
447

كرومراللورد
االستعمارىوالحاكماإلمبريالى

:تأليف

أوينروجر

:وتقديمترجمة

عباسرءوف



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

1www.RaoufAbbas.org

:كتابترجمةهذه
Lord Cromer: Victorian Imperialist, Edwardian Proconsul

By: Roger Owen

Oxford University Press 2004

الترجمةهذهنشريعيدأنطرفألىيحقوال.  المترجملورثةمحفوظةالحقوقجميع
أىأومطبوعةأوإلكترونيةأوبصريةأوسمعيةوسائلبأىمنهاجزءأىأوالعربية
.مهمنكتابيةموافقةعلىالحصولبعدإالمستقبًالتستحدثأوحالًيامعروفةنشروسيلة

info@RaoufAbbas.org: لالتصال

mailto:info@RaoufAbbas.org


عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

2www.RaoufAbbas.org

المحتويات

7....................................................................................العربيةللطبعةالمؤلفمقدمة

9..........................................................................................................المترجممقدمة

21......................................................................................................................تقديم

29........................................................................................................وتقديرعرفان

30..............................................)1872 – 1841(والجنتلمانالضابطتربيةاألولالباب

31...............................................)1852 – 1841(نورفولكفىالطفولةاألولالفصل

31.....................................................................................الوالدينوغيابالعائلة

39......................................................................المدرسةإلىيرسلالشرسالولد

44....................................................)1858 – 1852 (العسكرىالتعليمالثانىالفصل

44..............................................................................النظاميةكارشالتونمدرسة

47...........................................................وولوتشفىالعسكريةالملكيةاألكاديمية

53.........................................)1864 – 1858(كورفوحاميةفىالحياةالثالثالفصل

53...................................................................................................المالزممتعة

57....................................................................................السامىالمندوبمعاون

Ethel......................................................................................................61إيثل

64.........................................................كورفوفىليرإدواردمعاألخيرةالشهور

71.........)1867 – 1864  (الرحالتمنبالكثيرمالطاحكمفىالمعاونةالرابعالفصل

71............................................................................................أمريكافىالصيد

73....................................................................................مالطافىستوركسمع

Eyre...................................................................78إيرالحاكمأعمالفىالتحقيق

83......................)1872 – 1867 (العسكرىوالمصلحاألركانضابطالخامسالفصل

83...................................................................................................األركانكلية

87.........................................................................................كاردويلإصالحات

90.....................................................................................والهندوإيثللندنحياة

93.............)1883 – 1872 (الدوليةوالماليةاإلمبرياليةالحكومةفىالتلمذةالثانىالباب



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

3www.RaoufAbbas.org

94..............................................)1876 – 1872 (الهند: الملكنائبالسادسالفصل

94...................................................................سمالإلىكلكتامنالهندحكمتعلم

100.............................................................................................1872عامالهند

104..............................................................................والمجاعةالماليةاألوضاع

109....................................................................................................بارنجدور

112............................سولسبرىاللوردمعبارودا، والصدامحاكمالجايكوارقضية

120..................................................................................................الهندمغادرة

121...........................................................................والثالثينالخامسةفىبارنج

 –1876 (جديدمنالشرقإلىوالعودةالعسكرىالسلكونهايةالزواجالسابعالفصل
1879(.............................................................................................................125

125..................................................................................الزوجيةوالحياةالزواج

131.....................................................................................1877العامفىمصر

136..........................................................................التحقيقلجنةأجلمنالحملة

143........................................................................المدمرةونتائجهاالتحقيقلجنة

150............................................................................أخرىمرةلندنإلىالعودة

155..............................................)1880 – 1879 (مصرماليةمراقبةالثامنالفصل

155........................................................وفييناوباريسلندن: األمورترتيبإعادة

161.........................................بلنييرودىوبارنجرياض: جديدةثالثيةإدارةإقامة

165......................................التصفيةلجنةإلىالثنائيةالمراقبةمن: مفلسبلدإدارة

173...............................................................................................أخيرًاالتصفية

177............................................................................لندنأخرى، ليسمرةالهند

181.....................)1883 – 1880 (الهندفىريبونللورداليمنىالذراعالتاسعالفصل

181...............................................................................الهندإلىللعودةاالستعداد

188.................................................................................األولىيومالمائةزوبعة

194..........................................1883 / 82موازنةحولوالجدلسمالإلىاإلنتقال

203..................................................................................ريبونمعشراكةإقامة



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

4www.RaoufAbbas.org

206..................................لبارنجميزانيةوآخرالماليةالالمركزية: 1882فىسمال

212......................................................إلبرتقانونوصدمةالماليةالشئون: كلكتا

220......................................................................................مصرإلىاالستدعاء

225..............................................................)1907 – 1883(مصرحكمالثالثالباب

226..............................................)1885 – 1883(مصرفىالتمترسالعاشرالفصل

226............................................................................البريطانىالمعتمددارإقامة

229.................................................................................................الجالءتعليق

236..........................................................................الخرطومإلىجوردونعودة

248.............................................المصريةالماليةلمناقشةلندنإلىبارنجاستدعاء

254........................................................................نورثبروكلمهمةالذريعالفشل

258.........................................................................................جوردونعقدةحل

260.....................................................................السيئةالعشرةالشهورإنعكاسات

 –1885(اإلفالسضدوالسباقوولفدراموندبعثةمنالنجاةعشرالحادىالفصل
1887(.............................................................................................................264

264................................................................................مصرإلىبريطانيةبعثة

269....................................................................................الماليةحولالخالفات

272......................................................................وولفدراموندمتاهةإلىعودة

276.................................................................................................التوترشيوع

284...................................................واألربعينالسادسةفىبارنج – التحولنقطة

287.............................)1891 – 1887(البريطانيةالسيطرةتوطيدعشرالثانىالفصل

287.....................................................المصريةالذاتيةاإلدارةعلىاألخيرالهجوم

295.....................................................................................................لندنإقناع

302.........................................................................................األخبارفىالتحكم

305...........................................................................بالقاهرةالكبرىبارنجأسرة

314............................................)1895 – 1892(السوططرقعةعشرالثالثالفصل

314....................................................................................الجديدالخديومواجهة



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

5www.RaoufAbbas.org

324....................................................................ونتائجهللقوةاألخيراالستعراض

332..............................................................................................قصرينحكاية

343..............)1899 – 1895(إيثلوفاةومأساةالسودانإلىعودةعشرالرابعالفصل

343....................................................................................السوداناستعادةقرار

351..............................................................................1898فىوالمأساةالنصر

356........................................................................................................السودان

361............................1904 – 1900االقتصادىالنجاحسنواتعشرالخامسالفصل

361............................................................األوروبىاالستثماروسلبياتإيجابيات

367......................................................المصريةالدولةمصلحةعنكرومرفكرة

375....................................................................................الثانىوالزواجالوحدة

381........................................................1904عامالفرنسية – اإلنجليزيةاإلتفاقية

384..........................................)1907 – 1904(الموقفإحتدامعشرالسادسالفصل

384...............................................................................................األحزانتراكم

388...............................................................................اإلمتيازاتإنهاءيتمكيف

393...............................................................................................ودنشواىطابا

402.......................................................مصرفىلكرومراألخيرةالسبعةالشهور

410.......................................)1908 – 1907(إنجلتراإلىالعودةعشرالسابعالفصل

410.................................................................................مصرفىاألخيرةاأليام

413...........................................................................................وإسكتلنداإنجلترا

427.....................)1917 – 1907(البريطانيةالسياسيةالحياةفىاإلنغماسالرابعالباب

428............................................)1914 – 1908(الحيوىالتقاعدعشرالثامنالفصل

428...............................................................البريطانيةالسياسيةالحياةإلىالعودة

432....................................................................................اللورداتمجلسأزمة

435..................................................................التصويتفىالنساءحقمعارضة

440.....................................................................................واإلمبراطوريةمصر

443.........................................................................................................الكاتب



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

6www.RaoufAbbas.org

والوفاةالدردنيلحملةفىالتحقيقولجنةاألولىالعالميةالحربعشرالتاسعالفصل
)1914 – 1917(...............................................................................................446

446...............................................................كرومرفىالحياةوبعثالحربقيام

448.............................................................................أخرىمرةاألوسطالشرق

449.......................................................................................................الدردنيل

451........................................................................................كرومراللوردوفاة

453.................................................الحكومةخدمةفىحياة: خاتمةالعشرونالفصل

460................................................................................................سطورفىالمؤلف

461...............................................................................................سطورفىالمترجم



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

7www.RaoufAbbas.org

العربيةللطبعةالمؤلفمقدمة
بهاأتقدمالتىكرومر، اللورد، أوبارنجإيفلنلسيرةالعربيةللترجمةالمقدمةهذهفى

التىالعامةالمبادئشرحفىمفيدةتكونقدنقاطثالثأطرحأنأودالمصرىللقارئ
:العملهذافىاستلهمتها

تتبعطريقعنأىالذاتية، السيرةكتابةفىاألوروبىالتقليدىاألسلوبإتبعتلقد –أوًال
حياتهنواحىمنخاصهومامععامهوماالوفاة، ومزجإلىالميالدمنلهالمترجم

سيرتهأرىكرومر، فأناللوردوبالنسبة. اآلخرفىجانبكلأثركيفيتضححتى
منكفردالحاالتبعضوفى (نفوذذوىرجالخدمةفىالعمليةحياتهبدأشخصكسيرة
المهمةالحكوميةالمناصبينالأنقبل" الحكمفن "أسماهفيمايتمرسحتى) بيوتهمأفراد

.البريطانيةالهندوفىمصرفىاآلخرتلوالواحد

اللوردمعاصروبهانظرالتىالطريقةعلىتامشبهبشكلأركزبأنإهتممتلقد –ثانيًا
والكثيرينمدحوهممنالقليلينمنعنهقيلعماأتغاضى، وأنحياتهأثناءفىلهكرومر

هىالرئيسيةالمؤرخمهمةبأنقناعتىمننابعاإلختيارهذاإن. وفاتهبعدنتقدوهاممن
الماضىذلكروحباستلهامذلكيكون، وأناإلمكانبقدرالماضىفىالحياةبث

هذاإن. عليهومفاهيمهالحاضرروحبإسقاطالماضىعلىالحكم، وعدمومفاهيمه
أحسنبسمعةيتمتعكانألنهكرومر، نظرًاباللورديتعلقفيماخاصةأهميةذوالمنهج
تلكمنحياتهخاللالمصريةالنخبةأعضاءمنالكثيرينولدىالبريطانيينلدىبكثير

.وفاتهتلتالتىالعقودفىبهاتمتعالتىالسمعة

أضعأنحاولتسابقتيها، لقدمنأكثرللنقاشمثيرةالنقطةتلكتكونوقد – ثالثًا
المصرىالتاريخىالسياقفىمصرفىاإلداريةبالخدمةكرومرفيهماقاماللتينالفترتين

التىالدوليةالماليةاإلدارةمصر، أوًال، تلكحالةفىهذا، ويعنى. لعصرهوالبريطانى
ذلكعننتجتالتىواألحداث1875عاماإلفالسإشهارأعقابفىالبالدعلىفرضت

وقعتالتىاألهميةبالغةالتطوراتهذا، ثانيًا، تلكويعنى. العرابيةبالثورةوالمعروفة
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تصرفوالتى، 1907 – 1883منعامًاعشرينلقرابةاستمرتالتىخدمتهفترةخالل
، بلالتطوراتهذهمعللتعاملتبعهااالتىالطريقةوتبدو. الفعلىالبالدكحاكمأثناءها

علىاألمثلةومن. لهإنتقادمحلدومًا، وكانتللجميع، معروفةاألولالمقامفىوتشكيلها
بالحكمالمصريينلمطالبومعارضتهالمصريةالوطنيةللحركةالمتزايدعداؤهذلك

تلكبنفستحظىالالمصرىالسياقهذافىاألخرىتصرفاتهبعضولكن. الذاتى
كانااإلبتدائىللتعليمنظاميناستحداثفىدورهعنالكثيريعرفالالشهرة؛ فمثًال

األخرىاألمورأما. 1949عاممعًاإدماجهماتمحتىالبعضبعضهماعنتمامًامنفصلين
تأسيسفىالمتزايدودورهاألولىالعالميةالحربقبيلالقطنأزمةعنمسئوليتهمثل

.حولهاالتعليقاتتنعدملمإنفتندرالزراعيةلألراضىالخاصةللملكيةمتكافئغيرنظام
منأساسىجزءكرومراللوردبأنأزعم، فأناالرجلعلىحكمناكان، وأيًاعاموبشكل
.العشرينالقرنفىلمصرواالقتصادىواالجتماعىالسياسىالتاريخ
أوينروجر
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المترجممقدمة
إدارةفىمهمًادورًالعبتالتىالعتيدةالشخصياتمن) بارنجإيفلنأو (كرومراللورد

كانتعشر، عندماالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىالبريطانيةاإلمبراطورية
بالمشاكلحفلالذىالفيكتورىالعصرفىلهاتساعاأقصىبلغتقداإلمبراطورية

التعاملالشمس"، وكيفيةعنهاتغربال "التىاإلمبراطوريةتلكإدارةكيفيةعنالناجمة
إلىمتدتاظواهرفيها، وكلهامنها، ورأىموقفلكرومركانمشاكلشعوبها، وهىمع

لإلمبراطوريةتاريخيةمرحلةختام– بحق – كانالذىالقصير، ىداإلدوارالعصر
األولىالعالميةالحربشهدالذىالخامسجورجعصرفىصفحتهاالبريطانية، طويت

مرحلةفىإدارتهاوطريقةاإلمبراطوريةبنيةعلىنتائجمنلهاكانبماشغلثمأوًال
.وهناكهناالوطنىالتحررحركاتمدفيهاعال

فىاالستعماريةاإلدارةفىمحددًادورًالعبالذىكرومرسيرةكتابةأهميةتأتىهنامن
البريطانىالوجودقواعديضعأنلهقدرمصر؛ حيثفىكاناألكبردورهالهند، ولكن

1883منذلمصرالحقيقىالحاكمجعلهالذىبالشكلالبريطانيةالسياسةمصر، ويضعفى

العصر، كانتظروفيعكسمتميزتكوينذاتشخصيةأمامهنافنحن. 1907حتى
فللبريطانيون: منهاإليهنظرواالتىالزواياختالفامعاصريها، علىبينخالفموضع
نظرةوالمصرييناإلمبراطورية، وللهنودعصرقادةمنبإعتبارهللرجلخاصةرؤية

خضعتالتىالبالدشهدتهالذىاإلدارىواالستبداداإلمبرياليةالهيمنةمبعثها
.اإلنجليزحكامهايدعلىلإلمبراطورية

حيثمنخاصة، الأهمية– العربيةإلىنقلناهالذى – العملهذايكتسبوهكذا
منRoger Owenأوينروجر؛ فالمؤلفذاتهالتأليفحيثمن، بلفحسبالموضوع
التخصصختارواا، والعشرينالقرنمنالستينياتفىبرزواالذيناإلنجليزالمؤرخين

نشرتهالذىاألولكتابهموضوعللدكتوراهرسالتهاالقتصادى، فكانتمصرتاريخفى
"، فكانت1914 – 1820المصرىواالقتصادالقطن: "بعنوان1969عامأوكسفوردجامعة
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نشرسبقهاوالتىالمهمة، الدراسةلتلكالفقرىالعمودلكرومراالقتصاديةالسياسة
مصرفىاإلنجليزيةالسياسةعلىالهنديةالتجربةتأثير "عنأحدهمالبحثينالمؤلف

، ثم1965يوليوفىالصادر17رقمأنتونىسانتأوراقفى)، ونشر1907 – 1883(
العدد – الثانىبالمجلد، نشر"مصرفىالصناعةوتطوركرومرلورد: "بعنواندراسة
نشرهاالتىالدراساتوتنوعتوتعددت. 1966يوليو" أوسطيةشرقدراسات "منالرابع

عشر،التاسعالقرنفىالمصرىاالقتصادحولوالثمانينياتالسبعينياتفىأوينروجر
اإلنجليزىالتنافسجوانبها، وعنمختلفمنالبريطانيةالسياسةعنمعظمهاجاء

األوسطالشرقاقتصادلتشملالثمانينياتفىإهتمامهدائرةتسعتامصر، ثمفىالفرنسى
تناولالذى" 1914 – 1800العالمىواالقتصاداألوسطالشرق "لكتابهموضوعًاكانالذى
واألناضوللبنانوجبلوالشاموالعراقمصرخصثمالعثمانىاالقتصادسماتفيه

."الكتابمنمتفرقةبفصول

االقتصادىاألوسطوالشرقمصرتاريخفىالخبرةواسعمؤلفأمام، إنناالقولوجملة
عامةالمنطقةفىاإلمبرياليةبالسياساتكبيرةدرايةلهوبالتالىعشر، التاسعالقرنفى

بالجدلمعرفةوأكثربمصادرهاأدرىكرومر، فهوسيرةيكتبخاصة، وعندماومصر
،المجالهذافىرائدًايكنلمأنهالمهمة، وخاصةالتاريخيةالشخصيةهذهحولثارالذى
زالماالتىالسيدلطفىعفافمقدمتهفى، تأتىجيلهنفسمنآخرونمؤرخونسبقهفقد

جامعةمطبعةمن1968عامنشرمنذأساسيًامرجعًا" ومصركرومر "عنكتابها
،1970عاملندنفىنشرالذى" مصرفىكرومر "مارلوجونكتابشيكاغو، وكذلك

1966عاملندنجامعةإلىالمسدىالدينجمالمحمدقدمهاالتىالمنشورةغيروالرسالة

كرومرسيرةتناولكتابأولعنالثانى"، ناهيكوعباسكرومربينالعالقات "بعنوان
التىالمقاالتعشراتإلىزيتالند، إضافةاللوردتأليفمن1932عامبلندنونشر

.نهايتهحتىالعشرينالقرنمطلعمنذالعلميةبالدورياتنشرت

الحادىالقرنمناألولالعقدفىلكرومرشاملةجديدةسيرةيكتبمنأنذلكمعنى
من، وكتاباتالدراساتمنالكمهذابينطريقًالنفسهيلتمسأن، عليهوالعشرين
،عنهكتبوامنلجميعمتاحةكانتالتىالخاصة، وأوراقهمعهوعملواكرومرعاصروا
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استخدامًاالجميعاستخدمهاالتى، والخارجية، والمستعمراتالحرب: وزاراتووثائق
المالحظات "ذلكفى، بمامعلوماتمنعليهحتوتاماكلمنهاكثيفًا، واستخرجوا

منليستخدمها– صفحة400فىوجاءت – بنفسهبكتابتهاكرومرإهتمالتى" البيوجرافية
عنكتبواممنولغيرهزيتالندللورداألساسىالمصدربعد، فكانتفيماسيرتهيكتب

.كرومر

الغنيةالترجمةهذهلنايخرج، وأنالصعابتلككليجتازأناستطاعأوينروجرولكن
كرومر،حياةتفاصيلسرديًا، يروىمنهجًاإتبعقدكانكرومر، وإنعنبالمعلومات

طريقعلىسبقوهممنالغيرمقوالتإقتباسإلىلجأمظاهرهابعضلنقدعرضوإذا
وضعهاالتىالخاتمةفىحتىالتحليلنحوجنحالمهمة، وقلماالشخصيةهذهدراسة
منعنهكتبواكرومرممنلشخصيةتقييممنبهاجاءمامعظماستقى؛ فقدللكتاب

تقسيمعلىيقومللمعالجةأسلوبًاتبعا، وعندهمنالمحدودةاإلضافاتبعضمعمعاصريه
زمنيةبفترةمنهاواحدكلإختصعشرالتسعةزمنية؛ فالفصولمراحلإلىكرومرحياة

الخاصةالعملية، وحياتهكرومرحياةبتطورتصلامابينأوينروجرفيهامحددة، جمع
، وأصبحالكتابفصولبينمبعثرًاللرجلالخاصةبالحياةتصلاما، فجاءجنبإلىجنبًا
منإنقطعمابين، والربطالعاممنالخاصالستخالصخاصًاجهدًايبذلأنالقارئعلى

المعلوماتعلى؛ ليقفالفصولطولعلىوسياساتهوأفكارهكرومرأداءحولحديث
.وأناةبصبروعرضهاالمؤلفجمعهاالتىالمهمة

منالهائلالكملذلكأوينروجر، إغفالالكتابلهذاالعربىالقارئعجبيثيرمماولعل
القرنمناألخيرةالثالثةالعقودفىالمصريونالمؤرخونأنتجهاالتىالدراسات
سائلرالضمنيندرجبعضهزالالنشر، وماإلىطريقهمنهاالكثير، عرفالعشرين

فىالمصريةالنظروجهةعنالمعبرةالمادةمنالقليلإالنجدنكادالمنشورة، فالغير
المسدى، وإنالدينجمالومحمدالسيدلطفىعفافمنالمؤلفاستقاهاكرومرسياسات

الجريدة"، "منقتباساوإلىالرافعىالرحمنعبدكتبأحدإلىواحدةمرةأشارقدكان
النظروجهةعنالمعبرةالعربيةوالمراجعللمصادرإغفالهاألهرام"، ولكن "منوإقتباس



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

12www.RaoufAbbas.org

التىالكتاباتجميعفىغائببعدإبرازفرصةمن – شكدون – حرمهالمصرية
.السيدلطفىعفافدراسة، باستثناءالغربفىكرومرعننشرت

إقدامناوراءكانااللذان، فهماوقيمتهالعملهذاأهميةمن – أبدًا – ذلكيقلل، الكلعلى
األوراقمنالمؤلفجمعهاالتىالمادةألهميةمناالعربية، إدراكًااللغةإلىنقلهعلى

كرومرعنمعروفهوماعلىالضوءمنالمزيدتلقىالتىالمختلفةوالمصادرالخاصة
.وآرائهوأفكارهوسياساته

بنفسهكرومركتبهاالتى" البيوجرافيةالمالحظات "علىاألولالبابفىالمؤلفإعتمدوقد
يكن، فلمالتوثيقإلىتفتقرلكرومرالباكروالشبابوالصباالطفولةكبيرًا؛ ففترةإعتمادًا

ماعامًا، وكذلكالسبعينعلىيزيدماقبلزيتالندفعلهماتباعاسوىأوينروجرأمام
ألمانيةكرومرإليهانتمىاالتىبارنجعائلةأنكرومر، لنعرفعنكتبواممنغيرهفعله

الجد، وأنلندنفىبهاخاصًابنكًا، وأسستالمصرفىبالنشاطتشتغل، كانتاألصل
بجذورهامدتبعدمااألسرةعشر، وأنالثامنالقرنمطلعفىإنجلتراإلىهاجراألعلى

بعض، وورثالزواجطريقعناألرستقراطيةبالنخبةإلتحمتاإلنجليزىالمجتمعفى
حملالسير، ومنلقبحملمن؛ فمنهماألمهاتفروعطريقعنالرفيعةالرتبأبنائها
فىوبروزهمتميزهمبحكمالرتبتلكعلىيحصلوناألسرةرجالبدأاللورد، ثملقب

.المجتمع

تلميذًاكان) كرومراللورد1892عامأصبحالذى (بارنجإيفلنأنالقارئويكتشف
النخبةأبناءلتعليمخاصةبمدرسةفإلتحقعندنا، الكتابيشبهفيمامشاغبًا، تعلمكسوًال

التعليمعلىوإقباًالتحصيًالالمدرسةتالميذأقلكان، وألنهوزوجتهقسيديرهاكان
لإللتحاقالتالميذتعدمتوسطةعسكريةمدرسةنظامية، وهىمدرسةإلىأمهأرسلته

.العسكريةباألكاديمية

سهًال،يكنلمالعسكريةاألكاديميةالنظامية، وكذلكبالمدرسةإيفلنإلتحاقولكن
تكن، ولمالمدرستينهاتينمنكلفىلقبولهالحيثيةذوىمنمعارفهااألمفاستخدمت
الوظائففىأيضًاًاهدورلهاكانالمهمة، بلبالمدارساإللتحاقمفتاحوحدهاالمحسوبية
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علىالطبقىالتميزيبرز، وهناالمدارسهذهفىيتخرجونمنعليهايحصلالتى
طرقعلىأقدامهميضعونبارنجإيفلنأمثالمناألرستقراطيةالطبقة؛ فأبناءالسطح
هوماإلى" الواسطة "تدفعهمالالوسطىالطبقةأبناءالرفيعة، بينماالمناصبإلىتقودهم

فىحياتهمنهمالفرديقضى، وقداألولىبدايتهافىوالفنيةاإلداريةالوظائفمنأبعد
السكرتيربويللهارىبالنسبةالحالكانتالمعاونة، كمااألعمالأوالسكرتاريةدائرة

مصر، وعالمإدارةفىاليمنىكرومروذراعالقاهرةفىالبريطانىالمعتمدبدارالشرقى
وضعهيرشحهفلمالشرقيةبالثقافاتوالخبيروالعربيةوالفارسيةالتركيةاللغات

،خدمتهنهايةعندالسيربرتبة، وكوفئالوسطىاإلدارةحدوديتجاوزماإلىاالجتماعى
قسيسإبنكانوالذى، منصبهفىخلفهالذىستورسلرونالدبالنسبةالحالكانتوكذلك

علىالحصولفىالشهيرالصحفىخالهتزكيةالصغيرة، ساعدتهالمتوسطةالطبقةمن
علىوالحصولقبرصلحكمكفاءتهرشحته، ثموفلسطينمصرفىتوالهاالتىالوظائف

.السيررتبة

الوظائفشغلواالذيناإلنجليزمنالوسطىللطبقةالدنياالشريحةمنثالثةفئةوهناك
منالوسطىالحلقةإلىمنهميصللإلمبراطورية، فالالخاضعةالبالدفىالدنيااإلدارية
فىكظله، يتبعهجلدتهأبناءمنمديرأوبرئيسيرتبطأناستطاعمنإالاإلدارةمناصب

.المساعدأوالمعاونمركزممثًالإليهايرقىالتىالمناصب

"مريحة "مواقعإختيارعنمسئوًالكانالمهمةالوظائفعلىالحصولفىاألسلوبهذا
طا؛ ليقفزلماوجزيرة) اليونانية (كورفوجزيرةفى؛ فخدمبارنجإيفلنالصغيرللضابط

مهمةبإدارةوظيفةإلىنورثبروكاللوردوعمهكورفوفىرئيسهبمساعدةمنها
ليكونبالهند، يختارهللملكنائبًاعمهيعينوعندما. المخابراتإدارةنواةبالحربية، كانت

الوالءكان. لهعسكريًامعاونًاليكونفرانكولدهويختار، بللهخاصًاسكرتيرًا
إلىالنوعهذامنمناصبإسناديكن، ولمالوظائفلتلكالرئيسىالمتطلبهوالشخصى

