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 مقدمة .1

تاريخ الحممة الفرنسية عمي مصر مف حيث أسباب حدوثيا  تناولتىناؾ العديد مف الكتب 
وأعتقد أف الكتابة عف ىذه الحممة لف تتوقؼ ألنيا  ما ترتب عمييا مف نتائجحداثيا و سرد ألو 

بالرغـ مف قصرىا بالنسبة لفترات أخري مف تاريخ كانت فترة ثرية باألحداث واألفكار واآلراء 
مصر ، وكمما مر الزمف وتجدد البحث يكتشؼ الباحثوف أمورًا جديدة عف الحممة وىذه 

حدث وال تحذؼ أيضًا أحداث قد وقعت ، بؿ االكتشافات والكتابات ال تضيؼ أحداث لمحممة لـ ت
إنيا تعيد قراءة أحداث الحممة المتواترة في الكتب وتتأمميا مرة أخري وتحمميا بأسموب جديد 
يتناسب مع روح العصر ، أما تاريخ الحممة نفسو فمكتوب وموثؽ في عدة كتب ككتاب 

صؼ مصر لعمماء الحممة عجائب اآلثار لمجبرتي وتاريخ الحركة القومية لمرافعي وكتاب و 
 الجنراؿ خري والمذكرات كمذكراتأنفسيـ فضاًل عف ما ورد عنيا في العديد مف الكتب األ

عت وانتشرت بعد ذلؾ ب  ومذكرات أحد ضباط الحممة التي ط  نابميوف الذي تولي قيادة ىذه الحممة 
بعض المكتوب عنيا ، وبالتالي فإف ىذا الكتاب ليس سردا ألحداث الحممة ولكنو إعادة لقراءة 

نتأمؿ ما جاء فيو برؤية جديدة لعمنا نستخمص ونكتشؼ معًا دروس جديدة ، باإلضافة لكتابة 
 بعض وجيات النظر المختمفة ونتائج بعض األبحاث السابقة عنيا في بعض الكتب ، 

فالبحث في التاريخ ال يتوقؼ أبدًا بالرغـ مف عدـ تغير أحداث التاريخ ولكف الذي يتغير ىو 
رؤيتنا ليذه األحداث وتحميمنا ليا كمما مضت قافمة الزمف ، فيساعدنا ذلؾ عمي فيـ الحاضر 
والتخطيط لممستقبؿ ، وأرجو أف يفترض القارئ حسف النية فيما يجده مف أخطاء أو وجيات 

وال أحد يممؾ الحقيقة لفة لما يراه فباب البحث مفتوح والصواب والخطأ فيو وارد دائمًا نظر مخا
وعف ىذا الموضوع كتب  فالحقيقة التي يصؿ إلييا المؤرخ ىي حقيقة صحيحة نسبياً المطمقة ، 

 الدكتور حسف عثماف ما ممخصو :
يبمغ الحقيقة التاريخية  منيج البحث التاريخي ىو المراحؿ التي يسير خالليا الباحث حتي -) 
ويقدميا إلي المختصيف بخاصة والقراء بعامة ، وتمخص ىذه المراحؿ في  -بقدر المستطاع–

تزويد الباحث نفسو بالثقافة الالزمة لو ، ثـ اختيار موضوع البحث وجمع األصوؿ والمصادر 
ثبات صحتيا وتعييف شخصية المؤلؼ وتحديد زماف التدويف ومكانو وتحري نصو  ص األصوؿ وا 

ثبات الحقائؽ التاريخية وتنظيميا وتركيبيا  وتحديد العالقة بينيا ونقدىا نقدًا باطنيًا وسمبيًا وا 
نشاء الصيغة التاريخية ثـ عرضيا عرضًا تاريخيًا معقوالً  وينبغي ،  واالجتياد فييا وتعميميا وا 

يقة المطمقة إذ أف ىذا عمينا أف نالحظ أنو ليس المقصود بالحقيقة التاريخية الوصوؿ إلي الحق
أمر غير مستطاع لعوامؿ مختمفة مثؿ ضياع األدلة وانطماس اآلثار ومثؿ األغراض والمصالح 
، ومف ذا الذي يمكنو أف يعرؼ الحقيقة المطمقة في الماضي أو الحاضر ؟ وىؿ يمكف لإلنساف 
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قيقة صحيحة أف يعرؼ حقيقة ذاتو تماـ المعرفة ؟ فالحقيقة التي يصؿ إلييا المؤرخ ىي ح
نسبيًا ، وكمما زادت نسبة الصدؽ فييا اقترب التاريخ مف أف يصبح تاريخًا بالمعني الصحيح 

 في حدود إمكانو
وحينما يعكؼ عمي دراسة التاريخ لف يجد الوقائع أو الحوادث ماثمة أمامو وعميو عندئذ أف 

ات ومنشآت وآثار يتجو إلي دراسة وفحص مخمفات اإلنساف وآثاره مف كتابات نقوش ومصنوع
اإلنساف كميا تحمؿ بيف طياتيا أسرار الحوادث وخفايا التاريخ وىي تظؿ أبدًا صامتة ال تبوح 
بأسرارىا إلي أف يتمكف المؤرخ بالدراسة الطويمة وبالتأمؿ العميؽ مف أف يحمميا عمي النطؽ 

 1( -وعمي التعبير عف أسرارىا وخفاياىا 
ريخ ال يستطيع أف يجـز بأف ما يكتبو ىو الحقيقة الباحث في التاومما سبؽ يتضح أف 

المطمقة ولكنو جانب منيا يراه طبقًا لرؤيتو الخاصة ، وستظؿ ىناؾ العديد مف أسرار وخفايا 
 التاريخ ستظير يومًا ما لنتعمـ منيا ونستفيد ، 

 واهلل مف وراء القصد وىو المستعاف 
                                                                 

 محمد عرموش                                                              
  2118يونيو  21                                                           
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 الفصؿ األوؿ  .2
 بريطانيا وفرنسا ومكاف المواجية 

 البر أـ البحر :
عندما نتأمؿ الصراع المسمح الذي كاف دائرًا بيف بريطانيا وفرنسا لتحقيؽ المصالح الخاصة 

كؿ منيما في الفترة التي سبقت الحممة الفرنسية عمي مصر سنجد أف كال مف الدولتيف ل
الكبيرتيف كانت حريصة عمي أف تقع المعركة في المكاف المفضؿ بالنسبة ليا ، فكانت فرنسا 

ي البر وبريطانيا ىي األقوي في البحر ، بحكـ موقعيا كجزيرة فيي أمة بحرية في ىي األقوي ف
األساس تيتـ بالسفف والمالحة البحرية ، وكاف لدييا أسطوؿ قوي يسيطر تمامًا عمي معظـ 
بحار العالـ ، أما فرنسا في ذلؾ الوقت فقد كاف بيا جنراالت عمي أعمي مستوي مف الكفاءة 

ونابرت الذي كاف بارعا في قيادة الجيوش البرية وتحقيؽ االنتصارات تمو كالجنراؿ نابميوف ب
والتي كاف ليا العديد مف االنتصارات والذي تـ اختياره لقيادة الحممة الفرنسية عمي مصر 

 األىداؼ التي وردت في كتب التاريخ وسوؼ نذكرىا ونتأمميا أيضًا في ىذا الكتاب ، 
ف يصؿ جيش نابميوف إلي مصر وبمجرد تواجده عمي أرضيا إذف فالمطموب بالنسبة لفرنسا أ

فمف يممؾ اإلنجميز القدرة عمي مواجيتو برًا ولكف كانت المشكمة الكبري ىي كيؼ يصؿ إلي 
مصر بحرًا ويتعرض في الطريؽ إلي أسطوؿ بريطانيا الرىيب ، فيضيع وتضيع معو أحالـ 

 فرنسا بؿ وأحالـ نابميوف نفسو ، 
تخطيط لمحممة يتسـ بسرية غير مسبوقة حتي أف جنود الحممة أنفسيـ لـ وبالتالي كاف ال

يعرفوا وجية الحممة ، ولتوضيح ذلؾ سنذكر ىنا بعض ما كتبو أحد ضباط الحممة في مذكراتو 
 لندرؾ مدي السرية التي اتسمت بيا ىذه الحممة أثناء توجييا مف ميناء طولوف إلي مصر 

 : أيف تتجو عمي متف السفينة وال يعرفوف إلي
 ورد ما يمي :مذكرات ضابط في الحممة الفرنسية عمي مصر  ففي
وقد خيبت الطرؽ التي سمكناىا كافة تكينات بحارتنا ، وغيبت عنيـ الغاية التي  - -) 

ذا نأينا عنو فالذىاب إلي سردينيا ،  نستيدفيا ، فإذا سرنا بمحاذاة الشاطئ قالوا إنيا جنوة ، وا 
تختمؼ في كؿ لحظة بيد أف كؿ ىذا المغط ما لبث أف توقؼ حينما صدر ىكذا راحت المزاعـ 

لنا أمر باالتجاه صوب سردينيا وراح الجميع إثر ىذا يتصايحوف : )إذًا ستتـ عممية اإلنزاؿ 
ىذا المساء ومع صباح الغد سنكوف أسياد ىذه الجزيرة( ، وكـ كانت دىشة ىؤالء العرافيف 

البحر بعد عدة أياـ أمضيناىا في تمؾ المحطة وما  حينما صدر أمر بالمضي صوب عرض
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لبثت اليابسة أف غابت مف جديد عف ناظرينا وعاد ضباط البحرية يصيحوف :)اآلف لـ يعد ثمة 
 شؾ نحف نتجو إلي صقمية( ، 

ما لبثت أف سرت أنباء تفيد رؤية قموع إنجميزية في األفؽ وسرعاف ما انتشر ىذا الخبر 
ه ىمسًا حتي خشينا أف تكوف قافمة )سيفيتا فيشيا( التي كاف مقررًا أف وراحت تتناقمو األفوا

تمحؽ بنا عند سردينا قد سقطت في أيدي العدو وقد أدي ظيور تمؾ األشرعة في األفؽ إلي 
تدعيـ مخاوفنا وصدر أمر ألسطولنا بتفقد األمر فانطمقت السفينة سبارسيات واكتشفت أف 

كب شراعية فصمتيا بعض الرياح عف األسطوؿ ومع ىذا داـ األمر ال يعدو أف يكوف مجرد مرا
بعد حيف بمغنا مشارؼ صقمية وقد ظنيا البحارة محطة الرسو نظرًا ، القمؽ وتزايدت المخاوؼ 

لمسرعة التي كنا نسير بيا وراحوا يقولوف : )اآلف تأكد األمر البد أننا ذاىبوف إلي مالطا ( ، 
وبينما نحف نسير كيفما شاءت الرياح وآلية ، نري  ربما تصدؽ تكيناتيـ ىذه المرة سوؼ

 البحار لمحنا مرة أخري في األفؽ سفنًا لـ تبد لنا فرنسية البد أنيا المفرزة اإلنجميزية المتقدمة 
أصدر األميراالي أمرًا باالستكشاؼ فاطمقت سفينتنا مف جديد ولمحت أربع سفف دنمركية تحمؿ 

رتيا مما جعمنا نعتقد أف تمؾ الجزيرة ىي غايتنا بؿ أصبحنا القمح لجزيرة مالطا فاعترضنا مسي
ىيأت لنا الرياح االقتراب مف ىذه الجزيرة الشييرة التي رحنا ننظر ، شبو متأكديف مف ىذا 

إلييا وكأنيا األرض الموعودة وخاتمة مشوارنا ، في ىذه األثناء لمحنا مراكب شراعية كثيرة ، 
جميزي( بينما طمأنو آخر بأنيا سفف فرنسية وما لبثت شكوكنا قاؿ أحدىـ : )إنو األسطوؿ اإلن

أف تبددت بعد أف تعرفنا عمي السفينة الكوراجوز المكمفة بحراسة قافمة سيفيتا فيشيا التي 
ٍ  لحقت بنا وىي في خير حاؿ دوف التعرض  ظمت محط اىتمامنا الدائـ منذ أف ارتحمنا ، أخيرًا

سعادتنا غامرة وعمي الرغـ مف الوجود القوي لإلنجميز ألي ىجـو أو تكبد أي خسائر فكانت 
 2(في البحر األبيض إال أف الحظ حالفنا ولـ نمقيـ 

 نمسوف يبحث عف الفرنسييف في البحر :
وجدير بالذكر أف األسطوؿ اإلنجميزي بقيادة نمسوف كاف يبحث عف العمارة البحرية الفرنسية 

عمييا لمحافظة نابميوف عمي أسرار الحممة وقد في البحر المتوسط ولـ يتمكف مف العثور 
نو المصريوف مف وصؿ نمسوف بالفعؿ إلي اإلسكندرية قبؿ وصوؿ الحممة الفرنسية ولـ يمك  

االنتظار بيا ثـ غادرىا وعاد بعد أف تمكنت الحممة الفرنسية مف احتالؿ مصر فقاـ األسطوؿ 
نعرؼ جميعًا كما ر البحرية الشييرة اإلنجميزي بتدمير األسطوؿ الفرنسي في معركة أبي قي

ىذه المذكرات فيي تتضمف ولكف قبؿ أف نتحدث عف ىذه األحداث دعنا نتأمؿ أواًل ما ورد في 
العديد مف المعاني ، كالثقة الغير عادية في القائد ، وىي الثقة التي تتأكد عندما يتواجد 

                                                           
 ترجمة وتقديـ كاميميا صبحي –مذكرات ضابط في الحممة الفرنسية عمي مصر  2
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في ذلؾ الوقت ، ولكنيـ  الجنود في عرض البحر معرضيف ليجـو مف أقوي أساطيؿ العالـ
يعرفوف أف ليـ قائد عمي أعمي مستوي ، كما يتضح مف ىذه المذكرات أف البحارة أنفسيـ لـ 
تكف لدييـ أدني فكرة عف اتجاه الرحمة البحرية ، يا ليا مف سرية ، نابميوف فقط ىو الذي 

ة البحرية الفرنسية يعرؼ وقائد األسطوؿ بالطبع ، كما يتضح أيضًا بقميؿ مف التأمؿ أف العمار 
لـ تكف تبحر في خط مستقيـ إلي وجيتيا بؿ كانت متعددة المناورات إلي الشماؿ أحيانا ثـ إلي 
الجنوب أحيانًا أخري حتي أف األسطوؿ البريطاني الذي كاف يبحث عنيا وصؿ إلي اإلسكندرية 

اإلنجميز ،  قبؿ وصوليا كما سنري ، وىذا يدؿ عمي تسرب خبر إبحار السفف الفرنسية إلي
وىو أمر طبيعي نظرًا لضخامة العمارة البحرية الفرنسية وكثرة السفف التجارية وغيرىا في 
البحر وتداوؿ األخبار وحركة السفر ، وقد كاف جيش نابميوف البري بالكامؿ بكؿ معداتو 

وعدد  3ألؼ مقاتؿ 36وكاف جيش نابميوف مكوف مف محموؿ عمي ىذه السفف وأسمحتو 
 4سفينة حربية ( 55سفينة يحرسيا أسطوؿ مؤلؼ مف  ةي نقمتيـ حوالي ) ثالثمائالسفف الت

فتأمؿ معي عزيزي القارئ كؿ ىذا العدد مف السفف يصؿ سالمًا وفي سرية تامة إلي مصر ، 
 ياليا مف عبقرية مف قائد عسكري محنؾ يصطحب معو قائد اسطوؿ خبير 

 برتي لوصوؿ اإلنجميز إلي اإلسكندرية :وصؼ الج
سجؿ المؤرخ الكبير عبد الرحمف الجبرتي أحداث الحممة الفرنسية عمي مصر بأسموب ممتع 
لمغاية وقد وصؼ لحظة وصوؿ األسطوؿ اإلنجميزي إلي اإلسكندرية قبؿ وصوؿ نابميوف وكيؼ 
استقبمو أىؿ اإلسكندرية ودعنا نستمتع معًا بما كتبو الجبرتي ثـ نتأممو ، وقد تضمف ىذا 

ستياء الجبرتي مف سنوات الحممة بشكؿ عاـ ألف ىذا الوصؼ ورد مع بداية الوصؼ أيضًا ا
ىػ )  1213سنة  5كتب الجبرتي يصؼالثالث حيث  الحممة سنوات أوؿ سنة مفحداث سرده أل

وىي أولي سني المالحـ العظيمة والحوادث الجسيمة والوقائع النازلة والنوازؿ اليائمة  - -
وتضاعؼ الشرور وترادؼ األمور وتوالي المحف واختالؿ الزمف وانعكاس المطبوع وانقالب 
الموضوع وتتابع األىواؿ واختالؼ األحواؿ وفساد التدبير وحصوؿ التدمير وعمـو الخراب 

{ }و  وتواتر األسباب  وف  بُّؾ  ل ي ْيم ؾ  اْلق ر ى ب ظ ْمـ  و أ ْىم ي ا م ْصم ح  ، وفي يـو  ( سورة ىود117)م ا ك اف  ر 
ـ" وردت مكاتبات عمي 1789يونيو  24األحد العاشر مف شير محـر الحراـ مف ىذه السنة "

 يد السعاة مف ثغر اإلسكندرية ومضمونيا:

                                                           
  82صفحة  1تاريخ الحركة القومية ) الرافعي ( ج 3
  84صفحة  1تاريخ الحركة القومية ) الرافعي ( ج 4
 ولكف تأكد أف الذي لف تفيمو ستشعر بمعناه وبمعني كؿ حرؼ فيوقد يكوف بعض كالـ الجبرتي غير مفيـو لمبعض حاليًا  5
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ة مراكب مف مراكب اإلنكميز ووقفت عمي أف في يـو الخميس ثامنو حضر إلي الثغر عشر  
البعد بحيث يراىا أىؿ الثغر وبعد قميؿ حضر خمسة عشر مركبًا أيضًا فانتظر أىؿ الثغر ما 
ذا بقايؽ واصؿ مف عندىـ وفيو عشرة أنفار فوصموا البر، واجتمعوا بكبار البمد  يريدوف وا 

محمد كريـ اآلتي ذكره، فكمموىـ  والرئيس إذ ذاؾ فييا والمشار إليو باإلبراـ والنقض، السيد
واستخبروىـ عف غرضيـ فأخبروا: أنيـ إنكميز حضروا لمتفتيش عمي الفرنسيس ألنيـ خرجوا 
بعمارة عظيمة يريدوف جية مف الجيات وال ندرى أيف قصدىـ فربما دىموكـ فال تقدروف عمي 

قوؿ وظف أنيا مكيدة دفعيـ وال تتمكنوف مف منعيـ، فمـ يقبؿ السيد محمد كريـ منيـ ىذا ال
وجاوبيـ بكالـ خشف فقالت رسؿ اإلنكميز: نحف نقؼ بمراكبنا في البحر محافظيف عمي الثغر ال 
نحتاج منكـ إال اإلمداد بالماء والزاد بثمنو، فمـ يجيبوىـ لذلؾ وقالوا: ىذه بالد السمطاف وليس 

إلنكميز وأقمعوا في البحر لمفرنسيس وال لغيرىـ عمييا سبيؿ فاذىبوا عنا، فعندىا عادت رسؿ ا
 6ليمتاروا مف غير اإلسكندرية وليقضي اهلل أمرًا كاف مفعوال (

ذا تأممنا ما سبؽ مف كالـ الجبرتي سنجده يحمؿ العديد مف المعاني ، منيا جيؿ المصرييف  وا 
التاـ بالموقؼ الدولي وطبيعة الصراع بيف بريطانيا وفرنسا ، ومنيا أيضًا مدي اعتزاز 

في ذلؾ الوقت بانتمائيـ لمدولة العثمانية والسمطاف العثماني ، وكذلؾ عدـ إدراكيـ  المصرييف
بمقدار تطور الجيوش العالمية في ذلؾ الوقت واالنخفاض الكبير في مستوي جيوش المماليؾ 
والدولة العثمانية مقارنة بجيوش بريطانيا وفرنسا ، كما يتضح مف كالـ الجبرتي مدي إيمانو 

 وقدره والصبغة الدينية في سرده لألحداث واستشياده بآيات مف القرآف الكريـ بقضاء اهلل 
عندما وصمت إلي القاىرة انتشر القيؿ والقاؿ بيف الناس أما المماليؾ فمـ فىذه األخبار  أما

ييتموا بشئ مف ذلؾ عمي حد تعبير الجبرتي ) ولـ يكترثوا بو اعتمادًا عمي قوتيـ وزعميـ أنو 
وطبعًا ىذا الكالـ  7ع الفرنج ال يقفوف في مقابمتيـ وأنيـ يدوسونيـ بخيوليـ (إذا جاءت جمي

كمو غرور وليس لو أساس مف الصحة ألف المماليؾ كانوا أضعؼ مف أف يواجيوا جيشاً 
حضاريًا قويًا مؤسس عمي أسس عممية وأسمحة حديثة متطورة فضاًل عف أف المماليؾ لـ 

عمي ما يبدو لتجعميـ يثقوف بالنصر فمـ يكف ليـ الحؽ في يكونوا في حالة مف قوة اإليماف 
 النصر سواء بأسباب الدنيا أو أسباب السماء واهلل أعمـ 

 وقفة تأمؿ لمجيؿ بالموقؼ الدولي :
كانت مصر عند وصوؿ نابميوف والية تابعة لمدولة العثمانية وكاف المماليؾ يحكمونيا بتفويض 
مف السمطاف العثماني وعمي الرغـ مف وجود والي عثماني في مصر إال أف إبراىيـ بؾ ومراد 

                                                           
  1صفحة  5عجائب اآلثار في التراجـ واألخبار ) الجبرتي ( ج 6
  2صفحة  5عجائب اآلثار في التراجـ واألخبار ) الجبرتي ( ج 7
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بؾ كانا الحكاـ الفعمييف لمصر ، وكاف بأيدييما األمر والنيي وكانا يجيالف تمامًا طبيعة 
ع بيف بريطانيا وفرنسا ، وخير وصؼ ليذا الموضوع ما كتبو األديب الكبير يحي حقي الصرا

 حيث كتب ما يمي : 
السؤاؿ الذي يتردد في خاطري وأنا أقرأ تاريخ مصر الحديث ىو عف مدي إلماـ قادتيا  - -) 

سبب وقوعيـ في أخطاء كثيرة  –فيما أعتقد  –بالموقؼ الدولي ، فإف الجيؿ بو كاف 
صا  بتيـ بخيبة أمؿ مف جنس واحد ، مرة بعد مرة دوف أف يتعظوا وا 

لـ يتمثؿ الجيؿ المطبؽ بالموقؼ الدولي كما تمثؿ في إبراىيـ بؾ ومراد بؾ حينما ظير أسطوؿ 
نمسوف أماـ الشواطئ المصرية وأرسؿ إلييما يقوؿ إنو يطارد أسطوؿ نابميوف الذي أبحر لغزو 

 ؟ ولماذا يريد غزو مصر ؟ ولماذا تطارده حضرتؾ ؟ مصر ، لـ يسأؿ أحد مف ىو نابميوف
قاال لو إف مصر كنانة اهلل في أرضو وىي منيعة ألنيا مف بالد الدولة العمية ، حسباىا زعقة 
أو كرشة بيف اثنيف مف العصبجية ال شأف لمصر بيما ، ومع أف مصمحة المماليؾ توحدت 

مراد بؾ وزميمو لـ يحاوال أف يمعبا  ومصمحة إنجمترا في صد عدواف فرنسا عمي مصر ، فإف
ورقة نمسوف ضد نابميوف ، كانا يجيالنو كؿ الجيؿ الصراع القائـ بيف إنجمترا وفرنسا ، وعاد 
نمسوف مف حيث أتي دوف أف يظفر بإنساف يفيـ عنو ، ليس في الجبرتي أي دليؿ عمي أف 

يمة إنجمترا في لكسر شك -قبؿ كؿ شئ–مصر أدركت أف سبب غزو نابميوف ألرضيا ىو 
أوروبا والمحيطات كذلؾ لـ ينطؽ نابميوف لممصرييف بكممة واحدة تعينيـ عمي فيـ الموقؼ 

 الدولي ودور مصر فيو ، لعمو وجدىـ دوف مستوي الفيـ
ىناؾ كتب في التاريخ عنوانيا )لو أف ......( ، فمف الجائز أف يكوف مف بيف فصوليا 

)ماذا كاف سيحدث لو أف مراد بؾ وزميمو سمحا لنمسوف  محاولة اإلجابة عمي السؤاؿ اآلتي :
بانتظار نابميوف أماـ شواطئ مصر بحيث يتـ تحطيـ أسطوؿ نابميوف في موقعة أبو قير قبؿ 
 -الغزو ال بعده؟( ، لؾ أف تتخيؿ ما تشاء فإني ال أحب ىذه التخمينات ألنيا سفسطة فارغة 

مي إبراىيـ بؾ ومراد بؾ ، لـ يكف كؿ مف الخطأ إطالؽ وصؼ )القادة( ع - - - - - -
منيما في حقيقة األمر إال شيخ منصر ىمو السمب والنيب وامتالء جوفو وخزائنو ، فميس 

  8( بعجيب عمييما ىذا الجيؿ المطبؽ بالموقؼ الدولي ودور مصر فيو
براىيـ بؾ  إلي ما كتبو األستاذ وننتقؿ ىذا بعض ما كتبو األستاذ يحيي حقي عف مراد بؾ وا 

فقد كتب تحت عنواف كذاب الزفة يصؼ إبراىيـ بؾ ومراد بؾ آخر مف سيطر مف جماؿ بدوي 
 بكوات المماليؾ عمي حكـ مصر في العصر العثماني ما ممخصو :

                                                           
 نظر قابمة لمتصحيح(تحت عنواف )وجية ممخص ما ورد  مف كتاب )صفحات مف تاريخ مصر( لمكاتب الكبير يحيي حقي 8
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يتمتعاف بكمية ىائمة مف السفالة  –إبراىيـ بؾ ومراد بؾ  –) كاف ىذاف الممموكاف الغاصباف 
أسداف جسوراف عمي الشعب المصري المسالـ المستكيف وال يتورعاف عف وقمة الحياء فيما 

حرؽ القرى وتدمير المزروعات وىتؾ األعراض وسبي النساء وسفؾ الدماء وتشريد الناس في 
الفموات مف أجؿ حفنة رياالت ولكنيما كانا أرنبيف ىزيميف في ساحة الوغى فما إف يبدأ وطيس 

 يح تاركيف المصرييف العزؿ كاأليتاـ عمي مائدة المئاـالقتاؿ حتي يطمقا سيقانيما لمر 
فإذا زاؿ الخطر وانقشع العدو عاد المماليؾ ليستأنفوا مظالميـ وجبروتيـ بعد أف يقسموا  

بأغمظ األيماف أنيـ تابوا وأنابوا ولف يعودوا سيرتيـ األولي والمؤسؼ أف المصرييف كانوا 
 يصدقونيـ ، فيسمموف إلييـ رقابيـ مرة أخري ،

 ورط نفسو في معركة غير محسوبةكاف إبراىيـ بؾ أكثرىما دىاء ومكرًا ولذلؾ لـ ي 
أما مراد بؾ فكاف كما وصفو الجبرتي " يغمب عميو طبعو الخوؼ والجبف مع التيور والطيش  

والتورط في اإلقداـ مع عدـ الشجاعة ، ولـ يعيد عنو أنو انتصر في حرب باشرىا أبدًا عمي ما 
 " فيو مف اإلدعاء والغرور والكبر والخيالء والصمؼ والظمـ والجور

ولقد دلت جميع األحداث عمي أف ىذا األمير المتسمط كاف مغرورًا إلي حد البالىة " ىمباكًا "  
إلي درجة العبط " جعجاعًا " في تقدير بطولتو وقدرتو عمي سحؽ األلوؼ بضربة واحدة مف 

