر،تامظأفتج  لج تجاق  

أ مم  تممم ىتعلفممىهت مم تعل مملعدتعلجصممىأ ت.تعل مملعدتعلجصممىأ  لرإمملدت ا ممىأ تعلمم ىلاتلع 
 تررتعل    ته ىعهأفت  ى تفامغتهلم تلعلم هتأىمفلتجم م ترجمىتعلىمفلاتلرىاميتأ ملي:كت ا

ت.ت(3) قاىه كل أدتجرتىىه تج تا لاتج  لج تعلاألاتعل  ج مأ ت
ف رتجرت مأرتعألام  غتعلامهتاملىلدت  م تعلقأم تتاما م لغتر مم وتعلجلعا م دت

  ىمم ت ممم و تلقمم تتجممعتعل فلجمم تعلجصممىأ تجاممقل تعلاامأمم تعإللاعجممهتعلمملتتر إقممحته ممىعهأف
                                                 

للم ت مهت للم تلمم فت،تفم رتىاميتاأ امم تل مىغ،تهملتماميتج جم تلقمهت  ىم تلأ مم يتع ممحت م لا مهت(1 
-7771جممممالدتج جمممم تلقممممهت  ىمممم تعل اممممفىأ ت ممممهتعلااأممممى تعل ى أمممم ت  مممم  تف  مممم ت ،تف7177
ف(تفمم رتعل مم ففتعل  قممهت7717-7717ف(تل ممال تعلىمم ف 7711-7711ف(تلتعلألممم رت 7777

امل هت،تفت ام غتلاماتر أمح7717 هت ال تعلى فتلاملل ت فمفتجصمىت مهتمأام ر/تر ىأميتلم فت
أمم :لفىاتاممقىأختق ىعامم دتعلعلاج أمم تعلجقفأمم تل.ت ممهتاىممىأرتعل مم مه/ترفاممل ىتجممرتعلاممم تم امم  

اممقىأختتتامىممىه تجاجللمم تر  مم لتل ىعامم دتل،تف7717-7717عل  مميتعل مم ا ته ممىعهأفت  ىمم ت
(ت7717،تعل ممم هى ،تم  ممم وتج  ممم تلممم فتلقممم تل  امممحت  عىتعلفامممغتعلجصمممىأ علاج أممم ت جم اممم  ته

ت.ت171-177ص
لأل مم تج  صمم ت أمم رت ل مم   تعلىمم فتلجمم تأامم ل تلقمم ت  ج مم ت،تعلج  لظمم دتعلجقفأمم تعلجصممىأ ت(2 

،ت175(تص7717،ت أممىلد،ت علجاقمم تعل مم مه،تا  أمم تلاجممعترامم تىامماف،تج جمم تلقممهتعلف أممى
عل ال مم دت ممأرتجصممىتلل ممم رت ممهتل مم تج جمم تلقممهت،تامم  تل مم تعهلل؛تجى ممدتر171-171ص

 .ت117(تص1551،ت عل  هى 

 .ت701ص،تعام  أل :علجص ىتعلا   ت(3 
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 قغتلعل هتل  ليت ى حت  ل ل تلا  أ حتلقم تاجأمعتعلامف رت جمرت مأ فتامف رتا ميت
لامفتلصمنتجامقل تعلاامأم تعإلا م ىتتجمرت  ميتعلقأم تتاما م لغت قم م ت.تل م رتعل ىلا

ف ممممدتكجمممرت مممأرترف مممىتعلا أأمممىعدتعلامممهتع إق ممم ته مممىعهأفت  ىممم تلقممم ت فمممفتهممملهتعلممم ال ت
ىممممجليتعل    مممم تعل ىاأمممم ت ممممحتلعلاممممهتلمممم دتم امممم  تتللممممأ تللمممميتهيت امممم غ.ت ىمممم ل ك

ت.تعلج ع   تلم ف
ل تلرإمملدت مم لفت ممىعىتجىمم أختعل    مم تعامما قدتعلقأمم تتامما م لغتهمملهتعلجاممق

عل ىاأ ت هت لىعرتلا يتل م رت هتى  ت ىعىتعلاامأ تلعلاهتُلص دتك  لفىأ  تلقم ت
 ممم رتعل مم ل أرترإمملدتعلقأمم تتامما م لغتاامما  يتعلف أممىتجممرتر ممم وتا مميتل. (1) قممل  فكت
ف أمم دتلممرتللمميتجم مم تل مم ترلى دت ممهتجمملفىعا  تعلف أممىتجممرتعل صممصتلعل ،ت ج أا مم 

لامم اىتفمم رتأ جمميتج  مم تتلممم ج تلا مم تهلأ مم ت بلا جمم تامما ترامم  أعت ممفتتهألعوهمم تىمم أ أر
فمم رته ممىعهأفت  ىمم تأإىمم تج  اجمم تت(2).تلمم  عتهلمم تصممأ عت لرتررتأا ى مم تلقج مم أ  

 ممم تاامما ق فتلا ى ممم فتلقممم ت،تل قأ ممم تل    مميت  لأممم  ق ا مم ت اممم غتفلم مم ت ىأ  مأممم ت
ايتلليت  ليتل  تعا   تاالفتج   تلفم م تى  مدتجرتر،تج  اج تعل لعدتعلجصىأ 

فجممم تى  مممدتعلل ممملنتلقممم تعل أممم  ت ق ممم دتجمممرترىممم تعلمممم  ت  مممم  ت.ت(3)علمممى تلقأمممح
ت.ت(4)  ل ففتعلجصىت

 مم ىا فتتجمال مم تإمم فتأ جقملرتلمم أ  تلىاممفتلف ممدتعلقأمم تتامما م لغتامقلتت ممه
لق ت جيتعلااللتهيتررته ىعهأفت  ى تلفتأاىرتلق تهىام يتع م تلق  ملتلمم فتاام م  ت
لالص  عفتج   تلىامفتج  جقا م تعل  امأ تلقإم فت  م تا جميتعلإم فتعل  م وتلمم ه تلقم ت

لف رته مىعهأفت  ىم ت م تىم  تعل  ل م دتلقم تعل م ىأرتلرىاميتهلم ت.تعلله غتهل تعلاامأ 
                                                 

)1  .Memoirs of the Lady Hester Stanhope,op. cit,vol. 2,p. 113-115,p ت
124.  

)2) Ibid,vol. 2,p. 119.  
 .ت71صت،تعلجص ىتعلا   ،ت لى لت(3 

،ت؛ت جما تلقأم ر177(تص7711،تاىاجم تج جم ت م ىعرت عل م هى ،ته مىعهأفت  ىم ،تفمى اأ ت(ت أأى4 
عل ممم  ت،تاىأممم  تعل ممم  تعلفلأاأممم ،تكعلقأممم تتعيمفقأاأممم ت ى مممدتعلممم ىلاتلقممم تعل فمممفتعلجصمممىتك

 .تص.ت ،ت1557أللأل/تاجلاتت0،ت(تعأل  71711 
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هأمملعوتعل مم ىأرت ممهت ممىعهفتلجممم ال فتلكررتجممرتأ  ممدتهأمملعوهتجىمم أختعلمم ال تأ مملىهفتجممرت
ت.ت(1)ى  ل كل  ىأرتجرتعلإ ج تعإلا  ىأ ت  رتل ل احتعإلل عفتليتأ  يت حت

رجمم تج جممم تلقمممهت  ىممم تعلممملتتر امممرتل   ا مم تلمممم ج تاعىامممحت مممهتعل ممم هى ت  ممم يت
 أرت هتمفقأاأ تجرتعإلال جتلم ترف ىتجرتاجأعتعلجاجىتل  تا  دتهلهتعإل.ت.ت.تلم  :ك

لفمحترلص تع ممحتررتيتأجام  ت املوتإىمأ تها م غتعلامق  دتت(2)الىأ تل قا أرك
ت.ت(3)عل ىأ  مأ 

لاممقته ممىعهأفت  ىمم تهلمم تإأممم ىتعل  قلج اممأ تل قممغتجممرتعلقأمم تتاممما م لغتررت
 مى دتلقأمحت،تااقجحتعل  ىأرتجرتلف تجمرترا م عتعلملعلهتل م تعهللت  ىم تجمرت لرتا  أم 

حتعل  لتلمم فتلرإملهفت م ل ل تهرترىع تلفم م تلمرتاامج ت  افتلرف دتلحتررت  اا  لا
   امممم ىته ممممىعهأفت  ىمممم تلالاممممحتهلمممم ت،تألتتاممممم تتجممممرتامممممل هت  ما مممم يت ىجمممم ت عىهمممم 

(تأ قممغتجمممحتررتأفاممغتهلأ مم تأمصمم   تChambelعل مصمميتعل مم فتعل ىأ مم مهتف ج ممي 
،ت فت      ل   تجم  تررتا عت   ج ت قاج وتعل  جقأرتل أ  تلا  أ تاماأ ا،ت  لج   م 

لفمرتعلقأم تتاما م لغت،تعإلاىعوتامأء تت ىمفيتاأمىتج  ىمىتهلم تاامقأفتعل م ىأرلهلعت
لرا  اممحت  اى ا مم تعلج  ممل  :كتجامم تعلامم  تعل م صمميتهصمم عىتعأللعجممىت،تى  ممدت ىمم  
ت.ت(4)هل تىءا   فك

                                                 

 .ت077ص،تعلجص ىتعلا   ،تل  تعهلل(ت1 

ت؛ت117ص،تعلجص ىتم احت(2 

Charles Roundell,Lady Hester Stanhope(London,1910) p. 170.  
 .ت117ص،تعلجص ىتعلا   ،تل  تعهللت(3 

للمميتامملفأىتلأ مم لتررتعلقأمم تتامما م لغت صمم دتجممرتلىعوت.ت117-117ص،تعلجصمم ىتم اممح(ت4 
عل مصمممميتعل ىأ مممم مهت جف ما مممم تعيااج لأمممم تعل قأمممم تلرم مممم تجا مممم ى تجممممرتعل   مممم تعيىامممما ىع أ ت

للعت  هترلق تجف م تجمحت،تعيمفقأاأ تلرم  تع م ترإدتى أ تعللاىعوتعلا   تللأفت دتعلص أى
لقجمم  تعم ممم ت.تلمملعتأم  ممهتعرتأا  جممميتج  مم تلقمم تهممملعتعيامم  ،ت ممهتعلاممقفتعل  مملتتعيااجممم له

ممممدتلعدت  أ ممم تجا  ىاممم تلصممم   تلف ىأممم وتيجامممم ههتلهممملعتجممم تعفممم هتعلف أمممىتجمممرتعلممملأرتف 
لعلاممهتأىممأىت أ مم تعلمم ت،تMeryonعلاممهتفا  مم ت  أ  مم تجأىأمملرت،تاعىلهمم ت  ممال تلممرتجمملفىعا  

 .تف أىتجرتهلهتعلاصى  د
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عجا دتعل لى تعل ىاأ ت ا تىجقدت   ت    يتعلص ىعوتلعلا يتلف رتلق ت
رجم تعلقأم تتاما م لغت  مىىدتجصم    ت.تحتهاجم دتعلم ىلاعل لعدتعلجصىأ تررتالعام

عل مملعىت ممهت ىفمم ا فتلرىاممقدتالعاممأ تهلمم تجمم رتعلىمم فتا ممىنتلممرت ممىأ  فتفمميتجمم ت
لجممرت ممفتامىممىتعألإ مم ىتعلاممهتجممرت،تأمم لىتجممرتا مملىعدتلا ىفمم دتلقاممأاتعلجصممىت

ت.ت(1)ىقم  تعلا ىأ تلق تعل ففتعلجصىتت
ات  مل تعلاماللتلعلجم يت  م تلفتااأ ىتعلقأم تتاما م لغتلقم تجىم لىتعلم ىلت