.ذلكيفعلونكانواإنتقاد؛ فالجميعمثاراإلبنأواألخإبن

مهمةوظائفيتولىأنالتواضعبالغالتعليممنحظهكانالذىبارنجإليفلنأتيحوهكذا
نفسهأجهدقدالمؤلفكان، وإنكفاءتهبفضلوليسوالطبقىاالجتماعىإنتمائهبفضل
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كورفوفىبارنجإيفلنإكتسبهاالتىالخبراتقيمةتقديرفى، ويبالغذلكعكسليثبت
الدورحجمتقديرفىكثيرًابالغ، بلالحرببوزارةقضاهاالتىالقصيرةوالفترةطالوما
منجعلإنهالهند، حتىفىالملكنائبكونورثبراللوردلعمهخاصكسكرتيرلعبهلذى
أوهناكونورثبرتحركالندية، فإذامنقدرعلىالملك، نائبالعامللحاكمشريكًاإيفلن
أنللقارئيوحى، مماالمثنىصيغةأوينروجرماستخدمعينًا، موقفًاتخذا، أوهناك

وصفًاقدمالمؤلفولكن ! قرارصانعكانالخبرةإلىيفتقرالذىالخاصالسكرتير
،الحكمفىقضاهاالتىاألربعالسنواتفىالهندوأحوالنورثبروكحكملفترةمستفيضًا

الهندوزارةفىممثلةالمركزيةوالسلطةالبريطانيةالهندحكومةبينالعالقةوطبيعة
.الكتابموضوعحدوديتجاوز، بماالبريطانىوالبرلمانالوزراء، بلومجلس

استقالعندمامعهغادرها، فقدعمهبوجوديرتبطبالهندبارنجإيفلنوجودكانولما
بالحربيةوظيفتهإلىيعودأنالطبيعىمنالهند، فكانوزيروبينبينهنشبلخالف

األولىالدرجاتعلىتضعهوظيفةعمهلهأحبها، ورتبالتىالمرأةمنتزوجحيث
وهو (مصرفىالعامالدينبصندوقلبريطانيامندوبًااالستعمارية، فعيناإلدارةلسلم

المصنبهذاالشخصية؛ ألنكفاءتهتظهربدأتحيث) نقيبأى – كابتنبرتبةضابط
نجاحهأثبتالخاصة، وقدقدراتهإبرازلهيتيحالحركةحريةمنكبيرًاقدرًايعطيهكان
المراقبةفىماليًامراقبًاعين، ثمسنواتثالثمدىعلىإليهأسندتالتىالمهمةفى

واحد، عينعاملمدةالمصريةالماليةعلىاألوروبىاإلشراففرضهاالتىالثنائيةالمالية
حميمًاصديقًاكانالذى) ريبوناللورد (بالهندالملكنائببمجلسماليًاعضوًابعده

التىالماليةوالخبرةبمصرعملهفىبارنجإيفلننجاحأنشكال، ولكنكولنورثبر
ماليةوزيرمنصبيعادلالذىالمنصبذلكلتولىلهعمهلترشيحسندًاكانتكتسبهاا

قضاهاالتىالثالثالسنواتخاللكتسباف. والصالحياتاإلختصاصحيثمنالهند
لتولىإختيارهزكتالتىوالقانونيةواإلداريةالماليةالخبراتمنالعديدالمنصبفى

أطلقتوقد. (مصرفىBritish Agentبريطانياووكيلالعامبريطانياقنصلمنصب
البريطانيةالوكالةمقروعلى" البريطانىالمعتمد "إسمالوظيفةهذهعلىالمحليةالصحافة
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بعدوذلك) الترجمةهذهفىاستخدمناهالذىالمصطلحالبريطانى"، وهوالمعتمددار"
.السيررتبةمنحه، مع1883عامأىلمصر، بريطانيااحتاللعلىواحدعامإنقضاء

العملتجربة، أنضجتهعمرهمناألربعينياتمطلعفىعندئذبارنجإيفلنالسيركان
وظيفةأنيرىليبراليًاكانأنفبعد. عقبعلىرأسًاأفكارهوالهند، وقلبتبمصر
التطورأنتدريجيًا،ويؤمنأنفسهمحكمعلىالبالدأبناءتدريبهىاإلمبراطوريةاإلدارة

اإلمبراطورية،فىالعاماالقتصادىالتطورإلىيضيفاإلمبراطوريةلبالداالقتصادى
فىالهند، تحولفىالمحليةالصناعةتشجيعأنصارمنكانثم، ومنمنهينقصوال

فيهايلعبضيقةمساحةوتركاالستعماريةاإلدارةأركانبتدعيميؤمنمحافظإلىمصر
"المصلح "بأنإيمانهمنإنطالقًااإلدارة، فىمتواضعًادورًاالبالدأبناءمنمحدودعدد

المستوىمنتقتربحتىالشرقيةبالبالدللنهوضتسعىحضاريةمهمةلهاإلنجليزى
بإعتبارهااألوروبيةالحضارةبلغتهالذىالمستوىهناللمستعمر، وهو" المتحضر"
علىالقائمالتمييزبينلتجمععندهالعنصريةالرؤيةدائرةإتسعت". مسيحيةحضارة"

فىرأىالذىالعصربثقافةمتأثرًاالرجلكانفقدعجبمعًا، والودينىعنصرىأساس
اإلسالمالبشر، وخص" أشباه "منكانوااألوروبيينغيركامًال، بينماإنسانًااألوروبى

كتابأقالمبهاجرتأفكارصليبية، وهىأصولذاتبغيضةمتعاليةتعصبيةبنظرة
منكنوعاإلسالمإلىالنظرةحيثعشر، منوالتاسععشرالثامنالقرنينفىأوروبيين

المحمدية"، ويطلق "األدبياتتلكفىفيسمىونبيهاالدعوةصاحبإلىالهرطقة"، ونسبته"
عنناتجتخلفمنالشرقشعوبأصابماالمحمديين"، وينسب "إسمالمسلمينعلى

ذلكبأن، والزعمذاتهاإلسالمىالدينإلىوالسياسىاالقتصادىالتطورفجوةتساعا
منالشرقلشعوبمنجاةالثم، ومنالعملوليسوالتقاعسالكسلعلىيحضالدين

.بحضارتهاوأخذهاالمسيحيةبإعتناقهاإالالتخلف

هذه، ومن1892عامكرومراللوردأصبحالذىبارنجإيفلنالسيربهآمنماهذاكان
التىاإلصالحخطةلتنفيذيصلحونالبإعتبارهمالمصريينإلىنظرتهكانتالزاوية

اإلنجليزاإلدارة، علىفىغيرهمعلىاإلعتمادمنالبدكانثم، ومنسياستهاستهدفتها
الاألقباطأنكرومركتشفاالثانية، بعدمابالدرجة) المسيحيين (والشواماألولىبالدرجة
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منالتخلفعدوىإليهمإنتقلت– مسيحيتهمرغم – المهمة؛ ألنهملهذهيصلحون
المسلمبينالوحيدالفرق "أنإكتشفأنه" الحديثةمصر "كتابهفى، وذكرالمسلمين

فىيتعبدمصرىمسجد، واآلخرفىيتعبدمصرىاألولأنهومصرفىوالمسيحى
".كنيسة

الوضعكانلإلمبراطورية، وإذابالنسبةمصرألهميةكرومرإدراك– أيضًا – ذلكومن
"العثمانيةالدولةأراضىوسالمةوحدةعلىالمحافظة "بمبدأبريطانيا، وتمسكالدولى
األبد، حتىإلىاإلحتاللاستمرارمناإلمبراطورية، فالبدإلىمصرضمدونيحوالن
،بأنفسهمأنفسهمبحكملهميسمحوضعفىالمصريونويصبح) اإلصالح (أركانتتدعم

بهذاأمرينتحقيقمنوالبد. المصريينبتخلفإيمانهبسببالتحقيقبعيديراهماوهو
، والتخلصمسمىغيرأجلإلىاإلحتاللاستمراربمبدأاألوروبيةالدولتسليم: "الصدد

بهاالحركة، ويعنىعلىالبريطانى) المصلح (قدرةمنتحدالتىالدوليةالقيودمن
.المختلطةاألجنبية، والمحاكماإلمتيازات

التىالبريطانيةالحكومةموافقةإلىاألوروبية، ويحتاجبالسياسةيتصلكلهذلكولكن
األطرافمصالحتحددالتىاألوروبيةالمواثيقإطارفىالمصريةالمسألةتعالجأنعليها

اإلحتاللالشرقية، وطبيعةالمسألةبشأن1878برلينمؤتمرقراراتأهمهاالمعنية، لعل
أنوحدهالهاثممصر، ومنفىالمصالحصاحبةالدولبإسمتمالذىلمصرالبريطانى

مشدود،سلكعلىالسيربمثابةاإلحتاللاستمرارمسألةتناولكانولذلك. مصيرهتقرر
حولبلندنالبريطانيةوالحكومةكرومربينللخالفمعالجتهعندالمؤلفأغفلهماوهو
الذىاألحرارحزبأيديولوجيةإلىذلكالمؤلفويرجع. مسمىغيرألجلاإلحتاللبقاء
جاءتبريطانياأنإلىتشيركانتالدالئلكلأن، معاإلحتاللاستمراريعارضكان
وضعقدرنا، ولووولفدراموندبعثةفىالسطوربينماقرأنا، لولتبقىمصرإلى

،السويسقناةأسهمفىمصرحصةصفقةعلىحصولهامنذمصرفىالمتميزبريطانيا
منمصرتمثلهومااإلمبراطورية، بلللمواصالتحيويةضرورةمنالقناةتمثلهوما
فىمصرحقوقإلىاستنادًاأفريقيافىاإلمبراطورىللتوسعاألساسيةالقاعدةدورلعب

 –كرومريكنمصر، ولمعنالجالءفكرةتعليقعلىشواهدكلهاتلككانت. السودان
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نحو، علىإلحاحهنتيجةلهاالبريطانيةالحكومةاستجابتالتىالفكرةتلكمبدع– وحده
.المؤلفذهبما

 –كرومرفكرالذىالشائكاألجنبيةاإلمتيازاتلموضوعبالنسبةالحالكانتكذلك
بتوقيعمصرحولفرنسامعالنزاعتسويةتمبعدمامنهالتخلصفى– ساذجةبطريقة
إلىيحتاجالالمختلطةوالمحاكملإلمتيازاتكرومريطرحهالذىفالبديل. 1904إتفاقية
تعريفعلىأيضًاالمصريينموافقةإلىيحتاج، بلفحسبوحدهماألوروبيينقبول

عنالنظرإليها، بغضينتمىمصريسكنمنكلأنبإعتباركرومر، عند" المصرى"
وهو" (المحليينالسكان "قهرالممكنمنكان، فإذاوديانتهوجنسيتهالعرقىأصله

الجالياتإقناعيمكنفال) المصريينعلىللداللةكرومراستخدمهالذىالمصطلح
قائمةاالقتصادى، ومصالحهاالبالد، ونشاطهافىوجودها؛ ألنبذلكمصرفىاألوروبية

اإلمتيازاتنظامكونعنفضًالهذا. والتعاونالتنسيق، الوالتنافسالتصارععلى
العربية،وغيرالعربيةوالياتهاجميعفىومطبقكلهاالعثمانيةبالدولةيتعلقاألجنبية
فىالمحليةوالقوىاألجنبيةالجالياتبينالعالقةفىبالتوازنيخلمصرفىوإلغاؤه
كانموحد؛ لذلكأوروبىموقفإلىإلغائهأوتعديلهأوتغييرهويحتاجالدولةبالدجميع

.لمساندتهكثيرًاتتحمسالالبريطانيةالحكومةفاشًال، جعلمشروعًاكرومرمشروع

األساسىللتوجهداعمًابالرىاإلهتمامحيثمناالقتصاديةكرومر) إصالحات (وجاءت
ثمة، وليسالقطنهىأساسيةخاملمادةكمنتجمصردورتأكيدفىكرومرإلتزمهالذى
فكرةمعارضةعلىعديدةأدلةهناك، بينماالزراعىاإلنتاجبتنويعاإلهتمامعلىدليل

، ومقاومتهوالتصنيعالصناعةمنكرومرموقفأهمهاعمومًا، لعلالدخلمصادرتنويع
للسككمشروعوفىصناعيةمجاالتفىاالستثمارالزراعيينالمالككبارمحاولة
إبقاءعلىكرومر، وحرصالمحاوالتتلككلضربتفقد. بالفيومالضيقةالحديدية

فىدورهميتجاوزأالعلى، وحرصالزراعىاإلنتاجإطارفىالمصريينالمستثمرين
فىالتجارةمجاالتعلىسيطرالذىاألجنبىالماللرأسالصغيرالشريكدورالتجارة

حالبتحسينهتماقدكرومركانوإذا. واإلئتمانالتموينومجالوالوارداتالصادرات
التحسنذهبًا؛ ألنتبيضالتىالدجاجةعلىالحفاظقبيلمنذلكجاءنسبيًا، فقدالفالح
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سدادفىمصرتستمر، وبذلكالضرائبسدادفىاستمرارهيضمنالفالحألحوالالنسبى
،البريطانىاإلحتاللسلطةعلىاألوروبيةالدولضغوطمنيخفف، مماالديونأقساط

.مصالحهميخدموجودهأنطالمااإلحتاللاستمراربفكرةالتدريجىوالقبول

فىوالرأسىاألفقىالتوسعخاللمنالزراعيةالتنميةمجالفىرائدًاكرومريكنولم
اإلهتمام، واستمرعلىمحمدعصرفىواسعنطاقعلىمصرعرفتهتجاهاالرى، فذلك

إلىالماليةاألزمةأدت، عندماإسماعيلعصراخرأوقبيلحتىخلفائهعهدفىبه
إقامةفكرةأنبالذكرالرى، وجديربينهاالتنمية، ومنمشروعاتبمختلفاإلضرار

شورىمجلسأعضاءبعضبهتقدمقتراحاصورةفىمرةألولطرحتأسوانخزان
كبديلالمقاوالتنظاماستبدالفكرةأيضًاطرحتالعرابية، كماالثورةأمامالنواب
الحكمعلىالطريقليقطعالبريطانىاإلحتاللوقوعالرى، وجاءأعمالفىللسخرة
بالدرجةبريطانيامصالحتخدمألسبابكرومرتبناهاالتىالمشروعاتهذهلتنفيذالوطنى
.األولى

أحادىتجاهالطبيعيًااستمرارًاكانجديدًا، ولكنفتحًا– إذن – كرومر) إصالح (يكنلم
األنشطةمنغيرهاوحدها، واستبعدالزراعةعلىركزاالقتصاديةالتنميةفى
"تحديثًا "وليساألجنبىاالستغاللىاالستثمارىللتوسعاألخرى، خدمةستثماريةإلا

.المصرىلالقتصاد

الهند؛ فقدبعدالبريطانيةاإلمبراطوريةتاجفىالثانيةالدرةلتكونتعدمصركانتولما
منعنهعرفبمانفسهكرومرشخصكاناالستعمارية، بلكرومرسياسةكانت

اإلنفراديتطلبذلكمصر، وكانفىاالستعمارىالمشروعلتنفيذمطلوبًاوعنادغطرسة
إصبعيرفعونالالذينالنظارختياراالخديو، ودورالبالد، وتنحيةأموربإدارة

.المصريةاإلدارةفىالسلطةلزماماإلنجليزوالمفتشينالمستشارينمتالكاالمعارضة، و
سلطتهممارسةإلىيتطلعالشابالخديو، وبدأتوفيقوفاةبعداألمورتغيرتعندماولذلك

الصادرةالفرماناتتحددهاسلطاته، وأنالعثمانىالسلطانقبلمنلمصرحاكمًابإعتباره
درسًايلقنأنالضرورىمن، كاناإلحتاللفرضهالذىالواقعاألمر، وليسالسلطانمن

الوزراءمنالقديمالحرسرجالعترضاوعندما. السلطةرياحتهبأينمنيعلميجعله
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ومصالحها، كانمصرلحقوقصارخًانتهاكًاافيهرأواماعلىوشريفورياضنوبار
فهمىمصطفىأمثالمندورهمحقيقةيدركونلمنالمسرحعلىمواقعهميخلوأنعليهم
.كرومررسمهالذى) اإلصالح (قطاريسير، حتىباشا

علىالمصريينيفهملمالذىمنفردًا، وهومصرأمورإدارةكرومراستطاعكيفولكن
كلاستقىكرومرأنالحديثة" ؟ الغريبمصر "كتابهقراءةمننكتشفكماحقيقتهم

بويلهارىهوواحدشخصمنوالمصريينالداخليةمصرأحوالعنمعلوماته
كانالذىجورستإلىلكرومر، إضافةالوحىمصدركانالذىالشرقىالسكرتير

يتجاوزلمالبريطانىالمعتمدبدارمعاونيهمنقليلاإلدارة، ونفرفىاليمنىذراعه
.سياستهومنفذىلكرومر، اإللهاممصدروحدهمهمأفراد، كانواالستةعددهم

يدركالفيكتورى، ولمالعصرفىاالستعمارىالحاكمبعقيلةمصريديركرومرظللذلك
حدوثإلىأدتوالتى، العشرينالقرنمطلعبهاجاءالتىالدوليةالسياسيةالمتغيرات

،اإلمبريالىللتوسعمتعطشةكقوةألمانياببروزاالستعمارىالتنافسلعبةقواعدفىتغيير
األلمانية،البحريةالقوةوبناءالتسلحسباق، وبدايةالشرقنحواالتجاهسياسةوتبنيها
لإلتفاقيةالحقيقىالباعثكانتالتغيراتالقارة، تلكعلىالتحالفاتاستقطابوسياسة

المشهدتحولوراءالودى، وكانتباإلتفاقعرفتالتى1904عامالفرنسيةالبريطانية
.األولىالعالميةالحربنحوالتنازلىالعداتجاهفىاألوروبىالسياسى

الرأىلدورتقديرهسوءدنشواى، وفىلموضوعمعالجتهفىكرومريدركهلمالتغيرهذا
مضىعصرإلىتنتمىالتىالسياساتمعارضةفىبالصحافةالمتأثرالبريطانىالعام
مصر، ولمفىالبريطانيةالسياسةأداءأسلوبتغييرمنالبدكانكرومر، ولذلكيمثله
المؤلفأنالغريبومن. 1907عامتنحيتهفتمتالجديدالدورللعبيصلحكرومريكن

بمحضمصرترككرومرأنيظنالقارئ، وتركعتبارهافىالتغيراتتلكيدخللم
خاللمنمصرحكمفىأسلوبهمتابعةعلىكرومرإصرارنظرهيلفتلم، كماختيارها

لها، فقداستجابتهمعدمبها، ويدهشهكتشنرثمجورستتزويديواصلكانالتىالنصائح
مجلسفىالمحافظينإلىميولهيفسرذلكيتغير، ولعللمشيئًاأنيظنالرجلظل

.التقاعدسنواتفىاألحراروبينبينهالشقةتساعا، واللوردات
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،المستعمراتلحكاماإلمبراطورىالبابمنالتاريخكرومراللورد، دخلكلوعلى
خاللها،منأعمالهمإلىالنظريتمالتىالزاويةبإختالفدورهمتقييميختلفهؤالءومثل

بعضأن، كمالنفسهكرومررسمهاالتىبالصورةيقبلوناإلنجليزالقراءكلأنأظنوال
تقييم، ولكنيديهعلىتمتالتى" اإلصالحات "إلىإيجابيةنظرةينظرونقدالمصريين

نظرةإليهالنظريتمللتجزئة، بليخضعأالما، يجبتاريخيةشخصيةلعبتهالذىالدور
.عصرهإطارفىشاملة

عباسرءوف
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تقديم
حاكمانحظى، األولىالعالميةالحربقبيلشأوهاالبريطانيةاإلمبراطوريةبلغتعندما

معًا،قامتاهما، وتساوتالبريطانىالشعبوتقديربالشهرةالبريطانيينمناستعماريان
Lordكرومرسابقًا)، واللورد (الهندفىالملكنائبLord Curzonكيرزوناللوردهما

Cromerالحضورلمصر، وكانالبريطانىباإلحتاللوثيقًارتباطًااسمهارتبطاالذى
البريطانىللحكمالجوهريةالروحيعكسانلكيرزونالمبهروالتألقلكرومرالطاغى

.وأفريقياآسيافىالبريطانيةالقوةقطبىوكلكتاالقاهرةفيهمثلتعصرفىاالستعمارى، 

الشهرةعلىأستارهالنسيان، أسدلكيرزونعلىالتاريخأضواءسلطت، بينماولكن
، وحملتاألولىالعالميةالحربقبلكرومرنصيبمنكانالذىوالصيتالواسعة
األقاليمحكامأحد– Marquess of Zetlandزيتالندماركيزكتبهاالتىالرسميةالترجمة

االتجاهإعتذارية، وكأننغمة، حملت1932عامكرومر، ونشرتاللوردعن– الهندفى
يعدلإلمبراطورية)"، لم (الخاضعةاألجناسحكومة "أسماهمانحولكرومرالراسخ
البائسةالطويلةالقصةفىكرومراللورددوروتردى. 19141العامبعدماعالميناسب

الحاكمكان؛ فقداآلخريننظرفىالشريردورلعبإلىالمصريةالبريطانيةللعالقات
علىموقفهعنأنلمةقيديتزحزح)، ال1907 – 1883 (القرنربعمعظملمصرالفعلى

كيفالمصريونتعلمالذىالرجل، ذلكالبريطانيينالكتاببعضإليهذهبمانحو
مدينةزارواالمصريينالشبابالطالبمنفريقًاإن، حتىلهالكراهيةيضمرون
عنللمدينةالمحلىاألرشيفمسئول، وسألوا1998كرومر)، عاممدينة (نورفولك

".قبرهعلىنبصقأننريد؛ ألنناالرجلهذافيهدفنالذىالمكان"

سياقخارجيذكراسمهيكادالرجلحياةلدراسةالجهدهذاكلنبذللماذا... ترى
يوم ؟ ثمةذاتلهكانتالتىالعظيمةالسمعةتلكتتالشىكادتمامصر، بعدتاريخ
العولمةموجةبينالتشابه، وذلكفيهنعيشالذىالعصرإلىمباشرةيعودواضحسبب
منعقودأربعةمدىعلىرئيسيًادورًاكرومرفيهلعبالذىالعصرسادتالتىوتلك

).1908يناير (Edinburgh Reviewريفيوإدنبرهبمجلةكرومرنشرهمقالعنوانهذاكان1
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تعدالذىاالقتصادىالترابطتنامىالعصرانميزفقد. األولىالعالميةالحربقبلالزمان
،والقروض. التعاملالمالية، وحريةللممارساتالثابتةالدولية، والقواعدالماليةاإلدارة

.األساسيةمكوناتهمنالدولية، تعدوالديون

الموجةعنتختلفاألولى) اإلمبريالية (الموجةجعلتأخرىعوامل، هناككلوعلى
اإلختالفعواملبينأحيانًا، منيظنكماجذريًاختالفًااليساإلختالفكانالثانية، وإن

واالقتصادىوالسياسىالعسكرىالتوسعسارعندمااإلمبريالىالمدعلوزمنحدثتأنها
الصدد،هذافىبذلتالتىالجهودتفسيرإلىحاجةفىمازالتبيد، بصورةمعًا، يدًا

بروبنسونمرورًاهوبسوناإلمبراطورى، منالفيكتورىالعصربمنظرىتأثرًا
العمدالربطفىفيتمثلاآلخراإلختالفعاملأما. 2وهوبكنزكينإلىوجاالجر، وصوًال

ماتحقيقمهمةبأنالقائلةالفكرةتضمنتهالذىالعنصرىوالتفوقاإلمبراطوريةبين
أوروبا،عاتقعلىتقع" المستعمرةللشعوبوالمادىالمعنوىبالتقدم "البريطانيونأسماه
.لهارفضهمأوالشعوبتلكقبولعنالنظربغضبهاتلتزمالتى

الربطفىعشر، التاسعالقرنشهدهاالتىالتطوراتتلكفىبارزًادورًاكرومرلعبلقد
والميزانياتوالضرائبالمنخفضةالجمركيةالعوائدعناالقتصاديةالليبراليةاألفكاربين

البيضاء، وذلكالحاكمةلطبقتهوالتحيزالمتغيرةوالثقافيةالسياسيةالمبادئالمعتدلة، وبين
"، وبحكمBaring Brothersبارنجإخوان "هىحضريةمصرفيةأسرةإلىإنتسابهبحكم
كرومرنشأةورغم. الهندفىللماليةمصر، ووزيرًافىالعامالدينلصندوقمفوضًاكونه
الذىالنهجعلى، سارشبابهفىالراديكاليةإلىاألحرار، وتطلعهلحزبتنتمىأسرةفى
التىالتجارةحريةعلىالقائمةالليبراليةالعالميةالنزعةمنفتحولزمانهفىمألوفًاكان

التاسعالقرنمنوالثمانينياتالستينياتفىاألحراربحزبجالدستونبرايتجناحتبناها
اإلمبرياليونتبناهاالتىالمفرطةالقوةإلىالمستندةالعنصريةالقوميةالنزعةعشر، إلى
نقيضعلىذلكفعل، وقداألولىالعالميةالحربعلىالسابقينالعقدينفىالليبراليون

ومالطا،رفوكومثلبالجزرالقديمةاإلمبرياليةالقواعدفىالعامة، الخدمةفىخلفيته
2J. A. Hobson, Imperialism: A Study (London, James Nesbit, 1902); Ronald Robinson and

John Gallagher with Alice Denny, Africa and the Victorians: The Official Mind of
Imperialism (London: Macmillan, 1961). P. J. Cain and A. G. Hopkins, British Imperialism:

Innovation and Expansion, 1688 – 1914 (London: Longman, 1993), esp. chs. 3 and 4.
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األفريقيةاإلمبراطوريةفىالهند، ثمالغربية، وفىالهندبجزرالسكرومستعمرات
الخبراتهذهمثلتتوفرولم. 1898عاموالسودان1882عاممصرحتاللاعقبالجديدة

الشعوبحكمفىالطويلةبالخبرةوحدهوإنفرداإلمبراطورية، اإلدارةرجالمنللقليلإال
سياسىجدلموضعكلهااإلمبراطوريةالفكرةفيهكانتوقتفىاألوروبية، غير

.متزايدمركزى

كانتمحضة؛ فقدفشخصيةكرومرسيرةكتابةوراءتكمنالتىاألخرىاألسبابأما
النيلشاطئعلىكرومربناهاالتىاآلن)، البريطانيةالسفارة (البريطانىالمعتمددار

الالفتاتكانت، عندما1956يونيوفى– مرةألول– زرتهاالتى – القاهرةمعالممنمعلمًا
؛ حيثالسويسقناةمنطقةمنالبريطانيةالقواتجالءالقاهرة، تعلنشوارعفىمعلقة
بنشرهقمتأكاديمىمقالأولموضوعكرومروكان. 1882العاممنذهناككانت