ولذلؾ تشاءـ المصريوف عندما عمموا أنو سوؼ يتصدي لمالقاة جيش نابميوف  - - -سيفو 
حفو عمي القاىرة قادمًا مف اإلسكندرية ألنيـ كانوا يعرفوف أف قائدىـ " كذاب زفة " ولف أثناء ز 

 يصمد طوياًل في المعركة
وكاف مراد بؾ قد صرح قبؿ خروجو إلي المعمعة بأف الفرنسييف مثؿ حبات الفستؽ ال  

  9يصمحوف إال لمكسر واألكؿ (

 ولكف ما ىي األسباب الحقيقية ليذه الحممة ؟
أ كتب التاريخ ونتأمؿ معًا أىـ األسباب التي أدت إلي شف ىذه الحممة عمي مصر وىذه لنقر 

األسباب قد تبدو مختمفة وكثيرة ومف وجيات نظر عديدة وبالتالي سوؼ أذكر لؾ وجيات 
النظر وأنا أقؼ عمي الحياد تمامًا وأترؾ لؾ تأمميا بنفسؾ فمثاًل ذكر الرافعى عف ىذه األسباب 

نجمترا عمي الفتح ما يمي ) الح ممة الفرنسية ىي دور مف أدوار التنازع الذي قاـ بيف فرنسا وا 
واالستعمار ذلؾ التنازع الذي يرجع عيده إلي القرف السابع عشر واستمر خالؿ القرف الثامف 
عشر ثـ اتخذ طورًا جديدًا بعد االنقالب العظيـ المعروؼ بالثورة الفرنسية ، إف الثورة الفرنسية 

عالف الجميورية  قد دكت معالـ النظاـ القديـ في فرنسا وكاف مف نتائجيا سقوط الممكية وا 

                                                           
  24،  23مصر مف نافذة التاريخ ) جماؿ بدوي ( صفحة  9
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وأكد الرافعى أف أوروبا تحالفت ضد فرنسا حتي تمنع ىذا الزحؼ الثوري  10ـ ( 1792سنة 
مف الحدوث في باقي الدوؿ األوروبية ولكنيا لـ تتمكف مف الوقوؼ أماـ قائد عسكري بارع مف 

نابميوف بونابرت الذي استطاع ىزيمة الدوؿ األوروبية ) لكف انجمترا التي الطراز األوؿ وىو 
كانت أقوي الحمفاء شكيمة وأشدىـ مراسًا بقيت بحكـ موقعيا الجغرافي وسيادتيا في البحار 
بمأمف مف ضربات نابميوف وانتصاراتو ففكر في ميداف حرب يقير فيو انجمترا فوجد أف مصر 

يد عمي ضفاؼ النيؿ دولة شرقية عظيمة تحقؽ ما ش  ؿ إليو أف ي  ي  فخ   - - -ىي ذلؾ الميداف 
كاف يجيش في صدره مف اآلماؿ الكبار ويصؿ منيا إلي ضرب إنجمترا عدوة فرنسا المدود في 

أما الدكتور عمي الصالبي فمو رأي آخر فيو يضيؼ إلي ىذه األسباب سبب  11ذلؾ الحيف (
ضربات الموجية إلي األمة اإلسالمية بشكؿ عاـ حيث آخر ميـ وىو أف ىذه الحممة ىي أحد ال

كتب ما يمي ) انتيز أعداء اإلسالـ تدىور الدولة العثمانية فاستغمت فرنسا ذلؾ الضعؼ 
وأرسمت حممتيا المشيورة بقيادة القائد المشيور نابميوف بونابرت ، كانت تمؾ الحممة صدي 

صطحب نابميوف معو مجموعة كبيرة مف العمماء لمثورة الفرنسية ومتأثرة بأفكارىا الثورية وقد ا
ويؤكد الدكتور الصالبي أف ىؤالء  12عالمًا ( 122الفرنسييف في حممتو ىذه بمغ عددىـ 

العمماء قد تأثروا بأفكار روسو وفولتير ومنتسكيو أبرز مفكري الثورة الفرنسية والمعروفوف 
ه مف شعارات وأفكار تعادي في بانتمائيـ لممحافؿ الماسونية الييودية مف خالؿ ما رفعو 

مجموعيا الديف فيـ ضد أي دولة تقـو عمي مبادئ دينية ) وبالتالي فإنو مف السذاجة أف 
نقبؿ ما يروجو كتاب التاريخ مف أف اليدؼ الرئيسي ليذه الحممة كاف قاصرًا عمي ضرب 

ف ىناؾ أسبابًا ويؤكد أيضًا أف اليدؼ ليس عسكريًا فقط وأ 13المصالح البريطانية في الشرؽ (
أخري فيقوؿ ) ومف ىنا كانت أىداؼ الحممة خميطًا مف أىداؼ اقتصادية وتوسعية وسياسية 
ودينية أو باألحرى غزو عسكري وفكري وليذا اصطحب نابميوف معو في حممتو ىذا الحشد 
اليائؿ مف العمماء ( أما رأي الكاتب الكبير جماؿ بدوي فكتب ما يمي عف ىذا الموضوع ) لـ 

ـ تحمؿ الصبغة  1798تكف الحممة الفرنسية عمي مصر بقيادة نابميوف بونابرت عاـ 
الصميبية التي كانت لمحمالت السابقة التي اجتاحت الشرؽ اإلسالمي في القرنيف الثاني عشر 
والثالث عشر بؿ يمكف وصؼ حممة نابميوف بأنيا كانت " ال دينية " إذا قورنت بحممة سمفو 

لقد جاء نابميوف إلي مصر باسـ الثورة الفرنسية الكبرى المناىضة لمديف  - -لويس التاسع 

                                                           
  71صفحة  1تاريخ الحركة القومية ) الرافعى ( ج 11
  73صفحة  1تاريخ الحركة القومية ) الرافعى ( ج 11
  388الدولة العثمانية ) د عمي الصالبي ( صفحة  12
  388الدولة العثمانية ) د عمي الصالبي ( صفحة  13
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 14والتي ثارت في وجو الكنيسة ورجاليا بنفس العنؼ الذي واجيت بو طبقة النبالء واإلقطاع (
ومف ىنا نفيـ أف نابميوف ىاجـ الكنيسة فيؿ مف المعقوؿ أف يحتـر اإلسالـ ، وىكذا عزيزي 

ت الحممة الفرنسية عمي مصر بقيادة نابميوف وقد تخمميا العديد مف القارئ وعمي أي حاؿ بدأ
لنتابع الصداـ الحضاري بيف شعب  نتأمميا معًا برؤية عصريةاألحداث المثيرة التي أرجو أف 

 متخمؼ بائس وجيش متقدـ قوي ونذكر ما حدث بيف المماليؾ والجيش الفرنسي
 

  

                                                           
  27مصر مف نافذة التاريخ ) جماؿ بدوي ( صفحة  14
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 الفصؿ الثاني  .3
 احتالؿ مصربدء 

 : احتالؿ اإلسكندريةأوال  
كانت اإلسكندرية في أسوأ حاالتيا مف ناحية الدفاعات العسكرية بؿ مف جميع النواحي نتيجة 
إلىماؿ القالع والحصوف والمدافع التي بيا حتي أف قنصؿ فرنسا في مصر أرسؿ قبؿ ذلؾ 

ف القالع تقريرًا عف حالة اإلسكندرية العسكرية وذكر فيو ) إف مرافئ اإلسكندرية خالية م
أما قمعة المنارة " قمعة قايتباي " في ظاىرىا فخمة ولكنيا تكاد تكوف  - -والمدفعية والذخائر 

خالية مف الحامية ومف الذخائر والمدفعية، والمدفعية الباقية ال تصمح لمضرب وال تستعمؿ إال 
ميوف ، ومف ىذا التقرير يتضح مدي ضعؼ اإلسكندرية قبؿ وصوؿ ناب 15في أياـ األعياد (

)وىكذا شاءت األقدار أف ينجو نابميوف وجنوده مف أسطوؿ األميراؿ نمسف فاقتربت العمارة " 
عمـ نابميوف بأف اإلنجميز بالطبع و  16( 1798يونيو  31البحرية " مف مياه اإلسكندرية يـو 
خشي عودة األميراؿ نمسف ومباغتتو بأسطولو في عرض فكانوا في اإلسكندرية قبؿ وصولو ) 

بحر فأمر بالمبادرة إلي إنزاؿ الجنود لمبر واختار لمرسي عمارتو ونزوؿ جنوده جية العجمي ال
واستمر إنزاؿ القوات طوؿ الميؿ ثـ  17التي تبعد عف اإلسكندرية غربًا نحو اثني عشر كيمومترًا (

ف في الصباح قاموا بمحاصرة المدينة واليجـو عمييا بقسوة ولـ تستسمـ المدينة بسيولة بؿ كا
القتاؿ شرس وعنيؼ والمقاومة عمي أشدىا حتي أف نابميوف نفسو كاد أف يمقي مصرعو ) 

ـ  1798يوليو سنة  6كتب الجنراؿ برتييو في رسالتو إلي وزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ 
يصؼ احتالؿ الفرنسييف لإلسكندرية فقاؿ : إف األىالي دافعوا عف أسوار المدينة دفاع 

يب في ىذه الموقعة الجنراؿ كميبر بعيار ناري في جبيتو فجرح جرحًا بميغاً المستميت وقد أص
وقتؿ  - -وأصيب الجنراؿ منو بضربة حجر أسقطتو مف أعمي السور فنالتو رضوض شديدة 

المواء ماس وخمسة ضباط آخروف، وقدر نابميوف خسائر الجيش الفرنسي في مياجمة 
وار " الحكومة الفرنسية في ذلؾ الوقت " بثالثيف إلي اإلسكندرية في رسالتو إلي حكومة الديركت

أربعيف قتياًل وثمانيف إلي مائة جريح وقدرىا بعد ذلؾ في مذكراتو بثالثمائة بيف قتيؿ وجريح 
)18  

                                                           
  162صفحة  1تاريخ الحركة القومية ) الرافعي ( ج 15
  167صفحة  1تاريخ الحركة القومية ) الرافعي ( ج 16
  169صفحة  1تاريخ الحركة القومية ) الرافعي ( ج 17
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 : رواية الجبرتي عف احتالؿ اإلسكندرية
 وصؼ الجبرتي وصوؿ الفرنسييف ومراكبيـ فقاؿ ) فمما دخؿ الميؿ تحولت منيـ مراكب إلي
جية العجمي وطمعوا إلي البر ومعيـ آالت الحرب والعساكر فمـ يشعر أىؿ الثغر وقت الصباح 

فمـ يستطيعوا مدافعتيـ وال  - -إال وىـ كالجراد المنتشر حوؿ البمد فعندىا خرج أىؿ الثغر 
ورجع أىؿ الثغر إلي التترس في البيوت والحيطاف  - -أمكنيـ ممانعتيـ ولـ يثبتوا لحربيـ 

ت الفرنج البمد وانبث فييا الكثير مف ذلؾ العدد كؿ ذلؾ وأىؿ البمد ليـ بالرمي يدافعوف ودخم
وعف أنفسيـ وأىمييـ يقاتموف ويمانعوف فمما أعياىـ الحاؿ وعمموا أنيـ مأخوذوف بكؿ حاؿ 
وليس ثـ عندىـ لمقتاؿ استعداد لخمو األبراج مف آالت الحرب والبارود وكثرة العدو وغمبتو 

وىكذا تـ احتالؿ اإلسكندرية وترؾ نابميوف بيا الجنراؿ كميبر ومعو  19الثغر األماف ( طمب أىؿ
خضاع ما حوليا مف قرى وبمداف وأمره بمعاممة السيد محمد كريـ  قوة مف الجيش لتأمينيا وا 

وزحؼ معاممة حسنة وذلؾ ليتودد لممصرييف رغـ أف محمد كريـ ىو الذي قاد المقاومة ، 
اتجاه القاىرة ليواجو جيش المماليؾ ويحتؿ باقي مصر وبالمناسبة وقبؿ أف  نابميوف بجيشو في

نترؾ اإلسكندرية فإف كميبر الجريح واجو مشاكؿ ومقاومة عنيفة في اإلسكندرية وما حوليا 
 واتيـ محمد كريـ بأنو ىو المحرض والمسبب لكؿ ىذا العنؼ فأرسمو إلي نابميوف وتـ إعدامو 

 : المصري المنشور الفرنسي لمشعب
درس نابميوف مصر وأحواليا جيدًا قبؿ حضوره وأحضر معو مطبعة عربية ومترجميف عمي 
أعمي مستوي واستخدـ المطبعة وىو الزاؿ في البحر في طريقو إلي مصر وطبع نسخ عديدة 
مف أوؿ منشور لتوزيعو بمجرد الوصوؿ إلي مصر حتي ال يضيع الوقت في الطباعة وحتي ال 

قتاؿ دوف تنفيذىا، وكاف ىذا المنشور يؤكد أف نابميوف قد أتي إلي مصر لقتاؿ تحوؿ أعماؿ ال
المماليؾ فقط ألنيـ يسيئوف معاممة التجار الفرنسييف وأعمف أنو لـ يأتي لقتاؿ الشعب 
المصري نفسو وحاوؿ في ىذا المنشور أف يستثير القومية المصرية لفصؿ الشعب المصري 

فييـ الحقد عمي المماليؾ لما يتمتعوف بو مف رفاىية الدنيا  عف األمة اإلسالمية كما أثار
ونعيميا وشمؿ المنشور أيضًا تيديد واضح بحرؽ أي قرية تقؼ في طريقو كما تودد في ىذا 
المنشور لمسمطاف العثماني ويعتبر ىذا المنشور أكبر دليؿ عمي أف نابميوف كاف معتقد بؿ 

وسوؼ أتركؾ مع مقتطفات مف ىذا المنشور  متأكد مف مدي سذاجة وتخمؼ الشعب المصري
 ما جاء فيو :لتقرأ وتتأمؿ 

                                                           
  2صفحة  5عجائب اآلثار ) الجبرتي ( ج 19
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) بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ال إلو إال اهلل ال ولد لو وال شريؾ لو في ممكو، مف طرؼ الفرنساوية  
المبني عمي أساس الحرية والتسوية السر عسكر الكبير أمير الجيوش الفرنساوية بونابرتو 

أف مف زماف مديد الصناجؽ الذيف يتسمطوف في البالد المصرية،  يعرؼ أىالي مصر جميعاً 
يتعامموف بالذؿ واالحتقار في حؽ الممة الفرنساوية ويظمموف تجارىا بأنواع اإليذاء والتعدي 

ىذه الزمرة المماليؾ يفسدوف في اإلقميـ الحسف األحسف  - -فحضر اآلف ساعة عقوبتيـ 
ما رب العالميف القادر عمي كؿ شئ فإنو قد حكـ عمي الذي ال يوجد في كرة األرض كميا فأ

انقضاء دولتيـ، يا أييا المصريوف قد قيؿ لكـ إنني ما نزلت بيذا الطرؼ إال بقصد إزالة دينكـ 
فذلؾ كذب صريح فال تصدقوه وقولوا لممفتريف إنني ما قدمت إليكـ إال ألخمص حقكـ مف يد 

 سبحانو وتعالي وأحتـر نبيو والقرآف العظيـ وقولوا الظالميف وأنني أكثر مف المماليؾ أعبد اهلل
أيضًا ليـ : إف جميع الناس متساووف عند اهلل وأف الشئ الذي يفرقيـ عف بعضيـ ىو العقؿ 
والفضائؿ والعمـو فقط وبيف المماليؾ والعقؿ والفضائؿ تضارب ماذا يميزىـ عف غيرىـ حتي 

شئ أحسف فييا مف الجواري الحساف والخيؿ  يستوجبوا أف يتممكوا مصر وحدىـ ويختصوا بكؿ
العتاؽ والمساكف المفرحة فإف كانت األرض المصرية التزامًا لممماليؾ فميرونا الحجة التي 
كتبيا اهلل ليـ ولكف رب العالميف رءوؼ وعادؿ وحميـ ولكف بعونو تعالي مف اآلف فصاعدًا ال 

ية وعف اكتساب المراتب العالية ييأس أحد مف أىالي مصر عف الدخوؿ في المناصب السام
فالعمماء والفضالء والعقالء بينيـ سيدبروف األمور وبذلؾ يصمح حاؿ األمة كميا وسابقًا كاف 
في األراضي المصرية المدف العظيمة والخمجاف الواسعة والمتجر المتكاثر وما أزاؿ ذلؾ كمو إال 

ئمة وأعياف البمد قولوا ألمتكـ إف ، أييا المشايخ والقضاة واأل 21الظمـ والطمع مف المماليؾ
ثبات ذلؾ أنيـ قد نزلوا في رومية الكبري وخربوا  الفرنساوية ىـ أيضًا مسمموف مخمصوف وا 

ومع ذلؾ  - -فييا كرسي البابا الذي كاف دائمًا يحث النصاري عمي محاربة اإلسالـ 
العثماني وأعداء الفرنساوية في كؿ وقت مف األوقات صاروا محبيف مخمصيف لحضرة السمطاف 

طوبي ثـ طوبي ألىالي مصر الذيف يتفقوف معنا بال تأخير  - - 21أعدائو أداـ اهلل ممكو
فيصمح حاليـ وتعمي مراتبيـ طوبي أيضًا لمذيف يقعدوف في مساكنيـ غير مائميف ألحد مف 
 الفريقيف المتحاربيف ولكف الويؿ ثـ الويؿ لمذيف يعتمدوف عمي المماليؾ في محاربتنا فال

المادة األولي : جميع القرى الواقعة  –يجدوف بعد ذلؾ طريقًا إلي الخالص وال يبقي منيـ أثر 
في دائرة قريبة بثالث ساعات عف المواضع التي يمر بيا عسكر الفرنساوية فواجب عمييا أف 
ترسؿ لمسر عسكر مف عندىا وكالء كيما يعرؼ المشار إليو أنيـ أطاعوا وأنيـ نصبوا عمـ 

                                                           
 لقد لعب نابميوف عمي الوتر الحساس وذكر عدة حقائؽ في ىذا المنشور ولكنيا كممة حؽ يراد بيا باطؿ 21
الحظ معي عزيزي القارئ أف الدولة العثمانية رغـ كؿ شئ كانت الزالت مرىوبة الجانب وكاف لمسمطاف خميفة المسمميف مكانتو  21

 أيضًا 
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ساوية الذي ىو أبيض وكحمي وأحمر، المادة الثانية : كؿ قرية تقـو عمي العسكر الفرن
ىذا المنشور بو مواد أخري وفي نيايتو يطمب نابميوف مف الشعب  22الفرنسي تحرؽ بالنار (

 المصري أف يشكروا اهلل النقضاء دولة المماليؾ 
 وقد عمؽ األستاذ جماؿ بدوي عمي ىذا المنشور فقاؿ : 

ولـ يكف المصريوف وحدىـ ىـ الذيف فضحوا زيؼ نابميوف ، فالعمماء والقادة وكبار   - -)
الضباط الذيف صحبوه في حممتو كانوا يعمموف مدي كذبو ، وكانوا يسخروف منو وىو عاكؼ 
عمي ظير األسطوؿ يدبج صيغة المنشور قبؿ أف يدفع بو إلي المطبعة العسكرية لتطبعو 

ية ، وتحفظ السجالت الفرنسية رسالة القائد البحري " جوبير " إلي بالعربية والتركية والفرنس
وزير بحرية فرنسا والتي يقوؿ فييا : " لعمكـ أييا الباريسيوف تضحكوف حيف تقرءوف ىذا 
المنشور اإلسالمي الذي وضعو قائدنا األعمي ولكنو لـ يعبأ بكؿ سخريتنا مف المنشور " ، بؿ 

خريات أيامو ، بأف ىذا المنشور كاف قطعة مف الدجؿ " ولكنو إف نابميوف نفسو ، اعترؼ في أ
دجؿ مف أعمي طراز " وعندما كاف يجتر ذكرياتو وىو سجيف في سانت ىيالنة ، اعترؼ ألحد 
أخصائو بما فعؿ ، وبرر سموكو بأف " عمي اإلنساف أف يصطنع الدجؿ في ىذه الدنيا ألنو 

طغاة الذيف يستخفوف بالشعوب ، وال يدركوف السبيؿ الوحيد إلي النجاح " وتمؾ طبيعة ال
  23الحقيقة إال بعد أف يزوؿ عنيـ السمطاف فيموتوا كمدا (

ذا تأممنا ىذا المنشور مرة أخري سندرؾ حقيقة ذكرىا نابميوف ربما بقصد أو بدوف قصد  وا 
ا عندما قاؿ عف مصر أنيا اإلقميـ الحسف األحسف الذي ال يوجد في كرة األرض كميا مثمو كم

أشار أيضًا في منشوره إلي عظمة التاريخ المصري عندما قاؿ : وسابقًا كاف في األراضي 
المصرية المدف العظيمة والخمجاف الواسعة والمتجر المتكاثر وما أزاؿ ذلؾ كمو إال الظمـ 

 والطمع
  

                                                           
  6،  5،  4صفحة  5ائب اآلثار ) الجبرتي ( جعج 22
  31مصر مف نافذة التاريخ ) جماؿ بدوي ( صفحة  23
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 الفصؿ الثالث  .4
  المماليؾ والحممة الفرنسية

 فكرة سريعة عف تاريخ المماليؾ :
فقد انقسمت فترة حكـ المماليؾ لمصر  -ؾ في تاريخ مصر بثالثة مراحؿ مختمفة )مر الممالي

ثـ تمتيا المماليؾ البرجية  - - -ـ  1382ـ إلي  1252إلي مماليؾ بحرية استمرت مف 
وىـ سكاف أبراج القمعة والتي انتيت بالفتح العثماني لمصر عمي يد السمطاف سميـ األوؿ في 

لبكوات في العصر العثماني الذيف بسببيـ ساءت سمعة المماليؾ ثـ المماليؾ ا 24ـ ( 1517
وليس مف اإلنصاؼ أف نضع المماليؾ جميعًا بمراحميـ الثالثة في سمة واحدة   بشكؿ عاـ  (،

، فقد كانت بداية المماليؾ البحرية في عيد الممؾ الصالح نجـ الديف أيوب بداية رائعة فكاف 
فأوؿ ما يبدأ بو تعميمو ما يحتاج إليو مف القرآف  -جاب )أسموب إعداد الممموؾ جدير باإلع

الكريـ وكانت كؿ طائفة ليا فقيو يحضر إلييا كؿ يـو ويأخذ في تعميميا كتاب اهلل تعالي 
فإذا صار إلي سف  - - -ومعرفة الخط والتمرف بآداب الشريعة ومالزمة الصموات واألذكار 

السياـ ولعب الرمح ونحو ذلؾ فيتسمـ كؿ طائفة  البموغ أخذ في تعميمو أنواع الحرب مف رمي
معمـ حتي يبمغ الغاية في معرفة ما يحتاج إليو وعندما ينتيي الممموؾ مف تدريبو ويثبت 
جدارتو ويصير محاربًا كفئًا ينقؿ إلي خدمة السمطاف ويتدرج في الرتب حتي يصير مف األمراء 

صارات عمي التتار وبقايا الصميبييف وقد حقؽ المماليؾ البحرية العديد مف اإلنت،  25(-
واستضافوا الخميفة العباسي في مصر وكانت لو مكانتو ، واتسع نفوذىـ في المنطقة وقاموا 

 بخدمة الحرميف الشريفيف
وبمغة ىذه األياـ قد حصؿ المماليؾ البحرية عمي الجنسية المصرية حيث يقوؿ الدكتور محمود 

رقيؽ مف بالد متعددة وأمـ شتي وأصوؿ عرقية متنوعة أنيـ جاءوا إلي مصر ك -) الحويري :
ووجو األىمية ىنا أنيـ أتوا أطفااًل صغارًا انقطعت حباليـ نيائيًا بمواطنيـ األصمية وتربوا تربية 
إسالمية وتعمموا المغة العربية ولـ يعودوا يعرفوف ليـ وطنًا غير مصر واستقروا فييا لألبد 

نب عف مصر وأنيـ ولدوا في أرض غير إسالمية ، أو أنيـ وميما قيؿ في أف المماليؾ أجا
يرجعوف في أصوليـ إلي دماء غير مصرية فإف ىذا القوؿ مردود عميو ، ألف االنتماء 
الحقيقي لموطف يقـو أساسًا عمي خدمة ىذا الوطف والدفاع عنو ورعاية مصالحو ، بغض 

ر منيا ، وىي حقيقة أثبتيا النظر عف الجنس الذي يعيش فوؽ أرضو أو األصوؿ التي تحد
التاريخ عمي مداه الطويؿ ، فميس ثمة وطف يجري في عروؽ أبنائو دماء واحدة نقية خالصة 

                                                           
  93موسوعة حكاـ مصر مف الفراعنة إلي اليوـ ) د ناصر األنصاري ( صفحة  24
  239، صفحة  238مصر في العصور الوسطي ) د محمود الحويري ( صفحة  25
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، ومصر بموقعيا الجغرافي وتاريخيا الطويؿ قد استقبمت أجناسًا عديدة تركت أثرىا فييا  
ف كانت مصر قد امتصت تمؾ األجناس وطبعتيا بطابعيا وشخصيت يا ، فصارت بصورة ما ، وا 

مصرية ، وىذه الحقيقة تنطبؽ عمي المماليؾ في مصر ، فيـ الذيف حموا شعبيا وحاربوا 
باسمو وحافظوا عمي استقاللو ضد الغزاة وينبغي أال ننسي أف المماليؾ منذ ظيورىـ عمي 
مسرح األحداث في مصر ومنطقة الشرؽ األوسط قد ارتبطوا بالشرعية  التي منحتيا ليـ 

سالمية بوصفيـ حماتيا والمدافعيف عنيا وعف اإلسالـ ولذلؾ مف الظمـ الفادح أف الخالفة اإل
 26(-نعتبر المماليؾ أجانب عف مصر 

 : المؤرخ البريطاني ستانمي ليف بوؿ يصؼ بعض أمراء مف مماليؾ العصر العثماني
جدير بالذكر أف المماليؾ في العصر العثماني تحولوا إلي أمراء وبكوات وكانوا قبؿ ذلؾ 
سالطيف ومموؾ في أياـ المماليؾ البحرية والمماليؾ البرجية ، حتي خضعت مصر لمحكـ 

وبالرغـ مف ذلؾ قاـ مماليؾ ، العثماني وأصبحت والية تابعة بعد أف كانت مممكة مستقمة 
حاكاة سابقييـ مف سالطيف المماليؾ لينالوا المجد والشرؼ ولكف كاف ىناؾ العصر العثماني بم

 -)  فرؽ كبير وعف ىذا الموضوع كتب المؤرخ والباحث البريطاني ستانمي ليف بوؿ ما يمي :
والواقع أنو يصعب عمينا كشؼ أي فارؽ جوىري بيف ىؤالء األمراء المتأخريف ، وبيف أولئؾ  -

الذىبي لحضارة المماليؾ ، حقيقًة أف فرصيـ المواتية كانت أقؿ ،  الذيف ظيروا خالؿ العصر
ألنيـ لـ يقووا عمي القتاؿ في سوريا أو آسيا الصغري لمصمحتيـ الخاصة ، وذلؾ ألف الخطط 
التي كانت ترسـ في مصر عمي الدواـ لالستغالؿ األجنبي ، كانت تستخدـ كجانب ضئيؿ 

أف شخصياتيـ وأعماليـ وميوليـ كانت تشبو إلي أبعد  لمجيوش العثمانية ، إال أف مف الواضح
الحدود ما كانوا عميو في القرنيف السابقيف ليـ ، فقد كاف الفرؽ إذف في الحكـ ال في النوع ، 
نما كانوا يشبيونيـ في  ذلؾ أنيـ لـ يكونوا أناسًا ذوي فرص عظيمة مثمما كاف أسالفيـ ، وا 