عإلأ ممم وترأ ممم تل  ممم تررت  لمممدتفممميتججاقف ا ممم تفمممهتااممم ت  اممم ترمصممم ىه ت ممميت  مممل ت
ممحتلمفتأ مَ تل م تجم تأف مهتجمرتجملعيتعل   قم تلاجلأميتعل ملى ت ام ترعاما عمدتعأل،تعل ىلا

لف رتجرتماأا تهلعتعلم لفتعلالج م ل تلقم ىلاتررت.ت(2)عل م اأرتلا  فتعل  ل تل أل   
فت7318لافت مى تعلامأاتعلجصمىتتجمرت مال تعلىم فتلم فتتاغتل  تل لىا ف   لعتجف 

رجمم تعلقأمم تتامما م لغت قممفتامماجفرت،تل  ممهتعلمم ىلات  مم تللمميت جف اممغتاأ اممأ تف أممى 
ت.تجرتررتا ظ ت  ماص ىه تفج تأم  هت ا غتعلىأإلإ تلعلجى 

هرتهلعتعل لىتعلإ أىتعللتت  جدت حتعلقأ تتاا م لغت هتا يتل م رترا فت
 لتجاممم لهتعلاأ اممم تعل ىأ  مأممم ت مممهتعلا ق ممميتجمممرتعاممميت ممما تعلجاممم يترجممم فت مممهترماممم

لجج تأءف تهلهتعلجا لهتررتعلقأم تتاما م لغتلمفتافمرتا جميت،تجص ل   تفهتاا إي
،تلل مم ه ت ممهتا مميتل ممم رت مم تعل فممفتعلجصممىتت مميت جمم تىإصممأ دت ىأ  مأمم ترإممىا

                                                 

عتاماللتر ق   ت هتع م تعلجمىعدتع م تالعاأام  ت   م ى ت  ل م ته مىعهأفت  ىم تر مم وتما  محت مهتمماتت(1 
 ىلات أمىتعل جمىت م يت أ مم :كتلا م  تررتهمءيوتعلفممالغتعلم ىلاتلمفتأفممرتلم أ فتىص صم تلع مم  ت

ل ممملىتامممج ل  تاقممميتعل  ممم ى ترإممملدتااممماإ ج  تلمممم ت مممأل   تعلممم ىلاتلهمممهت،تأىامممقله تهلمممهك
ا  يته ا  تلا لي:كتلا   ترأ  تعلفقمغتعلم ىاتترلمأ تلم أيتىص صم تلع م  تإل مىعهأفتكت مهت

لجملتلليتعلل مدترجمىدتإم ج  ت مقم فتهلعتجم تىرلعتع م تعلم ىلات.تفتلعاا  ىا فج  لل تياا اعاه
لقمممأ فتررتأ أمممىلهفت ممم تعل فمممفتعلجصمممىتت ممم رتأم قممملعتممممصتعل  ممم ى تعلامممهت  ل ممم تع مممىعهأفت  ىممم ت

علجصم ىت،تل م تعهلل.تلام ى تف لا فت هت قل  فت أا ع لعتاأ   تل م م  تلقم تعل فمفتعلجصمىت
 .ت117ص،تعلا   

صت،تعلجصمممم ىتعلامممم   ،ت؛تل مممم تعهلل77-71ص،تعلجصمممم ىتعلامممم   ،تااالاممممألرجاقمممم تفلمت(2 
 Memoirs of the Lady Hester  جم ت قامج وت ع مأ م تأمظمى،تللال مالعتلقم ت .ت117

Stanhope,vol. 1,p. 351ت. 
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الم تعل فمفتا هجدت   ىتف أمىت مهتال،تف مدتا صيتلق ت لفتعل فلج تعل ىأ  مأ 
 Henry(تلهممىتتاىىىمي Richard Woodلف رتر ىاهفتىأاى ى تلل  .تعلجصىت

ChurChullت.ت(1)لعلاا ىتعأللى أأر(تل   تعل م صيت

 عالقتها باإلمارة الشهابية: -1

ف(تلع مم  تجممرتع ممىاتعإلجمم ىعدتعلج قأمم ت7311-7111ا مم تعإلجمم ى تعلىمم   أ ت تتتتتتت
رتف أممىت ممهتر مم علتاقمميتعلجى قمم تجممرتامم ىأختعلاممهتفمم رتل مم تىممق،ت ممهتعلجىممى تعل ى ممه

لل قحتلأ تص   تررتافلرتهلهتعإلج ى تج  ترمظ ىتج ظفتعلى  لم ت،تعل ىغتعل  أل
 ممم لللعتعي مممالعتلقممم ترل ممم لحتلاممم ىتراممملعىتلى أمممأرتعلممملأرتىعجممملعتاأممم ى تعلىمممى تعأل

لعلقأمم تتامما م لغتيتاىمملتلممرتهمملهتعل  لمم  تمظممىع تألهجأمم تعإلجمم ى تجممرت أمملت.ت     ممح
   مم تعلا ىع ممهتلعإلجف مأمم دتعلاممهتااأ  مم ت مممهتجج ىامم تمىمم  تاأ اممهتأامم فت مممهتجلت

ت.تعل ىلاتلعلاى هتعلاأ اه
ف مممدتعإلجمم ى تعلىمم   أ تاام ال مم تعل صمم أ دتعلا لأمم تلأاممم   ت أ مم تعألجممىعوت

لف رتعألجأىتعلى   هتأ نتلق تىر تهىفتعلاق  ت.تلعلجى أختلعلج  جأرتعإل   لأأر
جمم ى تا مم مهتجممرتلمم فتعيامما ىعىتعلاأ اممهتلهمملعتعألجممىتامم  يتلف مممدتعإل.ت ممهتعإلجمم ى 

لق تعلقأ تتاا م لغتعياا ىعىت هتا ميتل مم رتلج  للم تعلا ق ميتلاىمفأيتا  ل م دت
اأ امممأ تجمممعتعل ممملاتعلجام مممل تجمممرتعاممميتر عوت لىتاأ امممهتأ ممم نتهلممم تالالممم ترىفممم رت

لعتأجأمميتعإلجمم ى ت  مم ج تلامم دترم مم تيتا صمميتلقمم تعلمم لفتعلفمم  هتجممرتعلىمم   أأرتلمم
عل  لتهل تعيلا   ت  رتعلقأم تتاما م لغتر  دت لىع تإ أمىع ت مهتالالم تمظم فتعل فمفت

ت.ت هتعإلج ى تعلى   أ تلعم أ ىه 
ف(تعلجملعلهت7318-7133لر ات لج م تلقم ىلات م تعألجأمىت ىمأىتعلىم   ه 

رىفمم رتعإلجمم ى تتدلقجصممىأأرتهلمم ته إمم يتا مميتل ممم رت ممهترامملرت ممىغت    أمم تالالمم
ت.ت(2)أ ىه تإاليتج  تيتااا لاتعل   أرتجرتعلاجر  م لعما دت

                                                 

ت.ت701ص،تعلجص ىتعلا   ،تعلإ ل تتل ىل ت(1 
 

ا مميتل ممم رت ممهت،تف7717-7715علجامم ل تعلق م مأمم ت،تج جممل تصمم ل تامم أ ،ت(تلقا  صممأيتأمظممى2 
 .ت(1557،تجفا  تعلجأ    علجلصي،تعلاأ ا تعأللى أ 
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،ت ممهت  عأمم تعألجممىت،ف مممدتلال مم تعلقأمم تتامما م لغت مم ألجأىت ىممأىتعلىمم   ه
  لق  وتعألليتف رتعأا  أ  تلأم ملتتلقم تف أمىت،ت ىأ  تعلى حت  ال ا  تجعتلعلهتجصى

تاعىدتعلقأممم تت صمممىتعألجأمممىتعلىممم   هت مممهت أمممدتعلممم أر،تجمممرتعلا ممم لرت مممأرتعلاممم م أر
رجم تعألجأمىت قهمم عه ت،تل م جدتهم عأ تااأم ت أجا م تلقم ترل مهت ممىاتلمحتلألهقمحتل  ىمأاح

ت.ت(1) ىا  تلى أ  ترصأال ت
ت-7117علىمأخت ىمأىتامم ال ت ،تفج تاعىدتعلقأ تتاا م لغتعلالأفتعلم ىات

ىإصممأ ت ممهتعإلجمم ى ت  مم تعألجأممىتتلهمملعتعلىممأختأ مم تع مملا،ت(2)ف(ت ممهتعلجإامم ى 7317
ل مم تر  مىتهمملعتعلالامحتاممق   ت ممهت،ت ممهتال أم تعلصممالدتج محتما مدتلت، ىمأىتعلىمم   ه

لال ا  تجعتعألجأىتعلى   هتلق ترام  تررتعلىمأخت ىمأىتامم ال ت م دتجم  ام  ت لأم  ت
اىل رتج تا للدتصالدتعلقأ تتاما م لغتلعألجأمىت ىمأىتعلىم   هتهلم تامم   ت،تلح

 ميتل مم رتإصلص  ت   تعاما ىعىه ت مهتا،تلصىععتا يتعلا م أرتأام  ىعرتلرت   
ت.ت(3)ل لج  تلق لاتعل ىاأ تلق ت ا غتعإلج ى تعلى   أ 

لجمممرتعل لعجممميتعلامممهتاممم هجدت مممهتاممم هلىتعل ال ممم دت مممأرتعلاممم م أرتاأ اممم ت
عألجأىت ىأىتعلى   هتر م وتعل ففتعلجصىتت هتج   ع تعل ى  ىتعل ىاأ تعلاهتاى    ت

                                                 

 .ت751ص،تعلجص ىتعلا   ،ت لى لت(1 

لممحتعل  مميت ممهتا  أممدتعألجأممىت.تعلىممأخت ىممأىتام ال :الممأفت ىاتتلى ممأ تعل مماغتعلام ال ممهت(2 
جممم ت ىمممأىتعلىممم   هتعجأمممىع تلقممم تا ممميتل مممم رتلرصممم  تج ممميت  امممحتلجااىممم ىهت مممهتعل  ممم أ تعلج 

 مملاتىإصممأ ت ممهتعإلجمم ى تماأامم تللمميتإىممهتعألجأممىتعلىمم   هتجممرتامم لاحترلعلإ أممى ترصمم  ت
  افتلق تعل   وتلقأحت  إقدتعل ال  ت مأرتعل ىمأىأرتجى قم تعلصمىععتلقم تعلامق  تلعما مدت

ى قمم ت ممهتل ممم رت ممهتعل قمملتعألليتجممرتعل ممىرت،تلقا  صممأي:الرتفمم ىر.ت  ااأمم يت ىممأىتاممم ال 
لج    ممم دتع،ت؛تىأمم  تام ممم ف701(تص7717،تإممملىت  أىلدتاىاجمم تى أمممن،تعلا اممعتلىمممى

-7177جأممممممىت ىممممممأىتعلىمممممم   هتعل مممممم مهتلمظمممممم فتعل   ج مممممم جأاأرعلق م مأمممممم ت ممممممهتظمممممميت فممممممفتعأل
 .ت75-11(تص7777،ت  أىلد7717

كتاممملرتلمممىل ت،ت؛ت  امممف يتج مممل ت ممملتجممم ىلر751-751ص،تعلجصممم ىتعلاممم   ،ت ممملى لت(3 
،ت أممىلد،ت(117عل مم   ،تقأجمملركتجاقمم تعلاممأاعي قممأفتعلج ل مم ت جأمم هتعيللممهتلل مم تعاهمم ىتعل

ت.ت1ص،تف1550،تعأ ى
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 ىمم ت ممهتعلاامأمم تصممالدتاأمم  ت  لقأمم تتامما م لغت مميتلعلجىمم ىف ت ممهتامم ع أىته ممىعهأفت 
ت.ت(1)عإللاعجهتللجقأ دتماعتااللتعأله له