.3"1907 – 1883مصرفىالبريطانيةالسياسةعلىبالهندكرومرخبرةتأثير: "بعنوان
البيوتوسمال، فزرتوكالكتامالطافىكرومربهاأقامالتىاألماكنمؤخرًازرتوقد
اإلقامةختاراالذىالرجلحياةفكرةلىفيها؛ لتتضحعملالتىسكنها، والمكاتبالتى
إلىتفتقرصعبةمعيشةترافقهاالكبيرةجهودهكانتالرطبة؛ حيثالحارةالمدنفى

مثلطبيعيةكوراث، ومواجهةأسوانخزانمثلكبيرةمشروعاتتنفيذتمالراحة، فقد
المطلقة، وحيثالشخصيةالسلطةعلىالرقابةتتوفرالالهند، وحيثفىالمجاعات
.المحكومينجانبمنمستمرةمقاومةأجنبيةحكومةوجوديستدعى

للشرقوالسياسىاالقتصادىالتاريخكتابةفىالعمليةحياتىمعظمقضيتمابعدوأخيرًا
فىيتوفرال؛ إذالتاريخمجاالتمنآخرمجالإرتيادإلىنفسى، تاقتاألوسط، وتدريسه

التخيلمثلالحيويةالتقليديةالمهاراتبعضلممارسةكافيةمساحةاالقتصادىالتاريخ
علىيدهليضعمعينةزمنيةفتراتفىالفكرإلمعانإليهالمرءيحتاجالذىالتاريخى

.ميزتهاالتىالعالميةالحياة، والرؤىاألمور، وأنماطدقائقبعض

3Roger Owen, St Antony's Papers, 17: Middle Eastern Affairs, 4, ed. Albert Hourani
(London: Oxford University Press, 1965.(
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التاريخيتطلبهاالتىكتلكحدودًابالضرورةتتطلبال– أيضًا –الترجمةوكتابة
عاشهالذىالنحوعلىتكتب؛ فالسيرةاالجتماعىالتاريخماحداالقتصادى، وإلى
تخطيطفيها، فليسالخياراتومحدوديةوالتلقائيةالمصادفةتحكمهاأصحابها؛ حيث

مانحوعلى" الظروفبهتأتىماعلىتعتمدهكذا، بلاألمورتحدثال "، وغالبًامسبق
تبدووقد. 4كتبهمنكتابنسخإحدىعلىتوقيعفىPaul Bowlesباولزبولكتب

نظروجهةمنمدهشةاجتماعيةأبعادذاتلهاالمترجمالشخصيةعاشتهاالتىالطريقة
فىلهللمترجمالشخصيةالمساهماتإلىالكاتبينظر؛ فعندماالمبتدئالسيرةكاتب

كلفيهشاركه، بلبذلكوحدهينفردلمأنهاألفكار، يكتشفوصياغةالسياساتصناعة
الصعوبة،بالغبدقة، أمرًاالمبادرةصاحبتحديديصبح، حتىالعملرابطةبهجمعتهمن

،للمشاكلومنسقًا، ومنفذًا، وحالًالمحفزًابإعتبارهكرومرإلىننظرأنيجبولذلك
شأنذلكفىالخاصة، شأنهطريقتهعلىأصيًالمفكرًافيهنرىأنيجبوال. ومبررًا
.اإلمبراطوريةاإلدارةرجالمنالكثير

وجهةمن –كرومرتراثفإن: الواضحةالتحدياتمنعددًاتقدمالسيرةهذهمثلوكتابة
)ذلكقبلهندىمليون200و (المصريينماليينحياةفىسياساتهوتأثير– العامةالنظر
قرنينمرورذكرىفىريمونأندريهالحظالرأى، وقدفىإختالفموضعيظلسوف

بالرضىيحظىإلحتاللوجودال "أنه1798عاملمصرالفرنسىالغزوعلىالزمانمن
مناإلمبراطوريةأصبحتمابعدوالعشرينالحادىالقرنبدايةفىأنهغير. 5"والقبول
المجاليفسحوتوترًا، مماحدةأقلاألمورهذهمثلمناقشةالبعيد، تصبحالماضىظواهر

الجدلبينتربطعملية– دائمًا –التاريخكتابةوتظل. األحكامإطالقمنبدًالالتحليلأمام
التفسيراتفىالبحثهناوهدفى. 6"التقييمفىالمتزايدة"والسابقةوالمواقفالمتصل
.عليهاالحصولأستطيعالتىالجديدةاألصليةالمصادرإلىبالرجوعالسابقة

إنسانسيرةبكتابةالمتصلةالرئيسيةالمشكالت، تبقىالتراجمبكتابةيتصلفيماأنهغير
مثلالجددالتراجمكتابمؤلفاتبهاتسمتاالتىاإلثارةتلككلحالها، رغمعلىآخر

4Quoted in New York Times, Book Review, 19, Dec. 1999, 39.
5 Andre Raymond, Egyptiens et Francaises au Caire, 1798 – 1801 (Cairo: Institut FrancAis d'
Archeologie Orientale 1998), 365.

.2000أكتوبر19، بوكسأوفريفيو، نيويوركجونسونديانإلىينسبالمصطلح6
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قصتكصياغة؛ فعندهولترويد، ... وغيرهمومايكل، لىهولمز، وهرميونريتشارد
وعامةخاصةسجالتمعتتعامل؛ ألنكلهالمترجمعلىغريبًايكونقدنهجًاتسلك

تتبعأنوعليك. مبدئيةنظرمجتزئًا، ووجهاتفهمًااألمزجة، وتتضمنمختلفتعكس
الجسمانيةبالتغيراتتصلانموها، ومامجالفىتدرسهاالتىللشخصيةالمحركالهدف

بهاالمخترعة"، ونعنىالذات "يسمىبماتقنعأنعليها، وعليكطرأتالتىوالعاطفية
والزمالء، وكذلكواألصدقاءللعائلةنفسهاتقديمفىلهاالمترجمالشخصيةمحاوالت

نابضةالشخصيةتظلأنمراعاةعليك، ويبقىالغموضأوالوضوحمنبقدرلنفسها
.السيرةكاتبعملفىأساسيًايعدما، وهوكتابكصفحاتعلىبالحياة

منشئذكرعلىالتراجمكتابيحرص، ولذلكبمكانالصعوبةمن– شكدون – وهو
ثاكراى. م. و، يرىالمثالسبيلفعلى. أمامهمالماثلينالمرتابينالكتاببكبارتأسيًاذلك
..آه: "السائلينأحديومًاأجاب، فقدبالفشلعليهامحكومآخرإنسانفهممحاولةأن

منعزلةكائناتسوىلسناوأنا، فأنتوقبعتىقبعتكتحتمتباعدًاعامًالهناكسيدى، إن
أنغير. 7"البعضبعضهاعنوالبعدالقربفىتتفاوتالتىالجزربعضمع... تمامًا

وتفسيرعنهاإجماليةنظرةتكوينالتاريخية، ومحاولةالشخصياتببعضاإلرتباط
كاتبعملمنجانبًايمثليظلفيها، سوفنفسهاوجدتمعينةمجاالتفىتأثيرها

.جهدمنيبذللمامجزيًاذلكيكونماالترجمة، وغالبًا

التحدى، يعد1892عامكرومراللوردأصبحالذىEvelyn Baringبارنجإليفلنوبالنسبة
بهاقامالتىالمعتمدةالمحاولةنتيجةخاصةبأهميةيتسمأمرًاشخصيتهدراسةتمثلهالذى

الوقتفى – أخرى، وأحسمرأةتزوج، عندماعمرهمنالستينياتبدايةفىكرومر
لهترجمةكتابةأووفهمهدراستهيريدلمنتتيحبطريقةأوراقه، فنظمأجلهبدنو– نفسه

بالسيرةالمتعلقةالمالحظات "الجهدهذاويتصدر. كاملةمادةعلىيدهيضعأن
Biographical Notes "نوفمبر12تاريخيحملصفحة400فىيقعمجلديضمهاالتى

كامًال،النصأصبحاآللة، وعندهاعلىبكتابتهسبرنجنتالسيدةقيامتاريخ، لعله1905
،نفسهكرومركتبهاليرقصيدةمنمقتطفاتبينهامن (القصيرةالمالحقبعضوهناك

7Quoted in John Sutherland's review of D. J. Taylor, Thackeray: "Wife Over board", London
Review of Books, 20 Jan. 2000, 35 – 36.
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26و، 1910أغسطس2: تواريخمنهاثالثتحملالورقخلفكتبتإضافاتوأربع

تاريخًا،تحملفالالرابعةاإلضافة، أماالتوالىعلى1915فبراير15و، 1911يوليو
.1911العامصيففىEldo Gorst. جورستالدونالسيروفاةإلىمباشرةتشيرولكنها

أنهامقدمتهافىالثالثة، وجاءأبنائهأكبرRowlandروالندإلى" المالحظات "أهدىوقد
سيرةعلىاألبناءيقف، حتى1905أغسطسفىبإسكتلندالودجستراتمورفى" كتبت"

".تكتبأنحياتىلسيرةقدرإذا "التراجمكتابأحديستخدمهناحية، وحتىمنوالدهم

حتىالشخصيةوحياتهبارنجإيفلنعنمعروفهومامعظم" المالحظات "مادةوتقدم
بعضتبين، وهىعمرهمنوالثالثينالحاديةفىوهو1872عامالهندإلىذهابه

دوافعها، ولكنهاوتحليلالشخصيةالخياراتاستقصاءفىالرغبةأوالتفكيرمؤشرات
كيف، فيشرحعمرهمناألولىالثالثةالعقودعلىالقوةمنقدرًاتضفىبصورةقدمت
جيشضابطإلىالرسمىالتعليممنمحدودقدرعلىإاليحصللممهملتلميذمنتحول
إمرأةغرامفىوقععندمابنفسهحالهمنأصلحوالتبذير، وكيفاللذاتإلىيميلشاب

هذاأن، ورغمالتعليممنأوفرحظًانالواالذينوأصدقائهالضباطبزمالئهطيبة، متأسيًا
األثربالغكان، فإنهألوالدهالخلقيةالتربيةمنهالهدفبأنيوحىنحوعلىكتبالجانب

منعامًاعشرخمسةبعدلكرومرالرسميةللترجمةكتابتهعندزيتالندماركيزعلى
استمدالمنتحل"؛ فقدالكاتب "لمصطلحجديدًايعطىزيتالندعملأنشكوال. 8وفاته

.قبرهافىوهىلهاترجمالتىالشخصيةمناإللهام

تركهاالتىالغزيرةالمادة، ولكننفسهالفخفىأقعالحتىالجهدأقصىبذلتوقد
منالتخلصمحاوالتبينومن. ذلكتفادىالصعبمنتجعلالباكرةحياتهعنكرومر

غيربإبنتهالمتصلةالمعلوماتمثلنفسهكرومرأغفلهاالتىاألدلة، استخدمتالمأزقهذا
كادالذى1881عامبالهندالملكنائبLord Riponريبونباللوردصدامهالشرعية، أو

األخرىالبدائلعلىالتركيزاألخرىالمحاوالتومن. كارثةفىالوقوعإلىبهيودىأن
إلىقادتالتىالعمليةحياتهمسارتغيير، وخاصةبحياتهتصلتاالتىالعامالطابعذات

:لوالدهترجمةكتابةزيتالندمن) الثانىكرومرلوردوالدهلقبحملالذىكرومرإبن (روالندطلب8
Zetland to Boyle, 19 Feb. 1931, CP/ 3, file 1 / 4.
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شخصيةتتبع– أيضًا – ذلكمن. العاماإلهتماممثاركانالذىتقاعدهثمالتقديرنيله
ديسمبربينماذروتهالنشاطيبلغ، حيثالعاممدارعلىمصرفىالفيكتوريةكرومر
تحملهالتىالسنويةالصيفإجازة، ثماألجانببالزوارعندئذتمتلئالتىبالقاهرةومايو

وغيرهالصيدلممارسةإسكتلنداإلىالتوجهالرسمية، ثماألعمالبعضإلنهاءلندنإلى
دارإلىإنصرفإهتمامىجلولكن. العلياالطبقةعندالفراغوقتتمضيةوسائلمن

منكرومرمكناإلدارة، ممااإلقامة، ومكاتبمقرضمالذىبالقاهرةالبريطانىالمعتمد
بموظفيه، واالختالطنفسهالوقتفىالرسمىالعملومتابعةاألسريةالحياةبينالجمع

،زوجتيهعنالكتابةأستطيعحتىمناسباذلكوجدتوقد. يومياوضيوفهوزواره
ذلكفىشأنهماألسريهحياتهمعنأثرايتركواأندونقضواالذين، ورفاقهوزمالئه

أويومياتهمفىذكرهنعلىأزواجهنيأتىالاللواتىالفيكتورىالعصرنساءشأن
وزوجتيهبارنجإيفلنشقيقةسيسليامصيرهذا، وكانواالقارباألصدقاءمعمراسالتهم

.وكاترينإيثل

ممقوتةشخصيةعنالكتابةأنجيدًاأعلم. المصريينأصدقائىإلىأوجههاأخيرةكلمة
للحقبةاألعذارألتمسوكأننىبالظهور، أخاطرتجعلنىكرومركاللوردالمصريينعند

إكتشفواالهنودالمؤرخينأناألساسىوعذرىتأكيد، بكلأقصدهالمااإلمبريالية، وهو
والتى، بهتتصلالتىالتجاربضوءعلىفهمهيمكناالستعمارعهدفىالبالدتاريخأن
كرومرمعاصرىبعضبذلكعترفاقصد، وقدغيرنعالبالدإلىاالستعماريدخلهاقد
مماأكثرحكمهمناإليجابيةبالجوانبلإلعترافاستعدادعلىكانواالذينالمصريينمن
قدربنفسمصرتاريخمنجانبًاكرومريشكلذلكعنوفضًال. بعدهمجاءوامنفعل

.بريطانيابتاريختصالها

إعتبرواكرومر، اللورد. بارنجإيفلنمثلرجاًالأنواسعنطاقعلىاآلنبهالمسلمومن
الذىبالجيشوويلز، وخدمواوإيرلنداإسكتالنداشملتدولتهمأنرغمإنجليزًاأنفسهم

البريطانية، وفىباإلمبراطوريةسمىما، ويمثلونالبريطانىبالجيشيعرفكان
،اآلنوحتىالعصرذلكفىاللغوىالتمايزهذاعلىالحفاظحاولتالتاليةالصفحات
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...المحمديينعنالقسطنطينية، أوعنأونجترااعنيتحدثونومعاصريهكرومرتاركًا
.والمسلمينستانبولاوبريطانياعنبالكتابةأقوم، عندماإلخ

أوينروجر

ماساشوستس، كامبريج

2003مايو
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وتقديرعرفان
عائلةمنلقيتهالذىالصادقالكريمالتعاونلوالالسيرةهذهكتابةباستطاعتىيكنلم

فيفيانالرابع)، والسيدة (كرومركرومر، واللورددواجرالكونتيسةمن، وخاصةبارنج
.والعرفانبالشكرأتوجهجميعًا، فإليهمهوويكالمحترمة، واللوردبارنج

اآلتيةللسادةبالشكرأتوجهأن، وأودالعملفريقوجهدلعملنتاجًا، جاءبقىوما
فىومساعدتىالمصادر، بعضإلىوتوجيهى، معلوماتمنقدمواماعلىأسماؤهم
منذلك، وغيرقدبالنوتزويدى، النص، وقراءةإلىباالستماعواإلهتمام، النصتحرير
:والثقافىالمعنوىالعون

،اشترلونى، بولأنيسأندروز، منىتوم، أمين، شاهدأدلسونروجرآدمز، جيوفرى
، جونكاميرونستيوارتكالوواى، هيلين، بويسجراهام، باراتمارتن، باراتجيليان

،فراينبيكوالس، فوكس، جونالدسوقىجونتا، أيمن، أوماداكريستى، جيلشالكروفت
، جانهيلىتيرنس، القسحسنفايزة، هاريسونروبرتحنانيا، ، مروانجلبرتمارتن

اللوردات)،مجلسمكتبة (جونزدافيددرام)، بجامعةالخاصةاألوراقأرشيف (هورتون
مرجريت، أوربل، جونمللينىبيترمهروتا، . ر. ، سلوكمانكيرشو، ذكرىروث
سالى، بوبكنسكارول، بدرسونسوزانبارمر، ، جونأوين، أورسوالأوين

روتلر، جورججورجروبر، األبروجر، جونيوجينرضوى، ريتشموند، جوهر
،ويلسونريتشاردواير، ، أليسسنيدونجينىششتر، ريلى، شوكروس، كابسكانلون

.ولتوندافيد

لديهمالتىالمجموعاتمنصوربنشرلىأذنواالذينالسادةإلىبالشكرأتوجهوأخيرًا
كرومر،بارنجعائلة: وهملديهموالمحفوظةبهمالخاصةالوثائقمناإلقتباسأو

، ومركزدرامجامعةهارفارد، ومكتبةبجامعةهاتونالبريطانية، ومكتبةوالمكتبة
برو، ولندنوولسنجامكرومرأوكسفورد)، ومتحف (كوليدجأنتونىبساناألوسطالشرق
.باكسترروبرت، كوربسنيوز، لندناللستراتد، وذاسيتونأوف
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األولالباب
والجنتلمانالضابطتربية
)1841 – 1872(
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األولالفصل
نورفولكفىالطفولة

)1841 – 1852(

الوالدينوغيابالعائلة
القوطىالطرازعلىالبناءحديثبيت، وهوهولكرومربزيارةالتعدادعمالقام

فىكرومرتسمىاألسماكلصيدةلمحعنالميلونصفميلنحو، يبعدالحديث
التىالتعدادبياناتاستمارةوفى. 1841يونيومن8فىالزيارةتلك، وكانتنورفولك
:هماالذكورمنطفلينيضمالبيتأننجدالعمالأولئكحررها

شهور)،خمسةوعمره (بارجإيفلن / عامان)، والسيدوعمره (بارنجتوماس / السيد
الطفلينوالداأما. الطفلينمربيةAnn Coxكوكسآنبينهنمنخادماتخمسومعهما

إبنتهمامعسكويربيركلى11برقمالكائنلندنبيتفىيقيمان-كعادتهما – كانافقد
،سنواتسبعوعمرهماوريشتاردروبرت، والتوأمسنواتثمانوعمرهاCeciliaسيسليا
هماكبيرانولدانالتعدادوقتالبيتعنوغاب. المقيمينالخدممن14خدمتهميتولى
.بالمدرسةكانا، فلعلهما)Edward (Ned) ند (وإدورادWilliam Windhamونداموليم

،عمرهمنوالستينالخامسةوالدهالكبيرة، يبلغاألسرةأبناءأصغرإيفلنالطفلكانولما
الحرمانمن– بعدفيماكرومرلوردأصبحالذى – الطفليعانىأنالمتوقعمنكانفقد
منمحدودقدرتحصيلبعدالحياةفىطريقهيشقجعلهذلكولعل. والديهرعايةمن

هواألسرةعليهخلعتهللشهرةإسمًاأكسبهمما) والشقاوة (بالخشونةشتهرا، والتعليم
).لىإنه" (mine – e "صائحًابه، ويرمحيدهفىيقعشئأىيلتقطكانمينا"؛ ألنه"

يوهانتدعىألمانيةتجاريةعائلةإلىينتمىإيفلنوالد) 1848 – 1776 (هنرىكان
Johann) جونJohnإكسترإلى، نزحتبارنج) بعدفيماExeterوأسس. 1717عام

وشركاهبارنجوفرانسسجونبنكهومصرفيًا، بيتًافرانسس، ويدعىلجونالثالثاإلبن
وخطاباتالحواالتإصدارخاللمنسريعًانموًاالبيتذلكونما. 1762عامبلندن
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خاللمنثمعشرالثامنالقرنأواخرالتجارةتمويلفىاستخدامهاشاعالتىاإلئتمان
أرباحجنىالمصرفىللبيتأتاحتالتىوالمالية، السياسيةالعالقاتمنواسعةشبكة
عشر،التاسعالقرنمطلعوفى. النابليونيةبوالحرأثناءقدمهاالتىالقروضمنكبيرة

منافسةواجهأنلبثما، ثمبلندنالمصرفىالنشاطتصدرقدالمصرفىبارنجبيتكان
.9Rothschilsروتشيلدعائلةهىلندنإلىألمانيامنهاجرتأخرىمصرفيةعائلةمن

بناتمنبارنجآلاألخرى، تزوجالمصرفيةالتجارلعائلةبالنسبةالحالكانومثلما
ريفية، ورسمبيوتًاإشترواأو، وبنواالمدارسأجودإلىأوالدهمالكبيرة، وأرسلواالعائلة

،LawrenceولورانسGainsboroughجانسبورهأمثالمنالرسامينكبارصورهم
، وأصبحواالفرسانألقاب، ونالواالبرلمانإستراتيجية، ودخلواسياسيةعالقاتوأقاموا

الدافعةالقوةكانواالذينالرأسماليةأقطابعالموسطبارزًامركزًايحتلونالطرائقبكل
وأصبح. 10وهوبكنزكينيذكرمانحوعلىعشرالتاسعالقرنفىاإلمبريالىللتوسع

بارنجفرانسسبنألكسندركانإذامانعرفالمستقرًا، ولكنالطبقةهيكلفىوضعهم
زمرةفىدخلمنأولهو1793عامAshburtonأشبورتونلوردلقبعلىحصلالذى

إليفلنماليًامستشارًاعملالذىEdger Vincentفنسنتإدجاراألرستقراطية، فيذكر
لوردوعمهبارنجإيفلنعشر، إنالتاسعالقرنمنالثمانينياتمنتصففىبمصربارنج

الطبقةحدودأحالمهمتتجاوزال "الكادحيناألعمالرجالمنيزاالنالكونورثبر
الطبقةعكس، وعلى11الخاصةبيومياتهجاءمانحوالتجار"، علىمنالوسطى

.ثروتهمخاللهامنكونواالتىالمصادرالنسيانيطوىأنيمكنالالقديمةاألرستقراطية

إلىالثريةاالجتماعيةالنخبةمنبإعتبارهمبارنجآلوصفعندنشيرأنالمفيدومن
تجمعالتىالشرفقواعدإلىاستندتالمدىطويلةتعليميةبعمليةشبابهمفىمروا "أنهم
، وجعلتالواجبشأنمنأعلتالتىالقواعدمعًا، تلكواإلقطاعيةالمسيحيةاألصولبين

:، راجعبارنجأسرةتاريخعلىللوقوف9
Philip Ziegler, The Sixth Great Power: A History of one of the Greatest of all Banking
Families, the House of Baring 1762 – 1929 (New York: Alferd Knopf, 1988). For the
Rothschilds, Niall Ferguson, The World's Banker: The History of the House of Rothschild
(London: Weidenfeld & Nicolson, 1998).

10Cain and Hopkins, British Imperialism, Ch. 1.
11Note, 29 Aug. 1884, DP, Add. MS 48948, 112.
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وفرجتماعيًااموقعًاإحتلواالعمربهمتقدموعندما. الشخصىالتقدمعلىحتىاألولويةله
كالقيادة،األرستقراطيةالطبقةفنونممارسةسبيللهمهيأالذىالترفمنكافيًاقدرًالهم

األرستقراطيةأنإلىوهوبكنزكينويذهب. 12"الرياضيةواإلدارة، والمسابقات
عليها، وكانتيكونأنيجبالتىوالكيفيةللعالمواحدةرؤيةتبنتماليةرأسال

عنفالحديث "الكبيرةالواحدةاألسرةداخلخالفاتبإعتبارهاتعالجبينهمالمنازعات
كانواللخالف"، وألنهمموضوعًاتكنلمبهاالمتصلةالقيمبصراحة؛ ألنيدورالخالفات
.13المشتركةأهدافهملتحقيقالسوىالطريقيعدفيهيجادلونماأنتمامًايدركون

بسوءقترناأنباألرقامولعهلبث، ومالفرانسسالثالثاإلبنهوإيفلنوالدهنرىكان
تلك، ولكنعمرهمنعشرةالخامسةفىكانعندماالصينإلىأسرته، فأرسلتهالسلوك
أسرتهإنحتىالقمارفىبارعًاللعبثمياًالأصبحعودتهنفعًا، فعندمعهتجدلمالسفرة

منبالبنكشريكًاظلأنه، رغمالمصرفىالبيتأعمالفىبارزدوربلعبلهتسمحلم
فىبيتهعلىهنرى، حصلإيفلنيذكرهلماووفقًا. 182314العامحتىالقانونيةالناحية
أنهنرىلبثوما. 15القمارمائدةعلىأكسوردلوردمنربحهعندماسكويربيركلى

الشيوخمجلسأعضاءألحدبنتًاكانتأمريكيةإمرأةوطلقتزوجعندمافظاظةزدادا
.وبنتينأوالدثالثةمنهافيالدلفيا، وأنجبمنWilliam Binghamبنجاموليميدعى
منAdmiral William Windhamونداموليماألدميرالبنتآنسيسليامنثانيةوتزوج
كانالذىهنرىبهابنىعندماعمرهامنالعشرينفىكرومر، وكانتقربهولفليرج

عامند، ثم1826أبريلفى) وليم (طفلأوللهماوولد. الخمسينمنيقترب – عندئذ– 
فبراير26فى) إيفلن (السادساإلبنمولدوجاء. بارنجلبيترئيسًاأصبحالذى1828

.1844عام) والتر (األخير، والطفل1841

الحياةفىإنغماسهمابفضلزواجهمافىوسيسلياهنرى، نجحالسنفارقورغم
رئيسبينهممنالسياسييناألصدقاءمنواسعةدائرةلهمااللندنية، فكانتاالجتماعية

دارتالتىالمناقشاتفىأيدوهفقدSir Robert Peelبيلروبرتالسيرالمحافظالوزراء
12Cain and Hopkins, British Imperialism, 23.
13Ibid. 28 – 9.
14Ziegler, Sixth Great Power, 40 – 7.
15BN 10.
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المحافظينمعسكرفىأنفسهموضعوااألحرار، وبذلكمنكونهمرغمالقمحقوانينحول
نوادىفىكبيرةبشعبيةيحظىهنرى، وكاناألراضىمالكمنوجيرانهمأصدقائهممن

تتكلمالثقافةرفيعةكانت، فقدنجاحمناألسرةحققتهفيماالفضللسيسلياوكان. لندن
تعشقواليونانية، وكانتبالالتينيةجيدإلماموذاتبطالقةواإليطاليةواأللمانيةالفرنسية

تلقت – إيفلنيذكرمانحوعلى – جيدأوبرالىبصوتتتمتعكانت، كماوالترحالالسفر
.16اإليطاليينوالموسيقيينالمغنيينمنوغيرهروسينىيدعلىتدريبًا