الحقيقة أف بعضيـ كاف ذا شخصية قوية يمكف و ،  الجنس والخمؽ والعمؿ إلي حد بعيد
في  –عمي سبيؿ المثاؿ  –مقارنتيا بشخصيات المدرسة القديمة ، فعثماف بؾ ذو الفقار 

ـ أصبح أميرًا لمحج وىو مف 1739في عاـ  - - -النصؼ األوؿ مف القرف الثامف عشر 
وة باشا مصر وكاف عثماف بؾ ىو أوؿ أمير يجرؤ عمي دع - -المناصب في مصر ،  أشير

لوليمة في قصره ، وقد كاف خضع بسيطرتو بقية نبالء مصر خضوعًا تامًا ، كما  "العثماني"
أنو كاف يعقد مجمسًا في قصره الخاص ليبحث أسباب الشكوي ، وكاف يعاقب في صرامة وشدة 

سواؽ كؿ حاالت االغتصاب والظمـ ، ألنو ىو نفسو كاف نقيًا نزبيًا ، كذلؾ كاف يراقب مفتش األ
ويتأكد مف أف أمواؿ البر  عف كثب ، ويحدد أسعارًا ثابتة لمخبز وغيره مف ضروريات الحياة ،
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تنفؽ في األوجو الصحيحة ، ولقد كاف ساميًا في خمقو ، ذا أفكار وآراء نبيمة ، عاداًل ، قويًا ، 
تسببت مؤامرات  نزييًا ، ذا حياة شريفة ، أبيًا كريمًا ، بحيث أنو خمؼ مف ورائو أثرًا ، حينما

خصومو في نفيو مف مصر ، كاف مف نتيجتو أف كاف ينسب إليو عصر مف العصور ، فقد 
كاف القـو يقولوف مثاًل :  إف ذلؾ الشئ حدث بعد رحيؿ عثماف بؾ ببضعة سنوات ، أو لقد 

ولقد كاف رضواف بؾ الجمفي ، عممًا بارزاً  كاف عمري كذا مف السنيف حينما رحؿ عثماف بؾ ،
رًا مف أعالـ القرف الثامف عشر ، فحينما كاف يتولي السمطة ىو ونائب آخر يدعي إبراىيـ آخ

، كانت البالد تتمتع بسالـ شامؿ ، وكاف الطعاـ أرخص منو في أي وقت قبؿ ذلؾ ، وعمي 
الجممة فإف جميع الطبقات كانت تعيش في يسر ورخاء ، وكاف كؿ رجؿ عظيـ في تمؾ األياـ 

ف كؿ يـو في الظير والمساء لكؿ قاص وداف ، وذلؾ في بيو عظيـ االتساع يفتح منزلو مرتي
، وكاف السيد وضيوفو يتصدروف المائدة ، ثـ يمييـ المماليؾ واألتباع ، وكاف مف العار اال 
يسمح ألي غريب بالدخوؿ ما داـ قد قدـ بنفسو إلي ىناؾ ، أما أياـ األعياد فكانت توزع 

ؿ النحؿ أو المبف عمي الفقراء ، كذلؾ كانت توزع الحموي في أياـ أطباؽ كبيرة مف األرز وعس
الجمع واالحتفاالت الرسمية ، وكاف أحد منازؿ رضواف األنيقة يقع عمي بركة األزبكية التي 
كانت موجودة في ذلؾ الوقت ، وكانت تعمو ردىاتو قباب بديعة الزينة ، فييا نقوش عربية مف 

ومرصعة بالزجاج بالموف المتناسؽ الذي يكسبيا روعة فوؽ الذىب عمي أرضية لونيا أزرؽ 
الروعة ، كذلؾ فإنو بني أكشاكًا في حديقة بجوار قناة حيث كاف قد حفر بركة وأقاـ جنداًل ، 
وىناؾ وحينما خمدت أطماعو وآمالو كاف ينغمس في الممذات التي كاف يسر منيا كثيرًا ، 

 27(مثمما كاف ييتـ عثماف بؾ  والحقيقة أف رضواف لـ يكف ييتـ باألخالؽ

 : عمي بؾ الكبير
مف أبرز األحداث في العصر العثماني في مصر ما حدث في عيد األمير الممموكي عمي بؾ و 

الكبير فأثناء قياـ الدولة العثمانية بقتاؿ روسيا والنمسا خالؿ القرف الثامف عشر كاف شيخ 
العثمانييف الكثيرة وانشغاليـ بيا  البمد في مصر عمي بؾ الكبير الذي انتيز فرصة حروب

ليؾ بعض ما كتبو الرافعى عف ىذا الموضوع )  وأعمف استقالؿ مصر عف الدولة العثمانية وا 
جاىر بخمع يده مف طاعة الدولة وأعمف  1768فمما نشبت الحرب بيف تركيا والروسيا سنة 
ي التركي ومنع ىػ" وعزؿ الوال1183ـ "1769استقالؿ مصر وامتنع عف دفع الخراج سنة 

ورود الوالة العثمانييف وضرب النقود باسمو ودانت لو مصر بحرييا وقبمييا وكاف مف مماليكو 
براىيـ  سماعيؿ بؾ وحسف بؾ الجداوي وا  وأتباعو أحمد " باشا " الجزار ومحمد بؾ أبو الذىب وا 
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وكاف عمي ، )  28بؾ ومراد بؾ وغيرىـ مما كانت ليـ األدوار الكبيرة عمي مسرح الحوادث (
بؾ طموح النفس واسع المطامع فجرد الجيوش وفتح معظـ جزيرة العرب ونادي بو شريؼ مكة 
" سمطاف مصر وخاقاف البحريف " وأوفد محمد بؾ أبا الذىب ليفتح باسمو سوريا ففتح معظميا 
ولكنو لـ يكد يتـ لو فتح دمشؽ حتي انقمب عمي عمي بؾ الكبير واتفؽ مع الباب العالي وعاد 

لي مصر ليستأثر بالحكـ فييا وقامت الحرب بينو وبيف سيده وانتيت بقتؿ عمي بؾ سنة إ
وعادت مصر والية عثمانية وخمصت إمارتيا لمحمد بؾ أبو الذىب واستقر شيخًا لمبمد  1773

وكافأتو تركيا بفرماف تثبيتو في مشيخة البمد وتوليتو حكـ مصر وصار لو األمر والنيي في 
كيا إلي إرساؿ الوالة كما كاف األمر قديمًا غير أف الوالي كاف محجورًا عميو البالد ورجعت تر 

مسموبًا حولو وقوتو ومحمد بؾ أبو الذىب يختار الوالي الذي يرتضيو واألمراء وقواد الجند 
ىػ " فخمفو في 1189ـ " 1775وأعياف الدولة وكافة مماليكو وأتباعو إلي أف مات سنة 

ومحمد بؾ أبو الذىب يوجد باسمو  29وقاسمو السمطة مراد بؾ ( مشيخة البمد إبراىيـ بؾ
حاليًا مسجد بجوار الجامع األزىر  وقد وصؼ الجبرتي محمد بؾ أبو الذىب عندما كتب عف 

ـ" فقاؿ : ) استيمت ووالي مصر خميؿ باشا محجور عميو 1774ىػ " 1188حوادث سنة 
ؽ والتصرؼ الكمي لألمير الكبير محمد بؾ أبو ليس لو في الوالية إال االسـ والعالمة عمي األورا

شراقاتو والوقت في ىدوء وسكوف وأمف واألحكاـ في  الذىب واألمراء وأعياف الدولة مماليكو وا 
 الجممة مرضية واألسعار رخية وفي الناس بقية وستائر الحياء عمييـ مرخية شعر :

 31(ولكنو مستجمع لوثوب  - - -وما الدىر في حاؿ السكوف بساكف 
وكتب الرافعى يصؼ أحواؿ المصرييف قبؿ دخوؿ نابميوف ما يمي ) كاف المسمموف واألقباط 
يشتركوف عمي السواء في احتماؿ ظمـ الحكاـ وسوء اإلدارة وشارؾ األقباط إخوانيـ المسمميف 
في الزراعة والصناعة والتجارة وتخصص األقباط في األعماؿ الحسابية والمالية فعيد إلييـ 

كما وصؼ الرافعى القاىرة في ذلؾ  31ت المماليؾ والكشاؼ بتحصيؿ الضرائب وتقديرىا (البكوا
الوقت بقولو ) كانت القاىرة ولـ تزؿ أكبر مدف القطر المصري وعاصمتو ومقر حكومتو وكانت 
حدود العمراف فييا تنتيي شمااًل مف الحسينية إلي باب الحديد وجنوبًا مف القمعة إلي باب 

لي باب السيدة عائشة إلي جامع السيدة نفيسة فباب طولوف فباب البغالة فباب عرب اليسار إ
السيدة زينب ، وشرقًا مف القمعة فباب الوزير فباب الغريب فالحسينية ، وغربًا مف باب الحديد 
إلي األزبكية فباب الموؽ فباب الشيخ ريحاف فباب الناصرية فباب السيدة زينب ، وكاف موقع 
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ذا أردت أف تعرؼ الفرؽ المدينة يبعد  أكثر مف ألؼ متر عف شاطئ النيؿ وبينيا وبينو مزارع وا 
بيف عمرانيا في ذلؾ العصر وحدوده في العصر الحاضر فحسبؾ مالحظة بعض المعالـ 
المعروفة في العصريف فجامع الظاىر مثاًل وىو الكائف اآلف بميداف الظاىر كاف خارج باب 

وكاف باب الحديد نياية حدود مباني القاىرة مف الشماؿ الغربي  الحسينية وخارج مباني القاىرة
واألزبكية والمباني التي حوليا نياية العمراف غربًا والطريؽ بينيا وبيف بوالؽ مقفرة خالية مف 
العمراف لذلؾ كانت بوالؽ تعد مف ضواحي العاصمة كما كانت مصر القديمة أيضًا وكانت 

يمة مقفرة مف المساكف ليس بيا إال مزارع وحدائؽ ولـ يكف الطريؽ بيف الناصرية ومصر القد
عمي شاطئ النيؿ سوي بعض مباف قميمة كقصر إبراىيـ بؾ " قصر العيني " تجاه الروضة 
وبجواره بيت لمحمد كاشؼ األرناؤوطي وعف شمالو بيت لمصطفي بؾ ، وكانت بوالؽ مرفأ 

ويضيؼ الرافعى ) وبالرغـ مما  32(القاىرة في الشماؿ ومصر القديمة مرفأىا في الجنوب 
أصاب البالد والعاصمة مف التأخر في خالؿ العصور فإف عظمتيا القديمة قد تغمبت عمي 
عوامؿ الفناء وسوء اإلدارة فقد كانت أعظـ بالد الشرؽ قاطبًة بعد األستانة وكاف بيا كثير مف 

ب الممحقة بيا والحمامات المساجد والعمائر الجميمة وكثير مف القصور والمعاىد ودور الكت
وبالمناسبة كاف  33وبيا كثير مف األسواؽ التجارية الكبيرة والخانات والمخازف " الوكائؿ " (

ىناؾ أربعة مياديف رئيسية كبيرة منيا ميداف قراميداف تحت القمعة وميداف الرميمة المجاور 
األزبكية " بركة األزبكية "  لقراميداف ويفصميما باب اسمو قراميداف وميداف بركة الفيؿ وميداف

) وكاف ميداف األزبكية أو بركة األزبكية كما كانوا يسمونيا أجمؿ المياديف األربعة تحيط بو 
وكاف تقدير عدد سكاف العاصمة القاىرة حوالي  34القصور البديعة يسكنيا األمراء واألعياف (

الزالت أىـ وأكبر نسمة وكانت اإلسكندرية و  263111وفي تقدير آخر  35نسمة 311111
 مدينة بعد القاىرة

 المواجية بيف المماليؾ والجيش الفرنسي :
قبؿ وصوؿ الحممة الفرنسية بقيادة نابميوف بونابرت كاف األمراء المماليؾ يحكموف ذكرنا أنو 

مصر في ظؿ الحكـ العثماني وكما لو كانوا قد توقؼ بيـ الزمف عند أياـ أسالفيـ مف سالطيف 
خضوع مصر لمحكـ العثماني فكانوا يعيشوف عمي ذكريات أمجاد االنتصارات  المماليؾ قبؿ

وغيرىـ فمـ يدركوا حجـ التطور اليائؿ الذي وصؿ والصميبييف التاريخية القديمة عمي  التتار 
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فقد وصؼ الجبرتي عدـ اىتماميـ عند سماعيـ خبر قدـو ، إليو جيش نابميوف بونابرت 
 ، الحممة الفرنسية عمي مصر 

ولكي نحكـ عمي مدي التطور الذي حدث لمجيش الفرنسي سنذكر آخر مواجية تمت بيف 
 الجيشيف الممموكي والفرنسي في معركة المنصورة 

مبابة )1251ما بيف معركتي المنصورة )  ـ( :1798ـ( وا 
ف كاف الجيش الممموكي في  المعركتاف كالىما دارت بيف الجيش الفرنسي والجيش الممموكي وا 

المنصورة كاف بقيادة أيوبية ، وانتصر المماليؾ في معركة المنصورة عمي الجيش معركة 
، بينما انتصر  وتـ أسر الممؾ لويس التاسع واحتجازه بدار ابف لقماف بالمنصورة الفرنسي

سنة ،  548الجيش الفرنسي في معركة إمبابة عمي المماليؾ ، والفاصؿ الزمني بينيما 
كتيف ، إنو فرؽ يوضح مستوي التدىور في أحواؿ مصر وأحواؿ والفرؽ ىائؿ بيف المعر 

المماليؾ أنفسيـ ، ولقد ذكرنا العديد مف االنتصارات الساحقة التي قاـ بيا المماليؾ البحرية 
والمعارؾ الشرسة التي قاـ بيا المماليؾ البرجية ، فمماذا لـ يتمكف مماليؾ العصر العثماني مف 

ف كاف المؤرخ الذي وصؼ معركة األىراـ لـ ينكر عمييـ تحقيؽ بعض ىذه االنتصارات  ، وا 
الشجاعة والبسالة ، ومف ىنا يتضح أف صفة الشجاعة في القتاؿ لـ تتأثر مع الزمف ولكف 

 الذي اختمؼ ىو الجيؿ والتخمؼ 
وقد وردت تفاصيؿ عجيبة عف المعركة التي دارت بيف المماليؾ والفرنسييف في الكتاب 

وىو بعنواف تاريخ مصر مف عيد  -صفحات مف تاريخ مصر–الخامس مف سمسمة كتب 
تعريب : عمي أحمد شكري  –تأليؼ المستر جورج يانج  –المماليؾ إلي نياية حكـ اسماعيؿ 

ويؤكد المؤرخ جورج يانج في ىذا الكتاب أف فف  –مدبولي مكتبة  – 1996الطبعة الثانية  –
المماليؾ العسكري قد صار عتيقًا ويقوؿ : وقد نشعر بالعطؼ عمي ما أظيره المماليؾ مف 

وقد رأي نابميوف أف احتالؿ مصر عسكريًا لف يكمفو ، اإلقداـ والبسالة عند مياجمتيـ لنابميوف 
زحؼ بطريؽ الصحراء بشكؿ مربع  41111حوالي متاعب كبيرة ألف الجيش الفرنسي وعدده 

المائة واالثناف والعشروف  -عمماء الحممة– مجوؼ عمي القاىرة وكاف رسؿ المدنية الحديثة
في قمب الجيش بينما جيش المماليؾ في عرض األفؽ ووقؼ المماليؾ يرمقوف العدو بنظرة 

 ،االحتقار واإلزدراء 

 ىؿ مف مبارز ؟
نًا أف عصر الفروسية ما يزاؿ باقيًا وقد لبس عدة الحرب الكاممة المطرزة وأخيرًا برز أحدىـ ظا 

بالحرير وتقدـ إلي الفرنسييف حتي صار عمي بضع خطوات منيـ ، وىنالؾ طمب مبارزة 
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أجابوا عمي طمب المبارزة  –ولكف الفرنسييف وقد أضناىـ الحر والجوع والعطش ، الكولونيؿ 
وما ، وا صاحبنا نصير الفروسية مجرد سمب ممطخ بالدماء بإطالؽ الرصاص مف بنادقيـ فترك

كانت معركة األىراـ التي نشبت عمي أثر ذلؾ وحاوؿ فييا المماليؾ منع دخوؿ الفرنسييف إلي 
مف  11111فقد اشترؾ فييا نحو ،  القاىرة سوي تكرار ليذا الحادث ولكف عمي مقياس أكبر

كشارية وعدد مف المقاتميف المصرييف ولكف كاف فرساف المماليؾ وبضعة آالؼ مف المشاه اإلن
نصيبيـ جميعًا اليزيمة ثـ الغرؽ في مياه النيؿ ، ىذا في حيف أف خسائر الفرنسييف لـ 
تتجاوز المائة ، عمي أف بكوات المماليؾ لـ يجيدوا الكر والفر فقط بؿ كثيرًا ما اقتحموا مربعات 

وجدير ، االستبساؿ كانت نتيجتو الفناء األكيد ديزيو ورينييو ولكف ىذا  –القادة الفرنسييف 
يوليو  21بالذكر أف ىذه المعركة المعروفة باسـ معركة األىراـ أو معركة إمبابة تمت في يـو 

مبابة  1798سنة  نزؿ الفرنسيوف عمي بعد ميميف مف إمبابة فكانوا بيف النيؿ واألىراـ وا 
راقة ومالبسيـ الزاىية ، فمما رأي بونابرت أماميـ ، وفييا مراد بؾ وجنوده وىـ بدروعيـ الب

اعمموا أف خمسيف قرنًا تنظر إليكـ  حسف استعدادىـ التفت إلي جنوده وقاؿ جممتو المأثورة :
 - -مف قمـ ىذه األىرامات وتراقب حركاتكـ تنظر ما سيصبح عميو أمركـ مع ىؤالء المماليؾ 

لكف مراد بؾ  - -لفرؽ األخري نحو اليسار ثـ أمر فرقة الجنراؿ ديزيو بالتقدـ نحو اليميف وا
ويؿ :  أدرؾ سر ىذه المناورة فأمر أيوب بؾ الدفتردار باليجـو ، فيجـ أيوب بؾ وىو يصيح

إننا سنمأل القبور بأجسادكـ ونجعؿ  - -لكـ أييا المالعيف ، قد ساقكـ كبرياؤكـ إلي أرضنا 
رت المعركة إلي أف تقيقر المماليؾ وقتؿ ودا - - - -ىذا اليـو يومًا تذكره أعقابكـ مف بعدكـ 

 أيوب بؾ وفر مراد بؾ إلي الصعيد واستولي بونابرت عمي إمبابة 

 حتالؿ العاصمة :وصؼ الجبرتي ال
صفر 1وصؼ الجبرتي القتاؿ بيف الفرنسييف والمماليؾ فقاؿ ) وفي يـو األحد غرة شير صفر "

الجمعة التاسع والعشريف مف شير ـ" وردت األخبار بأف في يـو 1798يوليو 15ىػ /1213
محـر التقي العسكر المصري مع الفرنسيس فمـ تكف إال ساعة وانيـز مراد بيؾ ومف معو ولـ 
نما ىي مناوشة مف طالئع العسكريف بحيث لـ يقتؿ إال القميؿ مف الفريقيف  يقع قتاؿ صحيح وا 

فمما عايف ذلؾ مراد بؾ  - -واحترقت مراكب مراد بؾ بما فييا مف الجبخانة واآلالت الحربية 
داخمو الرعب وولي منيزمًا وترؾ األثقاؿ والمدافع وتبعتو عساكره ورجعوا طالبيف مصر 

 36ووصمت األخبار بذلؾ إلي مصر فاشتد انزعاج الناس وركب ابراىيـ بؾ إلي ساحؿ بوالؽ (
 الجبرتي رحمو اهلل يقصد بكممة مصر العاصمةو 
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مواجية بيف مراد بؾ والجيش الفرنسي في النيؿ بالقرب مف  ىذه المعركة فكانت أوؿقبؿ أما  
شبراخيت وكانت عبارة عف تبادؿ إلطالؽ القنابؿ بيف المراكب وكاد أف ينيـز األسطوؿ الفرنسي 
" النيري" لشدة المقاومة مف األىالي المسمحيف عمي شاطئ النيؿ مف الجانبيف لوال دقة 

السفينة التي تحمؿ مستودع البارود فتـ نسفيا بشكؿ اإلصابة لممدافع الفرنسية التي أصابت 
بشع أثار رعب المماليؾ وأدي إلي انسحابيـ، ثـ وقعت المعركة الثانية وىي التي تسمي معركة 
إمبابة أو األىراـ ألف جيش مراد بؾ كاف ممتد مف إمبابة إلي األىراـ غرب النيؿ أما ابراىيـ بؾ 

ساحؿ بوالؽ عمي الشاطئ الشرقي لمنيؿ يراقبوف ما  فكاف مع جيشو وباقي أىؿ العاصمة في
ىزيمة المماليؾ وانسحابيـ بعد أف أحرقوا مراكبيـ الممتمئة بالذخائر  تيحدث في الغرب وتم

كي ال تقع في يد الفرنسييف وشعر مف في شرؽ النيؿ بالرعب لسببيف أواًل ليزيمة المماليؾ 
ؽ أشعمو الفرنسيوف في المساكف الموجودة وثانيًا لظنيـ أف حريؽ المراكب عبارة عف حري

ليؾ بعض ما وصفو الجبرتي عف ىذا الحدث ) ثـ إف الطابور الذي تقدـ لقتاؿ  غرب النيؿ وا 
مراد بؾ انقسـ عمي كيفية معمومة عندىـ في الحرب وتقارب مف المتاريس بحيث صار محيطاً 

والمدافع واشتد ىبوب الريح بالعسكر مف خمفو وأمامو ودؽ طبولو وأرسؿ بنادقو المتتالية 
وانعقد الغبار وأظممت الدنيا مف دخاف البارود وغبار الريح وصمت األسماع مف توالي الضرب 

المماليؾ  وفرالناس وفر  37بحيث خيؿ لمناس أف األرض تزلزلت والسماء عمييا سقطت (
قة كؿ ما ف كؿ مف خرج مف القاىرة وقع في مصيبة كبري وتـ نيبو وسر أوالمشكمة الكبري 

يممؾ حتي مالبسو بواسطة العرباف ) وكانت ليمة وصباحيا في غاية الشناعة جري فييا ما لـ 
ولما أصبح يـو  - -يتفؽ مثمو في مصر وال سمعنا بما شابو بعضو في تواريخ المتقدميف 

ـ" والمقيموف ال يدروف ما يفعؿ بيـ ومتوقعوف حموؿ 1798يوليو22األحد المذكور "
قوع المكروه ورجع الكثير مف الفاريف وىـ في أسوأ حاؿ مف العري والفزع فتبيف الفرنسيس وو 

أف اإلفرنج لـ يعدو إلي البر الشرقي وأف الحريؽ كاف في المراكب المتقدـ ذكرىا فاجتمع في 
  38األزىر بعض العمماء والمشايخ (
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 الفصؿ الرابع  .5
 نابميوف في القاىرة 

 رسالة مشايخ األزىر لنابميوف :
وأرسموا رسالة إلي الجيش الفرنسي فرحب بيا نابميوف وأرسؿ إلييـ وىكذا اجتمع عمماء األزىر 

يطمئنيـ ويتودد إلييـ وبيذا تـ عبور الجيش الفرنسي نير النيؿ واستمـ العاصمة وسكف 
نابميوف في بيت محمد بؾ األلفي باألزبكية وقد كاف خاليًا بالطبع وىرب مراد بؾ إلي الصعيد 

نابميوف ديواف مف  وأسسكثيرة لمجيش الفرنسي في الجنوب ،  متاعببعد ذلؾ يسبب  وأصبح
المشايخ واألعياف في مصر كحكومة وطنية ولكف لـ يكف ليا سوي الرأي االستشاري الذي ال 
يؤخذ بو عمي أي حاؿ وكاف الغرض الحقيقي منيا أف تكوف حمقة االتصاؿ مع الشعب 

جمع العممي الذي ضـ عمماء الحممة وكانت ميمتو األساسية المصري ، كما أسس نابميوف الم
ىي الرد عمي أسئمة نابميوف وحؿ مشاكؿ الحممة بأساليب عممية ودراسة المواقؼ المختمفة 
بأسموب دقيؽ مبني عمي حقائؽ ومعمومات دقيقة وبدأ يجمع معمومات عف كؿ شئ في مصر 

ة يواجو مف األىالي أنفسيـ مقاومة وكاف الجيش الفرنسي أثناء تقدمو في اتجاه العاصم
أشرس مف مقاومة المماليؾ ، ووصؼ الجبرتي كفاح الشعب المصري وبذلو األمواؿ لتمويؿ 
الحرب ضد الفرنسييف ) بحيث أف جميع الناس بذلوا وسعيـ وفعموا ما في قوتيـ وطاقتيـ 

ف لـ يسعفيـ وسمحت أنفسيـ بإنفاؽ أمواليـ فمـ يشح في ذلؾ الوقت أحد بشئ يممكو ولك
  39الدىر (

 

 

 

 معركة أبو قير البحرية :
) عمي مقربة مف اإلسكندرية وفي منتصؼ المسافة تقريبًا بينيا وبيف رشيد في خميج أبو قير 

ـ الواقعة البحرية الشييرة بواقعة أبو قير بيف األسطوؿ 1798وقعت يـو أوؿ أغسطس سنة 
نسي بقيادة األميراؿ برويس وانتيت بتحطيـ اإلنجميزي بقيادة األمير نمسف واألسطوؿ الفر 

األسطوؿ الفرنسي وتدمير معظـ سفنو وأسر الباقي ومقتؿ أميرالو وخيرة رجالو ونحو أربعة 
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آالؼ مف بحارتو فكانت ىذه الواقعة كارثة عظمي أصابت البحرية الفرنسية وقضت عمي آماؿ 
نفسو أشد ضربة أصابت  فرنسا في بسط سيادتيا عمي البحر المتوسط وكانت في الوقت

وأخيرًا استطاع نمسف أف يمتقي بأسطوؿ فرنسا وتدميره بؿ  40الحممة الفرنسية في مصر (
والقياـ بحصار بحري لمصر بحيث يقطع صمة الحممة الفرنسية عف وطنيا في فرنسا وقد 

مب أضعؼ ذلؾ بالطبع مف الروح المعنوية لمجنود لوال أف معيـ قائد مف نوع خاص يمكنو التغ
عمي الصعوبات والمحف ولديو مواىب خاصة ال تتوفر في الكثير مف القادة ولكنو لـ يتمكف مف 

 كسب ود الشعب المصري كما كاف يحمـ 

 :نابميوف واالحتفاالت الدينية في مصر 
تفاالت الدينية ولكف السبب في ذلؾ حمف الثابت تاريخيًا أف نابميوف اىتـ بإحياء الموالد واال

وجية نظر كؿ مؤرخ وطبقًا لرؤيتو فمثاًل يقوؿ الرافعي : ) كاف نابميوف يسعى بكؿ يختمؼ مف 
الوسائؿ إلي كسب قموب المصرييف واستالؿ الضغينة منيا وتخفيؼ حدة النفرة والكراىية التي 
كانت تبدو عمييـ منذ احتالؿ الفرنسييف لمبالد ومف الوسائؿ التي ابتكرىا إقامتو الحفالت 

خاؿ السرور إلي قموبيـ ولعمو كاف يدرؾ ميؿ المصرييف الفطري إلي االبتياج واألفراح إلد
فأراد أف يصؿ إلي قموبيـ عف طريؽ التفريج وكاف لو غرض آخر مف إقامة  - --واالنشراح 