مق مممظتعأ ممم  تررتالامممحتعلقأممم تتاممما م لغتجمممرتجصمممىتهلممم تراممماعوتجمممرت مممال تت
على فتا هفت ىفيتج فت هتع الل  تلق ترهفتعل لاتعلاأ اأ تعل  فج ت مهتعلجم  م ت
لقم ترجميته  جم تصمالدتج  ممفتلعلامهتأجفمرتررتاام فت ممهته مىعات لىهم تعلاأ امهت ممهت

ت.تعلجم   
ف(تلقمممم ت7373ت-7381  ممممهتصممممأ عت صممممقدتجممممرتعلمممملعلهتاممممقأج رت  ىمممم ت 

،ت(2)ج اجممم أرتلجمممقجلىأرتلجىع  ا ممم ت مممهتى قا ممم تهلممم تاممم جىتلااممم أالدتلممم  تلج جا ممم 
تل صمممقدتجمممرت ممم ففتأ  ممم تلقممم ترجا ممم تلاجممم يتلجاجللممم تجامممق  تجمممرتعيمفىممم ىأ 

،تل أمدتل مف،تلجمىدتل مىتىعفتعهلل،ت(3)ا جأ فتجرتهاج دتعلقصملصتل  م عتعل مى 
  ميتعلالامحتهلم تا ميتل مم رتلج   قم ترجأمىت،تهلتجف مدت مهت أمدتعلج م  تجم  ،تلعل   

فجممم تل مممدت لمممل تلعلمممهتعلىممم فتامممقأج رت  ىممم ت اأممم ى ت جىممم ت.ت(4)علا ممميت ىمممأىتعلىممم   ه
ت.ت(5)لاعىدت ج هتل قغ

ىاممفتررتعلاأمم ى ت ممهت،ت ممىىدتعلقأمم تتاأمم ى ت عل ممىأ تعلج مم  (ت ممهت أممدتل ممفت
جمللممم تلفم ممم تعاممما  لدتعل صمممليتلقممم تجلع  ممم ت ممم ففتج أمممم تللممميتعلل مممدتف ممممدتج

عل ممم  تلامممج تل ممم ت اأممم ى تعلجفممم رت ف ممممدت ممملليترليتهجمممىع تاممماجفرتجمممرتاأممم ى ت مممىأ ت
لهممملعتجءىمممىتلقممم تعأل  ممم  تعل أمأممم تلى قممم تعلقأممم تت.ت(6)علامممأ تعلجامممأ تلمممم تعلمصممم ىا

ت.تاا م لغتهل تعلىى 

                                                 

ت.ت775-751ص،تعلجص ىتم اح،تام  فت(1 

 .ت771-771ص،تعلجص ىتعلا   ،تعل لى ت(2 

 ممم تعألىمممإ صتعلجاجق مممأرت ممممدتعلقأممم تتاممما م لغت مممهتأ  ممم ت قمممغترممممحت أمجممم تفااممم ىتعإلىممم ى ترت(3 
ىامم ل  تهلمم تعل مم غتعل مم لهت ممهتعامما م ليتلقاممق  تررتا ممىىتلممحتفا  مم  تافأمميتلممحتعلجمم أ تلللمميتإل

لهلعتجءىىتلق تعلجف م تعلاهتعاا  لدتعلقأ تتررتا ظ ت،تلأم يتجرتإاللحتعل ظل تلم هف
ت.ت117ص،تعلجص ىتم اح.ت   ت هتاقيتعل ال 

 .ت71ص،تعلجص ىتعلا   ،تجاق تفلمااالاألرت(4 
ت.ت071ص،ت1ج،تعلجص ىتعلا   ،تعلى   هت(5 

ت.ت71ص،تعلجص ىتعلا   ،ترجاق تفلمااالاألتت(6 
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م   تجرترج  يتعللعلهت ىات ف فتعلجرته  ج تعلقأ تتاا م لغتصالدتجعتره
ج ج تلقهت  ى تلعللعلهتاقأج رت  ى تلعألجأىت ىأىتعلىم   هتلعلىمأخت ىمأىتامم ال ت
لعلىممأختر مملتامملاتلاأممىهفتف مممدتاصممغت ممهتا  أمم تا أمم ترا اممأ تهممهتفاممغتهمملهت
علال ج دتعلاأ اأ تهل تا م   تلعياا  م ت  فت هت لفت لىه تعلاأ اهت هتعلجم  م ت

 ممممهتعلىممممى تياممممأج ت ىمامممم تعل مممملاتعأللى أمممم تعل  جقمممم تلا ق مممم تج مممم ترمظمممم ىتعاقممممغت
ت.تل ىأ  مأ 
رإملدتامء تت لىع تج جم  ت.تلأا  تهلعتعل لىتر م وتعاا ىعىه ت هتا يتل م رت

جرتللميتل  وهم ت  م   ت مهتعل  ىأم تعل ىأ  مأم تعلملتت.تلقاأ ا تعل ىأ  مأ تلعل ىماأ 
 تجممرتعلاممأىتاممأ مهتلصمميتجممرتعامما م ليت    مم  تلم مم تإلأصمم يتىامم  يت  ل مم تعلإ مملىت

يتا اجمممميترتتاممممقإأىتل ممممهت   مممم  ت(1)،ف(8731-7111 تSidnyتSmithاممممجلت
افقأممنتل مم ت ااممقأفتلمم  تجممرتهمملهتعلىامم  يتهلمم تعألجأممىت ىممأىتعلىمم   هتلعلىممأختر مملت
اممملات مممهت قاممم أرتأ قمممغتجمممم فتعلممم لفتلعلجاممم م  تلاممم وت مممهته ممم اتعل ق ممم دتهلممم ت

جامج   تجممرتامف رتعلا مميتلالم ممج فتعألجأمىت ىممأىتعلىم   هتررتأ مملفت إىام يتعل مم  تلإ
هل ت جق ت ىأ  مأ ت  ىأ ت  تعل  ىأ تعلااع ىأ تعلاهتف ممدتا م  تعلام رتعل ىأ  مأم ت

لرىامميتعلاممأىتاممجلتىعأمم دتلإ مم تلق جقمم تعل اممفىأ تعلاممهتلع  ممدتلقأ مم ت.تلعأللى أمم 

                                                 

(تل معتلقم تCaenفت ى تعل ىماأ ت هتفمأر 7111 إيتعل  ىأ تتل فت،تللأفتا مهتاجلت(1 

فتجممرتإمماليت7177ىر ت أمم   تعل  ىأمم تعل ىأ  مأمم ت ممهتعلىممى تل مم ىغتممم  قألرت ممهتلفمم تلمم فت

.تجمممعترتتا ىفمم دتلاممفىأ ت ىماممأ ت  ىأممم تم مملتلفمم تل  ممهت مممهتعلإ جمم تهممم يتجمم  ت لأقممم 

تحتعل ىلىتلعلللعت جم لتم امحتلفممحتأاجامعت ىما ل تلمىم  تلع م أرترصم  تر جأمىعي تلىنتلم

ت.تفتلال هت هت  ىأ 7717ل فت

تThe Dictionary of national Biography,op. cit,p. 1218تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ل قمغتجمرتعلقأم تت.تعلج ىغتل  تتاملم  ليتعلمجا تل ىلاأ تلىلاأ تل ىما تلجقيت
ت.ت(1)علالىأأرت صليتلق ت ى تجرتع  ترص      علتاا م لغ

هرتهمملهتعلىامم  يتامم يت يلمم تلع مم  تلقمم تعلمم لىتعلج ممفتعلمملتترإمملدتاء أممحت
ل  تعاا  دتعلقأ تتاما م لغت  ملهتعلىام  يتل م لىه ت.تاا م لغتلقاأ ا تعل ىأ  مأ 

لفم مم تر ىفممدتصمم ل  تا  أمم تهمملهتعل ق مم دتررتلممفتأفممرت،تفلاممأ ت ممهتهمملهتعل جقأمم 
،تفا ممدتهلممم تعلاممأىتامم مهتامممجلتا قجممحت صمم ل  تا  أممم تهمملهتعل ق ممم د،ت لا  عامما 

لللمميتررتعألجأممىت ىممأىتعلىمم   هتل أممحتجممرتعأللمم عوتجمم تأ ممليت لرتاإقأممحتلممرترلممنت
لر ممم  دتررت،تلإجامممج   تامممم تتأاممم هجلرت مممهتعل  ممم وتلقممم تإصممملجحتلجم  امممأح
رتلامىيت ال همفتهءيوتعلامل تلأالعتج  ى أرتج ى تهيت هتعلا  يتلرم فتاأمىتجاما  أ

ل ل تهلعتللعيتا ليتعلقأ تتاا م لغتررتعلاأىتام مهتامجلتجقمافت،تلىفلغتعل  ى
  ل صممليتلقمم تهلرتجممرتلعلممهتصممأ عتفممهتألع مم تلقمم ت مما تجأممم وتلفمم تلم مميتعلامممل ت

ت.ت(2)ألرتعألجأىت ىأىتعلى   هتيتأجقيتجأم وتا  عتلح
هتامجلتعلم تا مترىاقدتعلقأ تتاا م لغتماإ تجرتىا  ق  تلىا ل تعلاأى

(ت مصيت ىأ  مأ تBarker(ت هتعاا م ليتلعلاأ ت  ىفى (Leeston تعلا أىتلأاالر
 هت قغتىعاأ تجرتعيإأىتعرتأل نتاجأعتعلىا  يتعلجىاق تجمرتامجلتهلم تعألجأمىت

ت.ت ىأىتعلى   ه
لىامممفتعل ممم عأ تعلامممهت    ممم تعلامممأىتاممم مهتامممجلتهلممم تعألجأمممىت ىمممأىتعلىممم   هت

علىمم أ ت مم تعمامم غتعألجأممىت ىممأىتعلىمم   هت  ل فلجمم ت مم رتعل قمم تت،لعلىممأختر مملتامملا
ت.ت(3)عل  ج مأ تيتااا ج ت هترجىتأا ق ت ا  أ ترلى هت  تع  تليأ ا  

                                                 

لأ ممم لتعرتهممملهتعلىاممم  يتاممم ودت مممجرتاأ اممم ت.ت711-711ص،تعلجصممم ىتعلاممم   ،ت ممملى لت(1 
علااع ىأمممم ت ممم تعلامممم رتتعل  ىأممم ت ت ممم تعل جقأمممم دتعلا   أممم تعلاممممهتف ممممدتا ممملفت  مممم علا مممىأ

لججممم تع اممم تعلجاممم يتعجممم فت ىأ  مأممم تلج ممميتهممملهتعي  ممم يت ممم نتعل للممم تعل  ج مأممم ت،تعيلى أممم 
عل امفىتت مهتجلعا مم تهملهتعلمم ليتججم ت  ممعت ىأ  مأم تلقامم إيتل  ميتعلإ مم تجاما أم ت  ل للمم ت

ااهم تلمرتج  لجم تهملهتعلا ىفم دتعلامهتا ملفت  م ت  م تعلم ليتعل  ج مأ تلج ى ا م تعلجام   ت  
 .تعيلى أ تف ىأ  مأ تل ىما 

 .ت711ص،تعلجص ىتعلا   ،ت لى لت(2 
 717-711ص،تعلجص ىتم احت(3 
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 مممق ظتجممرتإمماليتللمميتررتعلقأمم تتامما م لغتف مممدتاممء تت لىع تلممأ ت مم ل أرت
ت.ت هتجم   تاا  ىغت أ  تعلجص ل تلا  تلعدتجاا  يتاأ اهتاأىتلع  تعلج  لف