كاتبCharles Grevilleجرافيلشارلثقةموضعجعلتهاسيسلياالسيدةثقافةولعل
، أولندنفىإليهوتتحدثتلتقيه، فكانتعصرهفىالبارزالسياسىوالمعلقاليوميات

بالمناقشاتاإليهالموجهةخطاباتهوتفيض. هولكرومرإلىتنتقلعندمالهتكتب
تلكفىالبارزةالشخصياتفضائحعنيشاعمابعضتتضمنوالدينية، كماالسياسية

بهاأطاحتالتىالطالقالزوجية، وحاالتالخياناتإلىاإلشارةذلكفى، بمااأليام
نصائحالمراسالتتلكتتضمنكما. األرستقراطيةالطبقةمنأطرافهابينصعبةظروف
، قبل1842ينايرمنالعاشرفىلهاوكتب. األطفالتربيةطرائقحولالطابععالمية
نفسكفىالرضىيبعثونأوالدكأنأعلمأنيسرنى: "إيفلنمولدعلىعاممرور

تبنىأنيجبال، ولكنآمالكيحققونسوفأنهمالشكيخالجنىزاهر، والبمستقبل
.17"اإلحباطيصيبكالحتىللطهارةنموذجًايكونواأنمنهموتتوقعىعريضةآماًال

،عمرهمناألولىالسنواتبارنجإيفلنبهاقضىالتىاألسرةدار" هولكرومر "كانت
وأعيد1829عاماألصلىالبيتإحترقوقد. ليستويلكونتيسةخالتهمنمستأجرةدارًا
، زارطوالسنواتمروروبعد. الحديثالقوطىالطرازعلىالصوانالحجرمنبناؤه
المبنىإقامةفكرةمعهحامًالالدارSir Arthur Conan Doyleدويلكونانآرثرالسير

ريفيًابيتًاتبدو "الفنمؤرخىأحدنظروجهةمن – الدارهول"، كانتباسكرفيل "الكئيب
اإلنحطاطعن، يعبراللونالمغازل)، أغبر (النارإطالقبفتحاتالملئالطرازقوطى

.اليومحتىشائعةالطرازهذامنالمنفرةالفكرةهذهتزالوال. 18المأساوى
16BN 46 – 7.
17Greville to Mrs Baring, 10 Jan. 1842, GC, Add. MS 41184.
18Review of Richard Davenport – Hines, Gothic, Times Literary Supplement, 22 Jan. 1999,

12.
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،رحبفضاءفىحيدًاوقيامهإلىيشير1850العامنحوللداررسم، هناككلوعلى
منالبحروشاطئكرومركنيسةمنكبيرةمسافةعلىخالبة، يقعريفيةمناظرأمامه
شكلتتخذمداخنعدةالوسط، تعلوهفىعقودخمسةلهطابقينمنأنيق، بيتخلفه

بالخدمغامضًا، يحتشدمثيرًاالطفلإيفلنعندكانالكبيرالبيتهذاولعل. األبراج
.األبوية، والرعايةالعاطفىالدفءمنطويلةلفتراتيخلووالزوار، ولكنه

وسرطانالرنجةبأسماكوتشتهراألسماكلصيدصغيرًامرفًأكانتذاتها" كرومر "ومحلة
فىشتهرتانسمة، و1200يسكنهاواإلستاكوزا)، وكانالكابوريا (أنواعهبمختلفالبحر

ومناظررملىبشاطئلتمتعهاللسياحةمناسبكمكانعشرالتاسعالقرنمناألربعينيات
ذلكفىعليها، شأنهاالبحرزحفضدحاميةمعركةيخوضكرومروكان. 19خالبة
فىوقعتعاصفةجتاحتا؛ فقدنورفولكشاطئعلىالواقعةاألماكنمنغيرهاشأن
الذىاألمواجحاجزوكان. البيوتعليهاأقيمتالتىالروابىمنكبيرًاقسمًا1837العام
يجعلهامابهايتوفروال. التجربةسبيلعلىإتخذإجراءكرومرلحمايةبعامذلكبعدبنى

جوالة،ومكتبةصغيرةكنيسةإالبهاتوجد، والفندقبها، فليسبارنجألبناءمرغوبة
زيارةفىبكرومراإلقامةوقتللتسلية، وشغلتمكانًالندنفىاألسرةوجدتلذلك

موسمفىاألصدقاء، وخاصةمنالزوار، واستقبالباإلقليمالكبرىاألرستقراطيةالبيوت
.البرىالصيد

فىعمرهمناألولىالسنواتعنإيفلنكتبهماعلىتمامًااإلعتمادمنأمامنامفرال
بينمالقراءةآلخرحينمنالمرءيحتاجأنغريبًاالسيرة"، وليسحولمالحظات"

، العنهبعيدًاعجوزًاكانوالدهأنفيذكر. بوالديهعالقتهحقيقةعلىللوقوفالسطور
عصرإلىينتمى– عنده – والدهكانقليًال، بلإاليرهلم، وأنهحياتهنهايةحتىمنهنفع

، وسرواًالاللونأبيضخشنًالفاحًاعجوزًا، يرتدىأرستقراطيًاكان: "قائًالآخر، فيصفه
،القدممفصلعندباألزرارمغلق) بالصينيدويًاصنعمتينقطنىنسيج (نانكنقماشمن

19Samuel Lewis (ed.), A Topographical Dictionary of England, 7th edn., vol. I (London:
Samuel Lewis, 1848), 730.
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شرسًاجوادًاالصيدرحلةفىالطراز، ويمتطىقديمةذهبيةعلبةمنالنشوقيتعاطى
.20"التدريبحسن

حدعلى – أوغبيًاعتبرتهاومنهتقتربلمأنها، رغمعليهفضلهاألمهيقدرإيفلنكان
منأوالدهاعلىقلقهاعنتكشفإليهاجريفلخطابات، ولكن21"العائلةغبى– "تعبيره
فىاألولىقصائدهبإحدىإحتفظتأنهانفسهإيفلنويذكر. ومستقبلهمتربيتهمحيث

حصار "القصيدةعنوان، وكانالمأثوراتمناإلهتماميجذبمايجمعخاصكشكول
:فيهاطارق"، جاءجبل

طارقجبلأماماٍإلسبانظهرعندما
حاميةنارًاالشجاعإليوتأصالهم

البحرفىغرقًاجميعًافماتوا
.22إنقاذهمتمقليلنفرًاعداما

نفسهوجدالصغيرإيفلنأناألمر، يبدوحقيقةعلىالوقوفاستطاعتناعدمورغم
والتر،الصغيروأخيهالكبارأشقائهمعالصراعخاللمنأمهنتباهالجذبمضطرًا

).والشقاوة (العنفمعهاوالغفلة، جامعًاالسذاجةمدعيًا

والدتهأنيعتقدأنهذكرشيخوختهفىاألولىعمرهسنواتإلىالنظرإيفلنأعادوعندما
المرعية"؛ فقدباألصولالتمسكعلىالحثخاللمنوليسالقدوةخاللمن "وجهته
ممكنة،فترةأطولعنهابعيدًاوشأنهمأوالدها، تركهمشخصيةتنميةعنفكرتهاكانت
أقولأنيجبمابنفسىأكتشفأنعلىفكانطفولتىفىسلوكىيقوملمأحدًاإن "فيقول
كانتسيسلياأنعندئذ، وخاصةللطفلمؤلمًاكاناإلهمالهذاأنريبوال. 23"أفعلوأن

جسيمًا،خطًأ– بعدفيما – إيفلنعتبرهاماأوالدها، وهوتصرفاتمنساخرةتضحك
لنيلالسعىعنيكفلمأنهمنهم"، غيرالسخريةيتحملونوالحساسون"فالصغار

20BN 10.
21Bn 15.
22BN. 11.
23BN 47 – 8.
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متىندرىوال. 24"أتعلمكىالجهدأبذلجعلنىالغباء، مماشديدعتبرتنىافقد "حترامهاا
اليونانيةتعلمبدأعندماالتقدممنملموسًاقدرًايحققلم، ولكنهتلكمحاولتهإيفلنبدأ

عندماعشرالتاسعالقرنمنالستينياتأوائلفوركوبحاميةضابطًاكانعندماالقديمة
.القديمةاليونانيةمنحصلهماعلىالجزيرة، وأطلعهاأمهزارت

وتولت. الحياةمدىبهالصلةوثيق، وظلإليفلنرفيقخير– األكبراألخ – تومكان
زوجهاكانمتميزة، فقدبشخصيةتمتعتأنهالهما، ويبدوالتدريسكوكسآنمربيتهما

لمامصدرًاجريفلشارلعتبرهااو. 25الجنديةأغانىبعض، فلقنتهمابالجيشمجندارقيبًا
بعد،وفيما. 26منهابالكثيرتزودهأنسيسلياطالبماالمربيات"، وكثيرًاحكاوى "أسماه
الطبع"،ماهرة، حادةكانت "Ilhardtإلهارداآلنسةتدعىمعلمةرعايةفىاألوالدوضع

فيكتورياالملكةأطفالمعلمةلتصبحقصيروقتبعدبارنجآلخدمةتركتأنلبثتما
حرصهمعنيكشفاأللمانيةالمعلمةلهذهبارنجآلاستخدامولعل. 27وندسوربقصر
إيفلن، فيذكرباألدبإهتمامًااألسرةأبدتكما. األصليةالثقافيةبروابطهماإلحتفاظعلى
الهنودقصصأحب، كماعمرهمنالثامنةفىوهووالترسكوتالسيرأعمالأحدقرأأنه

إحدىيتقمصمنهمكل، فكانإخوتهمعاللعبفىالقصصبتلكالحمر، وتأثر
.28دورهايلعبالرواية، عندماشخصيات

األسرةكنيسةكاهنيلقيهاكانالتىالطويلةالعظاتتلكاألوالدتعليممصادرمنوكان
بلهجةعظاتهيلقىشابالكاهنكان. كرومرفى" وبولسبطرسالقديسينكنيسة"

فىالشرورمصدرروماباباأنيرىالذىالمتشددبالبروتستانتى "إيفلنوصفهنورفولك
،الالعبينمنغيرهممعالبيتخارجوقتهميقضوناألوالدكانذلكعداوفيما. 29"العالم
علىالولدينلتدريبكافيًاذلكشتاًء، وكاناألرانبصيفًا، وصيدالدواجنوإطعام

.حياتهماطولالزمتهمامهارة، وهىالسالحاستخدام

24BN 49.
25BN 8 – 9.
26BN 9.
27BN 16.
28Ibid.
29BN 21 – 2.
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الذينالزوارمنإيفلنكتسبهااف" هولكرومر "حدودخارجالعالمعنالمعلوماتأما
الطوقعنقليًالشببعدمالندنإلىالصيفرحلةأثناءاألسرة، أوضيافةفىينزلون
كانالذىهنرىخاله، منهموالدتهأسرةأعضاء" هولكرومر "زواربينمنوكان

البلوطقلبمنصنعتسفننا: "البحريةأغنيةعلمهخالهأنإيفلنبالبحرية، ويذكرضابطًا
الزواروجاء. 30"ومراتمراتاألقطارزوغون، سنقاتلالساخنالقارمنورجالنا

إيفلنأهدىالذىRobert Peelبيلروبرتالسيرمثلتمامًامختلفةمجاالتمناآلخرون
ضعيفأوكالنداللورد، أوالعنوانصفحةعلىإسمهواضعًا" بارلىبيترحكايات "كتاب

األسود،الفراءمنمعطفًايرتدىوكانرجالهأحدعلىالرصاصأطلقالذىالبصر
.31فريسةفظنه

كرومريربطحديدىخطهناكيكنلم. إثارةأكثربلندناألسرةلبيتالزياراتوكانت
ميًال130مسافةقاطعةالبرىالطريقتستخدماألسرة، فكانت1877العامحتىبلندن
"برشكا "تسمىمكشوفةعربةيركبانالوالدانوكولشستر، وكان، وإبوتش، نورفولكعبر

موقعةأنإيفلن، ويذكرالخيولتجرهامقفلةعرباتفىوالمتاعوالخدماألوالديتبعهما
دوقلتقىاأنهويذكر. مساءكلبلندنالطعاممائدةعلىأخرىمرةتدوركانتووترلو

المرور؛ فعندباركهايدبحديقةاللعببعدالمربيةبصحبةوتومعودتهأثناءولنجتون
الظهر،محنىالشعرأشيبعجوزلرجلحترامهمااعنالمربية، عبرتآسبلىبيتأمام

رأسهما،على، ربتبارنجهنرىولداأنهماالمربيةمنعنهما، وعلمالرجلسألوعندما
.32والدهمايعرفإنهوقال

إلىيقفونالناسمنحشدًارأىأنهإيفلن، يذكر1846عامللندنزياراتهإحدىوفى
باشاإبراهيماألمرحقيقةفىباركر، كانإبراهاميدعىشخصإنتظارفىالطريقجانب
1848أبريلمن13فىوالدهوفاةكانتلندنوفى. 33مصرحاكمباشاعلىمحمدنجل

وثائقحاملينباركهايدفىضخمةبمظاهرةللقيامتتهيأالمدينةنخبةكانتعندما

30BN 5 – 6.
31BN 21.
32BN 6.
33BN 7.
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.34للخطرمصالحهميعرضمنكلعلىالنارإلطالقاستعدادهم، مبدينالخاصالمجلس
.األولىسيرتهاإلىالحياةتعدلمومنذئٍذ

المدرسةإلىيرسلالشرسالولد
المدرسة، والصلةإلىوإيفلنتومإرسالزوجهاوفاةبعدسيسلياتخذتهاقرارأولكان

، عبرتالعامعلىيزيدمابعدجريفلإلىأرسلتهخطابففى؛ الحدثينبينواضحة
وتصريفلألوالدموقععنالبحثإن: "قائًالعليهاأوالدها، فردعلىقلقهاعنسيسليا
مصدر "والعشرينالثانيةفى– األبناءأكبر – وليمكان". الصعوبةبالغأمرشئونهم

مشكلةالتوأموكان". شيئًايفعلال "كانالكنيسة، ولكنهخدمةفىالدخولالحرج"، فحاول
وفاةعندعامًاعشرينسنه، وكانبالبنكللعملاستعدادعلىكانوحدهإدواردأخرى، 

،35"المصرفىالبيترئاسةويتولىمليونيرُايصبح "أنجريفللهتنبأند، فقدأما. أبيه
فىإيفلن، وكانالثمنمنجانبًاوتومإيفلندفعالنبوءة، فقدهذهنتيجةكانتومهما

بالمدرسة،اإللتحاقعلىصغيرًا) نظرهوجهةمن (القرار، وكانإتخاذعندالسابعة
الخاصةمعلمتهمطاردةوقائعهآخرالتوجيه"، وكانتعلىيستعصى "كانأنهيقرولكنه

.36اإلحمراردرجةحتىسخنهمابعدالمدفأةنارإزكاءفىيستخدمالذىبالسيخاأللمانية

كانالذىبيكمورفردريكالقسبيتفىتقععليهاأمهختياراوقعالتىالمدرسةوكانت
مطلعفىالدينرجالمنغيرهشأنذلكفىشأنهاألثرياءالريفأبناءمناألوالديقبل

،وودهاوساألدميرالأبناءالمدرسةتالميذبينمنأنإيفلنالفيكتورى، ويذكرالعصر
بينومن. 37ويدامفريدريكاألولخاله، وأوالدالمتورنشافتسبورى، وعائلةواللورد
موتجونأبناء، نجد1851عامبتعدادكمقيمينسجلواالذينبالمدرسةاألخيرينالطالب
السيرألبناءالتدريستولىقدبيكمورالقسوكان. كرومرفىالمنازعاتفضقاضى
عامنورويتشقربنترنجهامفىضيعةشترىاقدبواليه، وكانقبلمنبواليهجون

أقام، بلفحسببواليهمعلمةبرامونداآلنسةمنبالزواجبيكمورالقسيكافأ، ولم1841
34Charles Greville Memories: Reign of Queen Victoria 1837 – 1852, vol. III (London:

Longmans, Green, 1885), 164 – 65.
35Greville to Mrs. Baring, 15 Dec. 1849, GC, Add. MS 41185.
36BN 25.
37BN 30 – 1.
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القرنأواخربيوتطرازعلىبنىبيتهول"، وهوهيثل "هوالحسنةالضيعةبيوتبأحد
رجالاستخدمهالزمانمنقرنوبعد. المطبخعليهايطلإضافيةحديقةبهعشرالثامن
نهايةعندالثانية، وهدمالعالميةالحربخالللهمكمطعماألمريكيةالجويةالقاعدة
أحدهمالتالميذمن، وثمانيةوزوجتهبيكموربالبيتيقيمكان1851عاموفىالحرب
عامًا،عشروالثالثةسنواتالثمانبينأعمارهمتتراوحالسابعة، والباقونفىإيفلن

.خادماتوثالثوحوذىطباخذلكإلىأضف

،المكانهذاعنالطيبةالذكرياتببعضالعمرآخرفىيحتفظإيفلننجدأنغريبًاوليس
كتابمنتخذاالكثير"، ويعلمنىلمولكنه "كالسيكيًاعامًالكانبيكمورالقسأنفيذكر
قادرأنه "، ويرىإيفلنيعنفكان، ولكنهللتدريسأساسًاالالتينيةاللغةقواعدفىأرنولد
وحاولتطويلةبمسطرةبيكمورالسيدةتسلحتبينما". ذلكيريدال، ولكنهالتعلمعلى
البداية، فقدمنذإليفلنمناسبةتبدواألمورتكنلم. 38البيانوعلىالعزفتعلمهأنعبثًا

بعضوحدث. 39المدرسةإلىوصولهمنواحدةساعةبعدوودهاوسألبرتمعتعارك
شأنذلكفىشأنه" الطبيعىعدوه "وكأنهمدرسهيعاملظلبعد، ولكنهفيماالتحسن

معتواصلعندماباإلرتياحإيفلن، أحسحياتهمنتاليةمرحلةوفى. 40األطفالمنغيره
مدارسمنالنوعهذاتجربةشاركوهالذينالمدرسةهذهفىالسابقينزمالئهبعض

لمدرسةحزينةذكرياتيحملالمثالسبيلعلىسولسيرىفاللورد. الفيكتورىالعصر
حياة "بهاتجربته، وعدعمرهمنالسادسةفىوهوإليهاأرسلالتىفاثفلفرانسسالقس
.41"الشياطينوكرفى

،بواليهجونالسيربين– بعدفيماشتهراالذى – النزاعوقععندماحاضرًاإيفلنوكان
القسمحلهليحل" هولهيثل "منطردالذىآندرووليمالقسبإسميعرفمحلىوكاهن

،بواليهجونالسيرمنإنتقامًااإلبراشيةحدودداخلاإلقامةآندرورفضفقد. 42بيكمور
الصراعتفاصيلآندروالقسسجلالضيعة، وقدسيدطلبهاالتىالمواعظإلقاءورفض

38BN 30.
39BN 26.
40BN 30.
41Andrew Roberts, Salisbury: Victorian Titan (London: Weidenfeld & Nicolson, 1999), 8.
42Owen Chadwick, Victorian Miniature (London: Hodder & Stoughton, 1960), 46.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

41www.RaoufAbbas.org

، وقامبواليهجونالسيروراءالوقوفالحكمةمنأنبيكمورالقسووجد. 43يومياتهفى
.إلقاءهاآندرورفضالتىالمواعظبإلقاء

أحدمقتلمن، بدايةالصراعبهذاتصلتاالتىالمثيرةاألحداثبعضإيفلنوشهد
القسمنالفالحبمقتلعلمأنه" المالحظات "فى، فيذكر1849عامالمحليينالفالحين
القبضوبعد. 44غضبحالةفىالضيعةإلى، وهرعمعطفهرتدىاالذىنفسهبيكمور

وعرضها،البالدطولفىشتهرتاموعظةآندروالقسبعد، ألقىفيماالجانىعلى
تلكحضرواقدوزمالؤهإيفلنيكونأنالمحتمل، ومن1849أبريلفىكيترهامبكنيسة

.التوبةضرورةعنمعهوتحدثإعدامهقبلسجنهفىالقاتلبزيارةآندروالمناسبة، وقام
الالخالصمبدأأنفيهاذكردقيقة140استغرقتأخرىلموعظةموضوعًابدورهأصبح
أنالمسيحيينعلىالحرة، وأناإللهيةاإلرادةإلىيعودالفرد، ولكنهإرادةإلىيستند

علىاألحديوموصحيفةوالمسارحالمراقصإلىمشيرًا (ومغرياتهالعالمطبيعةيدركوا
إلىتقودهمالحياةكانتإذاماليروانفوسهمفىيبحثواأنعليهمالخصوص)، وأنوجه

فىوقبولنتشارابلتحظىطبعتالمنطقة، ثمسكانهتماماالموعظةأثارتالهاوية، وقد
قدتكونأنالموعظة، فالبدتلكحاضرًاالثامنةإبنإيفلنكانوإذا. 45البالدأنحاءجميع

.األمرفىالتفكيرإلىدفعته

كوبردافيدحلقاتوصولالكبارزمالئهإنتظارإيفلنيذكرهاالتىاألخرىاألمورومن
األولالقسمأحداثمعظمكانت، ولماالترقبمنكبيربقدرهولهيثلمدرسةإلىفيلد
باركزوكان. عندهمالتوقعحاسةتقويةإلىذلكأدى، فقدنورفولكفىوقعتالروايةمن

يقودكانالذىدانالمسمىبأسرتهالخاصبالحوذىيذكرهالعملهذافىالحزينالحوذى
منحوليتشاجرانكانا، فقداإلجازاتأيامكرومرطريقإلىنورفولكعبروتومعربته
.46للقيادةالمخصصالمقعدعلىالحوذىبجواريجلس

..Ibid: ، انظراليومياتهذهتشاويكاستخدم43
44BN 26.
45Chadwick, Victorian Miniature, 113 – 18.
46BN 29.
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بعدقرارهاتخذتاالتى، والدتهبقرارمرهونةالمدرسةتلكفىإيفلنوجودنهايةوكانت
، واإلقامة1852عامهولكرومربإخالءجريفللنصيحةالتردد، استجابةمنالكثير
األكثر (تومترسلأنقررتالجديدالوضعإطاروفى. بلندنسكويربيركلىفىالدائمة
فىحديثًاأنشئتالتىالنظاميةالمدرسةإلىإيفلنترسل، وأنإيتونمدرسةإلى) ذكاء

باألكاديميةلإللتحاقالتالميذتعدعسكريةمدرسةسارى، وهىبمنطقةكارشالتون
،القبولإختبارإجتيازيقتضىبالمدرسةاإللتحاقوكان. وولوتشفىالملكيةالعسكرية

كثف؛ فقدجحيمإلىبالمدرسةإليفلناألخيرةالشهوربيكمورالقسحولالسببولهذا
.47اليونانيةتعلمفيهبدأالذىنفسهالوقتفىالدروس

فىمعظمهاقضىحيثإيفلنعمرمناألولىعشرةاإلحدىالسنواتنتهتاوهكذا
دليًال1892عامالبارونيةرتبةنالعندماكرومرلوردللقبإختياره، وجاءنورفولك

بعدأبدًابهيقملمامًا، ولمإالأخرىمرةإليهيعدلمأنهرغمبالمكانالكبيرتأثرهعلى
ومجموعةنورفولكلهجةالسنواتتلكمحصلةمنكتسباوقد. بيكمورمدرسةمغادرته

قدمتختالطهاارغمالتىالذكرياتمناالجتماعية، ومجموعةوالعالقاتاألصدقاءمن
أرجاءبينالتنقلذكرياتفىيتمثلمنهاجانبًا، لعلحياتهبقيةعليهعاشعاطفيًازادًاله

تحتالمنبسطالريفمناظرتأثيرفىيتمثلآخرجانب، وثمةهولكرومرفىالضيعة
علىالطبيعيةبيكمور، والمناظرومدرسةولندننورفولكبين، والطريقنورفولكسماء

.الشمالبحرشاطئ

العصرعلىالسابقةالريفيةاالجتماعيةالعالقاتسادتإيفلنأيامعلىنورفولكوفى
أسسعلىبالخادمالسيدعالقةقامت؛ حيثهناكولدمنكلبهايحسوالتى، الصناعى

فىنجدهالذىالطبقىالصراعمنخلت، كمااألجوفالمادىالصراعمنخلتريفية
فىتخيلهالذىالنحوعلىيجدهاماغالبًانورفولكتركومن. البريطانيةالصناعيةالمدن
تعوضهالتىباأللفةالمجتمعاتتلكفىوآسيا، فيشعرأفريقياقرىفىأخرىأماكن

47BN 31.
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األبويةالنزعةإلىهؤالءنظر: "وهوبكنزكينقولحدوعلى. الوطنعنالغياب
.48"الجديدةضيعتهإلىالسيدنظرةلإلمبراطورية

48Cain and Hopkins, British Imperialism, 34
:شومبيتر، انظرعنالفكرةهذهأخذتوقد

Schumpeter, Imperialism and Social Classes, trans. Heinz Norden (New York: A. M. Kelley,
1951).



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

44www.RaoufAbbas.org

الثانىالفصل
)1858 – 1852 (العسكرىالتعليم

النظاميةكارشالتونمدرسة
عشرةالحاديةفى، وهو1852عامبارنجإيفلنإليهاأرسلالتىالعسكريةالمدرسةكانت

لإللتحاقالصبيةإعدادبهدفسنواتببضعالتاريخذلكقبلأنشئتقدعمرهمن
1859عام، فألغيتالنجاحالمدرسةتحقق، ولمبوولوتشالملكيةالعسكريةباألكاديمية

مكانًالنفسهاتخذتاو. معلميهابيننشبالذىالخالفنتيجةإنشائهامنسنواتعشربعد
القرنفىالشرقيةالهندشركةتجاريدعلىمعظمهبنىالذىهاوسكارشالتونفى

رسم، ويوضح1847عامالنظاميةالمدرسةإدارةمجلسإلىتأجيرهعشر، وتمالثامن
الطوبمن، بنىطوابقثالثةمنضخمًابناًءكانتالمدرسةأن1850عامإلىيعود
كما. حجريةنوعًا، ونوافذاألجوداألحمرالطوبمنزخارفمعللصفرةالمائلالبنى

.المنظربديعجسرعليهايقومجزيرةبهاكبيرةبحيرةذاتواسعةحديقةبهاكانت
بيضاءوقمصانإيتونمدرسةستراتيرتدوناألوالدمنمجموعةالرسمويوضح
البيت، ومازالقاربينفىيجدفونالبحيرة، أوحوليقفونأويجلسونللرأسوأغطية

.للبناتالرومانيةالكاثوليكيةفيلوميناالقديسمدرسةيضماليومحتىقائمًا

،49خادمًاعشروإثنىومساعدينناظرًاتضمبالمدرسة، كانتبارنجإيفلنلتحقاوعندما
منتصففىبهاالمقيمينالطالبعددكان، وإنطالبمائةلنحوتتسعوكانت

التىلالئحةووفقًا. 50قليًالإالطالبًاالثمانينيتجاوزلمعشرالتاسعالقرنمنالخمسينيات
وكان (للمتقدمينالمدرسةناظرختبارابيتمبالمدرسةالقبول، فإن1849عامنشرت
،الطبىوالكشفالقبولمتحانافىبارنج)، والنجاحآلأصدقاءمن– عندئذ – الناظر

علىيجبفكاناإلنجليزيةاللغةأولهما: مادتانهناككانتباإلمتحانيتعلقوفيما
الطالبعلى، فكانالرياضياتوثانيهما. الهجاء، واإلمالء، واإلنشاءيحسنواأنالطالب

49Captain F. G. Guggisberg, "The Shop": The Story if the Royal Military Academy, 2nd edn.
(London: Cassell, 1892), 69.