الميرجانات والحفالت ذلؾ حيف أراد أف يحجب عف الشعب أثر النكبة التي حمت بأسطولو في 
ظاىر بأنو ال يكترث ليا ويتودد إلي زعماء الشعب ليكسب ثقتيـ في واقعة أبو قير البحرية ويت

كاف ىذا رأي الرافعي أما  41تمؾ األوقات العصيبة بعد أف أصبح محصورًا في القارة األفريقية (
رأي الجبرتي شاىد العياف فكاف لو رأي آخر فعندما تكمـ عف أحد الموالد قاؿ : ) فمما فتح أمر 

خص الفرنساوية ذلؾ لمناس لما رأوا منو مف الخروج عف الشرائع الموالد والجمعيات ور 
تباع الشيوات والتالىي وفعؿ المحرمات أعيد ىذا المولد مع جممة ما أعيد  واجتماع النساء وا 

وكاف ىناؾ إصرار عجيب مف نابميوف عمي إحياء ىذه الموالد ويدعميا بالماؿ فمثاًل )  42(
لماذا لـ يعمموه كعادتيـ ؟ فاعتذر الشيخ البكري بتعطيؿ سأؿ صاري عسكر عف المولد النبوي و 

األمور وتوقؼ األحواؿ فمـ يقبؿ وقاؿ " البد مف ذلؾ " وأعطي لو ثمثمائة لاير فرانسة معاونة 
وأمر بتعميؽ تعاليؽ وأحباؿ وقناديؿ واجتمع الفرنساوية يـو المولد ولعبوا ميادينيـ وضربوا 

ومزامير مختمفة األصوات مطربة وعمموا في الميؿ حراقة وعدة آالت  - -طبوليـ ودبادبيـ 
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كما وصؼ الجبرتي أيضًا ما كاف يحدث في مولد  43نفوط وسواريخ تصعد في اليواء (
الحسيف رضي اهلل عنو فقاؿ : ) ويـو األحد سادسو نادي القبطاف الفرنساوي الساكف بالمشيد 

يت واألسواؽ ألجؿ مولد الحسيف وشدد الحسيني عمي أىؿ تمؾ الخطة وما جاورىا بفتح الحوان
ويضيؼ الجبرتي  44في ذلؾ وأوعد مف أغمؽ حانوتو بتسميره وتغريمو عشرة لاير فرانسة (

ويمتووف وينتصبوف ويرتفعوف وينخفضوف  - -متأسفا ) فيصفوف أكتافيـ في أكتاؼ بعض 
قع في المسجد في - -ويضربوف األرض بأرجميـ كؿ ذلؾ مع الحركة العنيفة والقوة الزائدة 

دوي عظيـ ، ىذا مع ما ينضـ إلي ذلؾ مف جمع العواـ وتحمقيـ بالمسجد لمحديث واليذياف 
وكثرة المغط والحكايات واألضاحيؾ والتمفت إلي حساف الغمماف الذيف يحضروف لمتفرج والسعي 

فيصير  - -خمفيـ واالفتناف بيـ ورمي قشور المعب والمكسرات والمأكوالت في المسجد 
مسجد بما اجتمع فيو مف ىذه القاذورات والعفوش ممتحقًا باألسواؽ الممتينة وال حوؿ وال قوة ال

 45إال باهلل العمى العظيـ (

 فشؿ نابميوف في استمالة المصرييف : 
) أراد نابميوف إذف أف يجتذب إليو قموب المصرييف ويتودد إلييـ ويكسب ثقتيـ ألنو كاف عمي 

ـ وميميـ فال يستطيع أف ينشئ عمي ضفاؼ النيؿ دولة عربية تخضع يقيف أنو ما لـ يفز بثقتي
لحكمو ميما أوتي مف قوة الجند والسالح لكف نابميوف قد خاب في تحقيؽ ىذا األمؿ وكاف 
إخفاقو راجعًا إلي أف األمة المصرية لـ تذعف لمحكـ الفرنسي ولـ تطمئف إليو بحاؿ مف األحواؿ 

ي كاف يرمي إلييا نابميوف مف الحممة وتمؾ فضيمة تدؿ عمي ولـ تخدع في حقيقة األغراض الت
مبمغ الحيوية الكامنة في األمة والواقع أف نابميوف مع تمؾ الوعود التي كاف يمني بيا 
خضاعيا لتكوف  المصرييف في منشوراتو وبياناتو لـ يكف يقصد في الحقيقة إال فتح مصر وا 

قد دؿ تاريخ ىذا الفاتح العظيـ عمي أنو لـ ول - -أداة لتحقيؽ أطماعو في الشرؽ والغرب 
يبر بوعده ألمة مف األمـ التي فتح بالدىا بؿ كاف ييزأ بحرية األمـ ويتخذ مف الشعوب سمعة 

وقد واجيت الحممة مقاومة عنيدة اعترؼ  - -يساـو بيا تحقيقًا ألطماعو في الفتح والسمطاف 
لصدد يقوؿ المسيو مارتاف أحد ميندسي بيا مؤرخو الحممة مف الفرنسييف أنفسيـ وفي ىذا ا

الحممة وأحد أعضاء لجنة العمـو والفنوف الذيف صحبوا نابميوف إلي مصر : بالرغـ مف احتالؿ 
الفرنسييف لعاصمة مصر فإنيـ لـ يستقر ليـ قرار في البالد وكاف مركزىـ فييا مزعزعًا 

الفرنسية إال اتبعوىا وقد ذىب ومحفوفًا بالمتاعب ولـ يترؾ األىالي وسيمة لمقاومة السمطة 
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 وال يمكنكاف  المصري آنذاؾ القوؿ أفويمكف  46كثير مف الفرنسييف ضحية ىذه المقاومة (
الثقة بأي شخص ال يؤمف باهلل ميما كانت القوانيف البشرية التي يخضع ليا ويعمؿ ليا ألؼ 

قو عمي بني جنسو حساب وميما كانت المبادئ التي يؤمف بيا فيو عندما يطبؽ القانوف يطب
فقط في أغمب األحياف ولف يتورع عف فعؿ األفعاؿ القبيحة والبشعة بضحاياه أما الذي يخاؼ 
اهلل فإنو يتقي اهلل في جميع الظروؼ ومع جميع البشر ويطبؽ منيج اهلل وأوامره حتي عمي ألد 

ائ ن ة  أعداءه ألف مراقبة المولي عز وجؿ لمعبد دائمة ومؤكدة  ـ  خ  م ا ت ْخف ي }ي ْعم  اأْل ْعي ف  و 
 } د ور  فال يستطيع اليرب مف رقابتو عز وجؿ كما يتيرب غير المؤمف  ( سورة غافر19)الصُّ

 مف رقابة البشر وقوانينيـ كمما أتيحت لو الفرصة 
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 الفصؿ الخامس  .6
 وثورة القاىرة األولي مقاومة الحممة الفرنسية 

 سموؾ نابميوف مع المصرييف :
بميوف مع المصرييف خالؼ في كثير مف المواطف ما وعدىـ بو في منشوراتو ) إف سموؾ نا 

وبياناتو لقد كاف ينعى عمي المماليؾ ظمميـ فانظر ماذا فعؿ ىو في إرىاؽ األىالي بالضرائب 
لقد فرض نابميوف عمي المصرييف ضرائب فوؽ طاقتيـ ) وقد تفنف الفرنسيوف  47والمغاـر (

كما فرض ضريبة لـ تكف معروفة  48الممتمكات بمختمؼ الوسائؿ (في ابتزاز األمواؿ ومصادرة 
مف قبؿ في مصر وىي الضريبة العقارية  ) ومف مظالـ الفرنسييف التي أحرجت الصدور أنيـ 
أخرجوا كثيرًا مف أصحاب البيوت مف بيوتيـ بحجة حاجتيـ إلييا وىدموا كثيرًا مف المباني 

وحاوؿ الديواف الذي أسسو نابميوف مف المشايخ  49(واآلثار والمساجد بحجة تحصيف القاىرة 
فشؿ ) ومف المظالـ التي أثارت نقمة الناس اعتقاؿ  وإلغاء ىذه الضرائب أو حتي تخفيفيا ولكن

الفرنسييف لمسيد محمد كريـ حاكـ اإلسكندرية الوطني والحكـ عميو باإلعداـ ، والواقع أف 
الفرنسييف كانوا يسرفوف في قتؿ الناس ليدخموا الرىبة في قموب األىالي ويحمموىـ عمي 

الثورة في القاىرة وكاف الجامع األزىر ىو ونتيجة لكؿ ىذا وغيره قامت  51الخضوع واإلذعاف (
المكاف الرئيسي ليا ومصدرىا وتـ قتؿ الجنراؿ ديبوي حاكـ القاىرة والعديد مف الجنود 
الفرنسييف وسيطر الثوار عمي أبواب القاىرة الرئيسية مثؿ باب زويمة وباب الفتوح ويقوؿ 

اصمة في إخماد الثورة بمغ عمي الرافعي ) أسمفنا أف عدد مف قتميـ الفرنسيوف مف سكاف الع
أرجح الروايات أربعة آالؼ وال جداؿ في أف قمع الثورة في مدينة اشتير أىميا بالوداعة 

عمي أنؾ إذا تأممت في  - -والسكينة ما كاف يدعوا إلي إفناء ىذا العدد الكبير مف السكاف 
خالدىا إلي  السكينة وجدتيا أبعد ما تكوف الفظائع التي ارتكبيا الفرنسيوف بعد تسميـ المدينة وا 

  51عف مقتضيات الحرب والقتاؿ وليي أجدر أف تعتبر مف ضروب التنكيؿ واالنتقاـ (

 وصؼ الجبرتي لقمع الثوار :
ليؾ بعض ما كتبو الجبرتي عف ىذه األحداث وتتابع الرمي مف القمعة والكيماف حتى : ) وا 

القصور ونزلت في  في بعض تزعزعت االركاف وىدمت في مرورىا حيطاف الدور وسقطت

                                                           
  261صفحة  1تاريخ الحركة القومية ) الرافعي ( ج 47
  261صفحة  1تاريخ الحركة القومية ) الرافعي ( ج 48
  265صفحة  1تاريخ الحركة القومية ) الرافعي ( ج 49
  267صفحة  1تاريخ الحركة القومية ) الرافعي ( ج 51
  281صفحة  1تاريخ الحركة القومية ) الرافعي ( ج 51
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فمما عظـ ىذا الخطب وزاد الحاؿ والكرب ،  البيوت والوكائؿ وأصمت اآلذاف بصوتيا اليائؿ
ركب المشايخ الى كبير الفرنسيس ليرفع عنيـ ىذا النازؿ ويمنع عسكره مف الرمي المتراسؿ 

واجتمعوا عميو ويكفيـ كما تكؼ المسمموف عف القتاؿ والحرب خدعة وسجاؿ فمما ذىبوا اليو 
التقصير فاعتذروا اليو فقبؿ عذرىـ وأمر برفع الرمي عنيـ وقاموا بعاتبيـ في التأخير وأتيميـ 

مف عنده وىـ ينادوف باالماف في المسالؾ وتسامع الناس بذلؾ فردت فييـ الحرارة وتسابقوا 
  لبعضيـ بالبشارة واطمأنت منيـ القموب وكاف الوقت قبؿ الغروب

حسينية والعطوؼ البرانية فانيـ لـ يزالوا مستمريف وعمى الرمي والقتاؿ مالزميف وأما أىؿ ال:
ولكف خانيـ المقصود وفرغ منيـ البارود واالفرنج اثخنوىـ بالرمي المتتابع بالقنابر والمدافع 
الى اف مضى مف الميؿ نحو ثالث ساعات وفرغت مف عندىـ االدوات فعجزوا عف ذلؾ 

  ـو وانحرفواوانصرفوا وكؼ عنيـ الق

 إىانة الجامع األزىر :
وبعد ىجعة مف الميؿ دخؿ االفرنج المدينة كالسيؿ ومروا في االزقة والشوارع ال يجدوف ليـ 
ممانع كأنيـ الشياطيف أو جند ابميس وىدموا ما وجدوه مف المتاريس ودخؿ طائفة مف باب 

وعمموا باليقيف اف ال دافع ليـ وال البرقية ومشوا الى الغورية وكروا ورجعوا وترددوا وما ىجعوا 
ثـ دخموا الى الجامع االزىر وىـ راكبوف الخيوؿ وبينيـ   كميف وتراسموا ارساال ركبانا ورجاال

المشاة كالوعوؿ وتفرقوا بصحتو ومقصورتو وربطوا خيوليـ بقبمتو وعاثوا باالورقة والحارات 
جاوريف والكتبة ونيبوا ما وجدوه مف وكسروا القناديؿ والسيارات وىشموا خزائف الطمبة والم

المتاع واالواني والقصاع والودائع والمخبآت بالدواليب والخزانات ودشتوا الكتب والمصاحؼ 
وشربوا  وبالوا وتمخطوا  وأحدثوا فيو وتغوطوا وعمى االرض طرحوىا وبأرجميـ ونعاليـ داسوىا
فوه بو عروه ومف ثيابو أخرجوه وكؿ مف صاد الشراب وكسروا أوانيو وألقوىا بصحنو ونواحيو

يراىـ فيكر راجعا  ةبباب الجامع فكؿ مف حضر لمصال حزبوأصبح يـو الثالثاء فأصطؼ منيـ 
ويسارع وتفرقت طوائفيـ بتمؾ النواحي افواجا واتخذوا السعي والطواؼ بيا منياجا وأحاطوا بيا 

السالح والضرب وخرجت احاطة السوار ونيبوا بعض الديار بحجة التفتيش عمى النيب وآلة 
سكاف تمؾ الجية ييرعوف ولمنجاة بأنفسيـ طالبوف وانتيكت حرمة تمؾ البقعة بعد اف كانت 

وكثير مف الناس ذبحوىـ وفي بحر النيؿ قذفوىـ ومات في ىذيف اليوميف وما  أشرؼ البقاع
  أمـ كثيرة ال يحصى عددىا اال اهلل بعدىما
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 :المشايخ يطمبوف العفو مف صاري عسكر 
فركب المشايخ أجمع وذىبوا لبيت صارى عسكر وقابموه وخاطبوه في العفو والطفوه والتمسوا 
منو أمانا كافيا وعفوا ينادوف بو بالمغتيف شافيا لتطمئف بذلؾ قموب الرعية ويسكف روعيـ مف 
ىذه الرزية فوعدىـ وعدا مشوبا بالتسويؼ وطالبيـ بالتبييف والتعريؼ عمف تسبب مف 

في اثارة العواـ وحرضيـ عمى الخالؼ والقياـ فغالطوه عف تمؾ المقاصد فقاؿ عمى المتعمميف 
لساف الترجماف نحف نعرفيـ بالواحد فترجوا عنده في اخراج العسكر مف الجامع األزىر فأجابيـ 

  لذلؾ السؤاؿ وأمر باخراجيـ في الحاؿ

 رسالة إلي الشعب عمي لساف المشايخ :
فيو كتبوا عدة اوراؽ  1213جمادى الثانية بيـو السبت سنة واستيؿ شير قاؿ الجبرتي : 

 وارسموىا الى البالد والصقوا منيا نسخا باالسواؽ والشوارع وصورتيا 52عمى لساف المشايخ
: نصيحة مف كافة عمماء اإلسالـ بمصر المحروسة ، نعوذ باهلل مف الفتف ما ظير منيا وما 

بالفساد ، نعرؼ أىؿ مصر المحروسة مف طرؼ  بطف ونبرأ إلي اهلل مف الساعيف في األرض
الجعيدية وأشرار الناس حركوا الشرور بيف الرعية وبيف العساكر الفرنساوية بعدما كانوا 
أصحابًا وأحبابًا بالسوية ، وترتب عمي ذلؾ قتؿ جممة مف المسمميف ونيبت بعض البيوت ، 

عند أمير الجيوش بونابرتو ،  ولكف حصمت ألطاؼ اهلل الخفية وسكنت الفتنة بسبب شفاعتنا
وارتفعت ىذه البمية ألنو رجؿ كامؿ العقؿ عنده رحمة وشفقة عمي المسمميف ومحبة إلي 

أحرقت جميع المدينة ونيبت جميع  -الفرنساوية  –الفقراء والمساكيف ولواله لكانت العساكر 
أمر المفسديف وال  األمواؿ وقتموا كامؿ أىؿ مصر ، فعميكـ أف ال تحركوا الفتف وال تطيعوا

تسمعوا كالـ المنافقيف وال تتبعوا األشرار وال تكونوا مف الخاسريف سفياء العقوؿ الذيف ال 
يقرأوف العواقب ألجؿ أف تحفظوا أوطانكـ وتطمئنوا عمي عيالكـ وأديانكـ ، فإف اهلل سبحانو 

حريؾ ىذه الفتنة وتعالي يؤتي ممكو مف يشاء ويحكـ ما يريد ، ونخبركـ أف كؿ مف تسبب في ت
قتموا عف آخرىـ وأراح اهلل منيـ العباد والبالد ، ونصيحتنا لكـ أف ال تمقوا بأيديكـ إلي التيمكة 

 واشتغموا بأسباب معيشتكـ وأمور دينكـ وادفعوا الخراج الذي عميكـ والديف النصيحة والسالـ 

 محاولة إثارة أوؿ فتنة طائفية في مصر :
استطاع الفرنسيوف أف يخمقوا العداوة بيف المسمميف والمسيحييف بالرغـ مف أف المسيحييف 
ليؾ بعض  والييود كانوا يعيشوف في أماف مع المسمميف في مصر منذ قروف طويمة وا 
مقتطفات مما قرأت عف ىذا الموضوع ) نجح الفرنسيوف في استثارة العناصر القبطية 

                                                           
 بتعبير عمي لساف المشايخ أنيا في األساس مف قيادة الحممة الفرنسية وزعموا أنيا مف عمماء المسمميفقد يقصد الجبرتي  52
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، ) أسرفت بعض الطوائؼ غير اإلسالمية  53بمختمؼ الوسائؿ ( المسيحية عمي معاونة الحممة
في مصر في تأييد الفرنسييف إسرافًا وصؿ إلي حد تكويف فرقة عسكرية مف أبناء ىذه الطوائؼ 
وقاـ الضباط والجنود الفرنسيوف بتدريبيـ عمي النظـ العسكرية األوروبية وتزويدىـ باألسمحة 

وقد نظر  - -االحتالؿ الفرنسي لسد النقص في عدده  الحديثة ثـ ألحقت ىذه الفرؽ بجيش
الشعب المصري إلي ىذه الفرؽ عمي أنيا أدوات لدعـ االحتالؿ الفرنسي لمصر وتزعـ ىذه 
الفرؽ المعمـ يعقوب حنا إذ كوف فرقًا عسكرية مف األقباط وكانوا يرتدوف زيًا مشابيًا لزى 

ليذا األسموب ىو محاولة تمزيؽ النسيج وكاف سبب لجوء الفرنسيوف  54الجنود الفرنسييف (
المصري المترابط كما سعي رجاؿ الحممة إلي زعزعة الديف في نفوس الشيوخ والعمماء 
المسمميف بعرض نماذج مف الحضارة الغربية عمييـ ، وألوؿ مرة في تاريخ مصر اإلسالمية 

ترة إقامتو في يتـ حكـ المصرييف بقانوف وضعي مف صنع البشر ) فقد وضع نابميوف في ف
مصر قانونًا جديدًا يحكـ بو المسمموف غير شريعة اهلل قانونًا مستمدًا مف التشريع الفرنسي 
وحصر تشريع اهلل في أمور األحواؿ الشخصية مف زواج وطالؽ وميراث وكانت تمؾ ىي المرة 

ـو غير األولي في تاريخ المسمميف التي يحكميـ فييا قانوف غير قانوف اهلل يضعو وينفذه ق
وكاف ىذا بدء اليزيمة الحقيقية ، ىزيمة العقيدة وبدء انحسارىا في عالـ  - -المسمميف 

الواقع الذي أحدثتو الحممة الفرنسية في نفوس المصرييف ، انبيارًا بقوة السالح أواًل ، وانبيارًا 
كممة واحدة بالمطبعة التي جاء بيا نابميوف إلي مصر وانبيارًا بالتنظيمات التي أحدثيا وفي 

انبيارًا بكؿ ما جاء مف الغرب وكؿ ما ليس بإسالـ وكانت ىذه ىي اليزيمة الحقيقية الكاممة 
بعد ذلؾ مف تدمير مخرب في حياة المسمميف  - -التي ميدت لكؿ ما أحدثو االستعمار 

وعقيدتيـ وأفكارىـ ومشاعرىـ وسموكيـ في واقع الحياة لذلؾ لـ يكف طرد الفرنسييف مف مصر 
و انسحابيـ حدثًا حقيقيًا في عالـ الواقع بعد ىذه اليزيمة الداخمية التي خمفتيا الحممة أ

 55الفرنسية في نفوس المسمميف (

 الخميفة العثماني يدعو لمجياد : 
) كاف اليجـو الفرنسي عمي مصر يعتبر أوؿ ىجـو صميبي عمي والية عربية مف واليات 

، وعمي الفور أعمف السمطاف سميـ الثالث الجياد عمي الدولة العثمانية في التاريخ الحديث 
ـ" واستجاب لدعوتو المسمموف في الحجاز والشاـ 1798ىػ /  1213الفرنسييف الصميبييف " 

                                                           
  391الدولة العثمانية ) د عمي الصالبي ( صفحة  53
  391الدولة العثمانية ) د عمي الصالبي ( صفحة  54
  411الدولة العثمانية ) د عمي الصالبي ( صفحة  55
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ولـ يكف موقؼ األمة اإلسالمية عمي ما يبدو في ذلؾ الوقت مثؿ ما كاف  56وشماؿ أفريقيا (
النطاؽ كثيرة العدد والعدة كأياـ المسمميف  مف قبؿ فدعوة الجياد كاف يقابميا استجابة واسعة

األوائؿ فقد كانت االستجابة تكفي لتكويف جيوش جرارة مف المجاىديف كما كاف يحدث وأقرب 
مثاؿ عمي ذلؾ عندما اجتمع المجاىديف مثاًل حوؿ صالح الديف أو حوؿ السمطاف األشرؼ 

لمجياد الخميفة العثماني  خميؿ بف قالووف وغيرىـ مف السالطيف أما عندما وجو الدعوة
السمطاف سميـ الثالث فمـ تكف االستجابة برغـ حدوثيا ترقي لنفس مستوي االستجابة التي 
كانت تحدث مف قبؿ ، بؿ وفقدت التنسيؽ فيما بينيا عند احتداـ القتاؿ واألغرب مف ذلؾ أف 

وش التي تنقؿ برًا الجيوش العثمانية نفسيا كانت تفقد القيادة العسكرية الناجحة فنري الجي
تأتي في توقيت مختمؼ عف الجيوش التي تنقؿ بحرًا وكؿ قوة منيـ تواجو الفرنسييف وحدىا 

 دوف حشد لجميع القوي ، 

 حركة الجياد ضد الحممة الفرنسية :
خرج مف الحجاز حوالي ستمائة مجاىد بقيادة شخص ي دعي محمد الكيالني وركبوا البحر إلي 

يش مراد بؾ وتسببوا في خسائر لمجيش الفرنسي في صعيد مصر كما القصير وانضموا إلي ج
خرج مف ليبيا مجموعة مف المجاىديف بقيادة الميدي الدرناوي ) وضـ إليو رجاؿ القبائؿ مف 
أوالد عمي والينادي وغيرىـ ، وانحاز إليو سكاف القرى التي مر بيا فسار بيذه الجموع 

نتصر انتصار كبير عمي الحامية الفرنسية بدمنيور وقد ا 57المسمحة حتي وصؿ إلي دمنيور (
ثـ وصمت إمدادات مف الجيش الفرنسي لمدفاع عف دمنيور ومواجية المجاىديف ووقعت 
معركة شرسة وعنيفة وصفيا أحد مؤرخي الحممة الفرنسية نفسيا فكتب ) إف عدد رجاؿ 

ف القتاؿ الميدي كانوا خمسة عشر ألؼ مقاتؿ مف المشاة وأربعة آالؼ مف الفر  ساف ، وا 
استمر سبع ساعات كاف فييا أشبو بمجزرة فظيعة وىذه الواقعة مف أشد الوقائع التي واجييا 
الفرنسيوف في القطر المصري ،أظير فييا أتباع الميدي مف الفالحيف والعرب شجاعة كبيرة 

وحشد غير وقد واجو الفرنسيوف ىذه األزمة باىتماـ بالغ  58واستخفافًا بالموت ال نظير لو (
عادي لمقوات واإلمدادات حتي استطاعوا اجتيازىا بصعوبة شديدة ، ومف ىنا يتضح أف 
 الجيوش العثمانية والمجاىديف لـ تكف تجمعيـ قيادة واحدة أو حتي تنسيؽ أو تزامف في القتاؿ 

                                                           
  392د عمي الصالبي ( صفحة الدولة العثمانية )  56
  52صفحة  2تاريخ الحركة القومية ) الرافعي ( ج 57
  54،  53صفحة  2تاريخ الحركة القومية ) الرافعي ( ج 58
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 نابميوف والفشؿ أماـ عكا :
ائؿ في مودتيا والتفاىـ ) كاف نابميوف يعمؿ جيده لتجنب الحرب مع تركيا وسعي بكؿ الوس

ياىا ( ولكنو فشؿ في إقناع الدولة العثمانية بالغرض مف حممتو عمي مصر وعندما شعر  59وا 
بخطر الجيش العثماني وزحفو في اتجاه مصر برًا وبحرًا قرر أف يبادر ىو باحتالؿ سوريا 

وفمسطيف  ومالقاة أي تيديدات عثمانية قبؿ وصوليا وبالفعؿ قاـ بحممة كبيرة عمي سوريا
واستمر يقاتؿ ويحقؽ انتصارات ويكسب أراضي جديدة إلي أف توقؼ أماـ عكا ووالييا في ذلؾ 
الوقت أحمد باشا الجزار ، حيث قاـ نابميوف بفرض حصار عمي عكا ولكنو فشؿ في اقتحاميا 
كما نعمـ جميعًا وبدوف الخوض في التفاصيؿ ارتد نابميوف إلي مصر بعد أف فقد خيرة رجالو 

قتموا في المعارؾ  1211قتيؿ منيـ  2211حت أسوار عكا ) فقد بمغ عدد القتمى الفرنسييف ت
جريح  2511ماتوا مف األمراض وبمغ عدد الجرحى  1111وخاصة في حصار عكا و 

وكعادتو كقائد ناجح لـ ييتز نابميوف بيذه الكارثة عمي األقؿ أماـ جنوده وبرر  60ومريض (
 ؿ رسالة لمشعب المصري يوضح فييا أسباب عودتو إلي مصر جميع المواقؼ لصالحو وأرس

 رسالة نابميوف مف أماـ عكا
ىجريًا يعمميـ فييا  1214رسالة نابميوف إلي الشعب المصري بعد فشمو في اقتحاـ عكا سنة 

بقرار عودتو مف أماـ عكا إلي مصر كما أوردىا الجبرتي في كتابو الممتع عجائب اآلثار في 
استيؿ شير ، ثـ دخمت سنة أربع عشر ومائتيف وألؼ  بار  حيث كتب ما يمي :التراجـ واألخ

المحـر بيـو األربعاء فيو حضر جماعة مف الفرنسيس إلي العادلية فضربوا خمسة مدافع 
 لقدوميـ ، فمما كاف في ثاني يـو عمموا الديواف وأبرزوا مكتوبًا مترجمًا ونسختو :

وفي سابع عشريف فريباؿ الموافؽ لحادي عشر شير قداـ عكا ،  61صورة جواب مف العرضي
( مف بونابرتو ساري عسكر أمير الجيوش الفرنساوية إلي 1799مايو15) 1213الحجة 