 :ىل بادية الشامالرحلة إ -3

ف ممممدت فمممى تاأممم ى تعلىمممى تلمممم تعلقأممم تتاممما م لغتام ممملتتلقممم تف أمممىتجممممرت
لأامليت مهت،تلع  أرتلقم ت  أ م تعلجم  م ت  تلع الللف مدتاجاقيتج ى  ت.تعل ىع غ

إ  ىه تعلله غتهل تج أم تا جىتعلص ىعلأ تيلا   تاىأغتف رتأاجقف  ترم  ترىع دت
لق تا جىتتجقف (1) يتلم ج ترص  دتامل أ فج تهلتعل ت  رتاالجتجقف تلق تعلىى ت

ت.ت(2) هتجا  تلا قأ تاأى تهلهتعلجقف تعل ظأج !
  أ هتررتهلهتعأل ف ىتلفتافرتجاى تماأبت  فمحتإأ ل م تعلإصمغت ميت جم ت
 لع مممعتلرهممم عنتا مممنتلىعوتجاممم  ه تلاممم لهترم ممم تالامممدتجقفممم تلقممم تاممم جىتجمممرت  ممميت

م لغت مهتعلى قم تأءفم تعل  ملتررتللقا ىنتلق ت لع عتلره عنتعلقأ تتاا .تعأله له
علقأ تتاا م لغت   قدتر م وتمىقا  ت مهت ىأ  مأم تعل  أم تجمرتعلىإصمأ دتعلامهتفم رت
ل مم تع ممىت ممهتافمملأرتىإصممأا  تلجأق مم تم مملتعإلأجمم رت  لإىع مم دتلعألامم  أىتجممرتللمميت

(علملتتام مقتل م ت قم م تاملنتاملهغتRichard Brothersصم أ   تىأاىم ى ت مىللىا 
لأ ص ت  فتعلأ ل تل قرتعلم لو تا ليت قمحتا ل تكعلى غتعلجإا ىكتتهل تعل   تلالن

لامم دتج مميت.ت(3)لممم تلصمملل  تهلمم ت قامم أرتامملنتا مم لتا أأممىعدتف ممىات ممهتعل مم لف

                                                 

اللممدتعللصمم أ تلقمم تع م مم ت،تلأمممحوت مممدتلجممىلت ممرتعلظممىغتالامم تعلجقمميترُتهممهتعلا مم ،تامل أمم ت(1 
أ   تججمم تر اتهلمم ت مم للتع افمم يتلاصمم  فتجممعتامم دتهلمم تامظممأفتعل للمم تلالامم.ت لهمم الد(

ا ى ممدتجممرتعل    مميتعل ى أمم تعل ىأ مم تجممرتججقفا مم تل  للممدتعيلاجمم  ت.تعإلج ىع لىأمم تعلىلج مأمم 
لقمأ فت مهتعل ام يتلعل مىلغت م  ىيتعلىلجم رتجإم  ىتاأ اما  ت ام لعتلق  م وتلقأ م ت  اممالللعت

مميت ممهت،تهامملع تلقمم،تلقا  صممأيتأمظممى.تلقمم تامم جىتلراعلمملعتججقفمم تعلا مم و عل ممىغتتاممقىأختعلج ص 
ت.ت711-751ص،ت1(تج7717،ت  يتعإلاالف  أىلد

)2) Robin Fedden,John Murray,Syria and Lebanon(London,1965) p. 
203- 204.  

 .ت11-10(تص1551،تاىاج ت ىأىتعلا  له عل  هى ،تعلج  جىتلعلجااىى ،تهمىتتللىم ت(3 



 م6136هـ/3311                   ( 26العدد ) –آداب الرافدين 

 187 

هممملهتعلم ممملوعدت  ممملي ت مممهت قمممغتعلقأممم تتاممما م لغتا ق ممم تاصممم  تللممميتلفممم رت  ممم ت
إم صتتاصملىتإ ج  تج يتالىاألتأم لفتهملعتعلاصملىتلم أ  تججم ترام فت مهتاىمفأي
ت.تل أ  تا قلىتلق تىفيتجىىلعتاأ اهتل أمهتأ عتلق تل ا   تام أله

عاممما لدتج أمممم تاممم جىتعلا ىأإأممم تف أمممىع تجمممرتعلى  لممم تلعلجمممءىإأرتت، مممهتعللع مممع
.تلا مم تعلقأمم تتامما م لغتع ممىاتهممءيو،ت(1)لعل م   أرتعأللى أممأرت  مميتى قمم تعلقأمم تتهلأ مم 

جرتإالل  تالنتأاام تل  تعياص يت ا جىتج ج تف أىع ت  لما  تل  تهلترلا  دتعمحت
لعلا  لرتجعتىا ل  ت هتج  لجم تعلم مللتعل ىمامهتلا اأماتت(ت2   ل ىف تعلاق أ ت هتما 
ت.ت(3)علم للتعل ىأ  مهتلا لأاح

 جقمممدت،تف ممممدتاممما م لغت مممهتامممل تلاأممم ى تاممم جىتلرإممملدت  ياممما  ع تلممملليت
ل ممىىدتررتاظ ممىت.تاجممال تلقاممأىت ممهت   قمم تجا ل مم تلعامماقاىدتم مملته مممأرتللىممىأر

هلت،ت  لاتتعل ى هتعل  لتتعلىاللهتىع   تلى تلعلهت جىم تهىام يت ملعدتل ج أا م 
قدتررتااأىتلا تعل   ق  ،تا جأ  تلم صىت  لأ تلعرتامايتلم تعلىأل تعل ىغ،ت   

                                                 

 ممهتعل ممىرتعلامم  عتتPeter Dilavala)ى ت أممالت مم يت اعىهمم تعليتجممى تعلى  لمم تعيأ مم لهت  ممت(1 
 .J. Bلىمممىتل  ممم هت اامممعتامممملعدتلصمممق  تعلى  لممم تعل ىمامممهتاممم رت قامممأ تا  ىمأأمممح 

Tavernierتفج تاعىا  تجاجلل ترإىاتا فت ال أرتى  ل ت ى  ا تعلف اغتعل  تعل ىأ م مهت)
دت  مممم تللمممميتفتفا  مممم  ت  ممممملعرتكامممم جىكتل مممم ر7170(تعلمممملتتعصمممم ىتلمممم فتHalvexهمممم لأ ف ت 

 ف ممممدتاأممم ى تعلقأممم تتاممما م لغتامممم ىجت مممجرت جل  ممم ت،تعيهاج جممم دتعأللى أممم ت اممم جىتاممما ع 
ا ىأمىتلف لم ت.تلقا  صأيتلرتعيهاج فتعيلى هت ج أم تام جىتأمظمى.تلقلصليتعل تهلهتعلج أم 

 .ت1557 جى كتا جىتج أم تعاا لدتعلجءىإأرتلعل    أرتعل  لجأأرتكتعأ ى/تت-ا م تلالم  و
 ىفمم ت أمأمم تهصممال أ تهاممالجأ ت لمم تهلأ مم تعلىممأختج جمم ت ممرتل مم تعللهمم غت،تعل ىفمم تعلاممق أ (ت2 

ف(ت مممهتعألى  أمأممم دتجمممرتعل مممىرتعل ممم جرتلىمممىتلقجمممأال تلاممم للتهلممم ت7117-7151علاجأجمممه 
ما ممدت،تعلال أمم تلم مملتجظمم هىتعلىممىيت ممهتعلجااجممعتعإلاممالجهتلعل ممل  تهلمم تعإلاممالفت م   ممح

لعجام دت للما فتجمرتعل  مىتعأل جمىتهلم تعلإقمأبتعل ى مهتلم فتتعل ىف ت هتال أ تما تلعل ا ا
فتافتهاعل ت للا فتلق تأ تعللعلهتج ج تلقهت  ى ت قجىتجمرتعل للم ت7777فتل هتل فت7757

(ت1551،ت  أمممىلد،ت7 ،تعي  ممم ىتعل ى أممم تعل ممم ألت،تامممقىأخت ال أجأمممىتللاامممفه.تعل  جممم مه
ت.ت757-75ص

ت.ت10ص،تعلجص ىتعلا   ،تللىم (ت3 
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عللأرتُرلا لعت ىا لا  تلاصجأج  تلق تعل إليت هترلج  تعلص ىعوتلعلمماليتلمم ت
    ميت  لأم ت مهتللميتعلل مدتجف مم  تل مىغت مىل ت مأرتتف مدت   أم تعلىم ف.ت(1 ا جى

لف ممممدتج أمممم تاممم جىتعللع  ممم تلاممم ت   أممم تعلىممم فتا ممم تجم  ممم تج ىجممم تلقممم ت.تجإاق ممم 
 ف ممممدتاىممم  ت  إل ممم   تهلممم تجممم تاممم  تصمممىعل  ت مممأرتعل ىفممم تعلامممق أ ت،ت(2)عأللى أمممأر

 قمم تر مملاتلفممرتعلقأمم تتلممفتا مم  تلاأجا مم ت  ممىىدتج  .ت(3)علله  أمم تل  أقمم تلممما تعل ى أمم 
اَمَ تجرت هتعل   أ تلهلتعلىأخت ج م تعل  ي(تىأختلىأى تتىإصأ ت  لأ تآملعي عل و

ألم ممم تعلا ممم دتررتج جا ممم تلى قا ممم تهلممم تاممم جىتلمممرتافممملرتآجمممم تهيت ل مممعت،ت(4)لمممما 
عا   مم دتلع مم  تجمممعتعل مملاتعلجام ممل ت مممهتعل   أمم ت ما ممدت مممهتعل صممليتلقمم ت لمممفت

عل   أ تل   دتج قغت ال  تعينت ىات جرتتعلىأختعلجارتج م تعل  يتىأختلما ت ه
جىلىهمم تل ممىتعل   أمم ؛ت ممهتعلج   مميتال همم تعألجأممىتج ممم ت ممقى  أرتاجممال تلامم  أرتىاممال ت

ت.ت(5)ل ج أا  
جأمممممممىتج مممممممم ت مممممممرتعل  ممممممميت مممممممهتاممممممم  ىدتعلقأممممممم تتاممممممما م لغتج ممممممم ىغتعألتت

لعلملتتاى  محتصمالدتتفت ص   ت عألجأمىتم صمى(تع م تر م  محت7378ج ى تعلعى/18
ت(6)لاق  دتعل  ج مأ  لأ ت  

                                                 

ت.ت71ص،تعلجص ىتعلا   ،تق تفلمااالاألرجات(1 

ى قمم ت مما تعهللتعلصمم أغتعل ق ممهتعلمم ت   أمم تعلىمم فتلصمم  ىاتعل ممىع تلعل اممفت،تلقا  صممأيتأمظممىت(2 
 .ت07-01(تص1557،تا  أ تألانتىق    جى ،تلعلااأى 

،ت  أمممىلدت1ج،تا ممميتل مممم رتلىمممىتامممملعدته  جممم ت مممأرتعلجلعىمممم تلعلممم ىلا،تعلفلللمأممميتاىىىممميت(3 
ت.ت171ص،ت(7777

ا م ت.تلىأى تلماأ تر م وتلجلج ت  أق تعلىلل تلف مدتلق تر ارتعلصالدتلرجام  تجعتر  ى   ت(4 
جمممرترلقممم تلىممم  ىتلمممما ت ممم ىع تلىه ممم تلىممما ل تر  ممم دتلمممرت مممىعىتت جمممصتل جممم هتلىمممأىاهت

.تلقا  صمممأيتأمظمممى.ت جمممصت-علجممملعلهتلىمممجىتلل ممم دتامممأ ىا  تلقممم تىمممى هت ىأممم ت جىممم 
 .ت111-111(تتص7771،ت ف  جى لى  ىتعلى،تع ج تلص هتافىأ 