50BN 32.
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وكان. والضربوالقسمةالجمعفىمتنوعةمسائليضمالحسابفىإمتحانًايؤدىأن
هذابتأديةقامأنهيذكرالبارنجإيفلنكانالمدرسة، ولماناظربمعرفةيجرىاإلمتحان
لمقابلةالناظرإجراءبمجرديقبلونكانواالواسطةذوىاألوالدأن، يبدواإلمتحان
.51معهمشخصية

أساسًايتخذللتخرجمتحاناآخرهافى، يعقدسنواتثالثبالمدرسةالدراسةمدةوكانت
،والحساباإلنجليزيةاللغة: اإلمتحانذلكالعسكرية، ويتضمنالملكيةباألكاديميةللقبول

لإلنجليزية، والمعلوماتالدقيقةالمعرفةأخيرًا، ثم، والتاريخوالجبر، والهندسة، والرسم
رسومهناكوكانت. وحديثًاقديمًاالمهمةالتاريخيةبالوقائعاإللمامتتضمنالتىالعامة

إيفلنمستوىفىهممن، أعالهاللخريجاالجتماعىالمستوىبتفاوتتتفاوتللتخرج
فىجنيهًا110فيدفعون) البحريةأوبالجيشضباطًاليسواممناألعيانأبناءأى (بارنج

، وثالثمعطفمنيتكوناإلجبارىالزىكانللمدرسةاألولىالسنواتالسنة، وفى
،جيبمناديلبيضاء، وتسعةقمصان، وعشرةقاتملونذاتسراويل، وثالثةسترات
هوجديدناظرجاءبارنجإليفلنالثانيةالسنةفى، ولكنمناشفأحذية، وستوثالثة
المالبسرتداءاالطالبعلىالعسكرى، وفرضالتدريب، فأدخلماكلينبيترالكابتن

عندهيحتفظبأنللطالبواحد، وسمحشلنللطالباليومىالمصروفالعسكرية، وكان
.للطوارئواحدبجنيه

.بالخلطالنظاميةكارشالتونبمدرسةقضاهاالتىالفترةعنبارنجإيفلنمذكراتوتتسم
،العصىواستخدامالبدنىالعقابيتضمنصارمًاكانالنظامأن" المالحظات "فىفيكتب

فيهابذلبالعصا،ضربةبعشرينيومذاتالمدرسةناظريدعلىعوقبوقد
لطفلالقسوةبالغةعقوبة "وعدها، أسابيععدةجسدهعلىأثرها، تركتقوتهالناظرأقصى

المدرسينعندبالقبوليحظىكانأنهإيفلنيظنوال. 52"عمرهمنعشرةالثانيةفى
جعله، مماالواجباتمنللتهرباالستذكار، وتحايلهفى، وإهمالهالنظامعلىلخروجه
عائلةطبيبإنبلة، حتىالطينالطعامرداءةآلخر، وزادتوقتمنللعقابعرضة
له، وأوصىإيفلنوجهعلىآثارًاتركالتغذيةسوءأنقررهوالندهنرىالسيربارنج

51Ibid.
52Ibid.
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أوضاعهأنيذكرإيفلنأنالحالة، غيرلهذهكعالجالبرتغالىالنبيذمننوعبشرب
،أحوالهعنوسألالمدرسةالعائلةصديقراجالناللوردزارعندمابالمدرسةتحسنت
.53خيرًابهوأوصى

األلعابممارسةعلىالتالميذتشجيعفىالدراسية، فتمثلالحياةمنالمشرقالجانبأما
والهوكىالقدمكرة، بلإيفلنيستسغهالمالتىوحدهاالكريكيتالعادية، وليسالرياضية

السباحةذلكإلى، أضف54الشتاءفىالمتجمدةالبحيرةصفحةعلىممتعةلعبةكانتالتى
مساءأسبوعيًاواحدةمرةاالستحماممنمتعةأكثرإيفلنرآهاالتىصيفًاالبحيرةفى

.55الماءمنواحدةكميةفىيشتركونالطالبمنثالثةكلكانالشتاء؛ حيثفىالسبت

بارنجإيفلنالدنيا، فيذكرأحوالوإدراكالنموعنالتلميحاتبعض" المالحظات "وتتضمن
هتمامًاايعكساليومية، مماالصحيفةقراءةعلىحرصالذىالوحيدالولدكانأنه

سنواتطوالالرئيسىالسياسىالحدثكانتالتىالقرمحربفىيجرىكانمابمتابعة
عامالصيفإجازةأثناءوقعتحادثةإلىأخرىإشارةوثمة. 56كارشالتونفىوجوده
ليعود) بالنمسا (سالسبرجفىأمهتركته؛ فقدعمرهمنعشرةالثانيةفى، وكان1853
نقودهنسى، ولكنهذلكفىنجحأنهوويبد. النفسعلىاإلعتمادليتعلملندنإلىوحده

فنادقأفخمإلىتجها، فوميونيخسالسبرجبينالطعاملتناولتوقفعندماسفرهوجواز
.57لندنإلىالطريقفىرحلتهتابعثمالسفروجوازالنقودوصلتهحتىنتظراوميونيخ
التىأوروبافىالماليةللنخبةيكنانهابنهااواألمكانتالتىالكبيرةالثقةذلكمنويتضح
لسيسلياكتبعندما1849عامبارنجأبناءفىجريفلنظروجهةيؤكدإليها، مماينتميان
أسعديجعلهامماالصعابجتيازاعلىالشخصيةعيوبهمرغمقادرونأوالدهاأنمؤكدًا
.58األمهاتمنغيرهامنحظًا

53BN 32 – 4, 39.
54BN 35.
55Marquess of Zetland, Lord Cromer (London: Hodder & Stoughton, 1932), 25.
56Ibid, 26.
57BN 48.
58Greville to Mrs. Baring, 15 Dec. 1844, GC, Add MS 41185.
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المالحظات"، فإن "كتاباتهمنالهدفيعكسالمشكلةتلكفىإيفلنتصرففإنكلوعلى
منالتقليل، معالذاتعلىعتمادها، ونفسهليعلمالفردىجهدهعلىيركزالهيكلىبناءها
االجتماعيةلعالقاتهاوالدتهاستخدامتمامًايغفللمكانوإن. والثروةاألسرةدور

إلىبعربتهابالتوجهسارعتأمهأنيمكنكيفيذكرالحرجة، كمااألوقاتفىلمساعدته
اإلبصارقوةضعفبسببقبولهالعسكريةالملكيةاألكاديميةرفضتعندماالجيشقيادة
أيةيواجهلمإيفلنأنغير. 59قرارهفىالنظربإعادةاألكاديميةمديرأقنعت، وكيفعنده

فىقبلمنرسبأحدًاأنيسمعلمأنهيذكركان، وإنالقبولإمتحانجتيازافىصعوبة
منكانتالقرمحربنتيجةنضباطاإلىالجيشحاجةأنوالواقع. 60اإلمتحانذلك

.القبولفىالتشددعدمإلىأدتالتىالعوامل

وولوتشفىالعسكريةالملكيةاألكاديمية
إلىاإلنضمامفىالراغبيناألوالدتقبلبوولوتشالعسكريةالملكيةاألكاديميةكانت
الضباط، أمالتخريجنديمعهمنواحدةالمدفعية، وكانتسالحإلىأوالمهندسينسالح
يكونأنيريدمنيقصدهاالتىهيرستساندفىالعسكريةالملكيةالكليةفكاناآلخر

1855عامبوولوتشبارنجإيفلنلتحقاوعندما. الفرسانسالحأوالمشاهبسالحضابطًا

عنالقرمحربكشفتبعدماالبريطانىالجيشعلىتهباألولىالتغييررياحكانت
متحاناطريقعنيتمباألكاديميةالقبولأصبحفقد. والتدريبالتنظيمفىالقصورأوجه
للتعليم" العملى "المستوىفىمباشرةالطالبينخرط، ثمباإللتحاقالراغبينلجميع

التغييرهذاالنظرية"، ويعزى "بالدراساتيسمىكانفيماعامينقضاءمنبدًالالعسكرى
سيدنىوالمصلحنايتنجيلفلورانسزميلLord Panmureبانميوراللوردمبادرةإلى

عنيتمباألكاديميةاإللتحاقكانذلكوقبل. Sidney Herbert Nightingaleهيربرت
1855عامباألكاديميةلتحقاوقد. العسكريةالنظاميةالمدرسةعبرأواإلختبارطريق

اإلختبار،بطريقطالبًاثالثين، مقابلللقبولالجديدالنظامحسبطالبًاوثالثينواحد
.61بارنجإيفلنبينهممنالنظاميةالمدرسةخريجىمنطالبًاوتسعينوواحد

59BN 38 – 9.
60BN 38.
61Guggisburg, "The Shop", 88.
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عامًا14وعمره1855أغسطسمن7فىطالبًاعينأنهالعسكرىإيفلنسجلويشير
منيتكونالزىوكان. 62األولىالفرقةإلىإنضمأغسطس17شهور، وفىوخمسة
تحتقويةجلديةباألحمر، ودعامةمبطنالذيلطويلأزرقومعطفمزدوجةصديرية

الوجودأثناءبالفراءمكسوللرأس، وغطاءاللونأبيضعريضالياقة، وحزام
شعرمنالمكونحشوهااألحد، وكانعطلةفىعاليةسوداءقبعةبهباألكاديمية، يستبدل

تأريخهفىجوجيسبرجويذكر. 63الحالقةبفرشاةدائمًاإيفلنيذكراألبيضالحصانذيل
وكان. 64)ضيقةقصيرةسترة (والتنكالقلبقإلىالتالىالعامفىتغيرالزىأنلألكاديمية

المأكلتكاليفلتغطيةيوميًاشلن2.8علىيحصلوالثانيةاألولىالفرقتينطالبمنكل
.185765عامشلناتثالثةإلى، زيدتوالملبس

كماالعسكريةالملكيةاألكاديميةفىالحياةعنتفصيليةمعلوماتجوجيسبرجويقدم
، ويطابقبعامينبارنجإيفلنبعدباألكاديميةإلتحق، كارشالتونخريجىمنطالبيصفها

كلضدكاناألكاديمية؛ فقدآمرويلفوردالجنرالأدخلهالذىالجديدالنظامالوصفهذا
منمكونإفطاربتناولصباحًا7.55الساعةفىيبدأاليوموكان. بالرفاهيةيوحىما

وجبةالدراسة، تعقبهامنساعاتثالثذلكيلىوالزبد، البنى، والخبزالقهوة، والسجق
11.15منعسكريةتدريباتالبيرة، تليهامنوكوبوالجبنالخبزمنتتكونخفيفة

قطعةمنالمكونةالغداءوجبةتناوليتمالظهر، حيثبعدالواحدةالساعةحتىصباحًا
أيامالحلوىمنالثالثاء، ونوعأيامالتفاحفطيرةإليهايضافوالبيرةوالبطاطساللحممن

العسكرى، ثمالتدريبمنساعةيعقبهاالرابعةإلىالثانيةمندراسةذلكيلى. األحد
منالمكونالخفيفالعشاءموعدحيثالثامنةإلىالسادسةمنساعتينلمدةدراسة
كانولما. النومتمامبنداءمساءالعاشرةفىاليوموالشاى، وينتهىوالزبدوالخبزالسجق

يتقنواأنالطالبعلىكان، فقدالنومنداءنتهاءافورالنوربإطفاءيأمرويلفوردالجنرال
.66الدامسالظالمفىأسرتهمإلىالوصول

62RMA, Cadet Register of Royal Military Academy at Woolwich, PRO, WO 149 / 6.
63BN 40.
64Guggisburg, "The Shop", 91.
65Ibid, 96.
66Ibid, 91 – 4.
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الحمامات، أمامنهمواحدإمرةتحتواحدةغرفةفىينامونالطالبمنأربعةكلوكان
تزويداألولىالفرقةطلبةعاتقعلىووقع. فقطالباردبالماءوتزودبالفناءفكانت

سوىيرتدىالالطالبشتاًء؛ ألنشاقةمهمة، وهىبالصفائحصباحكلالحمامات
األكاديميةمنقريبةبركةفىالطالبيستحمالصيفوفى. خفيفونعلوقميصسروال

األكاديميةإدارة، وحاولتمحظورينالخموروشربالتدخينالسباحة، وكانويتعلمون
.التجسسنظامتباعاذلكفىبماالحظرتطبيقفىالحزمإلتزام

يلقيهاالتىاألوامربطاعةيلتزمونالمدخنونالطالب، كانالطالبأحديذكرهلماووفقًا
بها،المعمولاللوائحإطارفىتدخلالبأعمالالقيامعليهمكان، كماالقديمالطالبعليهم

للمطاردةيتعرضونالمدخنونكانالبلطجة"؛ فقد "وأعمالاإلبتزازمننوعًاأوجدمما
زمالؤهتعرضالطالبأحد، وأفشىالتنسومضاربباألحزمةبالضربوالعقاب
الطالبصغار، فألزمواالنهائىاإلمتحانفىرسبواالذيناألقدمالطالبوإبتزازلضغوط
، كماالنجاحمعدالتهبوطإلىذلكيؤدىحتىفقطاإلمتحانأسئلةنصفعنباإلجابة
تحقيقًااإلدارةأجرتالجدد، وعندمالزمالئهمالقدامىالطالبإيذاءعنمعلوماتتسربت
إلىاإلدارةضطرتاتعد، فمنلهمحدثبمايبوحواأنلإلعتداءتعرضوامنرفض

اإلصابة، وقدمصدربتحديدألزمالضربآثاربجسدهوجدتطبيًا، ومنعليهمالكشف
.اآلخرالبعضتخرج، وتأخيرالطالبقدامىبعضطردذلكعلىترتب

التمييزذلكذكرهما؛ فكلإيفلنكتبهاالتى" المالحظات "فىالتفاصيللهذهذكريردولم
التدريباتتدريسيتولونالذينالعسكريينوالضباطالمدنيينالمعلمينبينالممقوت

خطأعلىبالجلديعاقبالأحدًاأنويذكر. الطالبمعالتعامليجيدواأندونالعسكرية
ألتفهتفرضكانتعقوبةإضافية، وهىتدريبساعاتعليهتفرض، ولكنإرتكبه

وبندقيةثقيلعتادبحمل) المذنب (الطالبالراحة، فيكلفأوقاتحسابعلىاألسباب
القدامىالطالبأحدعاقبهوقد. 67األكاديميةفناءحولوالجرى، القديمالطرازمنثقيلة
الحذاءمنبفردةرأسهعلىإيفلنقذفهعندماالراكيتمضرببيد-مرةذات– 

.68الثقيلالعسكرى
67BN 40 – 1.
68Cromer to Major Leslie, 17 Mar. 1913, CP / 2, FO 633 / 24.
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سبتمبرفى" العملية "بالفرقةإيفلنإلتحق، والتدريبالدراسةمنعاميننقضاءاوبعد
سوىيسمحيكناألكاديمية، ولممنالقريبةSapperسابرثكناتإلىنتقلا، ف1857

الملكةزيارةالمناسباتتلكمحددة، ومنلمهاماألكاديميةعلىبالترددالقدامىللطالب
طاقمشكلواثالثةثانىإيفلن، وكانالقرمحصارمنالعائدةالمدفعيةفرقةلتفقدفيكتوريا

الخنادقحفرالدراسةمنالعلمىالجانبوتضمن. 69للملكةتحيةأطلقتالتىالمدافعأحد
،المستنقعاتعبرالمدافعالمؤقتة، وتحريكالجسور، وبناءالمدافعتوزيعمواقعختياراو

أخرىدراسيةموادهناكوكانت. الملكيةالمدفعيةبثكناتالخيلركوبعلىوالتدريب
يكنمتميزًا، فلميكنلمالنهائية، فإنهاإلختباراتفىبارنجإيفلننجاحورغم. نظرية
أى" المالحظات "فىيردوال. 70جائزةأيةينللم، كماالطالبمنلمجموعةآمرًايومًا

فىالتدخينبدأقدكانإذا، ومالندنفىإجازتهبهاقضىالتىالطريقةإلىإشارة
.وولوتش

فضل، وقد1858يونيو22فىالملكيةالمدفعيةبسالحمالزمبدرجةبارنجإيفلنعين
لمأمهأنثانوية، ويؤكدمهمةالعسكريةالهندسةعتبراالهندسة؛ ألنهعلىالمدفعية
.71التخصصينبينالفرقعنواضحةفكرةلديهاتكنلم؛ ألنهاختيارهاتحديدفىتتدخل
بالبيتإجازاتهيقضىكانإيفلنأنيعنى، ممالندنمنقريبةكانتوولوتشأنورغم

دراستهمعهلتناقشالوقتمنمتسعًاوجدتأمهأنيعنىالذلكسكوير، فإنبيركلىفى
.العملىومستقبله

فىالسابقبجارهماالقديمةاالجتماعيةصالتهمابتوظيفقاماقدوالدتهأوبارنجولعل
المدفعيةبطاريةإلىإيفلنلنقلالمدفعيةقائدمساعدىأحدهاوسوودالكولونيلنورفولك

الحروبمنذالبريطانيةالسيطرةتحتكانتيونانيةجزيرةوهىكورفوجزيرةبحامية
فىغنيةصيدمناطقوجودمنسمعهماإلىللمكانإختيارهإيفلنالنابليونية، ويرجع

صحبتهالجديدموقعهإلىطريقهوفى. 72كورفومنأميالبضعةبعدعلىاليونانبالد
كورفو، وعندماإلىهناكمنأبحرحيث) البندقية (فينسياإلىأوروباعبررحلةفىأمه
69BN 42.
70RMA, Cadet Register.
71BN 43.
72Zetland, Lord Cromer, 27.
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تحمل، كانتحياتهطوالبهاوإحتفظساعتهبسلسةعلقهاذهبيةداليةأهدتهوالدتهودعته
.73"1858فينسيا، سبتمبر، تذكاربارنجإيفلن "جانبهاإلىوكتبصورتهاداخلهافى

منالقدرذلكحتى، والالتعليممنمناسبقدرعلىيحصللمبارنجأنالواضحومن
علىقتصرابأنهEdward Bulwer Lythonليثونبولورإدواردوصفهالذىالتعليم

فيماذلكعلىبارنجإيفلنندموقد. 74سيئةبطريقةتدريسهايتمكانالتىالكالسيكيات
والجغرافيا، واللغاتالتاريخمنالعسكريةاألكاديميةفىالدراسةموادخلتبعد، فقد

القسيدعلىتعلمهالذىالالتينيةمنالضئيلالقدرذلكسوىلديهيتبقالقديمة، فلم
توسيعنحوبتوجيههيهتمأحدًاأويشجعهمعلمًايجدلمأنهالطفولة، ويبدوأيامبيكمور

علىالتغلبالجيشبمحاولةتتصلعمليةخبرةمنلديهكانماالثقافية؛ فكلآفاقه
، عندماالعسكريينبالمصلحيناإلتصاللهأتاح، وهوالقرمفىواجههاالتىالصعوبات

.سنواتبعشرذلكبعدالحرببوزارةللعملأعير

المراهقة،فترةاليومنسميهماتمثلوولوتشكارشالونفىبارنجإيفلنسنواتكانت
فيهاماك)، وتتمجونقولحدعلى (الفردشخصيةتكوينفيهايتمالتىالسنواتوهى

،والديهعنتفصلهكافيةعاطفيةبمسافةالمرء، ويحتفظللبالغينالجنسيةالحياةمواجهة
التطورذلكأنيبدوالولكن. 75الحياةحقائقالطفولة، ومواجهةأوهاممنالتخلصويتم

إلىالطفولةمنذدفعواالذينالذكورمنالفيكتورىالعصرجيلمعمناسببإيقاعسارقد
وأمهبإخوتهعالقاتهترتيبأعادقدبارنجإيفلنيكونأن، والبدالبالغينمسئولياتتحمل
.األيامتلكفى

تصلامابعضلتعلمإيفلنأماممتاحةالفرصة، كانتبارنجعائلةإلىإنتمائهوبحكم
إلىاستمعأنهإلىيشير، فنجدهبالمصارفالصلةذاتالماليةواألمورالدوليةبالسياسة

اإلنتخابحقتوسيعإلىفيهادعاالتىالعشرالسنواتحملةفىبرايتجونألقاهاخطبة
بينالفجوةتضييقإلىبرايتبدعوةإعجابهالعاملة، وأبدىالطبقةمنجانبًاليشمل

73BN 44 – 5.
74Edward Lytton, England and the English, new edn. (Chicago: Chicago University Press

1970), 7.
75John Mack, A Prince of Our Disorder: The Life of T. E. Lawrence (Boston: Little, Brown,

1976) 476 n.
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األحرارشبابجعلبرايتأنفنسنتجونويذكر. 76العاملةوالطبقةاألرستقراطية
إلىيقودالطريقًاأصبحتالراديكالية، وأندعوتهإجتذبتهمالكثيرين، وأنراديكاليين

إلىذهبعندمابارنجأنأرىولكننى، 77السياسيةالمناصبإلىيقود، وإنماالضياع
الكبيرالفراغوقتمنمستفيدًاالنضجمرحلةيبلغحتىالكثيرأمامهأنوجدكورفو
.هناكلهأتيحالذى

76BN 37.
77John Vincent, The Formation of the Liberal Party 1857 – 1868 (London, Constable, 1966)

15 – 16, 205.
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الثالثالفصل
كورفوحاميةفىالحياة

)1858 – 1864(

المالزمتعةم
منتمتدالتىالسبعاأليونيةالجزرسلسلةمنالشمالأقصىإلىكورفوجزيرةتقع

بين، فيماواأليونىاألدرياتيكبحرىعندهايلتقىالتىالنقطةعندالجنوبإلىالشمال
قرونًاللبندقيةخاضعةالجزرتلكاليونانية، وكانت – األلبانيةوالسواحلإيطالياسواحل

النابليونية،الحروبخاللالبريطانيونثمالفرنسيونعليهااستولىحتىالزمانمن
معاهدةإعترفتبعامذلكوبعد. 1814عامفيينامؤتمرفى) إسمًا (باستقاللهاعترفاو

حرةبذاتهاقائمةكدولةالجزربتلك) وروسياوفرنسابريطانياوقعتهاالتى (باريس
.العظمىبريطانياحمايةتحت" األيونيةالمتحدةالواليات "إسممستقلة، تحمل

شعبحظولسوء. الدولةلتلكدستورًايقدمبأنالسامىالمندوبالبريطانىاللوردوكلف
للحكممهيئونأنهمماتالندتوماسالسيراألولالسامىالمندوبالجزر، رأىتلك

لهيئةالمنتخبيناألعضاءبيدالسلطةمنممكنقدرأقلوضعتوثيقة، وأعدالبرلمانى
، بمرور، ولكن78السبعالجزرمنأعضاؤهاينتخبمحدودةتشريعيةصالحياتذات

تلكتستخدمكيفتتعلمأنالمحليينالسياسيينمنصغيرةمجموعةاستطاعتالزمن
إلىالجزرنضماماإلىتدعوحملةتنظيمتبدأمصالحها، وأنلخدمةالتشريعيةاآللية

التاسعالقرنمنالخمسينياتأواخرفىواضحًا" لليونانييناليونان "مبدأ، وأصبحاليونان
حياتهطوالمختلفةبأشكاليواجهه، وظلهناكبارنجواجههالذىالمبدأعشر، وهو
الذينالجزرسكانغالبيةوكانت79األرثوذكسيةالكنيسةبتأييدالمبدأحظىالعملية، وقد

78H. Jervis – White, History of the Island of Corfu of the Republic of the Ionian Islands
(Chicago: Argonaut, 1970, First pub. London 1852), 200 – 5.