محفؿ ديواف مصر ، نخبركـ عف سفره مف بر الشاـ إلي مصر ، فإني بغاية العجمة بحضوري 
سة عشر يومًا وجائب لطرفكـ نسافر بعد ثالثة أياـ تمضي مف تاريخو ونصؿ عندكـ بعد خم

معي جممة محابيس بكثرة وبيارؽ ومحقت سراية الجزار )أحمد باشا الجزار والي عكا في ذلؾ 
الوقت( وسور عكا وبالقنبر ىدمت البمد ما أبقيت فييا حجرًا عمي حجر وجميع سكانيا انيزموا 

لبحر وجرحو مف البمد إلي طريؽ البحر والجزار مجروح ودخؿ بجماعتو داخؿ برج مف ناحية ا
يبمغ لخطر الموت ، ومف جممة ثالثيف مركبًا موسوقة عساكر الذيف حضروا يساعدوف الجزار 
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ثالثة غرقت مف كثرة مدافع مراكبنا وأخذنا منيا أربعة موقرة مدافع والذي أخذ ىذه األربعة 
ني بغاية الشوؽ إلي مشاىد تكـ ، فرقاطة مف بتوعنا والباقي تمؼ وتبيدؿ والغالب منيـ عدـ وا 

ألني بشوؼ أنكـ عممتـ غاية جيدكـ مف كؿ قمبكـ لكف جممة فالتية دائروف بالفتنة ألجؿ ما 
يحركوف الشر في وقت دخولي ، كؿ ىذا يزوؿ مثؿ ما يزوؿ الغيـ عند شروؽ الشمس ، 

 ومنتوره مات مف تشويش ىذا الرجؿ صعب عمينا جدًا والسالـ ، 
بًا متبحرًا ويعرؼ بالمغة التركية والعربية والرومية منتوره ىذا ترجماف ساري عسكر وكاف لبي

والطمياني والفرنساوي ، ولما عجز الفرنساوية عف أخذ عكا وعزموا عمي الرجوع إلي مصر 
أرسؿ بونابرتو مكاتبة إلي الفرنساوية المقيميف بمصر يقوؿ فييا إف األمر الموجب لالنتقاؿ 

 عف محاصرة عكا خمسة عشر سببًا :
إلقامة تجاه البمدة وعدـ الحرب ستة أياـ إلي أف جاءت االنكميز وحصنوا عكا األوؿ   ا

 باصطالح االفرنج
 الثاني   الستة مراكب التي توجيت مف االسكندرية فييا المدافع الكبار أخذىا االنكميز قداـ يافا

 الثالث   الطاعوف الذي وقع في العسكر ويموت كؿ يـو خمسوف وستوف عسكرياً 
 عدـ الميرة لخراب البالد قريب عكاالرابع   

 الخامس   وقعة مراد بؾ مع الفرنساوية في الصعيد مات فييا مقدار ثمثمائة فرنساوي
 السادس   بمغنا توجو أىؿ الحجاز صحبة الجيالني لناحية الصعيد

 السابع   المغربي محمد الذي صار لو جيش كبير وادعي أنو مف سالطيف المغرب
 االنكميز تجاه االسكندرية ودمياطالثامف   ورود 

 التاسع   ورود عمارة الموسقو قداـ رودس
 العاشر  ورود خبر نقض الصمح بيف الفرنساوية والنيمساء

 الحادي عشر ورود جواب مكتوب منا لتيبو أحد مموؾ اليند كنا أرسمناه قبؿ توجينا لعكا
ذا تولي أمرىا غيره يمـز الثاني عشر  موت كفرلمي الذي عممت المتاريس بمقتضي رأيو  وا 
 نقضيا ويطوؿ األمر وكفرلمي ىذا ىو المعروؼ بأبي خشبة الميندس

الثالث عشر  سماع أف رجاًل يقاؿ لو مصطفي باشا أخذه االنكميز مف اسالمبوؿ ومرادىـ أف 
 يرموه عمي بر مصر

البمد ينزؿ في الرابع عشر  أف الجزار أنزؿ ثقمو بمراكب االنكميز وعـز عمي أنو عندما تممؾ 
 مراكبيـ وييرب معيـ 

الخامس عشر  لزـو ومحاصرة عكا ثالثة شيور أو أربعة وىو مضر لكؿ ما ذكرناه مف 
 األسباب انتيي
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وفي يـو الثالثاء سابعو حضر جماعة أيضًا مف العسكر بأثقاليـ وحضرت مكاتبة مف كبير 
عمي الناس بالخروج لمالقاتو الفرنساوية أنو وصؿ إلي الصالحية وأرسؿ دوجا الوكيؿ ونبو 

 بموجب ورقو حضرت مف عنده يأمر بذلؾ

 معركة أبو قير البرية ورحيؿ نابميوف :
ـ مما  1799يوليو سنة  17وصؿ جيش عثماني بحرًا إلي أبي قير وقاـ باحتالؿ قمعتيا يـو 

زيمة اضطر نابميوف إلي التوجو إلي اإلسكندرية وىاجـ الجيش العثماني بشراسة و ) كانت ى
العثمانييف في ىذه الموقعة أشبو بكارثة فقد فقدوا مف القتمى والغرقى والجرحى نحو ثمانية 
آالؼ وبمغ عدد األسري نحو ثالثة آالؼ وغنـ الفرنسيوف مدافع الجيش العثماني وذخائره وفقد 

وبعد ىذه المعركة قرر نابميوف  62قتياًل وجرح منيـ سبعمائة وخمسوف ( 251الفرنسيوف 
فر إلي فرنسا نظرًا الضطراب األحواؿ بيا وترؾ قيادة الحممة إلي الجنراؿ كميبر كما أعطاه الس

لمتفاوض مع العثمانييف واتخاذ القرار المناسب بؿ إف نابميوف نفسو عرض الصمح عمي  اإلذف
العثمانييف قبؿ سفره وترؾ رسالة بمثابة شرح وافي لجميع التفاصيؿ لكميبر كما ترؾ رسائؿ 

لعدة جيات منيا الجنراالت والمشايخ وكؿ رسالة ليا مضموف يتناسب مع المرسؿ إليو ، أخري 
أما أىـ ىذه الرسائؿ فتمؾ التي تركيا لكميبر وكاف سفر نابميوف في البحر بمثابة مخاطرة كبيرة 
بحياتو نظرًا لوجود األسطوؿ اإلنجميزي في البحر المتوسط حيث ذكر لكميبر في نياية رسالتو ) 

ف مصمحة الوطف ومجده وواجب الطاعة  - -ا أنا فإني أغادر مصر واألسؼ يمأل قمبي أم وا 
لندائو والحوادث المحزنة التي وقعت أخيرًا كؿ ذلؾ يمجئني إلي أف أغامر بنفسي وسط أساطيؿ 

  63األعداء ألصؿ إلي أوروبا عمي أني سأكوف معؾ بقمبي وفكري (

 ميوف فجأة :تأمالت فيما حدث أماـ عكا وسر سفر ناب
يمكنؾ أف تالحظ معي عزيزي القارئ أف الدولة العثمانية فشمت فشؿ ذريع في طرد الحممة 
الفرنسية مف مصر ثـ أدركت أف ذلؾ البد أف يتـ بمساعدة بريطانيا وىذا ما حدث بالفعؿ كما 

 وىو ما يؤكد وجود دعـسنري وقد أشار نابميوف بالفعؿ إلي تحصيف عكا باصطالح اإلنجميز 
بريطاني لعكا مف اتجاه البحر وبالتالي كاف الحصار مف البر فقط ، ونالحظ أيضًا ركاكة 
الرسالة وسوء مستوي الترجمة نظرًا لمقتؿ المترجـ الخاص بنابميوف والذي أشار إلي مقتمو في 

وأسر قائده  البرية أبي قيرمعركة ، كما أف ىزيمة الجيش العثماني في  أسؼ )منتورة مات(
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األحواؿ في و  الموقؼ الدولي الذي ىو معزوؿ عنو تماماً  تو لنابميوف أتاح لألخير معرفةومقابم
 أوروبا بشكؿ عاـ وشعر بأىمية سفره إلنقاذ الموقؼ ىناؾ 

 :تعجب الجبرتي مف سفر نابميوف في البحر مع تربص األسطوؿ اإلنجميزي 
لفرنسية في معركة أبي قير أف األسطوؿ البريطاني قاـ بتدمير أسطوؿ وسفف الحممة ا ذكرنا

البحرية الشييرة وبالتالي تـ عزؿ الحممة تمامًا عف الوطف األـ في فرنسا ، وبالرغـ مف ذلؾ 
سافر نابميوف عندما شعر بضرورة توجيو إلي فرنسا في ذلؾ الوقت فقاـ بترؾ عدة رسائؿ 

فر في سرية تامة إلي أىميا بالطبع لمجنراؿ كميبر الذي قرر أف يخمفو في قيادة الحممة ، وسا
وقد حاوؿ الجبرتي الوقوؼ عمي مالبسات ىذا الموضوع كمؤرخ ولكنو لـ يتمكف مف ، فرنسا 
 وفيما يمي رواية الجبرتي وىو يكتب عف أحداث ىذا اليـو فيقوؿ :، ذلؾ 

وفيو ورد مف بونابارتو ساري عسكر الفرنساوية كتاب مف اإلسكندرية خطابًا ألىؿ مصر 
فأحضر قائمقاـ دوجا الرؤساء المصرية وقرأ عمييـ الكتاب ، مضمونو أنو سافر ، وسكانيا 

يـو الجمعة حادي عشريف الشير المذكور إلي بالد الفرنساوية ألجؿ راحة أىؿ مصر وتسميؾ 
البحر فيغيب نحو ثالثة أشير ، ويقدـ مع عساكره فإنو بمغو خروج عمارتيـ ليصفوا لو ممؾ 

ف ، وأف المولي عمي أىؿ مصر وعمي رياسة الفرنساوية جميعًا مصر ويقطع دابر المفسدي
كميبر ساري عسكر دمياط ، فتحير الناس وتعجبوا في كيفية سفره ونزولو البحر مع وجود 
مراكب االنكميز ووقوفيـ بالثغر ورصدىـ الفرنساوية مف وقت قدوميـ الديار المصرية صيفاً 

 ؿ لـ أقؼ عمي حقيقتياوشتاء ، ولكيفية خموصو وذىابو أنباء وحي
وفي يـو السبت تاسع عشرينو قدـ ساري عسكر كميبر صبيحة ذلؾ اليـو فضربوا لقدومو 
المدافع مف جميع القالع وتمقتو كبار الفرنساوية وأصاغرىـ وذىب إلي بيت بونابرتو الذي كاف 

 ساكنًا بو وىو بيت األلفي باألزبكية وسكف مكانو ،
لمشايخ واألعياف لمقابمة ساري عسكر الجديد لمسالـ عميو فمـ وفيو ذىب أكابر البمد مف ا

يجتمعوا بو ذلؾ اليـو ووعدوا إلي الغد ، فانصرفوا وحضروا في ثاني يـو فقابموه فمـ يروا منو 
 64بشاشة وال طالقة وجو مثؿ بونابرتو ، فإنو كاف بشوشًا ويباسط الجمساء ويضحؾ معيـ 
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 الفصؿ السادس .7
 ة الجنراؿ كميبرالحممة تحت قياد 

 كميبر يحاوؿ التفاوض مع العثمانييف :
 14 وقتؿ في 1753 ارسم    9 ولد في، Jean-Baptiste Kléber    - جاف باتيست كميبرىوالجنراؿ 

التصاؿ ، وقد أيقف كميبر أف احتالؿ مصر والبقاء بيا شبو مستحيؿ مع انقطاع ا 1800يونيو
مع فرنسا فال يوجد أسطوؿ قوي يؤمنو ىو وجنوده كما أف ىناؾ عداء شديد بيف الشعب 
المصري وبيف الحممة الفرنسية ولـ تعد تنجح محاوالت الخداع والتودد لمشعب فقد ظير الوجو 
القبيح لمحممة الفرنسية ولـ يعد ممكنًا وضع أي نوع مف أنواع األقنعة الزائفة ، وبالتالي قرر 
الصمح مع الدولة العثمانية التي فشمت في إخراج الحممة الفرنسية مف مصر وحدىا وقررت 
التحالؼ مع اإلنجميز لطرد الفرنسييف مف مصر وكاف ىذا التحالؼ بطبيعة الحاؿ مف أشد ما 

 يقمؽ كميبر ، 
 
 
 
 
 
 

وأرسؿ كميبر رسالة إلي الصدر األعظـ يوسؼ باشا الذي جاء عمي رأس جيش ضخـ ، 
وبالفعؿ تـ االتفاؽ عمي ما يسمي بمعاىدة العريش التي كانت تنص عمي أف يغادر الجيش 
الفرنسي مصر سالمًا بسفف يتـ توفيرىا مف الجانب العثماني وبتكاليؼ يتـ دفعيا وجمعيا مف 

شعب مصر سعيدًا بجمع أمواؿ ترحيؿ الفرنسييف ، ولكف لـ تتـ ىذه الشعب المصري وقد كاف 
المعاىدة بسبب اإلنجميز حيث كانوا يريدوف أف يقـو الجيش الفرنسي بتسميـ نفسو كأسري 
حرب وال يريدوف لو الرحيؿ بيذا األسموب ونجح اإلنجميز بالفعؿ في إفشاؿ المعاىدة مما أدي 

ني والجيش الفرنسي في منطقة عيف شمس حيث كاف إلي حدوث معركة بيف الجيش العثما
 الجيش العثماني قد اقترب كثيرًا مف العاصمة وفي انتظار استالميا مف الفرنسييف 

 معركة عيف شمس وثورة القاىرة الثانية :
انتصر كميبر عمي الجيش العثماني في معركة عيف شمس انتصار ساحؽ وقاـ بمطاردتو في 
اتجاه الشرؽ غير أف مجموعة مف الجيش العثماني بقيادة نصوح باشا تركت ساحة القتاؿ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1753
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1800


-39- 

 

وتوجيت إلي القاىرة حيث أثار نصوح باشا الشعب ضد الفرنسييف ، فعندما عاد كميبر إلي 
مجيش العثماني وجد القاىرة كميا في حالة ثورة عارمة وىي المعروفة القاىرة بعد مطاردتو ل

بثورة القاىرة الثانية والتي كانت بمساعدة العثمانييف وتحريضيـ ، حيث قاـ كميبر بقمع الثورة 
بشكؿ وحشي واستخدـ ما أعده نابميوف مف قالع وتجييزات حوؿ العاصمة بعد ثورة القاىرة 

الثورة لـ تكف بالقاىرة وحدىا بؿ امتدت إلي عدة مدف وقري بطوؿ  األولي ، وجدير بالذكر أف
مصر وعرضيا وبالتالي كانت في منتيي الخطورة مما أدي إلي رد فعؿ فرنسي عنيؼ وقاسي ، 
واستطاع كميبر إخضاع الوجو البحري بالكامؿ أما الوجو القبمي بقيادة مراد بؾ فقد يأس تماماً 

فاقية مع مراد بؾ بحيث يتولي مراد حكـ الصعيد ويأمف جانبو مف إخضاعو ولذلؾ قاـ بعقد ات
بؿ واتفقا عمي الدفاع المشترؾ ضد أي عدواف عمي أي منيما وىكذا اتضحت حقيقة مراد بؾ 
الذي اتفؽ مع الفرنسييف عمي أف يقـو بإمداد الفرنسييف بالكميات الالزمة مف القمح والشعير 

ع وصوليا إلييـ ، وىكذا قاـ كميبر بتحييد مراد بؾ والحبوب مف الجنوب وكاف قبؿ ذلؾ يمن
 تمامًا 

 الفظائع الفرنسية في قمع الثورة :
وال بد ىنا أف نذكر بعض ما ارتكبو الفرنسيوف مف جرائـ ال تمت لإلنسانية بصمة بؿ وتزيد 
بشكؿ مبالغ فيو عف متطمبات قمع الثورة ، حيث وصفيا الجبرتي باستفاضة ممخصيا ما يمي 

ري عمي الناس ماال يسطر في كتاب ولـ يكف ألحد في حساب ( وكتب الرافعي ) أسرؼ ) وج
الفرنسيوف في ارتكاب الفظائع إلخماد الثورة ولجأوا إلي الطريقة الوحشية التي اتبعوىا في 
رساليا عمي المدينة وأىميا  كثير مف المواطف وىي إضراـ النار في األحياء اآلىمة بالسكاف وا 

فأحدثت الحرائؽ تخريبًا فظيعًا في القاىرة واحترقت أحياء برمتيا وتيدمت بيوت موتًا أحمر 
وىكذا تـ إخماد الثورة ) وأصبح الجنراؿ كميبر  65عامرة ودفنت تحت أنقاضيا عائالت بأكمميا (

حاكمًا بأمره في البالد وىو الذي كاف قبؿ شيريف يعد معدات الرحيؿ عنيا ولكف السياسة 
لتي غيرت سير األمور وتسببت في نقض معاىدة العريش ومنعت الجنود اإلنجميزية ىي ا

ولعمؾ تالحظ معي عزيزي القارئ  66الفرنسية مف السفر إلي فرنسا فأشعمت نار الحرب ثانية (
أف اإلنجميز حتي اآلف لـ يشتركوا في قتاؿ حقيقي مع العثمانييف ضد الفرنسييف عمي أرض 

األحداث والمراقبة ، وسوؼ تالحظ بعد ذلؾ أف ىناؾ فرؽ مصر ولكنيـ كانوا يكتفوف بتحريؾ 
كبير بيف قتاؿ العثمانييف وحدىـ ضد الفرنسييف وبيف القتاؿ المشترؾ مع اإلنجميز ضد 
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الفرنسييف حيث كانت المعارؾ تدور بقيادة إنجميزية تساعد الدولة العثمانية التي أصبح يطمؽ 
 عمييا الرجؿ المريض 

 جنراؿ مينو القيادة :مقتؿ كميبر وتولية ال
كاف البد مف اإلطاحة بالطاغية الذي ال ييتـ بإراقة دماء اآلالؼ مف اآلمنيف في بيوتيـ والذيف 
حتي لـ يشتركوا في أي ثورة مف أي نوع وتـ قتميـ بدـ بارد ، وقد استطاع أحد طمبة األزىر 

كميبر ، وكاف ىذا العمؿ  الشريؼ وىو سميماف الحمبي أف يقتؿ رأس "األفعى الفرنسية" الجنراؿ
البطولي الرائع مف األعماؿ التي ىزت كياف الجيش الفرنسي بالكامؿ في مصر بؿ وكاف ذلؾ 
تمييدًا لنيايتيـ في مصر حيث لـ يجد الفرنسيوف قيادة بعد ذلؾ عمي نفس مستوي نابميوف 

قائد العاـ وكميبر مما أدي إلي فشؿ الحممة في مصر ، ووقع ىذا الحدث في حديقة منزؿ ال
باألزبكية وتـ محاكمة سميماف الحمبي وبعض طمبة األزىر الذيف اتيميـ الفرنسيوف بأنيـ 
عمموا نية سميماف الحمبي ولـ يقوموا باإلبالغ عنو ، وتولي الجنراؿ مينو القيادة العامة لمجيش 

في  الفرنسي في مصر ولكف ليس بسبب كفاءتو ولكف لمجرد أنو أقدـ الجنراالت المتبقيف
عداـ سميماف الحمبي وبعض طمبة األزىر ،أريد  67مصر ، وقبؿ أف نترؾ مسألة مقتؿ كميبر وا 

أف أذكر لؾ نص الحكـ الذي أصدرتو المحكمة فقد ) حكمت بإحراؽ يد سميماف الحمبي اليمني 
عداـ شركائو األربعة بقطع رءوسيـ  ثـ إعدامو عمي الخازوؽ وترؾ جثتو تأكميا الطير وا 

حراؽ جثث د القادر الغزي" ولـ يكف لو يـ بعد اإلعداـ مع مصادرة أمواؿ المتيـ الغائب عبوا 
 واعتبر الفرنسيوف الجامع األزىر مصدرًا لمعنؼ 68(ماؿ"

 الحرص عمي تنفيذ محاكمة عادلة :
وبتأمؿ ىذه األحكاـ نجد أف الفرنسييف كانوا حريصيف عمي الوصوؿ لمحقيقة ومعرفة الفاعؿ 

حقيقي وكؿ ذلؾ بتحقيؽ وتحريات دقيقة لتكوف محاكمة عادلة ، فمقد الحقيقي والمحرض ال
كاف مف السيؿ جدًا أف يتـ إعداـ سميماف الحمبي ومعو مجموعة كبيرة مف طمبة األزىر 
عشوائيًا أو حتي بالضغط عمي بعضيـ لالعتراؼ وتنتيي القضية عمي النحو الذي يرضييـ ، 

احترامًا لكميبر نفسو قبؿ أي شئ وىو ما يدعو  ولكف كاف حرصيـ عمي تنفيذ محاكمة عادلة
 لمتأمؿ بالفعؿ 
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 :)بيدي ال بيد عمرو( إقفاؿ األزىر 
الخناؽ عمي مف فيو  األزىر وينتيكوف حرمتو ويضيقوف كؿ فترة يفتشوفكاف الفرنسيوف 

بحجة التفتيش عمي األسمحة ، مما أدي إلي اتخاذ المشايخ قرار بإغالؽ الجامع األزىر ورأوا 
ف ىذا القرار سيحمي األزىر مف ىذه االنتياكات التي ال تميؽ بو ويمنع الريبة التي كانت في أ

نفوس الفرنسييف في كؿ ما ىو أزىري ، وقدـ العمماء ىذا االقتراح لمفرنسييف وبالطبع وافؽ 
ـ إلي أف صدر قرار بفتحو  1811يونيو  21الفرنسيوف عمي طمبيـ وتـ إغالؽ األزىر مف 

 في نياية الحممة الفرنسية  1811سنة  في يونيو
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 الفصؿ السابع  .8
 الجنراؿ مينو واألياـ األخيرة لمحممة في مصر

 الجنراؿ مينو والعبث بالشعب المصري :
      Jacques François Menouتولي الجنراؿ مينو قيادة الحممة الفرنسية    

وكاف مينو قد أعمف إسالمو وتزوج مف مسممة مف رشيد أثناء وجوده كحاكـ لرشيد وتظاىر  
بتمسكو بشعائر الديف اإلسالمي وأطمؽ عمي نفسو اسـ " عبد اهلل جاؾ مينو " وكاف مينو بعد 
توليو حكـ مصر يعتقد أف الفرنسييف البد أف يقيموا في مصر بشكؿ دائـ فقد كاف ) مف دعاة 

تاوات فادحة وذاؽ  69مستعمرة فرنسية ( اتخاذ مصر ، وفرض مينو عمي المصرييف ضرائب وا 
الشعب المصري المرار وكثرت ىجرة المصرييف مف بالدىـ ىربًا مف كثرة المظالـ والنيب 
واإلرىاؽ والتخريب وكانت سياسة مينو بصفة عامة تنـ عف أنو قائد فاشؿ بالرغـ مف أنو 

مصر وسوؼ أذكر لؾ مثاؿ واحد فقط قد يكوف فيو الكفاية حاوؿ القياـ بعدة مشروعات في 
فقد ) فكر في إنشاء مصنع لمجوخ في القاىرة لسد الحاجة الماسة إلي األجواخ التي انقطع 
ورودىا مف أوروبا بسبب الحصار البحري لكف أعضاء المجنة اإلدارية عارضوا في قبوؿ 

يمحؽ الصناعة الفرنسية إذا عرؼ العماؿ المصرييف في ىذا المصنع بحجة الضرر الذي 
المصريوف أسرارىا وكتبت المجنة رسالة في ىذا الصدد قالت فييا : إف مقدرة المصرييف في 

  70تقميد المبتكرات الصناعية مف شأنيا أف تضر بالمصانع الفرنسية (
 
 
 
 
 

 الدولة العثمانية تستعيف باإلنجميز في تحالؼ لطرد الفرنسييف مف مصر :
تـ إجراء استعدادات ضخمة عثمانية إنجميزية لطرد الفرنسييف مف مصر ووصمت بالفعؿ قوات 
إنجميزية إلي أبى قير واستطاعت ىزيمة مف بيا مف الفرنسييف وواصمت الزحؼ ووقعت معركة 
شرسة في المنطقة المعروفة حاليًا بسيدي جابر باإلسكندرية وانتيت بيزيمة الفرنسييف ىزيمة 

الرغـ مف كثرة عدد القتمى اإلنجميز وظؿ الصراع دائر بيف اإلنجميز والفرنسييف في  قاسية عمي
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اإلسكندرية مما أدي إلي ارتباؾ الجنراؿ مينو بالقاىرة وكاف مينو أقؿ كفاءة بكثير مف نابميوف 
وكميبر في القيادة فقاـ بإصدار أوامر متضاربة وتشتت جيشو في عدة مواقع ومدف ) فكانت 

لفرنسية موزعة بيف القاىرة والجيزة والصالحيو والمنصورة وميت غمر ومنوؼ والبرلس القوات ا
والرحمانية والوجو القبمي ولما تحقؽ مينو مف نزوؿ اإلنجميز إلي البر عـز آخر األمر عمي 

ووصؿ مينو ومعو نصؼ الجيش الفرنسي إلي اإلسكندرية ولكف بعد أف  71السير لمالقاتيـ (
 يف بمعركة سيدي جابرتـ ىزيمة الفرنسي

 مينو في اإلسكندرية وبميار في القاىرة :
وىكذا انقسـ الفرنسييف تحت قيادتيف أحدىما الجنراؿ مينو في اإلسكندرية والثاني الجنراؿ بميار 
في القاىرة وكاف كؿ منيـ يواجو جيشًا كبيرًا ، وكاف العثمانيوف قد ىزموا جيش بميار بالقرب 

وتحصف بالقاىرة بينما كاف مينو يواجو التحالؼ العثماني اإلنجميزي  مف بمبيس فعاد منسحباً 
في اإلسكندرية ، وجدير بالذكر أف بميار أرسؿ إلي مراد بؾ يستنجد بو ويطمب منو تنفيذ 
اتفاقية الدفاع المشترؾ التي وقعيا مع كميبر ، ولكف كاف مراد بؾ في ذلؾ الوقت قد أصابو 

بؾ ضربة كبيرة أصابت آماؿ الفرنسييف عمي حد تعبير الرافعي  الطاعوف ومات وكاف موت مراد
ألنيـ فقدوا بموتو حميفًا قويًا كاف يمكف أف يمدىـ بالقوة الالزمة ولـ يتمكف الفرنسييف مف 
التحالؼ مع خميفة مراد بؾ وكاف اسمو عثماف بؾ الطنبورجي الذي رأي أف كفة العثمانييف 

 واإلنجميز ىي األرجح 

 قاىرة قبؿ اإلسكندرية :استسالـ ال
اجتمع الجنراؿ بميار مع مجمس الحرب ليتشاوروا في الموقؼ الحرج الذي تورطوا فيو وقرروا 

بعد  1811يونيو  27التفاوض مع العثمانييف واإلنجميز وتـ بالفعؿ توقيع اتفاقية الجالء في 
ـ ومدافعيـ وذخائرىـ مفاوضات استمرت أربعة أياـ ) وأف يكوف جالء الجنود بأسمحتيـ وأمتعتي

وقاـ  72بطريؽ فرع رشيد ومف رشيد وأبو قير يبحروف إلي فرنسا عمي نفقة الحمفاء (
العثمانيوف واإلنجميز بتوفير المراكب والسفف الالزمة لرحيميـ ، عمي أف يسري ىذا االتفاؽ بيف 

وده ، ولكف بميار والحمفاء عمي الجنراؿ مينو وجيشو باإلسكندرية في حالة موافقتو عمي بن
مينو عندما بمغو ىذا االتفاؽ رفضو تمامًا بؿ واتيـ بميار بالتفريط في الشرؼ الحربي ، 
واستمر مينو في عناده وقتالو لمحمفاء ) عمي أنو لـ يمض خمسوف يومًا عمي تسميـ القاىرة 