 .ت71ص،تعلجص ىتعلا   ،تجاق تفلمااالاألر(ت5 
جممرتلعلممهتعلىمم فت ممهتت-رجممىته عىتت–لصمميت  مميتاأمم ى تعلقأمم تتامما م لغتهلمم تامم جىت ألىلمم تتت(ت6 

 جىمم تهلمم تعألجأممىتم صممىت ممرتج ممم تعل  مميتا قممغتجمممحتعل  مملىتلامصممأ حترجأممىعتلقمم ت   أمم ت
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هملهتعلجمى تعألللم تعلامهتاجمىت أ م تهجمىع تت ف ممد.ت(1)ل   ترأم فتلصمقدتام جىت
(تMeryonلفاغتع  تجىع  أ  ت  لى ق تلهملتعلم فالىتجأىأملرت .ترلى أ ت ج أم تا جى

 مم  ال :كت إقممدتعلقأمم تتىعف ممم تصمم ل تالع همم تجمم ى ت مممهتىمم ىعتعأللجمم  تجامماق ت ممملليت
ت.ت(2)لهتعلج أم ك إليترليتاأ  ترلى أ تل 

ف ممممدتعلقأممم تتاممما م لغتاامممىنت مممهتعل  ممم وتلقممم تج مممأ  أ  تل مممهتع   ممم ت
م امم  ت جظمم هىتعأل  مم تلعل ممل تفقم مم تاىأمم تررتا أمم تهلمم تعأللهمم رتاممأى تعلجقفمم تامل أمم ت

ل   مممدت،تلأ ممم لتررتاأ ىا ممم تلممماادتجمممرتجف ما ممم تلممم اتامممف رتاممم جى.ت(3)جقفممم تاممم جى
جممرتاجقمم تعلجف اممغتعلاممهت،تهتعل  مم وماأامم تللمميتجف اممغتج جمم تماأامم تعإلاممىعنت مم

   ا  تهلالم  تلرت ىعىتأقافتفيترلى هتأىاغت اأ ى تا جىتا مدت ج أا م تررتأام  ت
ىامممفتعمممحتلممفتأى ممم تا  صمممأيتللمميتعيا مم  تاأممىتررتهممملعت.ت(4)ىاممج  تج مم عىهترلممنت ممىا

علىافتأ  لتعمحتف رتل  ى تلرت ىعىتافتعلا  هفتجعتعلىمأختج مم تعل  ميترلتعممحتجامى ت
ت.ت(5) وت  للدتجرتإاللحتررتا   تلاأج تعلى  ل تعأللى أأرتلق تاأ ى تعلج أم ع ل

علقأ تتاا م لغت هتفاغتل ت   تعل ى  ىتعل ى أ تعل  لأ تف مما تتما د
إصلصم  ت،تلعاا  لدتعإل    تجمم فتر مم وتاصم أ  تلق ملعدتعلجصمىأ ت مهت مال تعلىم ف

                                                                                                                       

،تعلجصممم ىتعلاممم   ،تعلصممم أغ،تأمظمممى.تعلأممم تلق للممم تعل  ج مأممم علىممم فتلج    ممم تعل    ممميتاأمممىتعلجلت
 .ت11-17ص

)1  Fedden; Murray,op. cit,p. 203.                                                                                               
  ىعدتعللهجأ تعلاهترتصال  تاا م لغتف مدتلع   ت   تاقاق تجرتعلعل تراا ىتعيى ى تتتتتتت

ىم  ت ىا رتعلىأختج مم تعل  ميتم امحتج م لي تعجا م رتىما لا  ت  م تررتأمق تجمرتج م ليدت
ر  امممدتعلقأممم تتاممما م لغتىممما ل تلصمممال  تا ق ممم تج ممم تعلاممم غتلا ممم أىتعيجأمممىت،تع ااعاهممم 

ت.تم صىتلعللعمح
Paston,op. cit,p. 230                                           تتتتتتتتتتتتتتت  

ت.تعلجص ىتعلا   ،ت جى ت-ا ىأىتلف ل تا م تلالم  وت(2 

لال مالعتلقم ت.ت15ص،ت1ج،تعلجصم ىتعلام   ،تص؛تعلملى ت.ت ،تعلجصم ىتعلام   ،تلقأم رت(3 
-771ص،تعلجصممم ىتعلاممم   ،تعل ممملى ،تصممملىتجمممرتهممم عأ تعلقأممم تتعلممم ت فممم فتعلجم  ممم تأمظمممى

 .ت771

 .ت717ص،تعلجص ىتعلا   ،تيج ىاأرت(4 
 .ت71-71ص،تعلجص ىتعلا   ،تاق تفلمااالاألرجت(5 
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ا مم نترأ مم  تهلمم تفاممغتل تهلعتلقجممم تررتى قمم تعلقأمم تتامما م لغتهلمم تامم جىتف مممدت
عل ىمم  ىتعل  لأمم تعل   ممم ت ممهتعلصمم ىعوتلالامما  م ت  ممفتل ممدتعل  امم تل  ممعتعل ىأمم ت
رجمم فتجامم لهتعلاأ امم تعل ىماممأ ت ممهتعللصممليتهلمم تعل ممم تل ممىتعلصمم ىعوتعل ى أمم ت ممهت

ف(تلعلملتتفم رت م ترىاميتالعاأامحت7377-7381ل  تعإلج ىع لىتم  قألرت لمم  ىد 
ت.ت(1)لا  أ تهلهتعل  أ 

اا ىتعإلى ى تهل تررتم قتى قا م ت ق مدترامج عترهم لهتام جىترم ام فت  ميتررت
لملليتجم تررتلصمقدت،تهلتف مدتر م وتعلى ق تا قرت ل مللتلمرتهم نتاأ ىا م ،تاصي

ل تلع ا  يتف أىأرتُإأ يتهلأ  تفت ا تعااُ  قدت    7378هل تا جىت هتآلعى/تج ى ت
.ت(2)علجقفم تهأاماىكقفم تام جىت  امفتكترتهلعتعي ا  يتج تهلتهيتااملأبتل م تلقم تجج ق

تاا م لغت هتكججقفا  كتاملاترام لعتا  صمدتإاللمحت  م تعي م ى لفم رتت،لفتا  و
عألجأىتم صىتجىع  تعلى ق تل لأق فتأاا اق فت لىأ  تهالفتجال عتجرت  أق تج   أ ت
   قممممدتعلقأمممم تتامممما م لغتىعا مممم تجممممرتامممم جىت ممممهتعلىع ممممعتجممممرتىمممم ىتمأامممم ر/تع ىأمممميت

 لترم ممم ت   مممدت  ممم ترهممم عنتعلى قمم تجم ممم تعي مممالعتلقممم تعلل مممعتلأ مم.ت(3)ف7378
علاأ اهتعل  فت هتا جىتلعلجم  م تعلج أ م ت  م تلل م دتلال  ا م تجمعتر مىاتعل    ميت

ت.تعل   م تهم يتلالاا    تجرتهجف مأ ا فت هت لفت لىه تعلاأ اه
رت جمم ترجممىترف مممىترهجأمم تجمممرتىءأمم تعي ممم ىترلتلمملعتأجأمميتعل  ممملتلأ ممىعىت مممقت

لج تأ  عت  لعت،تف مدتعلقأ تتاا م لغتاىلفتا  أ حتجرتى قا  ،تنتلرتعلفملاعلفى
  م ج تىعجدتعلالاحتهل تام جىتجمىدت،تعلىرتت   تعلجص  ىتعلاهترف دتهلعتعلالاح

                                                 

جصممىت،ت؛تعل مم فتج جمم تلقممهتلهمممه15-71ص،تعلجصمم ىتعلامم   ،تلقا  صممأيتأمظى:علصمم أغت(1 
ت؛ت11-15(تص7770،ت هتفا   دتعلى  ل تعل ىماأأرت هتعل ىرتعلا اعتلىى عل  هى 

جمممدتل مم تجلف ممم  ت(تع لممدتعلقأمم تت مممهترلىع  مم تررت    ممميتامم جىتالاا ممم تجقفمم تلقممم تعلصمم ىعوتلر  2 
لل ممميتهممملهتعلىلعأممم تجمممرت.ت ممم  ال تأممملفتعلااممملأبتلعلاممم جت مممل تىراممم  تجمممرتا مممدت مممل تعلمصمممى

ج ممهتعلممم أرت.تعلج  ل مم دتعلاممهترلى ا مم تعلقأمم تتلفمممهتاظ ممىترهجأمم تى قا مم تل لىهممم ت ممهتامم جى
ىاممغتت77علاج مم ت،ت(7177عل مم  ت ،تلممم ر،تيل مم مه:كتىجمم  تعلجقفمم كتاىأمم  تعلىممى تعأللامم 

 .ت1551،تلي/تا اج ىرأق،ت1همت7110
 .ت715ص،تعلجص ىتعلا   ،ت لى لت(3 
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ل ممىت جىمم تلهممم يتفق ممدت  أ  مم تعلمم فالىت جأىأمملر(تعل  مملتلممرتىإصممأ تامم ل ت
 قممغت  امم تتأفت ممهعلمملتتفمم رتأ مم،تT. Du Lascaris)(1)اأممل لىت لتياممف ىأ  
اأممىتررتعل مم نتعل  أ ممهتهمملتىا ا مم تعيمإممىع ت ممهتاأ امم تت(2)  اا مم تهلمم تاىاجمم ر

،ت مم ل ىغت  لمامم  تل مم تر مم تج مم اأ ت ىأمم تعل ممم ،تلى أم تا مم نتهلمم تفامم  فتلصمم ل   
 ام ترم م ترلصمدت محتعلامق  دت،ت  لا  دتررت لاعتيامف ىأ تررتأفملرتج أم ع تل م 

اأمىتعرت ىعأامحت،تممح:كت مىافتا ق  امححتهلتا مليتلممحترجممتعل ىأ  مأ ت هتهجف مأم تعإل م   
ت.ت(3)النتأفلرتلجأال تعاا م  أ  كت،علا ج ت  لق  تعل ى أ 

  مممهتا ا ممم ترممممحتاممملنتأاامممم تل ممم ت.تهرتاممم جىتج جممم تاممم ع تلق أممم تتاممما م لغ
علمملأرتاأامم قلرتج جمم ت ىأ  مأمم ت ممهتجىلىهمم تل ممىتعلصمم ىعوتت(4)عألاصمم يت  للهمم  أأر

علقأممم تتاممما م لغتامممىل رتجممم تر ىفمممدتصممم ل  تعلا  جممميتجمممعتهممملهتلفمممرت.تهلممم تعل مممم 
علىإصأ تلص ل  تااإأىه ت هتإ ج تعه ع   ت  ققدتلم فتام لاتعإل م   تجممحت قممحت

ت.ت(5)للليتلفتأ  تللرتأفلرتر  عتص ل   تلىهوك،تكأ ا جت ع ج  ت:ف ر
تى أ م  تلمم اتامف رت ممال تعلىم فتل ممغتت  ق مدتجف مم تعلقأمم تتاما م لغتجاممالا 
للمفتافا مهت  م ت ىمىلدت  لام ميتل مىتعلجم رت،تجرتى قا  تهل تعل   أم تعل ى أم تلل ا  

على جأ تااا قعتر ملعيتعلامف رتلا منتلمم تىمءلم فتلف ممدتاىامغت اجمعترف مىت م ىت

                                                 

فت مممهت أممم جلمدت7111جمممرتجلعلأممم تلممم فت،تيامممف ىأ :هلتاأمممل لىت لتيامممف ىأ ت لت ماأجأممميت(1 
فت7177للممم ج تع امميت لممم  ىدتج ل مم تلمم فت،تفمم رتع مم ت ىامم رتج ل مم تعلصممقأ أأر،ت اممى أمأ 