79Edmond Spencer, Travels in European Turkey in 1850, vol. II (London: Colbourn, 1851),
222.
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، وكانالكاثوليكالروممنأقليةوجود، معاألرثوذكسمننسمةألفبمائتىعددهمقدر
.المدنفىالغلبةلإليطاليةكاناليونانية، بينمايتحدثونالريفسكان

ميًالستينطولهاالمستطلية، يبلغالضأنشريحة، تشبهالسبعالجزرأكبركورفوكانت
الشرقىالجانبمنتصففىالعاصمةكورفومدينةميًال، وتقعثالثينلهاعرضوأقصى
17700عنقليًاليزيدما1860عامسكانهاعددوبلغ. اليونانبالدمواجهةفىتقريبًا، 

تشييدهتمالذىالسامىالمندوبقصرمعالمهاوأهم. األجانبمن4450بينهممننسمة
، ويقعانالسبعالجزربجمهوريةمحليًاعرفمارئيسمقريقعجانبه، وإلى1816عام
األنيقةالبيوتمنمجموعةجوانبها، وأمامهاالباسقةاألشجارتظلواسعةمساحةعلى
إلىتحويلهافىالبنادقةنجحبجمالها، فقدالجزيرةعرفتوقد. 80االستعمارىالطابعذات

،، والخوخ، والبرتقالالليمونبساتينإلى، إضافةالتاللمنحدراتعلىللزيتونمزرعة
فيهابوكتوكراتورجبلرتفاعاويبلغ. السهولوعبرالوديانفى، والكمثرىوالمشمش

خالبًا، بينماجماًالالمنظريكسبممارتفاعًاااألقلالجبالمنعدديقع، كماقدم3000
هذاشتاء، وجذبالثلجيكسوهااليونانبالدفىاآلخرالطرفعلىاألعلىالجبال
السنواتشتاءقضىالذىليرإدواردبينهممنالمدينةإلىالفنانينمناعددالجمال
.الجزيرةمناظريرسمهناك) 1858 – 1856 (الثالث

االجتماعية؛ فليسالمناسباتمنالكثيرفىيشاركبالحاميةالضابطبارنجالمالزموكان
، وأسندتلالستخدامصالحةعليهاواإلبقاءالمدافعنظافةمنالتأكدسوىواجباتمنلديه
األولىفرصتهتلككانتسيئة، وربماحالةفىكانتالتىالضباطحساباتمهمةإليه

التىالحاميةبصحيفةآخرإلىحينمنيكتبوكان. 81الماليةالشئونفىكفاءتهإلبراز
وليممن– بعدفيما – أختهتزوجتالذىيونسونبىآرثرالحميمصديقهيصدرهاكان

علىجنة "البريطانيونأسماهبمايتمتعأنله، كانذلكعداوفيما. 82إليفلناألكبرالشقيق

80Jervis – White, History of the Island of Corfu, 263.
81Sir Henry Drummond Wolff, Rambling Recollections, vol. I (London: Macmillan, 1908),

291 – 2.
82BN 63.
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ونساءرجال، ومخالطةاليخوتوألبانيا، ورحالتاليونانبالدفىوالصيد" األرض
.83األرستقراطيةالطبقة

وصية، أنفقفىجنيه1200والدهلهترك، فقدبارنجهتماماتاأولويةيحتلالصيدوكان
خليجأرتا، وهوخليجإلىللصيدبرحالتالقيامسبيللهيسرقتناهايختعلىمعظمها
.84كورفومدينةشرقىجنوبميًالخمسينبعدعلىيقعاليونانبالدداخليمتدطويل
فىتومأخاهورافقه. ، والظباءالبرية، والغزالنالطيور، والخنازيربصيدقاموهناك
.85والبطالطيورمنالعديدإصطيادإلىرحالتهمكتاب، ويشيرالرحالتتلكمنواحدة

لسفينةالتحيةردفىتعجلهذلكصعبة، منمآزقفىالوقوعإلىللصيدعشقهدفعهوقد
منللصيد، وبدًالبسرعة، ويذهبعملهينهىحتىكورفوأماممرتعثمانيةحربية
سبعبإطالقوأخرى، أمرطلقةكلبينيفصلثانية15زمنىمدىعلىطلقة21إطالق
أسفلمنزلهيقعالذىبولرالجنرالأنظارلفت، ممادفعاتثالثعلىمتتاليةطلقات
كان، وربماالعملهذابسببمجازاتهعنشيئًابارنجيذكروال. 86الحاميةمدافعبطارية
.عثمانيةبسفينةلتعلقهبسيطًاالعقاب

شائعًاذلككانكورفو، فقدبناتمنعشيقةلنفسهتخذاقدبارنجيكونأنالممكنومن
ولفردأوفدفعندما. المتدربينالدبلوماسيينبينشاع، كماطبقتهأبناءمنالضباطعند
عمالهيبحثأنإسبانىأيرلندىرجلمن، طلب1862عاممدريدسفارةإلىبلنت

، فعاشمعرفتهيريدماوكلاإلسبانيةاللغةتعلمه" محترمةعشيقة "ترجمتهكاتبةتسميه
منعيشهالكسبضطرتازوجها، وهجرهاعمرهامنوالعشرينالثالثةفىإمرأةمع

تدعىشرعيةغيربإبنةعترافهامنالدليليأتى، لبارنجوبالنسبة. 87بالحياكةاإلشتغال
كورفوأسقفمعمراسالتهملففىذلك، ونجد1863صيففىصوفيا، ولدتلويزا

سنمنتقتربصوفيالويزاكانتعندما) 1882 – 1880 (بالهندخدمتهأثناءالكاثوليكى
83Viscount Kirkwall (ed.), Four Years in the Ionian Islands: Their Political and Social

Condition with a History of the British Protectorate, vol. II (London: Chapman & Hall,
1864), 17.

84BN 68 – 9.
85BN 54.
86Zetland, Lord Cromer, 27 – 8.
87Elizabeth Longford, A Pilgrimage of Passion: The Life of Wilfrid Scawen Blunt (London:

Granada, 1982), 31 – 2.
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منيتضحوال. 88الراهباترعايةفىكانتالبنتأنالمراسالتتلكمن، ويتضحالبلوغ
.الوفاةأدركتهااألمألناجتماعيًا، أوأواقتصاديًامنهاالغرضكانإذاماالرسائل

السنة؛ ألنها1860عامخاللإجازةلقضاءبريطانياإلىعادقدبارنجيكونأنوالبد
:همبالصورةفقطخمسة، وهناك89"بارنجهنرىالسيدةألبناء "صورةفيهالتقطتاالتى
الذىتومالصورةعنوغاب. ووالترسنة)، 19 (وإيفلنوريتشارد، ند)،  (وإدوارد، وليم
الخمسةوكان. روبرتاآلخرالتوأمعنهاغاببأمريكا، كما– عندئٍذ – موجودًاكانربما

سوداء، وأحذيةعنقبيضاء، وأربطةالفروك)، وقمصان (رسميةسوداءحالتيرتدون
مختلفة،تجاهاتافىينظرون، وجعلهممقعدينعلىدائرةفىالمصوروجعلهم. المعة

بشكلرأسه، ورفعبركبتيهالمقاعدأحدعلىالصورةقلبفىوقفالذىإيفلنتكأاو
،إخوتهمناألقلعلىإثنينمنطوًالوأكثرنحيفًا، ويبدوالشامخالرومانىأنفهيبرز
.90أقدامبستةإيفلنطولبعدفيماالصورةتلكشاهدوامنأحدوقدر

عبرلندنإلىبالسفرفيهاله، سمحالتالىالعامفىأخرىإجازةعلىبارنجوحصل
 –المجريةالحدودعنداليونانشمالمنممتدةتزالالكانتالتىالعثمانيةاألراضى
على) اآلندوريس (دورازومنرحلتهخطوكان. بلجرادعندالدانوبحتىالنمساوية
، مسافةوبوخارستبلجرادبينالطريقمنتصففىفيدنإلىتيراناقرباأللبانىالساحل

يعجبهالعثمانية، فلماإلدارةعناألولىفكرتهتلككراو، وكانتملفاتحسبميًال160
مظاهركلوغيابوالفوضىالفساد، نجدالتركيحكمحيثأنه "، والحظشاهدهماكثيرًا

التجربة،هذهأساسالبالد، وعلىتلكفىمستتباألمنأنأيضًاالحظالحضارة"، ولكنه
إلىالروستقدمدونيحولحاجزًاالعثمانيةبالدولةاإلحتفاظجدوىعنيتساءلأخذ

ساسةبينقوىأنه، رغماأليامتلكفىنادرًاالتساؤلذلكمثلالمتوسط، وكانالبحر
.91عشرالتاسعالقرنمنالسبعينياتفىاألحرارحزب

88CP / 1, File marked "Letters about the girl Louisa Sophia" (in Evelyn Baring's hand) and
"1st Earl's correspondence about his illegitimate daughter Louisa" (in another.(

..BA, DEP 272فىالصورةمننسخةتوجد89
90Quoted in Peter Mellini, Sir Eldon Gorst: The Overshadowed Proconsul (Stanford, Calif.:

Hoover Institution Press, 1977) 54.
91BN 65.
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السنواتفىالصدد، هذافىالجهديبذلأن، وقررالتعلمإلىبالحاجةبارنجأحسوقد
بضباطإحتكاكهإلىيعودذلكأن" المالحظات "فىكورفو، ويذكرفىوجودهمناألولى
اليونانيةيجهل، فهويعرفونهمماالكثيريجهلأنهكتشفاتعليمًا، فمنهأفضلكانوا

األلمانية،بعضيتذكركانأنهالالتينية، ورغممنالقليلإاليعرفتمامًا، والالقديمة
حتى) عشيقتهيدعلىربما (اإليطاليةيتعلمبدألذلك، ونتيجة92السوءبالغةفرنسيتهكانت
علىللتدريبالوقتبعضبطالقة، وخصصبهاوالحديثقراءتهاعلىقادرًاأصبح
بعثالذىاإلنجاز، ولكناإلتقانمنكبيرًاقدرًايحققأنالبيانو، واستطاععلىالعزف
، وإنخاصمحلىمعلميدعلىالقديمةثمالحديثةاليونانيةتعلمهونفسهفىالرضى

فىتقدممنحققهبماوالدتهإلبهاركبيرًاجهدًابذلوقد. 93النحوصعوبةمنعانى
األيامتلكإلىبالذاكرةعادوعندما. 186494و1863عامىبكورفوزارتهعندمااليونانية

لكورفوزيارتهابعد– مرةألول – بهتهتمبدأتأمهأنيذكر" المالحظات "كتابةعند
تعلمهقد، وكانأخليوسأجاممنونمنكورسلهايترجمأناستطاعأنهوإكتشافها

.95حديثًا

السامىالمندوبمعاون
تعليمإلىدفعهفىبالغتأثيرلهماكان1862عامكورفوفىبارنجعرفهماشخصينثمة

أنبارنجمنطلبالذىستوركسهنرىالسيرالسامىالمندوبأولهما: بنفسهنفسه
العملمواصلةعنعاجزًا، وأصبحمعاونيهمنإثنينأحدكانالذىالضابطمكانيشغل
منبارنجالمهمةهذهتنقذ، ولم96آالممنالقرمحربفىإصابتهلهتسببهمابسبب
ميدانفىطريقًالنفسهيشقأنالفرصةمنحته، بلفحسبفرقتهمعبريطانياإلىالعودة

.القرمحربسلبياتمنأخرىمرةاستفادالعسكرية، وبذلكاإلدارة

92BN 55.
93BN 56.
94Drummond Wolff, Rambling Recollections, 1, 358. Drummond Wolff mentions that Mrs

Baring and one of her sons Came out "Towards the end of our Stay (which ended in June
1864.(

95BN 49.
96Drummond Wolff, Rambling Recollections, 1, 291.
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منواألربعينياتالثالثينياتفىكورفوبحاميةخدمضابطًاستوركسهنرىالسيركان
الذى – جالدستونوليمأجراهتحقيقبعدساميًامندوبًاتعيينهتمعشر، وقدالتاسعالقرن
فىاأليونيةبالجزرحدثتخطيرةأزمةحول– البريطانىبالبرلمانشابًاعضوًاكان

منوحد1848عامللجزرمنحالذىالدستورإلىاألزمةتلكوتعود. 1858عامأكتوبر
ذلكعنكبيرة، ونتجبصورةوالبرلمانالجمهوريةرئيستجاهالسامىالمندوبسلطات

جبايةمشكلةتفاقمإلىأدىمماالتشريعيةوالجمعيةالسامىالمندوببينالصراعحتداما
البنيةعلىللحفاظالالزمةالمخصصاتالموازنة، ونقصعجز، وزيادةالضرائب
،1859عامالميالدوعيدنوفمبربينفيماالجزركلجالدستونزاروقد. للجزراألساسية

عنعاجزًانفسهوجدالنهايةلألزمة، وفىمخرجوإيجادالنظروجهاتتقريبمحاوًال
العملإيقاف، أوالمحليينالساسةمعظملطلبتلبيةاليونانمعالجزربوحدةالقبول

واقعإلى" الحرةالحكومةمهزلة "يحولأنهوعملهاستطاعما، وكل1848بدستور
.97حقيقى

أعضاءمعالتعاونعنعجزالسامىالمندوبأناستنتاجإلىجالدستونوصلكما
التوتر؛سادهاالفترةتلكوجيزة، ولكنلفترةبعملهالقيامحاولالتشريعية، ولذلكالجمعية

جالدستون، فرداليونانمعباإلتحاديقضىباإلجماعقرارًاتخذتاالتشريعيةالجمعيةألن
منزادفيكتوريا، مماالملكةإلىموجهطلبصيغةفىالقرارإرسالقتراحابعليهم
أحد (الكاثوليكىاألسقف، وأعلنيومينلمدةالمدنكنائسأجراسالتوتر، وقرعتحدة
.التشريعيةبالجمعيةمطولةخطبللشكر، وألقيتقداسإقامة) باإلتحادالمطالبةقادة

البرلمانعضويةبينالجمعيستطيعالأنهجالدستونكتشفاالهرجهذاووسط
.ساميًامندوبًاستوركستعيينتم، عندئذلندنإلىالعودةالجزر، وقرروإدارةالبريطانى

األولىخدمتهأثناءإيطاليةإمرأةمن، وتزوج1811عامستوركسهنرىالسيرولد
،تنجبأندون1848عامزوجتهاإليطالية، وتوفيتاللغةإتقانعلىساعدهممابالجزر
لقىماوكثيرًا. الحاميةضباطوبعضمعاونيهبرفقةعزبًايحياأنستوركسذلكوشجع
المندوبقصرلزيارةالتشريعيةالجمعيةأعضاءمنالبالدأهلدعوتهلعدمإنتقادًا

97John Morley, The Life of William Ewart Gladstone, vol. I (New York: Macmillan, 1903),
602, 610 – 17.
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كحلبهيقوماأنوزوجته– سكرتيره – وولفدراموندحاولما، وهوالسامى
التشريعيةالجمعيةبتعطيلالسائدةالغضبحالةمنيهدئأناستطاعأنهغير. 98للمشكلة

خاللوعمل. 1862ومارس1861مارسفىأخرىمرةعطلها، ثم1859العاممعظم
العامةالخدمةأعماللتنفيذمناسبةمبالغإيجادالموازنة، محاوًالإصالحعلىالفترةتلك

.99إرجاؤهايمكنالالتى

،السامىالمندوببدارالعملإلىبارنجالمالزمنضماعندماالسائدالوضعهوهذاكان
أقليونانيتهكانت، وإنالعمللهذازكتهواإليطاليةباليونانيةالحديثةمعرفتهأنشكوال
يدعىمدفعيةضابط، وكانالسامىللمندوباآلخرالمعاونيتحدثهاالتىتلكمستوىمن

بارنجاليونانية، ويذكراللغةناصيةإلمتالكهبنفسهجالدستونإختاره، ستراهانجورج
،100عسكريينمعاونينوليسالسامىللمندوبسكرتيرينيعمالنكاناوزميلههوأنه

الثانيةالغرفةيضماألرضىالدوروكان. نفسهالوقتفىويعمالنبالقصريقيمانوكانا
للشئونالرئيسىالسكرتير، ومكاتبجانبفى) التشريعيةبالجمعيةالشيوخمجلس(

السامىالمندوبمكاتبحتلتاو. اآلخرالجانبفىالشرطة، المدنية، ورئيساإلدارية
.ورائهامنألبانياوجبالكورفولقناةبديعمنظرعلىيطل؛ حيثاألولالدورومساعديه

اإلخضرار، وخلفدائمةأخرىوأشجارنخيلأشجارذاتأمامهواسعةحديقةوللقصر
.1935عاملآلثارمتحفإلىالقصرتحويلتم، وقد101صغيرةخاصةحديقةالقصر

بفصلقامعندما1862عامحادةأزمةستوركسمتوترًا، وواجهالسياسىالوضعاستمر
باليونانأوتوالملكضدقامتثورةيواجهأنذلكبعدعليه، وكانالمحليينالقضاةبعض

إلىحملتهبريطانيةبارجةمتنعلىالبالدمغادرةإلىالملكمعهاضطراأكتوبرفى
حدعلى (البكاءعنتتوقفالالملكةوكانت– المظهررث – لهايرثىحالةفىكورفو
ذنبالوالملكأنهامؤكدةنظرهاوجهةمنحدثماقصةالملكةوذكرت) بارنجوصف
الجزر،فىالبريطانيةالحكومةموقفدعمإلىالحدثهذا، وأدى102حدثفيمالهما

98Kirkwall (ed.), Four Years in Ionian Islands, II, 5, 7, 23.
99Ibid. 1, 248, 250, 265.

100BN 66.
101D. N. Anstead, The Ionian Islands in the Year 1863 (London: W. H. Allen, 1863), 23.
102BN 79.
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ميالمتفتحرجل، وهوجورجوليمهوالدانماركمنأميرعلىاليونانعرشوعرض
وليماألميرإعالنواالستبداد، وبمجردللدكتاتوريةالميالأوتوعكسعلىلليبرالية
نتخاباتاإجراءنيتهاإعالنالبريطانيةالحكومة، قامتاليونانعرشقبولهجورج

.اليونانمعاإلتحادفىالشعبرغبةمنللتأكداليونانيةبالجزرالتشريعيةللجمعية

جانبمنرسميًايقبلالجديدالملككادفما. كورفوفىاإلثارةمنللكثيربدايةذلكوكان
ستوركسإلىالدعوةالكاثوليكىاألسقفوجهحتى1863يونيوفىاليونانىالشعب

قدممعاونًا، وقدبارنجوبرفقتهوولفدراموندسكرتيرهعنهشكر، فأنابقداسلحضور
:التالىالنحوعلىبعدفيماللحدثوصفًاوولف

الملكة)،اللهحفظ (نشيدعزفالكنيسةإلىوصولنا، وعندبالهتافاستقبلنا"
باريسمعاهدةعلىالموقعتانالدولتانوهما (وفرنساروسياقنصلىبينوجلست

الوطنىالنشيدعزف، تالهاليونانيينلملكالصالةوأقيمت) بريطانيامع
بريطانيا، وأعيدلملكةالصالةقيمتاإلتحاد)، ثم (الهتافات، وتعالتالدانماركى

،اليونانيينأجلمنصالةهتافًا، ثمذلكيعقبولم) الملكةاللهحفظ (عزف
،السامىالمندوبقصرإلىوبريطانيااليونانأعالمتحملكبرىمظاهرةتجهتاو

.103"بالمدينةالزيناتأضواء، وتألألتالسامىللمندوبالهتافعالحيث

للجمعيةحرةنتخاباتاأجريت1863أكتوبرففىمستحيلة؛ الوراءإلىالعودةكانت
نفسهاالجمعيةأن، رغماليونانمعباإلتحادقرارًا– باإلجماع – تخذتاالتىالتشريعية

الدولبينمفاوضاتلإلتحاد، وجرتوضعتالتىالشروطعلىالموافقةلرفضهاحلت
إليهانضمتاالتىلندنمعاهدةعلىالثالثباريسمعاهدةدولبتوقيعأخيرًاإنتهت
بالفعلتمالذىالجزرتسليمشروطعلىالموافقة، وتمت1864مارس29فىاليونان
.شهرينخالل

السياسة، والدبلوماسية،واإلدارة، فىلبارنجنادرةتدريبفرصةالتطوراتتلكهيأت
"المالحظات "تصورهالذى (ستوركسوكان. الشعبيةالوطنيةالحركاتمواجهتهوكذلك

103Drummond Wolff, Rambling Recollections, I, 384 – 5.
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كانبأنهبارنجلهوشهدبارعًا، ودبلوماسيًااألولالطرازمنمدنيًاإداريًا) سئكعسكرى
إلىالمتعاليةنظرتهفىبارنجشاركهوقد. 104العامللمالإدارتهفىبارعااقتصاديا
الجزرأهلأنيقينعلىكانبارنجأنغير. 105األيونيةالجزرأبناءمنالمحليينالساسة
ذلكولعل. ذلكمنحرمانهمعدميجبأنهيرى، وكاناليونانإلىاإلنضماميريدون
بريطانيا،فىالليبرالىالحزبفىبرايتجونيؤيدجعلتهالتىراديكاليتهمعيتسق
أنهورغم. 106)إيطاليافى (خارجهالدىوجاريباكافورأمثالمنالوطنيينيؤيدوكذلك
اإلنضمامفىاأليونيةالجزرأحقيةفىعتقادهاالعمر، فإنفىتقدمهمعمحافظًاأصبح
.107أبدًايتزعزعلماليونانإلى

Ethelإيثل
إرنجتونإيثلباآلنسةلقاؤههو1862عامبارنجصادفالذىالمميزالثانىاللقاءكان

Ethel Erringtonإرينجتونرونالدالسيروالدهاأحضرهاالتىربيعًا، عشرالسبعةذات
دعوةرونالدالسيرقبلفقد. 1861108عامجولياوالدتهماوفاةبعدكورفوإلىشقيقتيهامع

الشتاءمنجانبلقضاء) الحاميةقائدزوجة (بوالرهنريتاالسيدةزوجتهشقيقةمنتلقاها
، ويملكستانلىتششايرلعائلةالقديمالكاثوليكىالفرعمنينحدررونالدوالسير. بالجزيرة

،المتوفىأخيهعنإرنجتونالسيرلقبورثوقد. ويرولبمنطقةبادنجتونفىمنزًال
األكبرعمهعنثمبرالندنورفىهكسامقربساندوكفىأخرىضيعةأيضًاورثكما

.109إرنجتونإسميحملأنعلىبالضيعةله، فأوصىثبورلهيكنلمالذىهنرى
.110"الطرازمتأنقكان "بارنجقولحدعلىأناقة، أولندنشبابأكثرمنشبابهفىوكان
فضوقاضىالسيددورليلعبهناكاستقرساندوكضيعةورثمابعدولكن

طرازمنكثيرًايغيرأندونهولساندوكبناءالصيد، وأعاد، ويمارسالمنازعات

104BN 68.
105Drummond – Wolff, Rambling Recollections,i 375 – 9.
106BN 37.
107BN 87 – 8.
108Zetland, Lord Cromer, 34, gives the date of Lady Errington's death as 1861, but the North

– umberland Country History, iv. 194, gives it as 1859.
109Northumberland County History, IV. 194, 205.
110BN 71.
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بموسمهتما، و111الحدائقتنظيمأعاد، ولكنهقبلمنعليهكانتالذىإليزابيثعصر
.بضيعتهأغسطسفىالسنوىالصيد

نائبمنصبشغلالذىماكدونالدجونالسيرإبنةمن1839عامرونالدالسيرتزوج
إيفلنوالدةالعصر، تماثلجميالتمنزوجتهوكانت. البريطانىللجيشالعامالقائد
ماتتالتىكلودين، أكبرهنبناتثالثإلرنجتونوكان. 112الرفيعةثقافتهافىبارنج

 –بولنجتونالكونتمنتزوجتالتىالصغرىوإيثلكورفو، منعودتهابعدبالدفتريا
.حياتهطوالبارنجثقةموضعظلالذى– مكسبروللوردالوحيداإلبن

يسمىمجهزًاجميًالبيتًاكورفو، وكانفىالريفىبيتهإرنجتونآلستوركسأعار
التىاأللغازلعبةالبناتمعيلعب، وكاننتظامابالعائلةيزوربارنجوكان. 113"الكازينو"

غارقًانفسهوجدأنلبث، وماعليهبتفوقهن، فأحسوالمعانىالكلماتترادفعلىتعتمد
،بارنجإيفلنحياةفىتحولنقطةالحدثهذازيتالند، عدببارنجوتأثرًا. 114الحبفى

يهتم– اللقاءبعد – جادًارجًال، فأصبحوالترفللمتعةيسعىرجًالكانإيثللتقىافحتى
.والدهعنميراثهبددأنبعدالزواجنفقاتيغطىماللديهيكنلمولكن. والعملبالجد
راتبهإلىإضافةجنيه300قدرهسنويًاربحًاعليهتدرماليةحصةيملكهماكلوكان

جديرًا "يصبححتىالمالىوضعهلتحسينالسعىفقرر. جنيهمائةيبلغالذىالسنوى
كانت، وأنهابارنجإيفلنقدرأصبحتإيثلأنزيتالندعتبراو. 115"إختارهاالتىبالمرأة
:حياتهفىحاسمًاحدثًا

طموحأسيرالتقدير، فأصبححدودتفوقدافعةما، قوةهدفلتحقيقالسعىكان"
الزواججعلعلىيقتصرالالطموح، هذالحياتهالمحركةالقوة، غدايقاومال

لهطابتالتىللمرأةأهًاليكونحتىوجهدهبنفسههيأ، بلفحسبممكنًا

111Bulmer's History and Directory of Northumberland (1886), 403 – 4.
112BN 72.
113BN 92.
114Ibid.
115BN 68 – 9.
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وقفعلىقادرةإمرأةإلىاإلهتداءبارنجإليفلنربانيةهبةكانتصحبتها، لقد
.116"المشاعروتبادلاألمورتقديرعلىالقدرةأعطته، وقدبديعهوماعلىعملها

الصورةزيتالنداستمدفقدكلهاالحقيقةيمثلالصحيحًا، ولكنهذلكيبدوحسنًأ، ربما
، ولكنهالهتناولهعند" المالحظات "فىبارنجإتبعهاالتىالطريقةمنللحدثرسمهاالتى

، وهناكالوثيقاإلرتباطفضيلةسرليفبارنجقصدهاأخالقيةأدبيةصورةتتخذصيغة
كلتحيطهشابوجودمثلتقديرهيمكنأمرًايعرفالفهو "خاصنوعمنتطلعأيضًا

سوىعملهإتقانعلىيساعدهماذلكبعديجداألضرار، وأنبهتلحققدالتىالمغريات
قبلإيثلإلىأرسلهالذىالخطابمعذلكويتعارض. 117"صالحةبإمرأةالوثيقاإلرتباط

منأنغير. 118طوالسنواتخمسلمدةيغيبقدأنهذاكرًا1872عامالهندإلىذهابه
آلمنتلقاهاالتىبساندوكللصيدالدعوةيقبلجعلهبإثيل" التعلق "منقدرثمةأنالمؤكد

.1864119صيفبإجازةإنجلتراإلىعادعندماإرنجتون

1862نهايةحتىبهاعالقةعلىكانالتىكورفومنعشيقةوجودمسألةأيضًاهناك

أننتصورأن، ويمكنناالعامذلكصيفالشرعيةغيرإبنتهولدتعندماتقديرأقلعلى
األخالقيةالمراجعةمننوعًامثلت" الصالحةالمرأة "وعن" الكثيرةالمغريات "عنالحديث

.الوقتذلكفى

، ولعل1876عامزواجهمابعدأوقبلإيثلإلىبذلكأفضىقدكانإذامانعرفوال
"مالحظاته "المرءيكتبوسلبياتهابإيجابياتهاالحياةمضىبعدأنهوالممكنالتعليق

.ترتيبهعن– عندئذ – الزمنعجزماترتيبوإعادةالماضىباسترجاععنها

منتزوجالذىرونالدالسيريوافقبينهما، فقدالدينيةالعقيدةختالفامشكلةأخيرًا، هناك
علىينشأونسوفاألبناءأنطالمابارنجمنإبنتهتزويجيقبلأنالكاثوليكيةأتباعغير

الموافقة،عدمإلىإتجهاألمرنهايةفىأنهيبدووشقيقتها، ولكنإيثلمثلالكاثوليكية

116Zetland, Lord Cromer, 33 – 4.
117BN 69.
118Baring to Ethel Errington, 26 Feb. 1872, CP / 1, file marked "Letters and Papers of the 1st

Lady Cromer."
119BN 24.
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عنإعالنهخطابأرسلعندماإيفلنناحتىالوقتمرورمعتصاعدرفضهأنويبدو
أنخشيةإيثلإلىبيدهليوصلهألخيهالخطابأعطى1872عامإيثلتجاهمشاعره
الكاثوليكيةالكنيسةأناإلفتراضهذايؤكد، ومماالخطابطريقأبوهايعترض

التاسعالقرنمنالسبعينياتمطلعمنذالمختلطالزواجمقاومةإلىإتجهتالبريطانية
أنويبدو. 1870عامللفاتيكاناألولىالفتوىإلى– أحيانًا – ذلكإرجاععشر، ويتم