ىكذا و  73حتي أذعف الجنراؿ مينو لمتسميـ بشروط أسوأ مف الشروط التي قبميا الجنراؿ بميار (
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غادرت الحممة الفرنسية مصر بغير رجعة ولكف بعد أف لفتت نظر بريطانيا العظمي لموقع 
 ـ  1882مصر الذي أصبح حممًا لبريطانيا قامت بتحقيقو بعد ذلؾ في سنة 

 محممة الفرنسية :ل عاـ ممخص

 تالحقت األحداث في مصر خالؿ الحممة الفرنسية وتطورت الحممة وتوجيت إلي الشاـ وفشمت
في احتالؿ عكا وعادت إلي مصر ثـ وقعت معركة أبو قير البرية بيف نابميوف والجيش 
العثماني وانتيت بيزيمة العثمانييف ثـ غادر نابميوف مصر وترؾ القيادة لمجنراؿ كميبر الذي 
حاوؿ التفاوض مع العثمانييف النسحاب الحممة مف مصر دوف خسائر ولـ يرغب اإلنجميز في 

بيذا األسموب حيث رغبت في استسالـ الجيش الفرنسي كأسري حرب فقامت  مغادرة الحممة
بإفشاؿ المفاوضات بيف الفرنسييف والعثمانييف ووقع الصداـ بيف كميبر والعثمانييف في معركة 
عيف شمس وانتيت بيزيمة العثمانييف ثـ قامت ثورة القاىرة الثانية بمساعدة العثمانييف وقاـ 

شد مف قمع الثورة األولي التي كانت في عيد نابميوف ، ووقع كميبر كميبر بقمعيا بقسوة أ
معاىدة مع مراد بؾ لما كاف يسببو مف مشاكؿ وخسائر لمجيش الفرنسي في صعيد مصر 
ولتحييده أثناء قتاؿ العثمانييف ، ثـ تـ قتؿ كميبر عمي يد سميماف الحمبي أحد طمبة األزىر وتـ 

وأعمف إسالمو وتزوج مف فتاة مف رشيد ثـ واجو التحالؼ  تولي الجنراؿ مينو قيادة الحممة
الذي تـ بيف العثمانييف واإلنجميز لطرد الفرنسييف مف مصر واستمر الصراع إلي أف قاـ 
اإلنجميز والعثمانييف  بيزيمة الفرنسييف في اإلسكندرية وفي الوقت الذي استسمـ فيو القائد 

نسية تاركًا مينو في اإلسكندرية يواجو قوات التحالؼ الفرنسي في القاىرة وانسحب بالقوات الفر 
اإلنجميزي العثماني ثـ أجبرتو اليزيمة عمي توقيع معاىدة استسالـ وتـ مغادرة الحممة بالكامؿ 
إلي فرنسا تاركة عدة قوي تتصارع في مصر عمي السمطة ، وىكذا انتيت الحممة الفرنسية 

 عمي مصر 

 :ودورىا في إيقاظ قوة الشعب  الحممة الفرنسية
) جال الفرنسيوف عف مصر بعد احتالؿ ثالثة أعواـ وشيريف فتنازع السمطة في البالد ثالث 
قوات مختمفة المصالح متباينة األغراض ، اتحدت وقتًا ما عمي محاربة الفرنسييف ولما تـ ليا 

ؿ ىذه القوات الثالث ىي النصر عمييـ بدأت كؿ قوة تعمؿ عمي تحقيؽ أطماعيا في وادي الني
ىذا ما ذكره الرافعي في كتابو كما ذكر أيضًا ما يمي ) تمؾ  74األتراؾ واإلنجميز والمماليؾ (

القوات التي تنازعت النفوذ والسمطة في مصر وىناؾ قوة رابعة ظيرت عمي مسرح النضاؿ 
تحسب ليا  السياسي وأخذت تنمو ويشتد ساعدىا دوف أف تأبو ليا تمؾ القوات الثالث أو
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حساب عمي أنيا القوة الثابتة الخالدة المؤيدة بحقيا الشرعي في تقرير مصير البالد وتمؾ ىي 
وكاف بالطبع عمي رأس ىذا الشعب مجموعة مف الزعماء البارزيف  75قوة الشعب المصري (

مثؿ السيد عمر مكـر والسيد محمد السادات والشيخ عبد اهلل الشرقاوى والشيخ محمد األمير 
والشيخ سميماف الفيومي والشيخ مصطفي الصاوي والشيخ محمد الميدي والسيد أحمد 
المحروقى ، أما الشخص الوحيد الذي استطاع أف يكسب ثقة الشعب المصري متمثاًل في 
زعماءه واستطاع بيذه القوة الرابعة التي راىف عمييا أف يواجو باقي القوي األخري ويفوز بحكـ 

الذي حضر إلي مصر عندما قاـ السمطاف العثماني مد عمي باشا مصر ىذا الشخص ىو مح
بتجميع جيش كبير لقتاؿ الحممة الفرنسية في مصر وطمب مف كؿ حاكـ والية أف يرسؿ قوة 
لتنضـ إلي ىذا الجيش ) صدر األمر إلي متصرؼ قولة بتقديـ ما لديو مف الجنود فألؼ كتيبة 

ووصمت ىذه القوة مع مثيالتيا تحت قيادة  76( مف ثمثمائة جندي انضـ محمد عمي في سمكيا
ـ عمي متف السفف العثمانية  1811حسيف قبطاف باشا إلي أبي قير في شير مارس سنة 

وقد عاصر محمد عمي عندما حضر إلي مصر كؿ األحداث التي تكممنا عنيا وحتي جالء 
لمحكـ لتبدأ  ووصول الفترة التي تمت رحيؿ الحممة الفرنسية مباشرة وحتيو  الحممة الفرنسية

مصر فترة جديدة مف تاريخيا وتحاوؿ البحث عف ىويتيا التي كادت أف تضيع وسط كؿ ىذه 
التقمبات والصدامات الحضارية والصراعات عمي السمطة ، فيؿ ىي دولة مصرية ذات قومية 

أـ ىي  خاصة ال عالقة ليا بسائر الدولة والواليات اإلسالمية كما أراد ليا نابميوف ورجالو ،
جزء مف األمة اإلسالمية الواحدة المترابطة والتي كانت في حالة مف التخمؼ والتراجع الحضاري 
في ظؿ الحكـ العثماني الضعيؼ الذي كاف يعتبره الشعب المصري مثاًل حيًا لمظمـ والجور 
والقسوة ، لقد كانت بالفعؿ حيرة شديدة ولطمة حضارية قاسية عمي وجو الشعب المصري 

تو اتزانو وىزت ثوابتو الرئيسية ربما إلي اآلف ، وعندما جاء محمد عمي لمحكـ ألقي بنفسو أفقد
في أحضاف الحضارة الغربية دوف مراعاة ليذه الثوابت وفتح شبابيؾ مصر بعد عزلة طويمة 
عمي العالـ الغربي وأرسؿ البعثات العديدة ليستمد منو النيضة عمي الطريقة األوروبية مما 

استقداـ الحضارة الغربية ومعيا أفكار أخري تمس أمور حساسة جدًا في تشكيؿ العقؿ أدي إلي 
وقد قبؿ المصريوف مف محمد عمي ألنو حاكـ مسمـ ما لـ يقبموه مف المصري وىويتو ، 

وفي النياية فشؿ محمد نابميوف فأصبح محمد عمي امتداد ثقافي لمحممة الفرنسية عمي مصر 
ي أطاحت بيا أوروبا حيث وقفت معو في البداية ضد الدولة عمي في تحقيؽ أحالمو الت

 كما نعرؼ جميعًا ، ولكف ىذه قصة أخري ، العثمانية ثـ  وقفت مع الدولة العثمانية ضده 

                                                           
  232صفحة  2تاريخ الحركة القومية ) الرافعي ( ج 75
 258) عبد الرحمف الرافعي ( صفحة  2تاريخ الحركة القومية ج 76
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تأممنا أىـ أحداث الحممة الفرنسية حاف الوقت لنتأمؿ المطمة الحضارية الفرنسية التي وبعد أف 
 أصابت وجو مصر 
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 الفصؿ الثامف .9
 مة حضارية عمي وجو مصر لط 

 الفجوة الحضارية بيف مصر وفرنسا :
في ىذا الفصؿ سنستعرض معًا ونتأمؿ حجـ الفجوة الحضارية بيف مصر وفرنسا في ذلؾ 
الوقت وكيؼ أف مصر كشعب لـ يكف لو أي ذنب في ذلؾ ، وسوؼ نوضح مدي انبيار 

جعمتو يعترؼ ويقوؿ أنيا أمور ال المؤرخ الكبير عبد الرحمف الجبرتي بما شاىده مف أمور 
تسعيا عقوؿ أمثالنا ، والحظ أف الجبرتي لـ يكف مف طبقة العامة والغوغاء ولكنو يعتبر 
محسوب عمي النخبة المثقفة في مصر فإذا حدث لو ىذا االنبيار وتمؾ الدىشة فما الذي حدث 

 لباقي البسطاء مف الشعب المصري ؟

 تبير الجبرتي :عربة يد ذات عجمة أمامية واحدة 
في كتابو الممتع ،  عف المؤرخ الكبير عبد الرحمف الجبرتي 77الكاتب الكبير يحيي حقي يكتب

فيما يمي ممخص قصير مما ، ـ 1798ديسمبر سنة 5صفحات مف تاريخ مصر وتحت عنواف 
 كتبو عف الجبرتي :

مف حسف الحظ أف كاف يعيش في مصر حينئذ رجؿ ، ال أعرؼ مف أجدادنا أحدًا يفوقو  --، 
عجابي وعمي تثبيت اإلعتزاز ببمدي في قمبي ، ىذا ىو الجبرتي  في قدرتو عمي تممؾ حبي وا 
مؤرخ مصر العظيـ ، ومف حسف الحظ أيضًا أنو كاف يمثؿ أرقي ما وصمت إليو الحضارة 

إف الميـ أف ذىنو كاف متفتحًا ال يشمو الغرور أو التعصب ، فنحف  بؿ - - - - -الشرقية 
 بإزاء شيادة رجؿ مثقؼ متزف حكيـ نشأ في بيت مف أرقي بيوت القاىرة في ذلؾ العيد ، 

ـ مف أىـ أياـ مصر الحديثة وليذا اتخذتو عنوانًا ليذه 1798ديسمبر سنة 5إنني اعتبر يـو 
تي مف داره ليتفرج عمي ما يفعمو الفرنسيوف في ىدـ الكممة ، ففي ذلؾ اليـو خرج الجبر 

 فمما رجع لداره كتب لنا ما يمي : - - - -المباني لشؽ طرؽ حديثة في قمب العاصمة ، 
فعموا ىذا الشغؿ الكبير والفعؿ العظيـ في أقرب زمف ، كانوا يصرفوف الرجاؿ مف بعد  - -

ت القريبة المأخذ السيمة التناوؿ ، الظييرة ويستعينوف في األشغاؿ وسرعة العمؿ باآلال
المساعدة في العمؿ وقمة الكمفة ، كانوا يجعموف بدؿ الغمقاف والقصاع عربات صغيرة ويداىا 
ممتدتاف مف الخمؼ يممؤىا الفاعؿ ترابًا أو طينًا أو حجارة مف مقدميا بسيولة ، بحيث تسع 

عيا أمامو فتجري عمي عجمتيا مقدار خمسة غمقاف ، ثـ يقبض عمي خشبتييا المذكورتيف ويدف
                                                           

وتحت  وما بعدىا 35مف صفحة  -نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع – 2118طبعة يناير -صفحات مف تاريخ مصر   نقال عف كتاب 77
 ـ 1798ديسمبر سنة 5عنواف 
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بأدني مساعدة إلي محؿ العمؿ فيميميا بإحدي يديو ويفرغ ما فييا مف غير تعب وال مشقة 
وكذلؾ ليـ فئوس وقـز محكمة الصنعة متقنة الوضع ، غالب الصناع مف جنسيـ وال يقطعوف 

 قيمة ، ، األحجار واألخشاب إال بالطرؽ اليندسية عمي الزوايا القائمة والخطوط المست
ىكذا كانت تعيش مصر في  ، ويعمؽ الكاتب الكبير يحيي حقي عمي ما كتبو الجبرتي فيقوؿ :

عالميا المقفؿ إلي حد أف عربة نقؿ صغيرة بعجمة أمامية واحدة بدت لمجبرتي كأنيا معجزة 
،  ينبغي أال نقتصر عمي االبتساـ بمحبة لسذاجة الجبرتي ، بؿ نتأمؿ قولو بإمعاف  شيطانية ،

ففي وصفو داللة بينة عمي الفروؽ العميقة بيف عقمية الشرقي وعقمية الغربي ، فمو كاف محمو 
رجؿ أوروبي وشاىد مثاًل عمي تفوؽ اإلنتاج لما انشغؿ حتي ذلؾ الوقت إال بحساب الفرؽ بيف 
أجر العمؿ اليدوي والعمؿ اآللي ، وقاس ىذا الفرؽ بمقياس الفائدة المئوية لقرض يستدينو 

شراء اآللة الحديثة وال يعكر مزاجو في التفكير في مصير العامؿ الذي ستوفره اآللة ، ىذه ىي ل
العقمية التي قامت عمييا عظمة النظاـ الرأسمالي ، وأما الجبرتي فإف أورد لفظ الكمفة في 

مؿ كالمو ، فمف الواضح أنو لـ يكف معنيًا إال بأثر اآللة في التخفيؼ مف سخرة اإلنساف في الع
 1798ديسمبرسنة 5لـ يكتؼ الجبرتي بالفرجة عمي شؽ الطرؽ يـو  - - - -الجسماني 

 - - -إلي المجمع العممي الفرنسي  -يالو مف يـو عظيـ–فيو قد ذىب أيضًا في اليـو ذاتو 
ثـ عاد لداره ووصؼ لنا ما شاىده بدىشة طفؿ ساذج كما سنري ، فيؿ أنا مبالغ إذا قمت إف 

 ،  1798ديسمبر5العنيفة بيف الشرؽ والغرب حدثت يـو الصدمة العقمية 
 - -استيقظت مصر وأدركت أف ىناؾ عممًا حديثًا غير عمميا القديـ وأف ىذا العمـ الحديث 

  78ىو سر غمبة الغرب عمي الشرؽ ، مصر في ذلؾ اليـو ىي الجبرتي

 المطمة الحضارية :
تقبالو بحفاوة بالغة وترحاب ألف عمماء وتـ اس 79قاـ الجبرتي بزيارة المجمع العممي الفرنسي

فرنسا كانوا يرحبوف بزيارة أي مصري يريد أف يتعرؼ عمي المجمع العممي حتي يصاب بذؿ 
الجيؿ وخضوع التخمؼ لمتقدـ عمي ما يبدو فاإلبيار العممي مف أقوي وسائؿ إخضاع الشعوب 

مية تفوؽ إمكانياتؾ العقمية وتحطيـ أي أمؿ ليـ في المقاومة فعندما تشاىد بعينيؾ أمورًا عم
بكثير فبالتأكيد سوؼ ترىب فاعمييا، أو قد يكوف السبب في الترحيب مختمؼ ألف العمماء 

 ييتموف بالعمـ أكثر مف أي شئ آخر وال يوظفونو سياسيًا أو عسكرياً 

                                                           
 تأمؿ : )مصر في ذلؾ اليـو ىي الجبرتي ( يا لو مف تعبير رائع مف أديب مبدع 78
يارتو لكؿ األماكف كانت زيارة الجبرتي ليذا المجمع في إطار حرصو عمي كتابة تاريخ مصر كشاىد عياف فرأي أف ىذا يتطمب ز  79

 المسموح بزيارتيا حتى يسجؿ كؿ ما يراه ويسمعو مف باب األمانة العممية واهلل أعمـ 
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أما الجبرتي فعندما وصؼ ما رآه في ىذا المجمع وكتبو في كتابو الشيير كاف في حالة مف 
ب ال مثيؿ ليا وسوؼ أنقؿ إليؾ عزيزي القارئ مقتطفات قصيرة مما كتبو الجبرتي عف التعج

ىذا المجمع لتحكـ بنفسؾ عمي قوة المطمة الحضارية التي تعرضت ليا مصر عمي وجييا 
ذا حضر إلييـ بعض "المسمميف" ممف يريد  المتخمؼ في ذلؾ الوقت ، يقوؿ الجبرتي ) وا 

ظيار السرور الفرجة ال يمنعونو الدخوؿ إل ي أعز أماكنيـ ويتمقونو بالبشاشة والضحؾ وا 
بمجيئو إلييـ وخصوصًا إذا رأوا فيو قابمية أو معرفة أو تطمعًا لمنظر في المعارؼ بذلوا لو 
مودتيـ ومحبتيـ ويحضروف لو أنواع الكتب المطبوع بيا أنواع التصاوير وكرات البالد واألقاليـ 

وتواريخ القدماء وسير األمـ وقصص األنبياء بتصاويرىـ وآياتيـ والحيوانات والطيور والنباتات 
، ) ومف أغرب ما رأيتو في ذلؾ المكاف أف بعض المتقيديف  80ومعجزاتيـ مما يحير األفكار (

لذلؾ أخذ زجاجة مف الزجاجات الموضوع فييا بعض المياه المستخرجة، فصب منيا شيئًا في 
ي فعال الماءاف وصعد منو دخاف مموف حتي انقطع كأس ثـ صب عمييا شيئًا مف زجاجة أخر 

وجؼ ما في الكأس وصار حجرًا أصفر فقمبو عمي البرجات حجرًا يابسًا أخذناه بأيدينا ونظرناه 
ثـ فعؿ كذلؾ بمياه أخري فجمد حجر أزرؽ وبأخري فجمد حجر أحمر ياقوتيًا وأخذ مرة شيئًا 

ضربو بالمطرقة بمطؼ فخرج لو صوت ىائؿ قمياًل جدًا مف غبار أبيض ووضعو عمي السنداؿ و 
كصوت القرابانة انزعجنا منو فضحكوا منا ، وغير ذلؾ مف أمور كثيرة وبراىيف حكيمة تتولد 
مف اجتماع العناصر ومالقاة الطبائع ، ومثؿ الفمكة المستديرة التي يديروف بيا الزجاجة فيتولد 

ذا مسؾ عالقتيا  مف حركتيا شرر يطير بمالقاة أدني شئ كثيؼ ويظير لو صوت وطقطقة وا 
شخص ولو خيطًا لطيفًا متصاًل بيا ولمس آخر الزجاجة الدائرة أو ما قرب منيا بيده األخري 
ارتج بدنو وارتعد جسمو وطقطقت عظاـ أكتافو وسواعده في الحاؿ برجة سريعة، وليـ فييا 

  81( أمور وأحواؿ وتراكيب غريبة ينتج منيا نتائج ال يسعيا عقوؿ أمثالنا
وال أجد ما أقوؿ بعد كالـ الجبرتي إال رحـ اهلل عمماء اإلسالـ في فترة ازدىار الحضارة 
اإلسالمية رحـ اهلل جابر بف حياف أستاذ الكيمياء األوؿ في الوقت الذي لـ يعرؼ فيو العالـ 

عمـ  رحـ اهلل الخوارزمي أبوورحـ اهلل ابف خمدوف أستاذ عمـ االجتماع و  شيئًا عف الكيمياء ،
في نياية القرف الثاني اليجري وبداية القرف الثالث والقاىرة الجبر وغيرىـ مف عمماء بغداد 
 اليجري وال حوؿ وال قوة إال باهلل 

                                                           
  57صفحة  5عجائب اآلثار ) الجبرتي ( ج 81
  61صفحة  5عجائب اآلثار ) الجبرتي ( ج81
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 :82 تعداد سكاف مصر طبقًا لتقدير عمماء الحممة الفرنسية
كاف تقدير عدد سكاف مصر عمي الدواـ عرضة يقوؿ العالـ الفرنسي ج دي شابروؿ : ) 

ألخطاء خطيرة ، وقد وقع أغمب المؤرخيف المحدثيف والقدامي في مبالغات كبيرة يمكف ألي 
لي جانب الخدمات التي قدمتيا الحممة الفرنسية لمعمـو  توصيؼ بسيط لألماكف أف يدحضيا وا 

والفنوف واآلثار في مصر ، فإنيا قد حثت كذلؾ عمي استخداـ اإلحصاء في األبحاث والدراسات 
وىكذا أمكف التوصؿ ليس فقط إلي تحديد مساحة  موضوعا ليا أحد األمور اليامة ، التي تتخذ

األراضي المنزرعة والقابمة لمزراعة بطريقة أقرب إلي الموضوعية ، بؿ وكذلؾ عدد القري 
كما أمكف بالمثؿ تقدير تعداد السكاف في مصر ، وكذا تعداد  والكفور التي تغطي وادي النيؿ

وبخالؼ ما جمعتو أثناء وجودي في مصر مف معمومات فقد استعرت  ، سكاف مدنيا اليامة
عف تعداد السكاف في مصر الحديثة  Jomard ىنا بعض التفاصيؿ مف الدراسة التي كتبيا جومار

وحيث أف جومار قد أقاـ حساباتو عمي معطيات أكثر  مقارنًا بتعداد السكاف في مصر القديمة ،
ف ، وحيث أنو أباف عدد الموتي وخصوبة السيدات ومقدار دقة عف تمؾ التي جمعت حتي اآل

الضرائب واستيالؾ الحبوب باإلضافة إلي أمور أخري ىامة ذات طابع اقتصادي وسياسي فإنو 
وسوؼ أكتفي ىنا بإيراد فقرة مف  - - -قد توصؿ بذلؾ إلي نتائج نعتبرىا قريبة مف الحقيقة ، 

إف تحديد المساحة : عف طريقيف مختمفيف ممخصو تضـ نتيجتيف متقاربتيف وصؿ إلييما
الحقيقية لألرض المزروعة ثـ حصر عدد السكاف في جزء محدد مف مساحة البالد يؤدي ، بعد 
ضافة الناتج اإلجمالي إلي عدد سكاف القاىرة ، إلي نتيجة شبو مؤكدة  تعميـ ىذه النسبة وا 

لثانية فقد بنيت أف عدد أما الطريقة ا نسمة ، 2442211وىي أف تعداد سكاف مصر يبمغ 
شخصا لكؿ قرية ، أي أف تعداد  534قرية وأف متوسط سكانيا ىو  3611قري مصر يبمغ 

نسمة ، وبإضافة سكاف المدف إلي ذلؾ الرقـ فإف تعداد مصر  2112411سكاف القري يبمغ 
 مميوف مف السكاف 2.5وحسب ما سبؽ فقد تحدد تعداد سكاف مصر بحوالي 2467111يبمغ 
دخؿ ضمف ذلؾ مطمقًا عدد العرباف الذيف يعمروف الصحراوات والذيف ال يمكف إخضاعيـ وال ي

مف جية أخري يقدر عدد الفرساف العرباف حسب  Jaubert لتعداد دقيؽ ، لكف مسيو جوبير
فارس ، فإذا ما أضفنا إلييـ نفس العدد ألشخاص راجميف  27111اإلحصاء الذي قاـ بو بػػ 
مف السيدات واألطفاؿ فإف مجموع تعداد أبناء قبائؿ العرباف سوؼ  وعددًا يتناسب مع ذلؾ

ألفًا  261-251تضـ ما بيف  1798كانت القاىرة في عاـ  - -،  نفس 131111يرتفع إلي 
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مف األشخاص بما في ذلكالمماليؾ والتجار األجانب ، وقد قدر تعدادىا بحسب إحصاء تـ قبؿ 
 ( نسمة 31111مجئ الحممة الفرنسية بػػ 
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 الفصؿ التاسع .11
 مقتطفات مف كتاب وصؼ مصر  

 عمماء الحممة يدرسوف شئوف مصر :
في ىذا الفصؿ سنستعرض ونتأمؿ معًا بعض ما كتبو عمماء الحممة الفرنسية في كتابيـ 
الموسوعي الضخـ )وصؼ مصر( لنعرؼ حجـ المجيود في ىذا الكتاب ومدي تعمؽ ىؤالء 

المصرية في كافة المجاالت ، فبالرغـ مف أف نابميوف قد أحضرىـ العمماء في تفاصيؿ الشئوف 
في األساس لحؿ مشاكؿ الحممة ، ولكنيـ بدافع حب العمـ لدراسة كؿ شئ في مصر وتسجيمو 
، وقد تمت ترجمة ىذا الكتاب إلي المغة العربية بواسطة األستاذ زىير الشايب ثـ استكممت 

ل بعض ما ورد في مقدمة ىذا الكتاب الجميؿ ثـ بعد  يؾ أوالً العمؿ فيو ابنتو مني زىير الشايب وا 
 ذلؾ سننقؿ بعض فقرات قميمة مف الكتاب دوف ترتيب معيف لنتأمميا معاً 

 مف مقدمة كتاب وصؼ مصر :
مني زىير الشايب في مقدمة الطبعة الثالثة مف كتاب وصؼ مصر في أكتوبر االستاذة كتبت 
 ما ممخصو : 1992

لقد مضي عمي صدور ىذا الكتاب في طبعتو األولي مف الترجمة العربية أكثر مف خمسة عشر 
االىتماـ المتزايد مف القارئيف والمتخصصيف ، ولعؿ السبب  -وال يزاؿ–عامًا ، القي خالليا 

وراء ىذا االىتماـ يتضح لنا مما ذكره فورييو في مقدمة الطبعة الفرنسية حيث يقوؿ : ) لـ 
ي بمد آخر أف خضع ألبحاث بمثؿ ىذا الشموؿ وىذا التنوع ، وفضاًل عف ذلؾ فميست يسبؽ أل

ىناؾ بالد أخري جديرة بأف تكوف موضوعًا ألبحاث كيذه ، فمعرفة مصر أمر ييـ في الحقيقة 
ذا كاف لعمماء الحممة الفضؿ والتقدير لتأليؼ ىذا الصرح الفريد ،  كؿ األمـ المتحضرة ( ، وا 

كي يعرفوا قدر ىذا الوطف  -ال سيما المصرييف–جـ الفرصة ألناس كثيريف فقد أتاح المتر 
 العظيـ ، الشامخ عمي مر العصور ،

انتيي كالـ أو بعض كالـ األستاذة مني زىير الشايب أما ما كتبو األستاذ زىير الشايب نفسو  
لحممة عف فقد اخترت لؾ منو ما يتعمؽ بما ذكره عمماء ا 1976في مقدمة كتابو في فبراير 

 الديف اإلسالمي مف وجية نظرىـ وكيؼ عالج المترجـ ىذا األمر حيث كتب ما يمي :
ولقد آثرت ىنا أف أقدـ ترجمة كاممة أمينة نصًا وروحًا لكؿ ما ذكره المؤلؼ خاصًا بنا 
وبمعتقداتنا ، وسوؼ يالحظ القارئ أنني قد آثرت عدـ التدخؿ إال في أضيؽ نطاؽ ممكف 

 أس مف طرح بعضيا :العتبارات ال ب
 أننا ىنا بصدد أثر عممي ىاـ ينبغي أف يحظي باالحتراـ – 1
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ف كاف ينبغي عمينا في كؿ األحواؿ أال  – 2 أنو ليس كؿ ما يقاؿ عنا صحيحًا عمي إطالقو ، وا 
 نخشي أية فكرة صحيحة 

ىو أنو قد آف األواف لنواجو بشجاعة ما يقاؿ عنا ، فتجاىؿ ذلؾ أو الصمت عنو ليس  – 3
الوسيمة المثمي ، فذلؾ الموقؼ لف يعني إال تسميمنا ولو بشكؿ سمبي بصحتو ، ومعرفة ما 