 ممى تعأل  مم  تلقمم تعلج  ل مم ت.تتعمإممى ت ممهتعل جمميتجممعتعل جقمم تعل اممفىأ تعل ىماممأ تفج جمم ىت
  لااعفتص أ تجصىتل  لغت    وتعي مااليتعل ىمامهتل مىته  جم تجاما جى ت ىمامأ ت ع جم ت مهت

فت7751للجمم ت ىمميتعي ممااليتاملل تجمصممغتاممفىاأىت مصمميت ىمام ت ممهتصممأ عتلمم فت،تعلصم أ 
 ىمامهتلهم يت ى  تعلجلعىم ت هتا يتل م رتلق تهمى وت لل تمصىعمأ تافلرت  لم  تلقم مللتعل

ل  ت هتى قا  تهل تا جىتلق  م تتفتجاىاج  ت7771عااإ جاحتعلقأ تتاا م لغتل فت.ت هتعلىى 
،تعلجصم ىتعلام   ،تلملىم ،ت مليتمىم  حتأمظمى.ت أ تجمرتلال  امحتجمعتلىم  ىتاقميتعلجم  م ا

ت.ت11-71ص

)2                                .Memoirs of the Lady Hester Stanhope,vol. 1,p. 299-301 ت
ت.ت10ص،تعلجص ىتعلا   ،تللىم ت(3 
 .ت10ص،تعلجص ىتم احت(4 
 .ت11ص،تعلجص ىتعلا   ،تللىم (ت5 
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 ممماعىدتعلالل أممم تلصمممأ عتل  ق ممميت،تججفمممرتجمممرتعلج قلجممم دتعلامممهتأجفمممرتعإل ممم   تجم ممم 
جاممما أ  تجممرتعل ىجمم رتعلامممق  مهتعلمملتتأإلل مم ت إمممليتعأمم تج أمممم ت،تلعهمم رتل ممىع ق 

ت.ت(1)اى و
ل مم لىالعتهلمم تجمملفىعا  تمامم ت  مم تعلا  صممأيتعلاممهتف مممدتالى همم تلممرتر مملعيت

 ممميتللصمممنت  أممم ت،تعلامممف رتلعألل ممم عتعلج  ىمممأ تل مممفتل  ممم تلممم  عا فتلا  لأممم هف
ىإصمأ دتعلج قأم تلقج رتلعل ىاتعلاهت  جدت اأ ىا  تل ا تعأل لعيتعلالأ تلر مىاتعل

تت.(2)علاهتا  جقدتج   
ل لليتما دتعلقأ تتاا م لغت مهتال أم تلال  ا م تجمعت فم فتعلجم  م ت مهت

لا مم رت ف7377اممملغت ممال تعلىمم فتلىممى حتلىممج لحتلعامماجىدت  مملعتعلمىمم  ت امم تلمم فت
ت.ت(3)جى ق تا أ  تجرتمى    تعلاأ اهتلعلجاج يت  إل  ج ت هتا يتل م ر

 جبل لبنان ثالثًا / االستقرار يف

تتقالأم تتاما م لغتل ام ت  لمام  تألف مدتعلى ق تهل تآ  ىتا جىت  لمام  تلت
ل  مم تاالعل مم ت ممهتجمم رتعلىمم فت ممىىدتعيامما ىعىت ممهت،تىممإصتا مم تى قمم تىمم   تلق  أمم 

 الا مممدتهلممم تصمممأ عت أممملتعاممما ىدت مممهت أمممىتجممم ىتعلأممم  تعلممملتتفممم رت،تا ممميتل مممم ر
ت.ت(4)جاىلف  ت  ااقاىاحتجرتىه  رت أىتعلجإقص

                                                 

ت.ت717-717ص،تعلجص ىتعلا   ،ت لى لت(1 

تلقا  صأيتأمظىت(2 
 Memoirs of the Lady Hester Stanhope,vol. 2,p. 141-143.  

ت.ت717ص،تعلجص ىتعلا   ،ت لى لت(3 
،تعلجصممممم ىتعلاممممم   ،ت؛ترامممممم  أل 71-71ص،تعلجصممممم ىتعلاممممم   ،تلرجاقممممم تفلمااالامممممأت(ت4 

فت7177ل أىتعلجإقصتعللع عت مىغتصمأ عتراامحتعلج مىعرتع اأجمل تصمأ هتلم فت.ت701ص
لهممملتعلممم أىتعألفتلجىفممماتعلى  اممم تعل  جممم تلقىه ممم رتعلجإقصمممأرتأىممما ىت جفا امممحتعلامممهت مممجدت

،ت؛تيجمممم ىاأر170ص،تعلجصمممم ىتعلامممم   ،تعلجمامممم ت ممممهتعلق مممم تلعيلممممالف.تجإ ل مممم دت جأممممم 
 .ت717ص،تعلجص ىتعلا   
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عل فلجمم تعل ىأ  مأمم ت ممهت  عأمم تعألجممىتتامم دتعلقأمم تتامما م لغتهلمم تجإ   مم تتتتتتتت
 قىامقدت مهت،تلق ترجيتررتأا ل ه تلليت مهت لمفتجىمىلل  تعلاأ امهت مهتعلجم  م 

رل ممم غتعما ممم وتى قا مممم تجمممرتاممم جىتىامممم ل تهلممم تصممم أ   تعلامممممىعيتعل ىأ ممم مهتعلفمممم ت
 Oakesرتعلمممى أ تكته:اممم وت أ ممم (تاصمممنت أ ممم تااى ا ممم تعألللممم تجمممعتعل ممم لتل أجممم ت

عل ظممأفتج ممم تعل  مميتأاممأ ىتلقمم ترى  ممأرترل مم تجممرتعلىامم يكت ممهتهىمم ى تهلمم تعألهجأمم ت
،ت   تلصملل  تعلالل أم ،تفج ت   دتىا ل ترإىا.تعلاهتا لل  ت هتفا  فتهل تا م   

ت.ت(1)اءف ت أ  تاأ ىا  تا جى(Oynn  تعلجااىتعلأر هل تع  ترص    
 لدتعلقأ تتاا م لغته م عت ف فتعلجم   ت قم  تجامى تعاا ،تجرتا  ت  مأ تتتتتتت

ل  اممغت.تلمملعتُاممج تل مم تعل  مم وتل ممم وتجمممايت أممح،ت امم  تعمفقأاأمم تا قممفت  لىممى تلامم ىه
ه مم اتعلىلعأمم دت مم رتعلظمم هىتجممرته  جا مم ت ممهتعلىممى تكألامميتعل ىامم تلعلاممماهت امم غت

هممملهتتللفمممرت(2)  لممم تم امممأ تا ى مممدتل ممم ت اممم غتج اممميتإ أ  ممم ت مممهتر ممم تعل مممىلغتك
 ملعلهتصمأ عتفم رتجاام هال ت،تعلىلعأ تاإ لنتعلمى  تعلملتتف ممدتاج ىامحت  م ته  جا م 

ت جىمم تامملعوترف مممدت ممهتامم أيتامم اىترفتج  مم تللممفتافممرتىمم  لا  تلاإأممغتلممم تلعلممه
ت.ت(3)ا   

 قصم  تعلم أىترىم حت إجم ى تصم أى ت.ترإلدتاء تت لىع تج ج  ت،تل هتهلعتعل أىتتتتتتتت
مممم تعاإممملا  تج مممىع ت لرصممم  ت مممهت امممى تجمممرتت(4)ا أممميت أمممحتعل اممم   تلعلجمممءعجىعدتج ص 

عل اىعدتجقلاتلقمص ىاتإ ص تعأللى أأرتر م وتا هلىتعل ال  دت أرتعل لل تعل  ج مأ ت
لفم رت.تلعل ليتعأللى أ ت هترل  غت ىغتعلألم رت مهتلىمىأمأ دتعل مىرتعلا امعتلىمى

ت.ت(5)لعألجرتل فتجمال  تأ بت ج  دتعلالا أرتلف مدتههتجاءلل تلرتال أىتعل لعو

                                                 

)1  The life and letters of lady Hester Stanhope,by her niece the ت
Duchess of Cleveland (London,1914) p. 159.  

ت.ت071ص،ت1ج،تعلجص ىتعلا   ،تعلى   هت(2 

ت.ت157ص،تعلجص ىتعلا   ،تف ىرت(3 

ت.ت711ص،تعلجاق تعيلي،تعلجص ىتعلا   ،تأا يت(4 

ت.ت1ص،تعلجص ىتعلا   ،ت؛تل لت1ص،تعلجص ىتعلا   ،ت لج ىلرت(5 
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 مهتعلا م ت،ت(1)عللتتعااقاىاحتعلقأ تت متلىىأرتامأ   ت مهتعلامم ،تأ عتعل أىتتتتتتتت
لهملعتعلم أىت  ميتجاأ  م ت.ت(2)علىج لأ تعلىى أ تلعللتتُلىنت أجم ت  م ت ممتكظ مىتعلامدك

لممحتر مم تعلاامم ىتعلمم تإمم رتلقجامم  ىأر   لامممدت ممحتلىججاممحتلر مم  دتهلأممحت،تفمم رت مم ت ل 
لعلججممىعدتلعإلامم  الدتل امم تعلجالامم تا ممدتعألى تلا اجممهت ممحت  مم تعألام مم ت

رأ فتعل ىلغتجج تأ  مهتلقجمىوت م لم ت مقرتعلقأم تتاما م لغتف ممدتاإ م تلقجلعا م ت
فجممم تهم مممم ترلمممم دتا مممدتعألى تاى مممم تعامممماإ جا  تفجإ ممممقت،تجمممعتعلاممممق  دتعلج قأمممم 

ت.ت(3)لق  ى أرتلهلهتعل ى  تااصيت اى عغتأء تتعل تإ ىجتعل صىتلااج ت  ل ىلغ
عاا مممم  دتعلقأمممم تتامممما م لغت ممممهتهمممملعتعلمممم أىتعل  أمممم تجممممرتعلىإصممممأ دتتتتتتتتتتت
لفممم رتعلامممأ لتأمممقالرتهلأ ممم تجمممرتفممميت ممم غتلصممملغت ممم   أرتعألجأممم يت،ت(4)علجىممم لى 
 ف ممدتامأىا  تل أ ا م تاىمفيتجم   ت،تأ    فتعلىا  تلعل  مليتلقفا  م تلم م ،تلىءأا  

ت.ت(5)امأ تلجلفىعا فتلإصلص  تاصى  ا  تعل ىأ  

                                                 

جا مأمم تامم ع تهلمم ت ىامم تررتعلقأمم تتيتام مم تتدأ مم لتررترامم  ىتعإلأامم ىعدت ممهتا مميتل ممم رتف مممت(1 
%تجرتىعا   تعلا  ل تتلأ  لترأ  تررت أج تعلامأحتعإلااىلأمهت هتللميت1لق تعلافرتالات

 جق تعل  ج مأ ت ق   نتف أى تلعل  لم تهملهتام  م تجمعتعل ىمميتعلل دتف مدترلق تجرت أج تعل
   اممغتيجم ىاأرتعلملتتعاماقاىت أامم  ت.تعل ىمامهتعلملتتأ م  يت ال مم تر م  نتعل جقم تعل  ج مأم 

ف أىع تأاقلنتجرتادتاىنتلصمقدتراىامحت مهتعلامم ترلمنت مىاتجم تأ م  يت ال م تج  م ت ىمميت
.ت تجمممرترى  ممم تهلممم تإجاممم تعينت ىمممميا ىأ ممم  ت مممهت مممأرتأصممميتهأاممم ىتجممممايتلع ممم ت مممهترلى ممم

رام  ىتعلجمم ايتهملتلل يتعمإ م  تعل جقم تعل  ج مأم تلت.ت707ص،تعلجص ىتعلا   ،تيج ىاأر
فجم ت.تجرتعأللى أأرتلقم تعلام ىتهلم تعلىمى تلعاما ا ىتعلجمم ايتلجم  ت لأقم تعللتتىاعتف أى

 ىلرتلقى  لم تللتتهرت أ  تعلاىنت هتعل ال تعل ى أ تلمفتافمرتاا قمغتم  م دتف أمى ت  ل فم فتأملت
علجصمم ىت،ت مملى ل.تعلىممقرتجىع  مم تل ممىع تلاىممىأ  دتل مم تصمم عه تليتافقممنتهيت  مم  ت ممىلا

ت.ت777ص،تعلا   
ت.ت115ص،تعلجص ىتعلا   ،ت(تف ىر2 

ت.ت1-1ص،تعلجص ىتعلا   ،تل لتت(3 
)4(Memoirs of the Lady Hester Stanhope,vol. 3,p. 37-39.  