الذى) الكاثوليكية (البريطانيةالكنيسةرئيسماننجالكاردينالعلىبالالئمةنحابارنج
كلسادتالتىالبريطانيةالخصوصيةإلىذلكالبعض، ويرجع120بالتشددعرف

.121تشددهافىالجميعفاقتالكاثوليكيةالكنيسةالعصر، ولكنذلكفىاألصقاع

كورفوفىليرإدواردمعاألخيرةالشهور
استجابالصعوبة، فقدبالغةالبريطانيةالحمايةعهدمناألخيرةالشهوركانت

منها،الخروجقبلالجزرتحصيناتبتدميروالعثمانيةالنمساويةللمطالبالبريطانيون
عارمةحتجاجاتاهناككانتأخرىناحيةومن. الجزرأهالىسخطموضعذلكوكان

وخاللالتشريعيةالجمعيةتعطيلقرارعلىوالسياسيةاالجتماعيةكورفونوادىمن
إتهمعندماحدث، مثلماوالتهويلللتضخيمهدفًاصغيرةحادثةكلأصبحتأسابيعبضعة

،122باليونانيينالخاصةالكروممزارعبإتالفللصيدخرجواالبريطانيينمنجماعة
إنسحاببعدمستقبلهمعلىبالقلقبالجزيرةالمقيمينالبريطانيينشعورإلىكلهذلكوأدى

.البريطانيةالقوات

المندوبورحيلللجزرالرسمىالتسليمبخططوثيقةصلةعلىكاننفسهبارنجولعل
الشهوركانت؛ فقدومشاكلهالعملعلىتقتصرلماألمورأنغير. ورجالهالسامى
الساخروالشاعرللرسامالمتناميةصداقتهنتيجةبالحيويةتتسمالجزيرةفىلبارنجاألخيرة
قديمةصداقة، تربطهعمرهمنالخمسينياتمطلعفى– عندئذ – ليروكان. ليرإدوارد

محبًاكانوالذى، نورثبروكلورد– بعدفيما – أصبحالذى، إيفلنعمإبنبارنجبتوماس

120BN 39 – 41.
121Mary Heimann, Catholic Devotion in Victorian England (Oxford: Clarendon Press, 1995),

123.
122Kirkwall (ed.), Four Years in the Ionian Islands, II, 272.
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ستوركسهنرىالسيرهوللفنانآخرراعهناكوكان. ماديًاليريرعىجعله، مماللفن
ديسمبرفىنشرالذى" السبعاأليونيةالجزرفىنظرات: "كتابهليرإليهأهدىالذى

منألبانياجبالمشهداأليونية، يصفالجزربمناظرمغرمًاكانليرأنشكوال. 1863
فقدالزيتونبأشجارالمزدانةالجزرأما". العالمفىالمناظرأحبمن "بأنهكورفوجزيرة

أوراقهاحولهاتعكسهاالتىالملتوية، واألشعةبفروعهاجميلةلمناظرإطارًا "فيهارأى
عاملهإلتقطتفوتوغرافيةصورةفى – ليرويبدو. 123"الشفافيةدرجةتبلغتكادالتى

ما، وعيناننوعًامتكورمشذبة، وأنفغيركبيرةلحية، مسنًا، لهالجسمضخم– 1865
فيه، فيبدوالكارتونيشبهالذىلنفسهرسمه، أما124إطاربالنظارةخلفمنذكاًءتشعان
نبرةوكانت. البنيةقوىالقامةطويلكانأنهرغممستديرجسدهولكنحجمًاأصغر

،المرض، ووسواسباإلكتئابشعوروراءهاداللة، تخفىذاتقصائدهفىالحزن
.125بالضيقوالشعور

،1862ديسمبرفىستوركسقصرفىمرةأولبارنجلتقىاأنهيومياتهفىليرفىويذكر
لمالعالقةأنيبدوكان، وإن1863عاممناألولىالشهورفىجيدًابعضهماعرفاوأنهما
أقللبارنجميولهأنأبريلفىليركتبفقد. 126بعدمتينأساسعلىبينهماقامتقدتكن
عندماببارنجصداقتهوتوثقت. السامىللمندوباألولالمعاونستراهانلزميلهميولهمن
إنهحتىكورفوشتاءمشهدطوالحاضرًاالفنان، وأصبح1864ينايرفىكورفوإلىعاد
يقتصراألحد، حيثأيامالسامىالمندوبمائدةعلىالعشاءلتناولبإنتظاميدعىكان

الجلوسلترتيبوصفه، وفىمعاونيهمنإليهوالمقربينالسامىالمندوبعلىالحضور
ستوركسيناير، وبين10فىوستراهانستوركسبينجلسأنهإلىليريشيرالمائدةإلى

كلحجرةإلىالعشاءبعدتوجهأنهإلىيشيربأسبوعينذلكيناير، وبعد17فىوبارنج
يقضىأنعادتهمنأصبحذلك، وبعدوالتدخينالشرابلتناولوبارنجستراهانمن

.إقامتهمقرإلىاألقدامعلىسيرًايعودأن، قبلبارنجمعساعتينأوساعة

123Edward Lear: Views in the Seven Ionian Islands (London, 1 Dec. 1863) introd.
124Edward Lear: Selected Letters, ed. Vivian Noaks (Oxford: Clarendon Press, 1988),

Frontispiece.
Vivian Noakes, Edward Lear: The Life of a: كتابهافىنوكسفيفيانمالحظاتعلىهناإعتمدت125

Wanderer (Boston: Houghton Mifflin, 1969.(
.Houghton Library, Harvard University, Ms Eng. 797. 3فىمحفوظةلليرالسنويةاليوميات126
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ردًاأسبوعيًاساخرةرسالةيعدليركانمابينهما، سرعانالصداقةحميميةإزديادومع
،ستوركسهنرىالسيرعننيابةإليهيرسلهاأوبارنجلهيحملهاالتىالعشاءدعوةعلى
:، نصهاكيسمنتطلليرلرأسرسمبهامرفق) 1864يناير12 (مؤرخةإحداهاكانت

بارنجعزيزى

لنأننىزعمعلىالسعادةلصاحبشكرىإبالغأرجوكأنالالئقغيرمن
التجعلنىبردنزلةمنأعانىفير، ولكنىدىمنعودةلدىالعشاء، وأنأحضر
.اإلطالقعلىالخروجفىأفكر

بعدماأنفىمحتوياتفيهماألفرغالمائدةمفارشمنزوجطلبفىأرسلتلقد
كيسفىوضعتالتىللصحبةأصلحالإننى. مناديلمنلدىماجميعاستخدمت

.127الطغيانذلكأمرينتهىحتىشجرةفرعفىعلق

كبير، جاءطائرهيئةعلىلليررسممعها1864ينايرأواخرأرسلتأخرىرسالةوثمة
:فيها

المعشرحسنالخيربارنج

الرسالةتعطيهأنأرجوغدًا، ولكنسعادتهمقرأقصد، سوفرسالتكعلىشكرًا
الكتببعض، ولديكوستراهانأنتإعجابكينالأنأتمنىالذىوالكتابالمرفقة

.قراءتهايمكنكماالتىالمفزعةاألخرى

.128"ليرإدوارد؛ صديقىيااللقاءإلى" :اليونانيةبالحروفالرسالةوأنهى

بعضهاجانبإلىتقفدوائرشكلالكتابةإتخذتفبراير4بتاريخثالثةرسالةوفى
:فيهاطنانة، جاءحشرةشكلعلىلليررسمدائرى، ومعهاإطارداخلالبعض

بعينيكتكتبأن، أتمنىغيرهمنأحسنحرفكل ! كتابتكأجملما... بارنجعزيزى"
:قائًالالرسالةأيضًا"، وينهى

127Edward Lear, Selected Letters, 192.
128Ibid., 191.
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سوريا)،من (ستراهانيعودعندما، ولكنيشغلكما، فلديكعنىبالسؤالنفسكتشغلال
واحد ؟ عندماسريرفىخمسةمعيعقوبيناملماذا. يومذاتمعًاالعشاءلنتناولتعال
تصادفنىلمإذااألحديومالحضوريسعدنىإنهالسعادةلصاحبقل. األربعةآبائهمعنام

.129عقبات

:معًاصورهمايتبادالأنبارنجعلىإقترحرابعةرسالةوفى

بهما،اإلحتفاظ، يمكنكلكأرسلتهماالصباحهذاصورتين، وجدتبارنجعزيزى(
.130)لىأرسلهالكجيدةصورةلديكتكونوعندما

التالعببينتجمعالتىليربهامتازاالتىالدعابةلروحاستجاببارنجأنالواضحومن
عندماكثيرًايضحككانأنه، فيذكروطرائفهبنكاتهوالسخرية، واستمتعباأللفاظ
.131يقرأها

بينهما، رجلالسنفارقمعبهليرمثلرجلإلهتمامبالسرورمغلفةاستجابتهكانتكما
القديمة، وكاناليونانية، يعرفبنفسهنفسهاألسفار، علموالمعرفة، كثيرالثقافةواسع
الليركانلير، فقدإهتماممنيلقاهماعلىردًاشيئًايقدمأن– سنهصغررغم – عليه
بعضحلعلىلمساعدتهبارنجمثل" المعشرحسن "لشخصاألمور، ويحتاجترتيبيجيد
:ذلكعلىشهاداتهليرسجل، وقدصعابمنيواجههما

بموهبةيتمتعكان، بلفحسبالشبابوأظرفوأرقأجملبارنجإيفلنيكنلم"
.132"الكفاءة

الهندفىأخرىمرةلتقيااعندماوليربارنجبينالصداقةعالقةعلىآخردليلوهناك
.مزاجهوتقلبليرسخريةمواجهةفىالحاشيةرقيقبارنج، فكان1874 – 1873عام

التخفيفعلىحريصًابالفنانعالقتهمنالباكرةالمراحلفىحتىبارنج، كانكلوعلى
خشى، فقدلليونانكورفوجزيرةتسليمموعدإقترابمعالمتزايدالحزنهموممنعنه

129Ibid., 193 – 4.
130Ibid., 195.
131Peter Levi, Edward Lear: A Biography (New York, Scribner, 1995), 246.
132Ibid., 194.
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المشاعرتلكعنليرعبروقد. أخرىمرةعشقهاالتىالجزيرةزيارةمنيحرمأنلير
:1864يناير19يوميةفى

فىذلكأجدأنيمكنمبهرة، والفيهاكورفو، فالحياةلجزيرةخاصةجاذبيةهناك"
العثورالصعبمن: "كتبمارس10يوميةوفى". مغادرتهاإلىأضطرعندماغيرها
".المكانهذاغيرفىالسعادةمنالقدرهذامثلأجد، فالالجمالهذابمثلمكانعلى
منطردقدبأنهأبريلأوائلفىالجزيرةمغادرتهعندليرإنتابالذىالشعورولعل

آخرتناولمابعدأثيناإلىالفنانبإصطحاببارنجيكلفستوركسجعلالذىالجنة، هو
بصحبةيغنىمساءعشرةالحاديةحتى، وظلأبريل3فىالسامىالمندوببقصرعشاء

.وستراهانبارنج

إلىالمتجهةبيرايوسالسفينةمتنعلىبارنجهصحبليرصعدالتالىاليوممساءوفى
معًاالعشاء، فتناوالبرفقتهبارنجوجودبسببإرتفعتمعنوياتهأنليرأثينا، ويذكر

مناألولىالساعاتوفى. مساءالثامنةحتىالميناءرصيفعلىتمشياثمبالباخرة
:مطلعهاحزينةقصيدةلير، كتبالتالىاليومصباح

بلبلهاعندجلست
الليلساعاتطوال
المعتماألفقعليهاوخيم

اليشمكخلفالضوءوإختفى
ببطءتغرقالوحدةساعات

العميقالصخرىالجرففى
بشدةينوحالعالىعشهومن
.133األبيضالقرنفلىالبرواقزهرعلى

133Lear, 1864 Diary, 5 – 8.
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:معالمهازيارةفىالتالىاليوم، وأمضياأبريل6يومبيريهميناءإلىاإلثنانووصل
.المسرحعندالجولةنتهتاحديثًا، وإكتشفالذىباخوس، ومعبداألكروبول

أطرافيتبادالنبعده، وجلساأبريل8يومالبريطانيةالمفوضيةفىالعشاءوتناوال
لير: السبلبهماتفرقتالتالىاليوممساء، وفىوالنصفعشرةالحاديةحتىالحديث
مهامآخرفىستوركسلمعاونةكورفوإلىأدراجهأعادوبارنج، كريتإلىسفينةحملته
البريطانيونكان؛ حيثقبلذىعنزادقد– عندئذ – التوتروكان. الجزيرةتسليم

شعورهناككانالجزر، كماجميعفىالتفجيرأصواتوتسمعالتحصيناتينسفون
الالذىالبريطانيينللموظفينكبيرةنعويضاتبدفعاليونانيةالحكومةتزاماللبالضيق
576بلغكبيرسنوىمعاشعلى– مثًال – وولفدراموند، فحصلخدماتهمإلىتحتاج

.134شلنًا13وجنيهًا

، إلعادةاليونانلملكالعادةفوق، المفوضزايمسكورفوإلىمايو، وصل19وفى
التىالجماهيرمنبالغةبحفاوةيونيو، فاستقبل2يومالنهائىالتسليمحتفاالتاترتيبات

تبعهفيكتورياالملكةبميالداإلحتفالموعدحلمايو24وفى. اليونانبأعالمتلوحكانت
ركوبالقوات، وبدأتالسامىالمندوبقصرخارجالبريطانيةللقواتاستعراضآخر

قصيرةوداعكلمةستوركسيونيو، فألقى2يوموأخيرًا، جاء. 135مايو27يومالسفن
فىمالبوروالبارجةمتنإعتلىالمناسبة، ثمبهذهتجمعواالذيناألصدقاءبعضعلى

بقىماسوارىمنالبريطانىالعلمإنزالوتم. الجديدالملكلمقابلةكاتاكوالإلىالطريق
.136إحتفالىجوفىاليونانعلممكانه، ورفعحصونمن

.المراسالتحقائبآخرمعهحامًالبساعاتستوركسمغادرةبعدنفسهبارنجوسافر
فىالثكناتحياةإلىالعودةحتمالا، يواجهعمرهمنوالعشرينالثالثةفىعندئذكان

إلىرحلةأولهما: إليهمايتطلعأنعليهمثيرانعمالنأمامه، كانكلوعلى. بريطانيا

134Stefonos Xenos, Eastand West: A Diplomatic History of the Annexation of the Ionian
Islands to the Kingdom of Greece (London: Trubner, 1865), 33.

135Ibid., 193 – 6.
136Drummond Wolff, Rambling Recollections, I, 390 – 1.
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يتجهعندماأوبلندنإيثلرؤيةمحاولة، وثانيهماتومأخيهبصحبةوكنداالمتحدةالواليات
.الصيدرحلةفىأغسطسفىشماًال



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

71www.RaoufAbbas.org

الرابعالفصل
الرحالتمنبالكثيرمالطاحكمفىالمعاونة

)1864 – 1867(

أمريكافىالصيد
أمريكاإلىذهبكورفو، ثممغادرتهبعدالسرعةوجهعلىإنجتراإلىبارنجعاد

المصرفىبارنجبيتفىيعملكانالذىتومأخيهصيد، ولزيارةرحلةفىالشمالية
.137"الحمرالهنودمنإمرأة، فتتزوجإصطيادكيتمأنإياك: "ليرإليهوكتب. بنيويوك

األهليةالحربمنجانبًاليرىواشنطنإلىالنصيحة، فهرعهذهوعىبارنجأنويبدو
جنوبأصقاعفىجرانتالجنرالحملةأعقابفىاألخيرة، مراحلهافىكانتالتى

لمالذىالكونفدراليةأراضىقلبفىالساحقجرانتزحفمنجانبًاذلككان. فرجينيا
والمستنقعاتالكثيفبالبوصمليئةمنطقةفىلىروبرتجيشلتقىاعندماإاليتوقف
.ريتشموندالكونفدراليةعاصمةمنميًال30نحوتبعدالتىبيترزبورجمدينةخارج
لمعسكربزيارةللقيام– البريطانىالسفير – ليونزاللوردمنإذنعلىبارنجوحصل
الجيشانإشتبكمابعدالعسكريةالتكتيكاتتصاعديشاهدأيامبضعةقضىحيثجرانت

.138شهورًادامتخنادقحربفى

التىالموادأحد، وهواأللغاممنكبيرًاقدرًاالثابتةالخطوطمنالمناوشاتتطلبتوقد
بارنجسارالشهيرةكارترمعركةوقبيل. بوولوتشالعسكريةالملكيةباألكاديميةدرسها
صوتليسمعبنسلفانيامن48للفيلقالتابعينالفحممناجمعمالحفرهاالتىاألنفاقداخل
منرطل8000تفجيرقبلالمكانغادر، ولكنهرأسهفوقتجرىالكونفدراليةمدافع

:ليرإدواردلكتابتقديمهفىبارنجأورده1864يونيو30المؤرخالخطابهذا137
Queery Leary Nonsense: A Lear Nonsense Booked Lady Strachey (London: Mills & Boon,
1911), 17.

138BN 95 – 7, 99.
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اإلتحادقواتفشلمنأعقبهاالكونفدرالية، وماجبهةتحتيوليو30فىاألسودالبارود
.139للعدوالثانويةالدفاعخطوطعلىللهجوماإلضطرابحالةاستغاللفى

المالحظات"، ولم "فىيذكرمانحوبرهة، علىجرانتالجنرالبمقابلةلبارنجوسمح
.140الخططرسمفىبراعتهبارنجمتدحاعندمامحدودةبكلماتإالالجنراليعقب

الجولحرارةمالءمتهعدمرغمالرحلةطوالالملكيةالمدفعيةزىإرتداءعلىوحرص
المتقدمةللمواقعبهاقامالتىالزياراتعدافيماالعسكريةالقبعةعتمرايوليو، كمافى

الشارة؛ ألنالقماشمنالمصنوعالخفيفاألمريكىالكابعندئذرتدىابالجبهة، ف
الكونفدرالية،القواتلقناصةمناسبًاصيدًا، وتجعلهالشمسفىتلمعقبعتهفىالذهبية
فكانتالفورعلىطلقاتعدةإخترقتها، بهإحتمىالذىالساترفوقمرةتركهاوعندما
فيما – وقام. 141لمبدأإخالصًايطلقرصاصًا) قولهحدعلى (فيهاشهدالتىاألولىالمرة
350بعدعلىكارولينابجنوبشارلستونحاصرتالتىالشماليةالقواتبزيارة– بعد

.جنوبًاميًال

كانالضخمةالجديد، واإلصاباتحديثة، والسالحلمعركةبارنجرؤيةأنالواضحومن
بعدعسكريًامصلحًامنهجعلتالتىالكثيرةاألشياءبينمن، وكانتعليهأثرهالها

فىودورهمااالستخباراتوأعمالاألركانضابطبمستوىتأثرأنه، ويبدوسنواتبضع
الحقيقيةلألهميةاستيعابهمدىمنالتأكدنستطيعالكنا، وإنللمعاركالخططرسم

استخدامأناألجانبالمراقبينمنالقليلأدرك، فقدالقتالبفنونحلتالتىللتغيرات
الفرسانحشدمنبدًالفعالةدفاعخطوطالخنادقمنجعلتبالذخيرةتعبأالتىالبنادق

الذىالبريطانىالضابطأنالطريفومن. الجديدالقتالىالنظامتمثلوالمشاة، وأصبحت
يزورأنلهيقدرلم) ماكدوجالباتريكالكولونيل (األمريكيةاألهليةالحربدورسوعى

الحديثة"،بالمدفعيةوتأثرهاالحديثةالحرب "كتابمؤلفاألمريكية، وهوالمعاركميادين

139The Earl of Cromer, "Reminiscences of The American Civil War" Pt. I, The Spectator, 3
June 1916, Copy in CP / 2, FO 633 / 33.

140BN 98.
141BN 106.
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التاسعالقرنستينياتنهايةفىبكامبرلىاألركانكليةفىلبارنجقائدًابعدفيماوأصبح
.142عشر

كانوقتفىالشمالقضيةتأييدفىالرغبةهوالوقتذلكفىالشاببارنجبهمتازاوما
ذلكبعدالتايمزلمحرركتب، وكماالجنوبيؤيدونالبريطانيينالنخبةرجالمعظمفيه

لم) الجنوب (للكونفدراليينالمؤيدةالصحفتنشرهكانتلماتصديقهإن "القرنبربع
أطلعوهعندمابالسخطيشعرذلكوجعله. 143"أمريكاإلىوصولهبعدواحدًاأسبوعًايصمد
أنإلعتقاده، تشارلستونفىجنوبيةمدفعيةبطاريةمنأطلقتهوايتوارثقذيفةعلى

.144الحصارفرضرغمالتهريبطريقعنبريطانيامنجلبالسالح

سانتنهرمصبعندنيوبرونزويكفىللصيدكنداإلىبارنجإتجهالتجربة، تلكوبعد
لهوقعتالتىالحوادثالهنود، ومنمندليليينصحبةأسابيعستةقضى؛ حيثلورانس

السباحة،إجادتهلعدمالقارببهمنقلباعندماالهنوداألدلةألحدإنقاذهالرحلةهذهفى
ذلكوبعد. 145غرقًاالموتمنبذلكفنجاالماءفوقرأسه، وأبقىالطويلشعرهمنفجذبه
يعودأن، قبلساوثامبتونإلىنيويوركمنهانسااأللمانيةالباخرةمتنعلىبارنجسافر
أيامثالثةخاللهاالعائلية، قضىالمصالحبعضلقضاءالمتحدةالوالياتإلىالفورعلى
.146إنجلتراإلىمعًاعاداثمبنيويوركتومأخيهمع

مالطافىستوركسمع
فىلمالطاحاكمًاعينقدستوركسهنرىالسيرأن، علملندنإلىبارنجعادعندما

.عسكريينكمعاونينأخرىمرةمعهيعمالأنستراهانومنمنه، فطلب1864نوفمبر
.بعدفيمابارنجبهمالحقثمنوفمبر30فىفاليتاإلىوستراهانستوركسوصلوقد

142Jay Luvaas, The Education of any Army: British Military Thought, 1815 – 1940 (Chicago:
University of Chicago Press, 1964), 109 – 12.

143Baring to Moberley Bell, 3 Apr. 1890, MBL, TA (1890.(
144BN 39
145BN 108 – 9, 111.
146BN 111 – 12.
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المتوسط،البحرجزرمنجزيرةإدارةفىيعمل– أخرىمرة – نفسهبارنجوجدوهكذا
الجزيرةفىالسلطةكانتأخرىومرة. النابليونيةالحروبفىبريطانياعليهااستولت

يعينلمالطاالبريطانىالحاكمكان، وإنالمحلىوالمجلسالبريطانيينالموظفينبينقسمة
المعينينبينمنوكان.أعضاءثمانيةبإنتخاب، ويكتفىالمجلسأعضاءمنعشرة
أدتالمختلفةالعناصربينخالفاتهناككانتأيضًاأخرىومرة.المالطيينمنخمسة

حاكمًاستوركسعينلذلكونتيجة. لومارشانجونالسيرالسابقالحاكماستقالةإلى
علىيعملبأنالمستعمراتوزيركاردويلاللوردمنخاصةتعليماتللجزيرة، وتلقى

الماليةالمواردبشأنقرارتخاذاعدمعلىوالحرصالمنتخبيناألعضاءتعاونكسب
.147الخاصالطابعذاتالظروففىإالموافقتهمدون

تعدادإجراءوعند. أميال8وعرضهاميًال17طولهاكورفو، يبلغمنأصغرمالطاكانت
فىيدخلوال (بريطانيًا1263بينهم، منالسكانمننسمةألف120بها، كان1861عام

الميناءفاليتاعاصمتهامعالمأهمومن. أجنبيًا1126والبريطانية)، الحاميةرجالالعدد
يوحنا، ودارالقديس، وكاتدرائيةالمقدسىيوحناالقديسفرسانقادةالكبير، وقصور

جزيرةأنطونيو، وهىسانفىصيفىريفى، وبيتالحاكمقصرهناكوكان. األوبرا
مناسبًامكانًاكوليردجالبريطانىالشاعرفيها، ريفية، وجدأميالأربعةمساحتها

.148خالببانورامىمنظرعلىرائعة، ويطلحديقةهوائها، وللمنزلوإعتدالإلرتفاعها

الجديداإلنتخابقانونحسبالعامةاإلنتخاباتإجراءستوركسأصدرهأمرأولوكان
خاضعةسلميةتكونأنيجببأنهااإلنتخابات، ووصف1865يناير14 – 9بينفيما

ينتسبونممنفقطواحد، باستثناءنتخابهماتمالذينالثمانيةاألعضاءجميعوكان. للنظام
فى، فيشيراإلنتخاباتتلكرصدففاتههناكبارنجيكنولم. 149"المعارضةحزب "إلى

دامترحلةبعديناير10فىنابولىإلىوصلأنهإلى1865مناألولىالشهوريومية

147Edith Dobie, Malta's Road to Independence (Norman: University of Oklahoma Press,
1967), 18, 21 – 20.

148Richard Holmes, Coleridge: Darker Reflections, 1804 – 1834 (New York, Pantheon
Books, 1998), 19.