 يقاؿ عنا ىي أفضؿ وسيمة لمواجيتو بؿ ودحضو 
 أف األقوياء ال يخافوف معرفة ما يقاؿ بشأنيـ ، وال أظف أحدا يجادؿ في قوة عقيدتنا  – 4

سالـ ولنبيو الكريـ صمي اهلل عميو وسمـ وأنني فيما فعمت إنما كنت أصدر عف تقديس كبير لإل
، كما أنني واثؽ أنني فيما التزمت بو مف أمانة في النقؿ كنت أقرب ما يكوف إلي روح اإلسالـ 
، الذي ينيض أوؿ ما ينيض عمي اإلقناع العقمي ، والذي كانت أوؿ آية في كتابو الكريـ 

 الذيف يعمموف والذيف ال يعمموف ،  -بنص آياتو–تدعو إلي القراءة والفيـ والذي ال يستوي 
 وأضاؼ األستاذ زىير الشايب في نياية مقدمتو ما يمي :

 وبرغـ كؿ شئ فإف واجب األمانة يقتضي بأف أعترؼ بما يأتي :
 أنني قد حذفت مف الجزء الخاص باألقباط نصؼ جممة وجدت أف المياقة تقتضي حذفيا  – 1
ردود فعؿ لـ أكف أتوقعيا ، وال  -د نشره بمجمة الثقافةعن–أنني حذفت ىامشا  كامال  أثار  – 2

 يتجاوز ىذا اليامش أربعة سطور 
أنني حذفت آخر عبارة في الكتاب )حوالي سطر ونصؼ( إذ وجدت مف األفضؿ أال تترؾ  – 3

ىذه الجممة طعمًا مريرًا في حمؽ القارئ ، بعد صحبة ممتعة مع مؤلؼ حاوؿ جيده أف ينصفنا 
 طيمة مؤلفو 

 : عجاب عمماء الحممة الفرنسية بالصناعة المصريةإ
) وقبؿ الدخوؿ في تفاصيؿ فنوف الصناعة ، ينبغي أف   ورد في كتاب وصؼ مصر ما يمي : 

أنوه بالمقدرة المتميزة لمغاية لدي الصناع المصرييف ، فيـ يممكوف عمي وجو الخصوص تمؾ 
محاكاة المتقنة ألعماؿ اآلخريف إلي درجة الموىبة التي تثير إعجابنا لدي الصينييف ، موىبة ال

ينتج عنيا في بعض األحياف عدـ القدرة عمي التمييز بيف التقميد واألصؿ ، ومف ناحية أخري 
فنحف نعرؼ أيضًا أف المصرييف يعتادوف العمؿ وىـ جالسوف ، وىـ في نفس الوقت يعمموف 

 83ضاع مماثمة (بخفة في صناعات مما ال يستطيع صناعنا أف يقوموا بو في أو 
وىذه شيادة مف عمماء الحممة الفرنسية تؤكد أف المصرييف كانوا عمي أتـ االستعداد لمتقدـ 

 في مجاؿ الصناعة إذا اتيحت ليـ الفرصة لذلؾ ولكف لـ تكف ىناؾ قيادة واعية توجييـ 

                                                           
 –ترجمة وتحقيؽ زىير الشايب ومني زىير الشايب  –تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية  -الجزء العاشر –موسوعة وصؼ مصر  249صفحة  83

 2112مكتبة األسرة 
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 :اندىاش عمماء الحممة الفرنسية مف التسامح بيف األدياف في مصر 
 ورد في كتاب وصؼ مصر ما يمي :   –عمي عكس ما كانوا يعتقدوف 

وسنعجب ألف العامة الجاىمة الموسومة بالتعصب ال تمعف الييود ، أو   -----)  
المسيحييف مف الكاثوليؾ واألقباط واألرمف والسورييف والرـو .. إلخ ، ألنيا ألفت مشاىدتيـ 

تاجروف بحرية في الشوارع واألسواؽ واألماكف العامة في جميع األياـ منتشريف بأعداد كبيرة ، ي
، وتنتشر األحياء التي يسكنيا األقباط واإلفرنج والرـو والييود في كؿ أجزاء المدينة ، دوف أف 
تحمييا أية أسوار خاصة ، وكؿ طائفة ليا كنائسيا التي تمارس فييا شعائرىا في سالـ ، 

مسألة لدينا عنيا في أوروبا تصورات قؿ أف  ودوف أي نوع مف المضايقات ، وىذه أيضاً 
جنوب ميداف األزبكية أما أكبر  –أحد أحياء األقباط  –وتقع حارة النصارى  - -تطابؽ الواقع 

ولممسيحييف الرـو كنيستيـ  - -أحيائيـ التي تحمؿ ىذا االسـ فيقع شماؿ ىذا الميداف نفسو 
 - -رة الرـو إلي الشرؽ مف السكرية قرب الحمزاوى في الغرب ، وليـ أيضًا حي يسمي حا

ومف الالفت لمنظر بدرجة كبيرة  -شديد االتساع واالزدحاـ  –حارة الييود  –والحي الييودي 
  84(-د بالحي الييودي عشرة معابد أف يوجد مسجد في قمب ىذا التجمع الييودي الكثيؼ ويوج

 :جانب مف وصؼ التجارة المصرية بموسوعة وصؼ مصر 
ما ممخصو كاآلتي  257،  256صفحة    -لجزء األوؿ مف موسوعة وصؼ مصر كما ورد با

وتشتمؿ تجارة التصدير المصرية أساسًا عمي : األرز والبف وجمود الماعز واألقمشة  - - -) :
والقطف والسكر والقمح والعقاقير الطبية والخضروات الجافة ، وكانت الحنة مرغوبة بكثرة في 

ف مالية مصر يذىب إلي تركيا لتسديد الجزية التي يدفعيا الباشا وكاف جزء م، كؿ البالد 
لمسمطاف ، مع ما يرسؿ مف ىدايا كاف يقدميا لموزراء والمقربيف مف السمطاف ، حتي يثبت في 

 85وكاف ميزاف العالقات التجارية بيف مصر وأوروبا لصالح مصر بشكؿ كبير - - -مكانو ، 
إلطالؽ ، وكاف المقابؿ دائمًا يتـ في صورة بضائع ، بينما إذ لـ تكف مصر تدفع أموااًل عمي ا

كانت أوروبا مضطرة في معظـ األحياف إلي دفع األمواؿ ، وكانت فرنسا ترسؿ األصواؼ 
وصبغة النيمة واألسمحة ومختمؼ المواد الالزمة لصناعة الحدايد والنحاس ، أما البندقية فكانت 

والخرز والمرايا ، أما ألمانيا فكانت ترسؿ البورسميف تصدر لمصر العمالت الذىبية اإليطالية 
 –أما تجارة اليند ومكة  - -واألواني الزجاجية والمواد الالزمة لصناعة الحدايد والنحاس ، 

ولكي نعطي لمقارئ فكرة موضوعية عف تجارة مصر  - -مكمفة لمصر  –عمي العكس مف ذلؾ 

                                                           
ترجمة وتحقيؽ زىير الشايب ومني زىير الشايب  –تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية  -مقتطفات مختارة مف الجزء العاشر –موسوعة وصؼ مصر  84
 2112مكتبة األسرة  –
 (وكاف ميزاف العالقات التجارية بيف مصر وأوروبا لصالح مصرأرجو أف تتأمؿ عزيزي القارئ ىذه الجممة ) 85
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تفصيؿ كؿ مواد االستيراد والتصدير التي ، نضع تحت يده جداوؿ مختمفة ، نوضح فييا بال
وقد أورد عمماء الحممة  - - - -ـ ، 1775تغذي ىذه التجارة ، وتعود ىذه األرقاـ إلي عاـ 

  86(-بالجزء األوؿ مف الموسوعة  263إلي صفحة  258الفرنسية ىذه الجداوؿ مف صفحة 

 :عندما كانت فرنسا تستورد القمح المصري 
وتحديدًا في الجزء الرابع الذي يصؼ الزراعة والصناعات والحرؼ ورد في كتاب وصؼ مصر 

والتجارة في مصر ، بياف ما تقـو مصر بتصديره واستيراده مف أصناؼ وأنواع التجارة المختمفة 
، ومما يمفت النظر ما جاء تحت عنواف ) تجارة مصر مع فرنسا ( فقد كتب عمماء الحممة 

 الفرنسية ما يمي :
 الواردات :

يصدر مف فرنسا إلي القاىرة سمع مختمفة تنتجيا المصانع الوطنية باإلضافة إلي بضائع  كاف
متنوعة ، قادمة مف بالد أجنبية ، وخزنت في مرسيميا ، وكانت أىـ البضائع الفرنسية تشتمؿ 
عمي أجواخ النجدوؽ المعروفة باسـ لندراف درجة أولي وثانية ، وكذلؾ عمي أجواخ مف سيداف 

ثـ   - - - -و وآب فيؿ ، ومنسوجات مف ليوف محالة بجالونات ذىبية وفضية ، ومف لوفيي
 يستمر المؤلؼ الفرنسي في وصؼ المنتجات التي تقـو مصر باستيرادىا مف فرنسا 

 إلي أف يصؿ إلي بند الصادرات المصرية إلي فرنسا فيقوؿ :
 الصادرات :

النشادر والنطروف والصودا والقطف تصدر مصر إلي فرنسا : األرز والقمح والزعفراف وممح 
المغزوؿ واألقمشة القطنية والكتانية مف مختمؼ األصناؼ والسنامكي وجمود الجاموس واألبقار 

وبخالؼ ىذه السمع المنتجة أو المصنوعة في مصر كانت األخيرة تصدر إلي فرنسا ، والجماؿ 
ؿ عمي السمع القادمة مف أواسط أيضًا السمع اآلتية والتي كانت تعد مستودعًا ليا ، وىي تشتم

أفريقيا ، عف طريؽ دارفور وسنار : الصمغ ، التمر ىندي ، العاج ، ريش النعاـ ، وكمية 
 - - -وكاف األرز يصدر في العادة عف طريؽ دمياط  - -ضئيمة مف تراب الذىب ) التبر ( 

رسؿ في مراكب إلي أما القمح الذي يصدر إلي فرنسا فكاف يخزف أواًل في رشيد ، ومف ىناؾ ي
 - - -أبي قير واإلسكندرية ، ومنيا يبحر القمح في السفف التي تشكؿ قافمة المشرؽ 

وكانت السفف اليونانية عمي وجو الخصوص ، ومف مختمؼ جزر األرخبيؿ ، ىي التي تستخدـ 
في منتصؼ القرف   - -في نقؿ القمح مف فرنسا حيف عانت إيطاليا مف نقص الغالؿ 

تقدر الكمية التي صدرت مف القمح خالؿ سنوات القحط الثالث ، والتي أصابت و  الماضي ،

                                                           
 الشايب ترجمة زىير –تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية  –نقاًل باختصار عف الجزء األوؿ مف كتاب موسوعة وصؼ مصر  86
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ىذه المناطؽ ، بنحو ثمانيف ألؼ أردب ، وفرض مراد بؾ ، وىو الذي كاف يحصؿ عمي عائد 
  87مديني عف كؿ أردب مف القمح 181جمرؾ رشيد ، رسـ خروج قدره 

 : الوقتوصؼ عمماء الحممة الفرنسية لمشعب المصري في ذلؾ 
 -الطبعة الثالثة –الجزء األوؿ  –المصريوف المحدثوف  –مف كتاب موسوعة وصؼ مصر 

 : ترجمة زىير الشايب -تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية 1992
  خميط مضطرب مف العادات والتقاليد ، -شأنيا شأف بقية بمداف الشرؽ  -يوجد في مصر 

رة ، وىؿ كاف يمكف لألمر أف يكوف عمي نحو تعود إلي أصوؿ متنوعة ، وتنتج عف أسباب كثي
آخر في بمد يمكف القوؿ بأف كافة األمـ قد اختمطت فيو ، فالعادات إذف تتنوع بنفس الطريقة 

مع شئ  –التي تشكمت بيا فئات السكاف بمختمؼ أديانيـ وأصوليـ ، فنحف نجد في المدف 
االختالؼ أمرًا ضروريًا بسبب  نفس عادات الشعوب الشرقية ، ولقد كاف ىذا –مف االختالؼ 

طبيعة التربة وتأثير الطقس ، أما في الريؼ وفي الصحراوات فسوؼ نتعرؼ عمي رجؿ العصور 
  األولي ببساطة أذواقو ، ىذا إذا لـ تكف العصور المنصرمة قد تكفمت بإتالؼ فطرتو

لوجو وال يمكنؾ أف تكشؼ ما يعتمؿ في نفس المصرييف عف طريؽ مالمحيـ ، فصورة ا 
ليست مرآة ألفكارىـ ، فشكميـ الخارجي في كؿ ظروؼ حياتيـ يكاد يكوف ىو نفسو ، إذ 
يحتفظوف في مالمحيـ بنفس الحيدة وعدـ التأثر ، سواء حيف تأكميـ اليمـو أو يعضيـ الندـ 
، أو كانوا في نشوة مف سعادة عارمة ، وسواء كانت تحطميـ تقمبات غير منتظرة أو كانت 

رة واألحقاد ، أو يغموف في داخميـ مف الغضب أو يتحرقوف لالنتقاـ ، فميس ثمة تنيشيـ الغي
مطمقًا فعؿ منعكس : احمرار في الوجو أو شحوب مفاجئ ، يستطيع أف يشي بصراع تمؾ 

ويمكننا أف نمتمس أسبابًا عديدة ليذا الجمود المذىؿ في المالمح  العواطؼ العديدة التي تيزىـ
عيدًا عف ىذه الحالة ، فحيث يبدو الطقس عمي الدواـ بنفس الشكؿ ، قد ال يكوف الطقس ب
ثباتو الدائـ ، ومع ذلؾ فإف األسباب الرئيسية لذلؾ  –عمي نحو ما  –فإنو ينقؿ إلي النفوس 

 وفي االعتقاد في القضاء والقدر والمنتشر بيف كافة الناس ،  تكمف بالتأكيد في شكؿ التربية ،
تعودىـ أف يكونوا عمي الدواـ عرضة لنزوات الطغاة الذيف يعـ ظمميـ  كما تعود في النياية إلي

البالد ، ففي كؿ يـو تنشأ أخطاء وبشاعات جديدة ، تصبح الغفمة معيا بالنسبة لممصرييف ، 
والشرقييف عمومًا ، نوعًا مف الحيمة لمواجية ىذا العسؼ ، فعندما يعاقب اإلنساف عمي حركة 

بح وقد اكتسب مقدرة عميقة عمي االستيعاب بحيث تصبح ىذه فإنو يص - -أو بسبب نظرة 

                                                           
 –جزء الزراعة والصناعة والتجارة ( تأليؼ ب س جيرار مف عمماء الحممة الفرنسية  -نقاًل عف كتاب ) موسوعة وصؼ مصر 87
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ويبدو خموؿ المصرييف الممتصقيف بمدنيـ أمرًا بالغ التناقض مع تقاليدنا  األمور حاالت عادية
 ، فتحركاتيـ وأحاديثيـ وأبسط حركاتيـ بؿ ومسراتيـ ، كؿ ذلؾ يشي بعدـ اكتراث مذىؿ ، 

مف السمبية البادية عمي مالمحيـ يكمف خياؿ ممتيب ، وبرغـ مف ذلؾ فتحت ىذا القناع  - - -
وسوؼ يكوف مف الظمـ أف ننكر عمييـ كؿ حساسية فعادة الصمت تجعؿ أحاسيسيـ عمي 

إف ممكة االنتباه والقدرة عمي التذكر ، تذىب إلي  - -العكس ، وحيث يمكنيـ بذلؾ تركيزىا ، 
 بالدة مطمقة ،أبعد مدي عند ىؤالء الناس الذيف نخاليـ غارقيف في 

 إف كؿ شئ في ىذا الشعب يقدـ صورة مف التناقض الواضح مع عاداتنا نحف األوروبييف
 –وىذا يبرىف عمي ما سبؽ أف قمناه مف أف إصالح مساوئ نظاـ الحكـ سوؼ يؤدي  - -)  

إلي أف يرد ليذا الشعب كؿ الفضائؿ التي فقدىا ، بؿ التي ال يظنيا ىو نفسو  –بسيولة فائقة 
، كما أف ذلؾ سوؼ يوقظ فيو كؿ مشاعر النبؿ واليمة ، وعظمة الروح التي  88منة فيوكا

خنقتيا إلي حيف تمؾ األنظمة الشيطانية التي يرزح تحت نيرىا ، إذ تعمؿ ىذه األنظمة الخبيثة 
 (  - - -عمي تدمير أخالقيات األفراد بشكؿ محزف 

 : مماليؾ في مصرعمماء الحممة الفرنسية يوضحوف أسباب عدـ تكاثر ال
ليؾ بعض ما ورد في كتاب وصؼ مصر عف ىذا الموضوع :  وا 

يمكف لمزوجة المصرية أف تصبح أمًا فيي سف الثانية عشرة ، لكنيا تصؿ لذلؾ  -  - - -
 في العادة في سف الرابعة عشرة ػ 

  - -وتظؿ في سنواتيا المقبمة تقدـ األدلة عمي خصوبتيا المذىمة 
بأف كؿ مصرية تتزوج تنجب طفاًل كؿ ثالثة  –لكي نقدـ نسبة دقيقة  –القوؿ ولكننا نستطيع 

أعواـ ، ويقيـ ذلؾ نوعًا مف التعويض بالنسبة لمسيدات الالتي يمرضف ، أو الالتي يتميزف 
  - - - -بخصوبة قميمة ، ، ، والعقـ التاـ شديد الندرة في ىذه البالد ، 

 –مي الدواـ حوادث سعيدة ، وعندما ال تستطيع امرأة وتتـ الوالدة عف طريؽ القابالت وىي ع
أف تتمتع بسعادتيا في أف تكوف أمًا ، أو أف تحتفظ  –بعد أف تكوف استنفذت كؿ الوسائؿ 

  - - -باألبناء الذيف أتت بيـ إلي ىذا العالـ ، فإف التبني يعوضيا عف ذلؾ الحرماف 
جو الخصوص ، فالمماليؾ واليونانيوف ويقـو الموت بحصد أطفاؿ العائالت األجنبية عمي و 

والعثمانيوف واألوروبيوف وكافة أبناء األجناس التي ال تنتمي ليذا الوطف يموتوف في العادة 
 دوف ذرية تخمفيـ ، وذلؾ إذا ما تناسموا فيما بينيـ ،

أما عندما يتزوجوف مف سيدات ىذا البمد فإف بمقدورىـ أف يتمتعوا بمباىج األبوة ، دوف أف  
  - - -يستطيعوا مع ذلؾ أف يتطمعوا إلي أف ينالوا نعمة أف يتركوا بعدىـ ذرية كبيرة العدد ، ، 

                                                           
 تأمؿ ىذا المعني لتدرؾ مدي تعمؽ عمماء الحممة في دراسة الشخصية المصرية المظمومة مف وجية نظرىـ  88
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وىكذا يمكف القوؿ بأف ىذا الشعب يديف بوجوده لخصوبة نسائو ، بينما يصعب عمي األجناس 
األخري أف تستمر عمي قيد الحياة في ىذه البالد ، ، وسوؼ نقدـ الدليؿ عمي ذلؾ في الجدوؿ 

 آلتي عف حالة أىـ األسر الممموكية :ا
 اسماعيؿ بؾ : لـ يترؾ إال بنتًا واحدة 

 إبراىيـ بؾ : لو طفالف عمي قيد الحياة 
 قاضي أغا : أنجب أحد عشر طفاًل ، بقي منيـ أربعة عمي قيد الحياة 

مراد بؾ ، أيوب بؾ الصغير وأيوب بؾ الكبير ، األلفي بؾ ، محمد بؾ المنفوخ ، عثماف بؾ 
تباس ، عثماف بؾ الشرقاوي ، عثماف بؾ األشقر ، عبد الرحمف بؾ ، عثماف بؾ البرديسي ، 
عثماف بؾ الطمبورجي ، حسف بؾ الجداوي ، صالح بؾ ، إبراىيـ بؾ الوالي ، محمد بؾ 
العبدولي ، كؿ ىؤالء بال أطفاؿ ، ، محروؽ بؾ بف إبراىيـ بؾ : لو طفمة واحدة عمي قيد 

 الحياة 
 خيا : لو طفمة واحدة عمي قيد الحياة وكذلؾ سميماف بؾ عمي بؾ الك

أحمد بؾ الكرارجي : لـ ينجب أطفاؿ عمي اإلطالؽ ، ونفس الشئ بالنسبة لعثماف بؾ حسف ، 
 وكذلؾ سميـ بؾ أبو دياب ، وقاسـ بؾ ، حسف كاشؼ الشركسي لـ يخمؼ سوي طفؿ أعمي

محمد أغا : أنجب اثنيف وعشريف طفاًل لـ يبؽ منيـ عمي قيد الحياة سوي طفؿ واحد ضعيؼ 
 البنية 

ومف ىذا نري كيؼ كاف عدد أطفاؿ المماليؾ الذيف يبقوف عمي قيد الحياة ضئياًل ، ويمكننا مف 
 جية أخري أف نعد أسرًا أجنبية أخري كثيرة لـ تكف بأسعد حظًا مف ذلؾ ، 

أف الوطنييف وحدىـ في مصر ىـ الذيف لدييـ فرصة البقاء عف طريؽ التناسؿ وىذا دليؿ عمي 
 ، ويبدو أف طبيعة المناخ تمفظ بعناد بذور األجناس الغريبة 

ممحوظة : ربما يفسر ذلؾ قياـ المماليؾ بشراء المزيد مف المماليؾ بصفة مستمرة مف أسواؽ 
 الرقيؽ في ذلؾ الوقت 

 : باحتراـ الشيخوخة في مصر إعجاب عمماء الحممة الفرنسية
 ورد في الجزء األوؿ مف كتاب وصؼ مصر عف ىذا الموضوع ما ممخصو :

قد ال يكوف مف المناسب أف نبحث عف ممارسة الفضائؿ الطبيعية عند الشعوب المتحضرة ، 
مع أضواء المعرفة  ، إذا -وىما أبناء الحضارة الشرعييف  –حيث تتوافؽ األنانية والمصالح 

قوؿ ، ذلؾ أف أفؽ المعارؼ عند الشعوب كمما اتسع كمما ابتعدت ىذه الشعوب عف صح ال
حياة الطبيعة ، وال ينبغي أف نمضي بيذه الفكرة بحد أبعد مف ذلؾ ، ومع أننا ال ننتوي ىنا أف 
ف كانوا قد أىمموا تعمـ العمـو  نعقد مقارنة متعسفة ، فإنو ينبغي عمينا القوؿ بأف الشرقييف وا 
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، فقد استطاعوا عمي األقؿ أف يحتفظوا ببعض آثار مف العادات والفضائؿ البدائية ،  واآلداب
ال ، فيؿ ثمة عند أمـ الشرؽ ما يستوجب المديح أكثر مف ذلؾ االحتراـ العميؽ الذي يكنونو  وا 

 -  -- - -ويتميز المصري عمي وجو الخصوص بيذا الشعور النبيؿ ، ،  نحو الشيخوخة ؟
التي تطورت  –، فإف المفكر يستطيع أف ينعي عمي الشعوب األوروبية  وفي مقابؿ ذلؾ -

ونستعير ىنا  - - -ىذه الالمباالة الشديدة نحو الشيخوخة  –صناعاتيا ومعارفيا لحد مذىؿ 
رسائؿ عف مصر   ، حوؿ ىذا الموضوع ، بعض االفكار التي وردت عمي لساف مؤلؼ كتاب

Lettres sur L’Egypte   بمرارة وأحيانًا تحامؿ صاـر ، وترسـ أقوالو بدقة ذلؾ الفرؽ الذي انتقدنا
الكائف بيف أفكار وعادات شعوب الشرؽ ، وبيف مثيالتيا عند شعوب الغرب ، بخصوص 

 الشيخوخة :
إف الشيخوخة عند كؿ الشعوب المتحضرة ، حيث يعيش اإلنساف وسط عائمتو فترة أقؿ ، ال 

ر ، بؿ إنيا تكاد تكوف في معظـ األحياف نقيصة ، تمقي مف االحتراـ نفس ما تمقاه في مص
حيث ينبغي عمي ذي الشعيرات البيضاء أف يصمت أماـ غرور الشباب ومباىاتو ، وأف يمعب 
دور طفؿ حتي يمكف تحممو في داخؿ نطاؽ العائمة ، فما أف يحس اإلنساف عندنا بأف سنوات 

بئًا ثقياًل عمي أولئؾ الذيف يدينوف العمر قد بدأت تثقؿ كاىمو ، حتي يري نفسو وقد أصبح ع
بوجودىـ لو ، يري نفسو وقد أنكر عميو حؽ الرعاية وأغمقت دونو القموب ، وترتجؼ مف 
برودة الوحدة روحو ، أما المشاىد التي كنت أراىا ىنا في مصر قد اضطرتني أف أقدـ لكـ 

، يبتسـ برغـ وطأة النقيض المقابؿ ، فينا في مصر ، يبتسـ العجوز وىو يمقي االحتراـ 
ألحفاده وىـ يأتوف لمداعبتو ، وينشرح صدره وىو يري أربعة أجياؿ  –وضعؼ ىذه الشيخوخة 

تيرع نحوه لتقدـ إليو ما تفرضو عمييا الشفقة الحنوف ، فيتذوؽ بذلؾ بيجة الحياة حتي آخر 
 لحظة مف لحظات عمره ، 

عجاب عندما يروف  وفي واقع األمر فإف األوروبييف ال يمكنيـ أف يرضوا عف أنفسيـ بثقة وا 
فيؤالء الناس الذيف نطمؽ عمييـ ذلؾ النعت - - -ىذا االحتراـ الذي يبمغ مرتبة التقديس ، 

المقزز المرعب : المتوحشوف البرابرة ، يقدموف لنا في ىذا الخصوص مثااًل يجدر باالحتزاء ، 
واألىمية ، فإذا تكمموا عمي أجمؿ الفضائؿ ، فكؿ شئ في كبار السف يفصح عف الميابة 

 أنصت الجميع لما يقولوف في احتراـ شديد ، 
عجوز( بكممة : شيخ ، وىو لقب شرؼ يوحي بمعني -)مسف Vieillardويترجـ العرب كممة 

  - - -التشريؼ والسيادة ، والكممة األولي في كؿ العائالت المصرية لألكبر سنًا ، 



-61- 

 

كاف مسرحًا لمتقاليد  –ي أنو ميد الحضارات الذي نتفؽ عم –وفضاًل عف ذلؾ فإف الشرؽ 
ذا كانت أوروبا ىي وطف الفنوف ومسرح ممذات الشباب ومغامراتو ،  - -األبوية القديمة ،  وا 

 ىو عمي نحو ما ، جنة الشيوخ  –ومصر بوجو خاص  -فإف الشرؽ ، 

 :حمامات الساونا عمي الطريقة المصرية كما وصفيا عمماء الحممة الفرنسية 
 عنواف الحمامات العامة كتب عمماء الحممة الفرنسية ما يمي :تحت 

يمكف أف نحصي أكثر مف مائة حماـ بالقاىرة ، يواظب السكاف عمي الذىاب إلييا ، وبخاصة 
إذ يسمح الصيؼ لمطبقة الدنيا منيـ بالتطير واالغتساؿ في النير حيث  - -في الشتاء ، 

تكوف مياىو شبو فاترة ، أما الشتاء ببرده فإنو يحرميـ مف ىذه الوسيمة االقتصادية ، وىنا 
الحمامات ، حوالي مرة كؿ أسبوع ، أولئؾ القادروف منيـ ، ليحصموا بمصاريؼ يتوجو إلي 