ت.ت0ص،تعلجص ىتعلا   ،ت لتج ىلرت؛ت071ص،ت1جت،علجص ىتعلا   ،تعلى   هت(5 
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،تللم تعاا ىعىه ت هتا يتل م رتى  غت   تعألجأىت ىأىتعلى   هت هتعل  عأ تتتتتتتتت
للفمرتعألجأمىت،تلف رتأالىه ت هتلأم لهتعلىما وتج م لي ته م ل م ت م ميتىام  يتهلم تلمم ر

  ممم تاممم دتهلممم تفامممغتعلال جممم دتعل ىاأممم تهلممم ت،تامممىل رتجممم ت ممم  تلىلممم  ت مىممم   ا  
رإلدتاءا تلم لله تلا جيتلق تفاغتعل ق  وتا م   تإ ص تعألاى تعلام ال أ تلت

لرإمممملدت ج  ى مممم تعألجأممممىت ىممممأىتعلىمممم   هتلعما مممم  هتلالمأمممم ت ممممهت،تلعألمصمممم ىتل مممم 
لامق  تف أمىأرت امم ت مأرتامف رتعلجممم   تتع تجا لام  تلعاما  لدتررتاف ملرتل مم تم ملل

ت.ت(1)علجا لى تعللأرتف ملعتأ اىجلم  تلأ أ لم  تهل ت ىا تا  لتلق تعل هى 
للصمممممميتعألجممممممىت  لقأمممممم تتامممممما م لغت مممممم ع تررت  جممممممدت اىممممممفأيتاممممممأاتجممممممرتتتتتتتتت

علجا للأرتعل ىلاتىفقلعت ل تى  أ تا    تل  تجج ترامبتعلإمالنت أم م تل مأرتعألجأمىت
 ىمممأىتعلىممم   هتعلممملتترىل مممحتصممملى تعلممم ىلاتلهمممفتجممم االرت  لاممماللتا مممدتهجىا ممم ت

 هتا جيتاف لأنتهملهت   ق تترم  دتعلقأ تتاا م لغترجلعي ت.ت(2)أاق لرتعأللعجىتجم  
لف ممممدتاجمممليت لعا ممم ترأ ممم  تجمممرتعل مممىع غتلعألاممم لعدتعلامممهتا ى ممم  تلقممم ت،تعل ممملعد

علمممالعىتعألا مممممغترلتعلجمممم ى تعل ى مممم وتإصلصمممم  تعلجاممم  ىأرت ممممأرتجى ممممقتصممممأ عتلا مممم يت
ت.ت(3)عل  ىليتلصلي تهل ت جى 

جممم تىمممأ  دتعلقأممم تتاممما م لغتعألاممملعىتلعىاممم دتعلممماتتعل ى مممهت ق امممدتعل ج تتتتتتتتت
للاا ممىغت.تلج عامم  ت ممىر تجم فممنتلصمم ىدتامم إرتعلمىاأقمم تلا جمميتعلاممل تلعلإماممى

                                                 

،تعلجاقمممم تعأللي،تعلجصمممم ىتعلامممم   ،ت؛تأا ممممي701-701ص،تعلجصمممم ىتعلامممم   ،تعاممممم  أل ت(1 
ت.ت775-717ص

ت.تص.ت ،تعلجص ىتعلا   ،تإج ىت(2 

رتاجلأق ممم تلمممفتأىمممجيتللممميت  ممم ت ممميتجللمممدت اممم تعلجاممم ا ت.تااممم ىتعإلىممم ى ترعلجصممم ىتم امممحت(3 
،تعلجصمممم ىتعلامممم   ،تفمممم ىر.تلقجمممم وتلىامممم يتعلمممم أرتهلمممم تصمممم   لعلفممممم   تلفاممممغتا مممم  نت

لل مميتاممفلدتعلمملي تلقمم تهمملهتعياممىعوعدتعلاممهتا مملفت  مم تهمملتعم مم تف مممدت.ت175ت-157ص
ا ممأات ممهتجم  مم تللممى تلق  أمم تأصمم غتلقمم تعلاأمملاتعلمم إليتعلأ مم ت  ممال تلممرتفمملرتهمملهت

قأممم تتاممما م لغت ممم تعلجم  ممم تاإ مممعتي عى تعيجممم ى تعلىممم   أ تعلامممهتجمممرتعلججفمممرتعرتافممملرتعل
عا  ممدتلقمم تا  أمم تهمملعتعياممىعوت  لا مم هفتجممعتعيجأممىت ىممأىتعلىمم   هتفجمم تهمملتعل مم يت  لمامم  ت
عل تعا     تجمعتعيجأمىتج مم تعل  ميتلقم تعاا صم يتج قمغتجمرتعلجم يتلفميتام   تأمىلفتاأم ى ت

 .تا جى
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رف ممممىتجممممرتعلاممممف رتىممممىلدت مممما قفتعلق مممم تعل ى أمممم تلرلل ممممدت  قممممفتعلاماممممأفتلعلفأجأمممم وت
فج ت   جدتإ ج دت  أ تهل تُراىتعأللأ رت لعا  ت  أ   تجأىأملرت  أم ت.ت(1)عل  أج 

ت(2) ىممأىتعلىمم   هتلعلىممأخت ىممأىتاممم ال اأمم   تا  ى  مم تجممم فتيتاممأج تراممى تعألجأممىت

لاأ   ت هتعأل   تر   دتم ا  ت  ى تجمرتعألل م مأأرتل  ىمأ تجمرتعلامملجتل ى مدت
ت.ت(3)لقأ فتررتأاقفلعتج   ت اغت لعل تعلاىىأ  دتعلجقفأ 

لم  ممملت مممىىتعألجأمممىت ىمممأىتعلىممم   هتجلعا ا ممم تلاصممم أ تعلال جممم دتعل ىاأممم تتتتتتتتتت
 افتلحتعااأ يتعلىأخت ىمأىتامم ال ت،ت(4)،ت ج تعلام ال أ علا م  تل  تل  ألإصتعلال

،تفج ت  ليتعألجأىت ىأىتعلى   هتا  أ ه ترف ىتجرتجى .ت(5)ف7317 هت جى تام ت
 لعاممحت جمممعتعلمماع تلعلجمم وترجممىتللجمم ت.تلفممرتعلقأمم تت لىاممحت قم مم تامما ى تعلممم  تلقأممح

إم ج  تهلم تتىتجمرلم  ت  إل    تهل تجم محتعلاع مىأرتجمرتعللصمليتهلأ م تلا مى  تم م
جرتعيجأىتعلىم   هتعلفمنتلمرتج م أ ا  تتدتعل لل تعل  ج مأ تل ق دا إقتعل ىغت

ت.ت.ت(6) لرتا ى تعألجأىتل  تجا  ع تتلليت  ي 
لممفتافاممنتعلقأمم تتامما م لغتعلامم إيت ممهتىممءلرتعإلجمم ى تعلىمم   أ ت مميترإمملدتتتتتتتتت

علجم  م تهىام يتعل للم تتلاع ت مهتجف ما م تلمم ت فم ف،تاا قعتلج تم لله تإ ىجتعإلجم ى 
  تف  ىتجلظ أ  تعل  لاهت  ىم ت ىلأماتجصم   تآام تلج محتصمال أ دتعل  ج مأ تر

لعا  تل ىج م دتجلا  تهل ت  ىلعدت جى تللف تل  أ تعل ف فتاقجىهفت أ  ت اا أيت
،تج ج تعلقأ تتاا م لغتلف رتجىىلل  تعل  لتلرتفمات  أرت أرتصأ عتللام الر

                                                 

)1   .Memoirs of the Lady Hester Stanhope,vol. 2,p. 251-255 ت
ىامم  يتعيجأممىت ىممأىتلعلىممأخت ىممأىتاممم ال تلع ممىعهأفت  ىمم تعلمم تعلقأمم تتعامماأىت،ت مم ىتعل مم ج (2 

ج    م دتا ميتل مم رت،ت؛تام م ف7771/ت71/ت11،تعلام د،ت أىلد،تاىأ  تعلا أى،تاا م لغ
ت.ت175(تص1555،ت هتعل ىرتعلا اعتلىىت  أىلد

 .ت717ص،تعلجص ىتعلا   ،ت(يج ىاأر3 
 علا ج ممم تت7ج،تلأممم رت مممهتا ممميتل مممم راممم غترإ ممم ىتعأل،تف ممممل تعلىممم أ  ،تلقا  صمممأيتأمظمممىت(4 

 .ت705-717ص،ت(7715،ت أىلد،تعلق م مأ 
)5                                    .Memoirs of the Lady Hester Stanhope,vol. 1,p. 113-116 ت

 .ت701ص،تعلجص ىتعلا   ،تعام  أل ت(6 
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 جرتراميتفامغت لمفتعلامق  دتعل  ج مأم تت، م دتر ف ىه تلهلعتعلجىىلعت  ألصيتجر
لأ  جمم ت ممهت ممال تعلىمم فت ق ممدتجممرتعلامم أىتعل ىأ مم مهت ممهتعامما م ليت علاممأىتىل ممىدت

(تررتأ  فتجىىلل  تهل تعل فلج تعل  ج مأ تلعل   هتRobert Lestoonلأاالر(ت 
جءف  تلر اليت أرتصأ عتللا الرتمات  أرت هتجلع عتج أم تجرترم  ٍ ت لال تف

رجم تم  م دتعلفىمنت.تررتعلج يتفقحتلقاق  رتلرم م تاما ا ظت ىمىنتعلفىمنتلممحت  م 
ل  مملهتعل ىأ مم تاجفمممدتجممرتعل صممليت.ت(1)لممرتعلفمممات امما     تعل فلجمم تعل ىأ  مأمم 

ت.تلق تجف م ترف ىتجرتلتت  يتلرص  ت إجف م  تعي ل وترم  تاج يتعلاق  ر
أ تلرت  عتم   دتعل جقأ تهيتررتعلقأ تتل  لىافتجرتعجام عتعل فلج تعل ىأ  متتتتتتت

لىافترم  تلفتا  مىتهيت.تاا م لغت ىىدتعلج هت هتعلجىىلعتلق ت ا    تعلإ ص
ج ا م  تررتعلفمممات م تام    تهلمم تعفاىم  حتعلملعلهتع جمم ت،تلقم ت  م تعلاج  أمميتلعي م ى

هيت.ت(2)ف(تلم ج تف رتأىلفت م وتجاا هت هتهلهتعلجم   7381-7117  ى تعلااعى 
ررتج  للا  تاقيتلاادتجرتجف ما  تل لىه ت هتعلجم   تل  دتعلاجأعتأ ا لرتل  ت

ت.ت  ت ا  
عاا  مدتعلقأ تتاما م لغتر مم وته  جا م ت مهتا ميتل مم رت  لالعامأ تلعل جمالوتتتتتتت