 زىيدة عمي متعة يطمح إلييا الفقراء واألغنياء معًا ، 
أما رجاؿ الطبقة الممتازة ، أو باألحري أولئؾ الذيف يحوزوف ثروة كبيرة ػ فإنيـ يمتمكوف في 

ـ مف أف يمتقوا بيف الحيف والحيف في بيوتيـ حمامات خاصة ، وبرغـ ذلؾ فإف ىذا ال يمنعي
 - - - - - - - - - -الحمامات العامة ، ليروحوا عف أنفسيـ فيما بينيـ ، 

ويوجد بكؿ حماـ مغطس ممئ بمياه شديدة السخونة ، وبعد أف ينتيي المرء مف استحمامو 
ذلؾ ، يغطس فيو لمحظات ، وطريقة االستحماـ التي تتبع ىناؾ تختمؼ عف طريقتنا نحف في 

فبعد أف يدخؿ المرء ، يستقبمو الخدـ في الحجرة األولي حيث يودع مالبسو ، ويعقد حوؿ 
جسمو فوطة بسيطة ، ثـ يقاد إلي ممر يشعر وىو سائر فيو بوىج الحرارة يشتد شيئًا فشيئًا 
لتصبح قوية عند اقترابو مف الحجرة الثانية ، وىناؾ يجد نفسو وسط سحابة مف بخار ساخف 

خترؽ مساـ كؿ جسمو ، ويرقد عمي قطعة مف قماش صوفي فيقترب منو عمي الفور معطر ي
خادـ يمبس في يده قفاز ، أو يمسؾ بفوطو مف صوؼ ناعـ ، وعندما يتأكد أف البخار قد 
اخترؽ كؿ المساـ بشكؿ كاؼ ، يبدأ بأف يطقطؽ كؿ مفاصؿ الوافد وتكاد ىذه العممية ال تسبب 

لميونة التي تحدثيا بعد ذلؾ في حركة الجسـ ، ويستطيع سوي ألـ خفيؼ  تعوضو تمؾ ا
األوروبيوف الذيف لـ يعتادوا مثؿ ىذه العممية ويخشوف نتائجيا ، أف يرفضوىا بمطمؽ حريتيـ 
، وبعد ذلؾ يدلؾ الخادـ الجسـ بالقفاز أو قطعة الصوؼ التي بيده ، ويكوف التدليؾ قويًا لحد 

سمو ، ويتوالي سقوط خيوط سوداء ، إذ يتخمص يظف معو المرء أف جمده سينفصؿ عف ج
الجسـ مف كؿ الوساخات التي كانت عالقة بو ، بؿ إف المساـ نفسيا تتخمص مف أقؿ شئ 
يمكف أف يسدىا ، وفي أثناء ىذه العممية يكوف النزيؿ الصبور غارقًا في عرقو ، ثـ يقتاد بعد 

مف عيني مياه إحداىما ساخنة ومياه ذلؾ إلي حجرة مجاورة ليبقي وحده ، ويغتسؿ بمياه تأتي 
األخري باردة ، ثـ يرتدي قميصًا ليعود في النياية إلي الحجرة األولي ، حيث يقدـ لو الخادـ 
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وىو جالس عمي أريكتو النارجيمة وفنجانًا مف القيوة ، وعندما يحيف خروجو تكوف مالبسو قد 
- - - -بوف معطر ، تعطرت بدخاف خشب الصبر ، وترش رأسو وكؿ جسمو برغاوي صا

عداد ماء الورد ، ويحصؿ عادةً  مقابؿ كؿ ىذه  ويقـو مدير الحماـ بتعطير الحجرات وا 
الخدمات عمي ما يكفيو ، إذا كاف رواده مف األثرياء ، ونادرًا ما يكوف مكاف االستحماـ واحدًا 

الحالة األولي بالنسبة لمجنسيف ، إذ ينقسـ المبني إلي قسميف لكؿ منيما مدخؿ مستقؿ ، وفي 
يخصص لكؿ مف الجنسيف موعد خاص ، وتذىب النساء عادًة إلي الحماـ في وقت متأخر ، 
وما إف يدخمف حتي تعمؽ قطعة مف قماش مطرزة أو سجادة لتنبو الجميور إلي حضورىف ، 
ومنذ ذلؾ الوقت ال يمكف ألي رجؿ أف يدخؿ ، ويستبدؿ بكافة الخدـ الذكور عمي الفور وبدوف 

 89 - -اء خادمات استثن

 : عمماء الحممة الفرنسية يصفوف األسبمة في القاىرة
وما بعدىا وتحت عنواف الكتاتيب  212في صفحة و بالجزء العاشر مف موسوعة وصؼ مصر 

 ، األسبمة ، واألحواض العامة ورد ما ممخصو :
عف  ذكرت مف قبؿ أف األسبمة والكتاتيب العامة بالقاىرة ، قد نتجت معظميا - - - -

 ألمراء وأثرياء كرسوىا لصالح سكاف ىذه المدينة الكبيرة وراحتيـ  --منشآت 
وقد ال تكوف ىناؾ مدينة في أوروبا تضـ ىذا العدد مف األسبمة ، ونالحظ في ىذه األبنية 
أعمدة الرخاـ والنقوش الرائعة ، وكذلؾ حميات مف الحجر والبرونز ، ومنيا يحصؿ الناس في 

نًا عمي احتياجاتيـ مف الماء الذي يحمؿ إلييا بمشقة بالغة مف الفرع جميع الفصوؿ ومجا
 األقرب مف النيؿ ، حيث تصادفنا في الشوارع الجماؿ المخصصة ليذه الخدمة بدوف انقطاع ، 
وفضاًل عف األحواض التي يغترؼ منيا الماء بوفرة يوجد في خارج ىذه األبنية سبيؿ مصاصة 

 فيؼ ظمئيـ ، يرتشؼ المارة منو الماء لتخ
أما األعمدة التي تزداف بيا واجيات ىذه األسبمة فمف المألوؼ أف تكوف قطعًا مف الرخاـ 
األبيض نفذت في أيطاليا ، وىي ممساء أحيانًا ، وقد تكوف حمزونية الشكؿ أحيانًا ، أو ذات 

ز الذىبي شكؿ مضمع أحيانًا أخري ، وكثيرًا ما يجمع بيف ىذه األشكاؿ ، مع حميات مف البرون
الموف ، كما أف نوافذ السبيؿ نفسيا مزودة بقضباف مف البرونز مشغولة بميارة ، وعمي 
الجدراف نقوش محفورة تخمد اسـ صاحب السبيؿ ، واألسبمة عبارة عف ثالثة طوابؽ ، أوليا 
الموجود تحت سطح األرض ، وىو عبارة عف خزاف واسع تصب فيو قرب المياه التي تحمميا 

أما الطابؽ العموي فيرفعو عدد مف الدعامات أو األعمدة ، وىكذا تضـ ىذه األقبية الجماؿ ، 
ولست أشؾ في أننا  عددًا ضخمًا مف األعمدة الجرانيتية والحجرية جمعت مف المباني القديمة ،

                                                           
  151،  149،  148نقاًل باختصار عف كتاب موسوعة وصؼ مصر تأليؼ عمماء الحممة الفرنسية ترجمة زىير الشايب الجزء األوؿ مف صفحة  89
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لو قمنا بفحصيا لوجدنا مف بينيا قطعًا قديمة بالغة األىمية ، وعدد ىذه المنشآت النافعة 
برىف عمي أف روح اإلحساف في الشرؽ أكثر انتشارًا مف تصورنا المعتاد ، وسيكوف كبير وىو ي

تعداد ىذه األسبمة إطالة مفرطة ، وسأقتصر عمي ذكر أىميا وأكثرىا فخامة فيما يتصؿ 
ويبمغ العدد اإلجمالي لألسبمة ، أو تمؾ التي قمت بزيارتيا عمي األقؿ ،  - -- - -بالعمارة ، 

بعيف سبياًل ، تتميز ببنائيا الرائع ، وغالبًا ما يعمو السبيؿ طابؽ يضـ مائتيف وخمسة وأر 
 مدرسة مجانية )كتاب( أسسيا رجؿ اإلحساف نفسو الذي أنشأ السبيؿ ، وتحمؿ اسمو أيضًا ، 
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 الفصؿ العاشر .11
 تطور العالقة بيف بريطانيا وفرنسا وتأثيرىا عمي مصر 

 أعداء األمس أصدقاء اليـو :
 بعداءعندما ظيرت قوة بريطانيا وفرنسا عمي مسرح األحداث في العالـ كانوا يتعامموف معًا 

وكاف قياـ الحممة الفرنسية  ودخموا في صراع مسمح وخاصة بعد قياـ الثورة الفرنسية شديد
عمي مصر أحد مراحؿ ىذا الصراع وقد أدت ىذه الحممة بال شؾ إلي الوقوؼ عمي مدي ضعؼ 

وأف  مف معاداة بعضيما إلي أف اكتشفوا شئ أفضؿ انية وبالتالي  أدي ذلؾالدولة العثم
يتعاوناف معًا ضد الدولة العثمانية التي كانت قد ورثت كؿ الدوؿ اإلسالمية السابقة فكانت آخر 
دولة إسالمية كبري في المنطقة مرىوبة الجانب ولكف كاف قد دب فييا الضعؼ والفساد وكاف 

عمييا محمد عمي باشا ليتكرر ما كاف يحدث مف قبؿ وتأتي دولة محمد  الطبيعي ىو أف يقضي
عمي قوية ناىضة فتية وتقود العالـ اإلسالمي وتتحمؿ مسئوليتو وترث كؿ الدوؿ السابقة ولكف 
ىذا لـ يحدث فقد قررت كؿ مف بريطانيا وفرنسا دعـ محمد عمي ليكسر شوكة الدولة العثمانية 

عثمانية ضد محمد عمي فقد كاف أماميما دولتاف تحمالف القومية ثـ وقفوا بجوار الدولة ال
اإلسالمية دولة محمد عمي الناىضة والدولة العثمانية التي تحمؿ أسباب السقوط وتمضي 
نحوه فقرروا الوقوؼ مع الدولة العجوز ضد الدولة الشابة إذا جاز التعبير حتي ال يظير مارد 

ي مر التاريخ في صورة دوؿ إسالمية قوية ال تسمح جديد في المنطقة كما ظير مف قبؿ عم
ليـ باالقتراب مف المنطقة وكانت كؿ محاوالت االقتراب تفشؿ عندما تصطدـ بالقومية 

وعندما قامت الثورة العرابية في مصر قاـ اإلنجميز بالتدخؿ لصالح الخديوي توفيؽ  اإلسالمية ،
التنكيؿ برجاليا وتخيؿ توفيؽ أنو بذلؾ حافظ وتـ القبض عمي الزعيـ أحمد عرابي قائد الثورة و 

عمي عرشو وعرش أسرة محمد عمي باشا الكبير ولكنو سرعاف ما اكتشؼ أنو قد فقد السيطرة 
 عمي البالد وأصبح المندوب السامي البريطاني ىو كؿ شئ في مصر 

ت كؿ قامت كؿ مف بريطانيا وفرنسا بتفتيت الدولة العثمانية إلي عدة قوميات وساعدثـ  
قومية عمي حدة وقامت بتنميتيا وكاف أىـ ثالث قوميات في الدولة العثمانية ىي القومية 
التركية والقومية المصرية والقومية العربية ، وحتي ال يختمفا معا عمي تقسيـ الخريطة 

 العثمانية بعد القضاء عمييا اتفقتا  عمي توزيع الغنائـ قبؿ الحصوؿ عمييا 
ية سايكس بيكو والتي بمقتضاىا تـ رسـ خريطة ذات حدود جديدة لممنطقة ومف ىنا كانت اتفاق

وىكذا دخمت المنطقة تحت قيادة سادة جدد وفرضت المصالح البريطانية والفرنسية نفسيا عمي 
ليؾ منطقة الشرؽ األوسط وانتشرت القوات البريطانية والفرنسية بداًل مف القوات العثمانية  ، وا 

 التي تمت بيف بريطانيا وفرنساية سايكس بيكو بعض ما ورد عف اتفاق
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 بيف بريطانيا وفرنسا : اتفاقية سايكس بيكو
قاـ وزير الحربية البريطاني كتشنر بإرساؿ عرض لمشريؼ حسيف لمتعاوف معًا كحمؼ ضد 

عف طريؽ المندوب السامي  1914أكتوبر  31الدولة العثمانية وقد وصمو عرض كتشنر في 
 - -الذي حثو عمي الخروج عف سمطة األتراؾ  رثر ىنري مكماىوف ،البريطاني في مصر آ

وقد قاـ األمير فيصؿ بف الحسيف بالتنسيؽ مع القومييف العرب حيث قاموا بإعداد مخطط باسـ 
بروتوكوؿ دمشؽ وتـ فيو توضيح حدود الدولة العربية التي يجب أف تعترؼ بيا إنجمترا خالؿ 

 - -أرسؿ الشريؼ حسيف رسالتو األوؿ إلي مكماىوف  1915يوليو  14) وفي  المفاوضات
والتي جاء فييا المطالبة باعتراؼ بريطانيا بدولة عربية بالحدود المذكورة في بروتوكوؿ دمشؽ 
، والموافقة عمي إعالف خميفة عربي لممسمميف ، مقابؿ أف تعترؼ حكومة الشريؼ العربية 

وكانت في ىذه الفترة  في البالد العربية ( بأفضمية بريطانيا في كؿ المشروعات االقتصادية
انجمترا وفرنسا لـ تصؿ إلي اتفاؽ نيائي بعد حوؿ تقسيـ الدوؿ العربية بينيما ) وبذلؾ وجد 
مكماىوف أنو ال يستطيع تقديـ وعود لمحسيف قبؿ أف تتضح الصورة في المفاوضات التي 

تفاؽ اإلنجميزي مارؾ سايكس كانت ال تزاؿ مستمرة بيف انجمترا وفرنسا والتي انتيت با
وبالتالي قاـ  بيكو –والفرنسي جورج بيكو عمي االتفاقية التي تـ تسميتيا بألقابيما سايكس 

 مكماىوف برد غير حاسـ ووعود تشجيعية ولكنيا غير محددة
إلي مكماىوف عمي أف مسألة الحدود ال  1915سبتمبر  9فأصر الحسيف في رسالة بتاريخ 

باالعتراؼ باستقالؿ  1915أكتوبر  15ما اضطر مكماىوف إلي أف يعده في تحتمؿ المراوغة م
العرب طبقا لمحدود الواردة في رسالة الحسيف مع بعض التعديالت البسيطة )وعمي ىذا 
األساس دخؿ العرب الحرب العالمية األولي ، عندما أعمف الشريؼ الحسيف بف عمي الثورة في 

بيكو التي عمي -وفرنسا قد وقعتا بالفعؿ اتفاقية سايكس وكانت إنجمترا،  ( 1916يونيو  11
وىاجمت القوات العربية ثكنات الجيش العثماني  أساسيا تـ تقسيـ الدولة العثمانية فيما بينيما

في كؿ مدف الحجاز وفي أقؿ مف ثالثة أشير نجح الجيش العربي في االستيالء عمي مدف 
وبعد أف تأكدت إنجمترا مف اشتراؾ العرب في  ---الحجاز جميعيا ، وبدأت التقدـ نحو الشاـ

الثورة ومف تورط الشريؼ حسيف في الحرب ضد األتراؾ بحيث انقطع عميو خط الرجعة ، 
نوفمبر  2إلي العرب فأصدرت في  –بعد سايكس بيكو  –سارعت بتوجيو الطعنة الثانية 

يف وىو المعروؼ تصريح بالفور الذي ينص عمي إنشاء وطف قومي لمييود في فمسط 1917
وانتيت الحرب وتـ تنفيذ اتفاقية سايكس بيكو ولـ يحصؿ العرب عمي أي شئ ،  بوعد بالفور

وكؿ ما فعموه استبداؿ النفوذ العثماني بالنفوذ األوروبي ويقوؿ الدكتور طو حسيف عف ىذا 
 الموضوع 
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بؤس أشد منو ،  ) تبيف اليائسوف البائسوف أنيـ لـ يخرجوا مف بؤسيـ ذاؾ إال ليفرض عمييـ
وأي بؤس أشد نكرًا مف أف يتحكـ األجنبي في حياة الناس وأرزاقيـ ومصالحيـ ، وفي آماليـ 

عبيدًا أو  واقـو يمتوف ليـ ببعض األسباب ، فأصبحل كانوا عبيدًا أو كالعبيدومستقبميـ ، 
 (ونيـ في شئيـ في كؿ شئ وال يقاربقـو ليسوا منيـ في قميؿ وال كثير ، يختمفوف عنل كالعبيد

 استقالؿ مصر عف الخالفة ووضعيا تحت الحماية البريطانية :
ثـ قامت بريطانيا بعد ذلؾ بفصؿ مصر عف الدولة العثمانية بإعالف حاكـ مصر مف أسرة 
محمد عمي سمطانًا بداًل مف لقب خديوي وىو السمطاف حسيف كامؿ وتـ عزؿ الخديوي عباس 
حممي الثاني الوالي األخير والطريؼ أف عباس حممي ىو آخر والي تابع لخميفة حكـ مصر 

اص ىو أوؿ والي تابع لخميفة حكـ مصر فإف عباس حممي الثاني ىو فإذا كاف عمرو بف الع
الوالي األخير وبذلؾ وألوؿ مرة منذ فتح مصر تستقؿ مصر تمامًا عف الخالفة ، وحتي عندما 
استقؿ بيا ابف طولوف واإلخشيد كانت تابعة ولو بشكؿ رمزي لمخالفة ، وقد يقوؿ القائؿ ما 

تالؿ البريطاني سواء كاف حاكميا خديوي أو حاكميا الفرؽ فمصر في الحالتيف تحت االح
سمطاف ، ولكف ىناؾ فرؽ كبير بيف أف تغتصب غرفة ضمف وحدة سكنية وأف تحوؿ ىذه 
الغرفة إلي وحدة سكنية مستقمة ذات باب مستقؿ فأنت عندما تغادرىا وستغادرىا بالتأكيد في 

واحدة إلي أف يشاء اهلل ، ثـ قامت يـو مف األياـ ستصبحاف وحدتاف مستقمتاف ولف تعود وحدة 
ضد االحتالؿ البريطاني وتواصؿ الكفاح ضد اإلنجميز سواء عمي المستوي  1919ثورة 

السياسي بزعامة سعد باشا زغموؿ أو عمي مستوي المقاومة الشعبية التي كاف ليا تأثير أقوي 
وجعمتيـ ينتظروف الموت بكثير مف تأثير النشاط السياسي فقد أفقدت المقاومة توازف اإلنجميز 

عند كؿ ناصية وقد وضح الدكتور حسيف مؤنس دور المقاومة الشعبية وقارف بيف تأثيرىا 
فوجد أنيا كانت أشد تأثيرًا  1919وتأثير العمؿ السياسي في كتابو الممتع دراسات في ثورة 

روف مف جانب واحد ما يسمي بتصريح  الذي  1922فبراير سنة  28مما جعؿ اإلنجميز ي صد 
أعطي مصر بعض امتيازات الحكـ مع ضماف احتفاظ بريطانيا بمصالحيا وقامت بتحميؿ 
الحكومة المصرية مسئولية األمف الداخمي لتصبح المواجية بيف المصرييف بعضيـ مع بعض 
ويأمف اإلنجميز عمي حياتيـ حتي أنيـ انسحبوا مف جميع المدف المصرية واستقروا في قاعدة 

ولكف لـ ينعموا باألماف ىناؾ  1936ي منطقة قناة السويس بعد معاىدة سنة عسكرية كبيرة ف
أيضًا حيث واصؿ الفدائيوف أعماؿ اليجـو عمي المعسكرات البريطانية في منطقة القناة حتي 
أف اإلنجميز قاموا بطرد الشرطة المصرية مف ىناؾ إلحساسيـ بأنيا ال تقـو بدورىا ضد 

التي أصبحت عيدًا لمشرطة المصرية بعد ذلؾ ،  1952يناير 25ة األعماؿ الفدائية وكانت وقع
واستمرت المنطقة بكؿ ما فييا مف خيرات وموارد تخدـ المصالح البريطانية الفرنسية ومف في 
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ركابيما إلي أف حاولت دوؿ أخري السيطرة عمي األمور في العالـ فكانت الحرب العالمية الثانية 
 عظمي وصعود دور قوي عظمي جديدة  التي أسفرت عف تراجع دور قوي

 : اختالؿ ميزاف القوي في العالـ
بريطانيا أياـ توفيؽ تختمؼ عف بريطانيا أياـ فاروؽ ، تعتبر ىذه العبارة إيجاز وتعبير عما 
حدث في ىذه المرحمة مف تاريخ مصر فقد تراجع دور بريطانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية 

الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي ، وعندما قامت  الثانية وصعدت قوي جديدة ىي
)ثورة يوليو( حاوؿ الممؾ فاروؽ أف يستعيف  1952حركة الجيش المصري في يوليو سنة 

بالقوات البريطانية إلحباطيا كما ىو مدرج بالوثائؽ البريطانية التي تـ اإلفراج عنيا مؤخراً 
ي كتابو الممتع سقط النظاـ في أربعة أياـ ثورة يوليو ونشرىا الكاتب الكبير محسف محمد ف

بالوثائؽ السرية ، ومف ىذا الكتاب يتضح أف الواليات المتحدة األمريكية رفضت تدخؿ بريطانيا 
في إشارة واضحة إلي انتياء دور بريطانيا في  1952إلحباط حركة الجيش المصري في يوليو 

ت البريطانية والفرنسية مف منطقة الشرؽ األوسط المنطقة وبمرور الوقت بدأ انسحاب القوا
أكبر دليؿ عمي تراجع دور بريطانيا وفرنسا فقد كانت  1956وكاف فشؿ العدواف الثالثي سنة 

آخر محاولة لمتدخؿ في المنطقة عسكريا  حيث أدرؾ الجميع أف لمعالـ سادة جدد فما فعمو 
و مع ثورة يوليو ألف بريطانيا أياـ توفيؽ توفيؽ مع الثورة العرابية لـ يتمكف فاروؽ أف يفعم

تختمؼ تمامًا عف بريطانيا أياـ فاروؽ فكاف اختالؿ ميزاف القوي في العالـ مف أىـ عوامؿ 
  1952نجاح ثورة يوليو 

 انتياء قصة بريطانيا وفرنسا :
وىكذا بدأت وانتيت قصة بريطانيا وفرنسا مف عداء شديد وصراع مسمح إلي توافؽ واتفاؽ 

المصالح وتقسيـ الدولة العثمانية فيما بينيما وأخيرًا انتيي بيما الحاؿ إلي تراجع تاريخي  عمي
ا مف الشرؽ األوسط وتسميـ راية قيادة العالـ إلي قوي عظمي مكقوي عظمي وانسحاب قواتي

جديدة ، وقبؿ أف ينتيي ىذا الكتاب أود أف أذكر لؾ عزيزي القارئ ما حدث مف تبادؿ التينئة 
لتتأمؿ معي لغة المصالح  1882فرنسا وبريطانيا عندما قامت األخيرة باحتالؿ مصر سنة بيف 

 التي ال تعرؼ الرفؽ بالدوؿ الضعيفة التي تحاوؿ الدفاع عف كيانيا وكرامتيا 

 : بمباركة فرنسيةكيؼ قاـ اإلنجميز بضرب اإلسكندرية 
أعطي األميراؿ سيمور  1882يوليو  11في الساعة السابعة مف صبيحة الثالثاء   ----) 

إشارة الضرب فانيالت قذائؼ األسطوؿ البريطاني عمي مدينة اإلسكندرية ، كانت القنابؿ 
حكاـ ، فتصيب أىدافيا إصابات مباشرة أما مدافع الحصوف والطوابي المصرية ،  تنطمؽ بدقة وا 



-67- 

 

ي البوارج فكانت ضعيفة خائرة متراخية فتسقط قنابميا في مياه البحر ، دوف أف تصؿ إل
اإلنجميزية واستمر إطالؽ الحمـ حتي قبيؿ غروب الشمس ، وىي فترة كانت كافية لتدمير 
المدينة وتحويؿ أحيائيا اآلىمة إلي أطالؿ تتراكـ فييا الجثث وتنعؽ البـو بعد أف فر سكانيا 

قييـ نار الجحيـ  ، كانت مجزرة بشرية يوىاموا عمي وجوىيـ نحو الريؼ بحثًا عف مأوي 
ىيبة ، ارتكبتيا بريطانيا العظمي عقابًا لمشعب المصري ألنو رفض االستسالـ لمنفوذ األوروبي ر 

الذي تغمغؿ في أنحاء الديار المصرية وبات يشكؿ خطرًا عمي روحيا وشخصيتيا وأخالقيا 
واستقالىا الوطني ، كاف حكاـ مصر مف ساللة محمد عمي قد فتحوا أبواب البالد عمي 

األجانب ومنحوىـ امتيازات وحصانات جعمتيـ بمنأى عف المساءلة إذا ارتكبوا مصاريعيا أماـ 
أحط الجرائـ  ولـ يكف ىؤالء األجانب في مستوي الطبيب الشيير كموت بؾ أو القائد العسكري 
نما كاف معظميـ مف حثاالت البشر المكدسيف في الموانئ األوربية مف  الكولونيؿ سيؼ وا 

ر األعراض فمما تسامعوا عف الخير الوفير في مصر المحروسة شدوا األفاقيف والمرابيف وتجا
إلييا الرحاؿ طمعًا في الثراء الرخيص وامتينوا أحقر الميف وانتشروا في خدمة الحانات 
والخمارات وبيوت الدعارة فمما كثرت النقود في أيدييـ وظفوىا في الربا واستطاعوا تممؾ 

وىناؾ تعميؽ لممسيو جوف نينيو  - - -،   91(  - - األراضي الشاسعة والعقارات الثمينة
السويسري عف ىذه المجزرة البشعة حيث قاؿ ) ويجب أف نعترؼ بأف ىذه مجزرة ىمجية لـ 
يكف ليا أي مسوغ وليس الباعث عمييا سوي الشيوة الوحشية المتعطشة إلي القتؿ وسفؾ 

مف ىذه المجزرة ) فقد كما أف األستاذ جماؿ بدوي عمؽ عمي موقؼ فرنسا  91الدماء (
اعتبرت الحكومة الفرنسية مجزرة اإلسكندرية وما تبعيا مف احتالؿ عسكري عماًل مف أعماؿ 
البطولة تستحؽ عميو بريطانيا التينئة الحارة وكاف جواب حكومة لندف عمي التينئة : " إف 

دوؿ التي تحسب انتصارنا ىو انتصار أوروبي ولو انيـز اإلنجميزي لكاف ذلؾ كارثة عمي كؿ ال
ويضيؼ األستاذ جماؿ بدوي في استنكار واضح ) التعصب  92حسابًا لمتعصب اإلسالمي " (

اإلسالمي !! أنعـ النظر في ىذه العبارة الغريبة حتي يتممكؾ الغيظ ، بريطانيا العظمي تحرؾ 
ليا في نفس شريكاتيا النعرة الصميبية المقيتة وتري في دفاع أمة صغيرة عف حريتيا واستقال 

ذالؿ كرامتيـ  وكرامتيا مظيرًا لمتعصب الديني أما امتصاص دماء المصرييف ونيب ثرواتيـ وا 
فيو عيف التسامح الديني الذي تريده الدوؿ العظمي !! ، منطؽ غريب جدًا ولكنو منطؽ 

 93الذئاب الضارية مع الحمؿ الوديع في كؿ عصر (

                                                           
  98 مصر مف نافذة التاريخ ) جماؿ بدوي ( صفحة 91
  99مصر مف نافذة التاريخ ) جماؿ بدوي ( صفحة  91
  111المرجع السابؽ صفحة  92
  111المرجع السابؽ صفحة  93
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