لأال مملعتعلجممم رتعلف ممىات مممهت مممال تعلىمم فتلأ ق لهممم تلقممم تعلج قلجمم دتعل مممىلىأ تلمممرت
عاممماجىدت مممهت لمممفتصمممالا  تجمممعتعلىمممأل ت،ت  مأممم جمممرتا ممم تلت.ت(3) ر ممملعيتهممملهتعلجممم ر

ل مممجرتهممملعت.ت(4)لا  أممم ت ق  ا ممم تدلعاممماجىدتاىعاممميت  ممم ت فممم فتعلجممم رتلعل  ىممملع
علا امممل تعلالامممحتأمممم ىجتاممم إق  تلمممم تلعلمممهتلفممم تامممقأج رت  ىممم تلق  ممملتلمممرت اقممم ت

                                                 

 .ت771ص،ت1ج،ت ىتعلا   علجص،ت؛تاىىىي717-717ص،تعلجص ىتعلا   ،ت لى لت(1 
 .ت771ص،تعلجص ىتعلا   ،ت؛تعل لى 777ص،تعلجص ىتم اح،ت(ت لى ل2 
ت؛15ص،ت1ج،تعلجص ىتعلا   ،تعللى ت(ت3 

Memoirs of the Lady Hester Stanhope,vol. 2,p. 182-185.  
تاقىأخجملتر  فتعل صلىتعل،تل م رت،تاقىأخت؛ت أقأغت اه15ص،ت1ج،تعلجص ىتم اح،ت(تعللى ت4 

علجصم ىت،ت؛تفم ىر717ص.ت(7711،تاىاج ترمأ ت ىأ م   أىلد،تأ تهل تلصىم تعل   ى
 .ت171-177ص،تعلا   
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 F. E. Boutinعل ىماممهت مامم رتعأممنت لامم ر
علمملتتُأ ا مم تعم ممفت  مم ت  مم عت،ت(1)

ت.ت(2)  رتل  تا رت ا ت قىدتجرت اقاحلعلاهتلفتأ،تعل ى 
هرتهلعتعلمى  تأ يتلق تالى تعلقأ تتاا م لغت هتعلىءلرتعل عإقأ تلأج ى تتتتتتتت

علىممممم   أ تلعلجم  ممممم تلقممممم تلفممممم تجممممم تم ممممم هتعلاممممم أىتعل ىأ ممممم مهت مممممهتل مممممم رتلممممملأ ت
(ت مممهتجمممءاجىتصممم  هتل ممم هتل مممى تم ممميتى ممم دتعلقأممم تتلممم فتLouis Wattلعد 
ل   ت  محت ه7133 ت.ت(3 ج ىهتعلصأ هت هت ق  تل أحتفتلع 

لجج تأءف ترهجأ تعلم لىتعلملتتر امحت مهتا ميتل مم رتعم م ت  م ت امى تلاأما تجمرتتت
فت غتعلالاىتعل    هت أرتعل ىلاتلعلجلعىم تلاص ل دت  احتجمملت7381ل  ا  تل فت

.تفتعل جلأمم تعلىهأ مم 7318لعما مم وع ت  اممم تلمم فتت7317ل7317فتلر مم علت7318لمم فت

                                                 

ل إميتعل م ام تعل امفىأ تل مىهرت،تف7117    ت ىماهتلل ت مهتج أمم تم ممدتعل ىمامأ تلم فتت(1 
ُل  تهلأمحت مهت.تلرتا عىاحت ا ترص  تجاإصص  ت هتعأللج يتعل افىأ تعلإ ص تلعلإ أى 

 ج جمم تعامما اللأ تم مملتعلىممى تاج أمم ع تت(Nerciatقألرت لممم  ىدتجممعتى أ ممحتمىاممأ د ل مم تممم  
علملتت،تل  تا ى نتهل تعلقأ تتللمم ج تفم رتجاا م  تهلم تعلالل أم ت صم   تر م تإم ج  ،تل اله 

اممىيتعل ىأمم تعلجممقللنتلعااممحتهلمم تعلا مم يتعل ى أمم تلامملىأ ت ا مميتعل قمملأأر(ت،تاممل هت ممهت جمم ه
ل ممم تامممايت.ت701-701ص،تعلجصممم ىتعلاممم   ،تعامممم  أل .تهلهمممم يتلصمممق  تم مممقتعإا ممم و

 ى ممالدتعلفلللمأمميت لامم رتج جمم ت لامم رتعل اممفىأ تلعلاأ اممأ ت أجمم ت  مم تعلى مم رت  ممملعرتتع ترإ مم ىت
 .ت11-15ص،تعلجص ىتعلا   ،تلهمه،تلقا  صأيتأمظىت(علاأ اأ 

اأمم  تجممعترتعلقأمم تتف مممدتااجاممعت  ال مم دت.تلاامم ىتعإلىمم ى تر17ص،تعلجصمم ىتم اممح،ت(تلهمممه2 
علمملعلهتاممقأج رت  ىمم تلصمم دت قم مم تكى أ مم تعلجاممالاكت  ممم ج تاعىاممحت ممهت صممىهتعامما  ق  تعلمملعلهت

ت؛71ص،تعلجص ىتعلا   ،ت لى ل.تعاا   ي ت إج  تلره عه ت ص م  تىج  أ  ت
Travels of Lady Hester Stanhope,forming the completion of her 

memoirs(London,1946) vol. 3,p. 334-337.  
ت.تص.ت ،تعلجص ىتعلا   ،ت(تإج  ى3 



 م6136هـ/3311                   ( 26العدد ) –آداب الرافدين 

 178 

ىمممم  يتعل اممممم ت ممممأرتأءىمممىتلقمممم تإ مممملت ى ت لىهمممم ت ممممهتاىعت ممممللىتعيم امممم فتعل مممم   هتلع 
ت.ت(1 علق م مأأرتلق ترجيتررتافلرتل  تعلال ج تعلاأ اأ ت هتعلجم   

ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت

 ةـالخاتم
ا مممم تااى مممم تعلقأمممم تتامممما م لغت ممممهتعلىممممى تجممممرتعلاامممم ىغتعلاىأ مممم تلعلىممممأ   تتتتتتتت

 يت مممهتجمال ممم تعل مممألنتف ممممدتااممما ،تعلجم لأممم تلقممم تف أمممىتجمممرتعلا ممم تتلعلامممق أى
فت7381لعلى  لم تلعلاملعلتجمم فتعلىم لىتلعلاأ امهتعلج مىلنت ىعماملعتيجم ىاأرتلم فت

ت.تعللتتال عتل  تررتاءا تهج ىع لىأ ت هتعلىى تلاص  تجقف تلق تلىاتعل   
فمم رتلى الا مم تلعامما   ل  تلق ممألنت ع ممعتررتام مم تفمميت ىلعا مم ت امم تل  ممدت

 ممممىىتى ممممأ تعلممممملاىعوتعل ىأ مممم مهتآمممممملعيت،تف7383ل ممممهتلممممم فت،تا ممممدت   قمممم تعلمممممَ أر
ت.ت  لجىاالرت  عتىعا   تعلا  ل تتلاإصأصحتلاا أ ت ألم  تعلجاىعفج 

                                                 

لفم رتعلجم ى تأإىملرت  منت  م دت.ت(تجرتعلج أىتررتا ج م  تف رتج     ت قى عتىاأىعدتاأاملر1 
يمحت  اغتعلم   ترممحتجمرتأ م ليتللميتفم رتأصم غت مقجىع ت،تعلاأالرتجرتهلهتعلىاأىعد

 تعلىممماأىعدتلرصممم  دتىممماأىعدتعلاأاممملرتهممملهتا مممىنت قم مممت–فجممم تأمممىلاتت-ج لأممم تججأاممم !ت
ت.تص.ت ،تعلجص ىتعلا   ،تإج  ى.تعلجص   ت مك عوتعلادك
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ل ممممدتعلقأممم تتاممما م لغتف أمممىع ت مممهتم  أممم ت أ ا ممم ت  ممم تعرتاإقمممدتعل فلجممم ت
لف رتأف هتررتالفىتت،علىأ  مأ تلرت لج  ت قإلدتاما    تل ظ دتجرتاملرتج ى 

هلت  امدتامظمىت،تا   تل ق  تلاا ظتلأم ه تلااصمقغتىم ا ه تعافت ق ه تكعمفقاىعكتفه
هلم ت ىأ  مأم ت قم م تعل قمم تعلملتتلمفتأجم  مم تعلافمىأفتعلملتتاامما  تلاما ىنتهمهتفأممنت

ت.تاللحتلم ج تاإ عتعلىى تفقحتإلىع ا  
ل ىممدتعلقأمم تتامما م لغت ممهت صممىه ت ممهت قمم  تامملرتاماظممىتعفاجمم يتعلم مملو ت

 ممهت يلمم تت،جقفمم تلقمم تلممىات أممدتعلج مم  تعلاممهتف مممدتا ا مم ت  مم تلهممهتررتاصمم  
للفمرتهملهتعلم ملو ت  أمدت لرتررتأا  م ت،تىجاأ تا م فهت  م ت امى تعل صملىتعلصمقأ أ 

ت.تجم  تىهوتىافتفيتج ت للاحت هتهلعتعلا أيتجرتا  تلج ي
ف مدتعلقأ تتاا م لغتا قفت  رتاءلنتاج أ تر  أ ت هتعلىى تا مفتر  م وت

علىى تلعلااليت أحتا دتىل أا م ت  م ج تما مدت مهتا للهفتلاأ ى ت،تللقج وتل م مأر
افلأرتلال  دتلعا  تجعت ف فتعلجم   تلق ترجيتاقاأ تج   تلق تاىعىتعلج  م ت

ت.تعللتترااحت لم  ىدت هتجصىتلعرتافلرتى أااح
ل ممهتلمم فت.تفت  أممى 7381 اأممىعر/تألمأمملتت18ال أممدتعلقأمم تتامما م لغت ممهت

لقمممم تاأممممىتى مممم تجممممرتجج قممممهتفتىممممأ تى ممممأ ت أممممىتعلجإقممممصت ممممىأ   تل مممم ت7177
فتاامممم  دتر مممم علتعل ممممىغتعألهقأمممم تعلق م مأمممم تهلمممم تممممم ات7133ل ممممهتلمممم فت.ت ىأ  مأمممم 

  جمم ترهمميت قمم  ت،ت  ىه  علمملتتفمم رتأ ا مم تعمممحتفمم رتجقأ مم  ت  لمملهغت اممغتعإلىمم ل د(
علاممهت مم لىه ترلمم  دت  م مم ت ممهت،تلااممقأجحتلقامم  ى تعل ىأ  مأمم ،تامملرتهلمم تاجممعتى  ا مم 
اجمم  تهأامم  ت مم ىعىتعلامم  ى تل أممعتعلجمممايتفمم رتللجممعتع.تل أممحتعلج ممىتعلصممأ هت ممهت قمم  

 ممافتعل ممىعىت  ممى تجمم تا  م تجممرتى  ا مم ت  مم تعل صممليتلقمم تجلع  مم ت،تجفم رتآإممىتلق  ممى
ت.تل  ق تاا م لغ

ت
ت
ت
ت
ت
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Political Activity of Lady Hester Stanhope in Syria 

1810-1839 A.D 

Mahmood S.Sa'eed, Ph.D 

Abstract  

This research attempts to highlight about English Lady 

lived in the East about twenty nine years in search for effective 

political role.  

Lady Hester Stanhope played a role in the imperialism  

division plans in the Arab East 
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         The aim of this research is exposure about the historical 

important to political activity of Lady H. Stanhope in Syria , 

especially Mount of Lebanon.  

The research was divided in to three sides; first deals 
with Lady H. Stanhope rise and her political creating. Second 
tackles  her journey and political activity in the East. Third 
deals with settling in Mount of Lebanon and her activity there. 