149Storks to Cardwell, 24 Jan. 1865, PRO, CO 156 / 206.
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الصعبمن، لذلكلندنإلىعادبنابولىشهورثالثةقضاء، وبعد150ساعاتثمانى
مناألولالنصفطوالللحاكمكمعاونالجديدعملهموقععنغيابهأسبابعلىالوقوف

)أيضًاإيثلوربما (أمه، ولعلستوركسبموافقةكانالغيابذلكأنالواضحومن. العام
–أيضًا – ، ولعلههناكمعهابالبقاءلهيأذنأنالحاكممنوطلبتبنابولىعندئذكانت
.بكورفوقضاهاالتىالستالسنواتعنالسابقةإجازاتهرصيديستنفذكان

علىيطلالذى" بريتانيكجراند "بفندقجناحًابارنج، استأجربنابولىوجودهوأثناء
الطريقيجوبونالمتأنقينالزواريشاهدكياجا، حيثدىوالريفييراناشيونالفيالحدائق
نشاطفىوالدتهوصولعلىالسابقةالعشرةاأليامقضى، وقدبعرباتهمالساحلقرب

التىالشخصياتمنبعددصلةعلىكانأنه" المالحظات "منيبدو؛ إذمتصلجتماعىا
شابًاكانأنهآخر، وخاصةإلىبيتمنينتقلالشتاء، فكانلقضاءنابولىإلىجاءت
كورفوفىلإليطاليةدراستهتكونأنأوروبا، والبدفىمعروفةأسرةإلىينتمىوسيمًا

التىالمدينةهىنابولىكانتولما. االجتماعيةاألوساطيبنالتحركعلىساعدتهقد
جتماعيةاصالتلهاكانتالعائلةأن، فالبدالموسيقىلتعلمالزواجقبلأمهقصدتها
.المدينةفىواسعة

بمقصورةجلسحيثيناير16يومكارلوسانبأوبرااألولىسهرتهبارنجوقضى
فيها،الغناءأعجبهالتىلروسينى" مصرفىموسى "يتضمنالعرض، وكانجايرييلى

باكهاوسالليدىبيتفىراقصحفلحضربيومينذلكوبعد. الباليهيعجبهلمولكن
قدمتهبها، وقدمعجبًاكانأنهالواضحسالزا، ومندىمارجريتبإسمأيضًاتعرفالتى

جابرييللىمدامبيتزارالتالىاليوموفى. السياسيةاإليطالىالمجتمعنخبةمنللكثير
.الليلمنتصفحتىالعشاءبعدمدعوًا، ورقص15منواحدًاكانحيث

، وشخصDاآلنسةبصحبتهايناير، وكانت21التالىالسبتيوموصلتأمهأنويبدو
ذلكإلىيشيرال، فهوإرنجتونإيثلكانتإذاماندرى، والEبالحرفإليهأشارآخر
تحديددونإيثلتدعىمنمرضمارس3فىذكرقدكانبعيد، وإنأوقريبمن

150BA, DEP 121. 10. The handwriting is tiny, full of Personal Shorthand, and often difficult
to understand.
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التى (إبنتهبسفريسمعأنإرنجتونرونالدالسيرقبولعنأيضًاتساؤلوثمة. هويتها
دورأمهلعبتلوحتىرسميًايخطبهالمشابًالتقابل) العشرينأوعشرالتاسعةفىكانت

كانعندماالقبيلهذامنشئعلىاإلتفاقتمقديكونأنالممكنومن. لهاالوصيفة
اإلحتماالتكلتبقىكل، علىبساندوكضيعتهمفىإرنجتونوآلبلندنأمهعندبارنج
.قائمة

، وهناكالكرنفالموسمالوقتورفاقها، كانأمهمعالتاليةاألياممعظمبارنجأمضىوقد
آليعرفنالالتىالنسوةوجاءت. الفندقشرفاتمنالناسيراهابالشوارععروض

إيفلن، ولكنالكريكيتللعبفوكسومارىبورجدىإديثودعتهماألملزيارةبارنج
الزياراتفىينشطبدأينايرنهايةوعند". لمرضه "الحضورعدمعنإعتذربارنج

أصدقاءمجموعةبصحبةأووحدهبهايقومكانإذامايتضحأخرى، والمرةاالجتماعية
حفلحضرالتالىاليوملفلوتو، وفىمارتالسماعاألوبراإلىذهبيناير29ففى، والدته

،الرقصاتكلأدىصباحًا؛ حيثالرابعةحتىاستمرالذىأبريتوساندوقةعندرقص
.األيامتلكفىكثيرًايلتقيهاكانأخرىإمرأةباراجا، وهىدىجارونيتمعوخاصة

.الدوقةمعبالجلوس، واستمتعفيهللبالط، وشاركراقصحفلأولحضرفبراير2وفى
.جارونيتفيهالرقصشاركتهخيرىرقصحفلحضرفبراير4وفى

ريفنجالبريطانيةالبارجةوصلتبالبحرية، فعندماأمهعالقاترعايةأيضًاعليهوكان
التالىاليوموفى. فبراير7مساءالعشاءلتناولاألدميرالاألم، دعتنابولىميناءإلى

مراقصةذلكوتالالبارجة،ظهرعلىالغذاءلتناولوبطانتهابارنجأسرةدعيت
حفلحضرباألوبرا، كماآخرانحفالنبارنجإيفلنوحضرالبارجة، متنعلىالمدعوات

.السابقنابولىملكبقصرفبراير12يومعشاء

الصداعمنيعانونالفراشفىأسبوعين، فقضواوعائلتهإيفلنالمرضأصابذلكوبعد
واحد،يومفىمراتأربعلعيادتهمالطبيباستدعاءالمرضحدةمن، وبلغوالحمى
الجميعشفىعندمامارسإلىبارنجإيفلنميالدبعيداإلحتفالتأجيلذلكعلىوترتب

فلمأخرىمرةالمرض، عاودهمارسفىحفالتبضعحضوروبعد. المرضمن



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

77www.RaoufAbbas.org

هويشف، ولمإيمانويلفيكتورالملكميالدبعيداإلحتفاللحضورالدعوةتلبيةيستطع
.مارسنهايةفىوبومبىآمالفىإلىرحلةفىالمدينةتركاأنبعدإالووالدته

بزيارات، والقيامالخيلسباقمشاهدةفىنابولىفىاألخيرةاأليامبارنجإيفلنوأمضى
)الغامضة (EوDواآلنسةوالدتهصحبةبالقطاررومازيارةذلكفىبمااألصدقاءلوداع
وجاليرىبطرسالقديسكنيسةذلكفىبماالمدينةمعالماألصدقاء، وزارواودعواحيث

.الكريكيتولعبعليهاوالمراهنةالخيلسباقمشاهدةدوريا، وكذلكبقصرالفنون

وبيزالجهورنعبرباريسإلى، متجهينأبريل14فىبالقطاررومابارنجآلوترك
منأصدقائهممعالعشاءتناولواباريسوفى. وديونوماسونوتورينووبولونياوفلورنسا

التويلرىبقصرأقيمرقصحفل، وحضرواتاليرانأحفادأحدلتقوااحيثستانلىآل
وعند. صباحًاالثانيةحتىبالرقصبارنجإيفلناستمتعحيثاإلمبراطورةمنبدعوة

السينلنهراليسرىالضفةعلىالقائمالقصركلووسانفرساىلقصرزيارةمنعودتهم
واإلمبراطورةالثالثنابليوناإلمبراطوريقضى، حيثباريسمنأميالبضعةبعدعلى

الذىالقمرضوءفىبولونياغابةوسطبعربتهم، ومرواوالصيفالربيعمعظمأوجينى
مايو، ثم20فىفولكستونإلى) وحدهإيفلنوربما (بارنجآلوصلوأخيرًا. جذابًارأوه
طريقهمافىللحاكمآخرينمعاونينبارنجإيفلنإلتقىوهناك. التالىاليومفىلندنإلى
لمالتىالرحلة، تلكعن" باليوميات "جاءتالتىالمقتطفاتتنتهىهنامالطا، وإلىإلى

".المالحظات "فىشيئًابارنجعنهايذكر

أوائلهناكإلىعادقدكانفاليتا، فإذاإلىبارنجوصولموعداليقينعلمنعلموال
يونيو5منالمدةفىإنفضالذىالجديدللمجلسعشرالثالثالجلساتآخريونيو، لشهد

إبتدعاألمور، وقدإليهآلتبماسعيدًاكانستوركسأنالواضحومن. ديسمبر29إلى
ذلك، من1870عامالحربوزارةإلىنتقلاعندمابارنجيستخدمهاسوفجديدةأشياء
التىاللجانفىإشراكهمطريقعنالحكومةبمقترحاتالمنتخبينالمجلسأعضاءربط
أغسطسفىعادقدبارنجكانوإذا. 151فيهااألغلبيةإعطائهم، معالمقترحاتهذهتضع

151Storks to Cardwell, 6 Jan. 1865, PRO, CO 158 / 206.
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كانبارنجأنالمؤكدمنوكان. 152روحًا1600حصدالذىالكوليراوباءبتجربةليمر
لجنةلرئاسةجامايكاإلىبالتوجهأمرًاستوركستلقى، عندما1866ينايرفىموجودًا
بهاقامالتىالمسلحةالثورةلسحقإيرجونالحاكمتبعهااالتىالطرقفىملكيةتحقيق
الثامنةفىلندنمنالواردةالبرقيةشفرةحلتم، فقدالسابقينالمزارععبيدبعض

إتجهتحربيةسفينةوستراهانوبارنجستوركسركبالظهربعدالثالثةصباحًا، وفى
.الغربيةالهندجزرإلىبهم

Eyreإيرالحاكمأعمالفىالتحقيق
فقد. لندنقلقأثارإيرالحاكمسلوكأنإلىالفورعلىستوركسرحيلفىالسببيعود
لندنإلىشهرمدىعلىالثورةسحقأنباء، ووصلتالسابقأكتوبرفىالثورةقامت

أومنصبهمنالفورعلىالحاكمطردالمعارضةأحزابحارًا، وطلبتنقاشًاوأثارت
قواتتقمولم. لصالحهعملهانتيجةتأتىأنالحاكممؤيدو، تمنىتحقيقلجنةتشكيل

وقد. منازلهمإحراقتم، بلفحسبالسودالجامايكيينمنخمسمائةبقتلوالجيشالشرطة
جورجالرئيسىالمحلىمعارضهبإعدامقامثمالعرفيةاألحكاملفرضالفرصةإيرنتهزا

لندنصحافةشنتوقد. بجامايكاالتشريعيةبالجمعيةعضوًاكانالذىجوردونوليم
تقاريرعلىردًاالميليشياقادةرسائلبنشر، وقامتالتصرفاتتلكعلىشديدًاهجومًا
،أحرقتالتىالمنازل، وعددإعدامهمتمومنالمقتولينأعدادالمضللة، ذاكرينالحاكم

.153محاكمةدونتمكلهذلكأنإلىوأشاروا

الحاكمإيقاف، وتمسريعتصرفإلىبالحاجةالمستعمراتوزيركاردويلاللوردوشعر
.منهبدًالمؤقتًاحاكمًاستوركسختيرا، والتحقيقنتهاءاحتىالعملعنإير

اإلسبانية، وبدأالمدينةفىهاوسكنجزفىيناير20فىاألولىللمرةاللجنةجتمعتاو
تشارلزاللجنةلسكرتيرمساعدينوستراهانبارنجوعمل. 25يومالشهاداتسماع

)بارنجقولحسب (تضطرهمكانتالتىالشهاداتملخصتسجيلعملهما، وكانراوندل

152Storks to Cardwell, 11 Nov. 1865, PRO, CO 158 / 207.
153Bernard Semmel, Jamaican Blood and Victorian Conscience: The Governer Eyre

Controversy (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1976), 13 – 23.
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فىاللجنةواستمرت. حدأقصىإلىمرهقًاالعمل، فكان154القسمبتكرارالشاهدلمطالبة
وبارنجاللجنةأعضاءبهاقامزياراتذلك، وتضمنمارس21حتىيومًا41عملها

للجزيرة،الشرقى – الجنوبىالطرففىمورانتخليجحولبالثورةتأثرتالتىللمناطق
.155شاهدًا730إلىعملهاخاللاللجنةواستمعت

السودمنالشهوديواظبواجهتها، فلمالتىللمشاكلدقيقًاوصفًااللجنةتقريرويقدم
منهمالكثيراللجنة، وكانجلساتحضورعلى– المتعلمينوغيرالمتعلمين – والبيض
.السياقنعالخروجمندائمًاتحذرهمأناللجنةعلىالمطلوبة، وكاناألدلةقيمةيجهل

فورًالهمتدفعسوفأنهااللجنة، فظنوامهمةطبيعةفهمسوءفىآخرونشتركاو
.جرمًارتكبواامنعلىالحالفىالعقابتوقعأوأتلفتالتىالممتلكاتعنالتعويضات

، يتكلمونمتعلمينغيرفالحينمعظمهمكان" بالزنوج "التقريروصفهمعنيتعلقوفيما
، والالتواريخأواألرقامتحديدعلىقدرةلديهمفهمها، ليسيصعبغريبةبلهجة

صفحاتعددوبلغ. 156بجروحمصابًازالما، وبعضهمبوضوحاألمورطرحيستطيعون
أسابيععدةمدىعلىبعد، ونوقشتفيماطباعتها، تمالصفحاتمنآالفبضعالشهادات

.النهائيةالنتائجإلىالتوصلقبل

نتائجمنإليهوصلتماإلىإطمأنتاللجنة، فإنهاواجهتهاالتىالصعوباتجميعورغم
درسواالذينالمؤرخونأيضًايؤكدهماالتقديرية، وهوأوالثابتةاألدلةطريقعنسواء
الثالثالنتائجإلى، وصلتالحوادثلمساراللجنةعرضتأنوبعد. 157القضيةهذه

،األراضىإيجارمنللتخلصالسلطةمقاومةإلىتهدفكانتالثورةأوًال، أن: الرئيسية
الثورةأنوثانيًا. وحدهملهماألراضىتخلصحتىالبيضعلىللقضاءسعواوأنهم

ذلكعلىالسرعة، ترتبمنالدرجةنفسعلىبالقوةتواجهلمبسرعة، وإذاإنتشرت
للطريقةالمديحبعضثالثًا، رغم. الممتلكاتوضياعاألرواحوإزهاقالخسائرمنالمزيد
وتوقيعاإلعدامفىوالتوسعالعرفيةاألحكامتطبيقاألمور، فإنإيرالحاكمبهاعالجالتى

154BN 127.
155Report of the Jamaican Royal Commission 1866, 9 Apr. 1866, 10, Baring's own copy can

be found in CP / 2, FO 633 / 98.
156Ibid, 7 – 8.
157Ibid, 8.
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وإنتقد، 158وقاسيةمشينةتصرفات، كانتالمنازلضوابط، وإحراقدونالجلدعقوبة
لهيكنلمالذىالسجينجوردونحيالالعسكرية، وخاصةالمحاكمعملطريقةالتقرير
.حدثفيمادخل

لقراءتهمهلةإيريونيو، وأعطى18فىالتقرير، وصدرلندنإلىذلكبعداللجنةنتقلتاو
باإلثارة،حافلةفترة، وكانتلهالمضادةوتلكمعهصفهفىالتىاألدلةودراسةبعناية

التقريرصدورجاء، بلنتائجمناللجنةإليهتوصلتلماالفعلردإلىذلكيعودوال
بتهمةللمحاكمةإيروقدم. قوةالعامللشعورأعطىمماالثانىاإلصالحقانونأزمةوسط

كانبارنج، فإنببراءتهصدرقدالحكمأنورغم. التصرفوسوءكبرىجرائمإرتكاب
فيهقاملندنسادسياسىمناخوسطاللجنةإليهاتوصلتالتىالنتائجعنللدفاعمضطرًا

الدفاعحملةفىبالمشاركةوديكنز، وكارليلوتنيسون، راسكينأمثالمنالكتابكبار
فىيذكر، ولكنهالحدثهذافىالشخصيةبارنجنظروجهةنعرفوال. إيرعن

أنالغربية، كماالهندشئونعنشيئًايعلمالألنهمخطئًاكانإيرالحاكمأن" المالحظات"
تعصبههوالمنصبهذافىتعيينهدونتحولأنشأنهامنكانشخصيةطباعًاله

الخاصةمعتقداتهملهمالذينالسابقينالعبيدمنسكانهامعظمبالدفىاإلنجليزيةللكنيسة
.بهم

فىالبريطانىالحكممنقرنينبأنعتقادهاجامايكا، هوفىبارنجتجربةمنبقىوما
.159القروىاإلبتدائىمدرسمستوىمنمتعلم"، أرقىزنجى "تكوينفىفشلتالبالدتلك

تحققلمالعبيدتحريرسياسةأنعندئذ، منلندنفىالسائداالتجاهمعالرأىهذاويتسق
عملهممجاالتتنويععلىيشجعوالمالمحررينالعبيد؛ ألننجاحمنلهامقدرًاكانما

التىالثالثالمستعمراتفىبارنجتجربةأنالزراعة، ويبدوعلىاإلقتصارمنبدًال
أنيجبالذىالحكامنوعيةعنفكرةيكونجعلته) وجامايكاومالطاكورفو (بهاإحتك
.المستعمراتإدارةإليهمتسند

158Ibid., 40 – 1.
159BN. 131 – 2.
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فاليتاإلىعادعندما1866ديسمبرحتىبمالطاعملهستوركسهنرىالسيريستأنفلم
إلىمنهمقدمًاطلبًانجد؛ ألننابينهممنبارنجكانإذاماندرى، والمعاونيهبصحبة
مالطاحاكمشغلوقد. 160مارسيلياإلىلندنمنالسفرأجرةلصرفالمستعمراتوزارة
أعضاءثالثةمنمنهاكلتتكونبحيثالمختلفةالمناطقلجانتكوينفىشهورأربعة

أنأحسالتىالمحليةاالستشارةدائرة، لتوسيعالحاكمإدارةموظفىمنثنيناومنتخبين
تكوينيساعدأناآلمال، وعلق1865عامالكوليراوباءمشكلةتفاقموراءكانغيابها
.161الشربمياهوتوفير، وإنارتهاالشوارعبنظافةباإلهتمامالسكانإقناععلىاللجانهذه
كتبوقد. أبريلفىاجتماعاتهتفضأنقبلجلسةعشرةإحدىالتشريعىالمجلسوعقد

الطيبالشعورسادهااالجتماعاتأنباكنجهامدوقالجديدالمستعمراتلوزيرستوركس
مديرمنصب، ليشغلبأيامذلكبعدمالطاستوركستركوقد. 162العدالةمراعاةبسبب

.عامومراقبوزارةوكيلدرجةإلىشهوربضعةبعدرقى، ثمالحرببوزارةالمساحة
بمنطقةلىويرثكناتفىالمدفعيةبسالحضابطًاعملهليستأنفإنجلتراإلىبارنجوعاد

.إسكس

السياسيينبأداءإنبهرأنهزعم" المالحظات "بارنجكتب، عندماعدةسنواتبذلكوبعد
مسرحعلىيهيمنونالذينالمهيجينمنمجموعةبأنهممالطا، ووصفهمفىالمحليين

الجزرتحريربضرورةإيمانهبينوميز. البالدسكانومصالحآراءيمثلونفاليتا، والذين
لإلمبراطوريةكبرىإستراتيجيةأهميةذاتعتبارهاابمالطاإلىاأليونية، والنظرة

يجبثم، ومنالخصوصوجهعلىالملكيةالعسكرية، وللبحريةالناحيةمنالبريطانية
عندقمعهاأوالمعارضةوتحييدالبالدلممثلىالترضيةمننوعتحقيقعلىالحرص
بالراديكالية،فيهاتأثرالتىاأليامتلكفىحتىيكنلمبارنجأنيبدووال. 163اللزوم
نتخاباتافىممثليهمختيارافىالسكانوحقالمستعمراتفىبالديموقراطيةحقًايؤمن
متطلباتبينالتوازنمننوعتحقيقهوالبديلولكن. البالدأهالىمصالحعنتعبرحرة

وقد. السكانمنالعريضةللقاعدةالضروريةوالحاجاتالمجتمعاتتلكفىالعلياالفئات

160Storks to Sir Frederick Rogers, 27 Dec, 1866, PRO, CO 158 / 208.
161Storks to Caerenarvon, 2 Feb. 1867, PRO, Co 158 / 211.
162Storks to Buckingham, 13 Apr. 1867, PRO, Co 158 / 211.
163BN 114.
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التاسعالقرنستينياتفىذلكعتقداكما (إصالحىعموممجلسيدعلىذلكيتحقق
أمور، تتولىالغرضعنالمنزهةالمثقفةالكوادرمنمجموعةطريقعنأو) عشر

هذهنقلتفإذا. األحرارحزبرجالبعضبهاآمنالتىالمثاليةالفكرةاإلدارة، وهى
منذاإلمبراطوريةلحكمنموذجًاتصلحأنهابارنجاإلمبراطورية، يرىإلىالفكرة

.164بعدهاوماعشرالتاسعالقرنسبعينيات

:األحرار، راجعنظربوجهاتيتعلقفيما164
Vincent, Formation of the Liberal Party, 16 – 17.
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الخامسالفصل
العسكرىوالمصلحاألركانضابط

)1867 – 1872(

األركانكلية
عنغيابهأن، والبد165يناسبهالماالجيشحياةإلىعودتهفىوجدأنبارنجلبثما

منجغرافيًاقربه، ورغمذلكفىأثرهلهكانومالطاكورفوفىسنواتتسعالجيش
التىالشخصيةالوحيدةبها، والحادثةالزواجعلىالقدرةمنماليًايقربهلمذلك، فإنإيثل

قامالمختلط؛ حيثللزواجرتياحهاعدم– ضمنًا – فيهايبدى" المالحظات "فىسجلها
مجموعةعلىموعظةليلقىماننجإدواردهنرىوستمنسترفىالكاثوليكأسقفبزيارة

الناسدعوةمن، فبدًالاألسقفعظةسماعهعندصدمقدأنهبارنجالجنود، ويذكرمن
.166عامةالبروتستانتعلىعنيفًاهجومًااألسقف، شنجيرانهممعبسالمالعيشإلى

،1858عامتأسستالتىالجديدةاألركانبكليةاإللتحاقبارنجقصير، قرروقتوبعد
للقبولختباراهناك، وكان1862عامسارىبمنطقةكمبرلىفىدائمسكنإلىنتقلاو

أولئكمنخاصمعلميدعلىالفرنسيةللغةمكثفةدراسةفىأسابيعبضعةقضاءإقتضى
ترتيببالكلية، وجاءاإللتحاقعلىالضباطإقبالوراءمنعيشهميكسبونكانواالذين
فىبدأالذىالدراسةبرنامجفىالفورعلىمتقدمًا، وقبلعشرينبينمنالثانىبارنج

.عامينلمدة، واستمر1868فبراير

،القرمحرببعدالعسكرىالتعليمبترقيةاإلهتمامإطارفىاألركانكليةإنشاءوجاء
الطبوغرافية،الخرائطالعسكرى، ورسمالتاريخ: األولىبالسنةالدراسةموادوضمت

موادوتضمنت... السنةنهايةفىمتحاناالفرنسية، ويعقد، واللغة، والفلكوالرياضيات
العسكرى،العسكرية، والقانونالعسكرى، واإلدارةالتاريخ: الثانيةبالسنةالدراسة

إختيار– أيضًا – الطالبعلى، وكانالعسكرية، واالستطالع، والمساحةوالتحصينات

165BN 139.
166BN 139 – 41.
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األلمانية – الفرنسية (الحديثة، واللغاتالرياضيات: مجموعاتثالثبينمنموادثالث
سالحمندعمًاتلقىالعسكريةالهندسةمادةوكانت167التجريبيةالهندوستانية)، والعلوم– 

الجسور، وغيرها، وبناءالعملميادينبسطفىعمليًابيانًايقدمالذىالملكىالمهندسين
المشاركةدونالمالحظةعلىفيهاالطالبدورقتصراالتىالهندسيةاألعمالمن

اإلمدادنشاطواحدًا، وتضمنتأسبوعًاالعسكريةاإلدارةدراسةواستغرقت. العملية
وتصميمها،المعسكراتوالبر، وتخطيطالبحرفىوالتمويناإلمداد، ومناوراتبالمؤن

ويبدو. 168أسبوعكلالساعةونصفساعةبواقعأسابيعثالثةمدىعلىاللغاتتعليموتم
أنأدركعندمابعدفيمااإلختيارذلكعلىندمأنهرغماأللمانيةاللغةختارابارنجأن

العاموإنتهى، 1872169عامكالكتاإلىذهبعندمالهنفعًاأجدىكانالهندوستانيةتعلم
ثالثةهناككانالمواد، كماتلكمنموادسبعفىخارجينممتحنينأماممتحاناب

، وبذلكالخيلركوبفىاإلجباريةالدروسذلكإلىأضف. 170سنويًاداخليةإمتحانات
.171"المدرسىللنظام "مشابهةللضباطاألركانكليةفىالدراسةبدت

إليواءمصممًا، كانبنيثورنجيمسصممهاإليطالىالطرازعلىبمبنىالطالبوأقام
واحدسخانمحدودة، وثمةاالستحمامتسهيالتكانتإسبرطى"؛ إذبأسلوب "طالبًاأربعين
،الساخنالماءمنواحد) كوز (سوىاالستحمامعندضابطلكليوفرالبالمطبخللماء
منمناسبةكميةبتسخينخادمهيكلفأنعليهالضباط، كانمنساخنًاحمامًاأرادفمن

،الكريكيتلعبعلىقتصرافالتسليةوقت، أما172الثانىبالدورالمطبخموقدعلىالماء
عتمداممنوعة، فقدالخارجمنبخدماالستعانةكانتولما. الصيدالضباطبعضومارس
إلىيحتاجكانالضابطالطالبأنذلكذاتها، ومعنىبالكليةالعاملينالخدمعلىالطالب
.173"الالئقبالمستوىيعيشحتى "راتبهإلىإضافةسنويًاجنيهمائةإنفاق

167Brian Bond, The Victorian Army and the Staff College, 1854 – 1914 (London: Eyre
Methuen, 1972), 88 – 92.

168Brevet – Major A. R. Godwin – Austin, The Staff and the Staff College (London:
Constable, 1927, 130 – 7.(

169BN 151.
170Bond, Victorian Army, 88 – 92.
171Ibid. 92.
172Godwin – Austin, Staff and Staff College, 129 – 30.
173Ibid, 142, 44.
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كليةتقدممدىفىللنظر1868يونيوفىشكلتملكيةلجنةأنبارنجحظحسنومن
فىكبيرخالفهناككان، فقدالطالبمنوغيرهبارنجآلراءاللجنة، واستمعتاألركان
حولالضباطكبارمنقويةمجموعةهناكالعسكرى، وكانتالتعليمحولالجيشأوساط
خارجتدريبأىأنترى– المسلحةللقواتالعاموالقائدالملكةعم – كامبردجدوق
اللوردحولتحلقتأخرىمجموعةوثمة. للوقتمضيعةيعدالعسكريةالفرقإطار

أنترىستوركسهنرىوالسير– الحربوزيرأصبحأنلبثماالذى – كاردويل
عنهمغنىالاألمريكانأواأللمانالضباطمثلجيدًاتدريبًاالمدربيناألركانضباط
لدىسفيرًابعدفيماأصبحالذى، دافريناللوردالملكيةاللجنةرئاسة، وتولىاآلن

 –بارنجتوماساللجنةأعضاءبينمنالهند، وكانفىللملكنائبًاثمالعثمانىالسلطان
.1866فىالمتوفىلوالدهخلفًانورثبروكلوردأصبحقدكانالذى– إليفلناألكبرالعم

بالكلية، فلممستجدًاكونهمعتتناسبالبالغةبالنفسبثقةللجنةمالحظاتهبارنجوقدم
لإلمتحاناتيستعدونالضباطأنللجنةذكر، فقدالعامنصفسوىبهالتحاقهاعلىيمض

يعتبرإنهوقال. اإلمتحانبعدالدراسةموادعنشئكلينسون، ثمبسويعاتعقدهاقبل
ذىمنأكثرالعملىالطابعتتخذأن، ويقترحاإلطالقعلىالموادأهمالعسكريةاإلدارة

النظامظلفىسريعقرارتخاذاعلىاألركانضابطتدريبكيفيةعنوتساءل. قبل
منأنهشهر، رغممدةفىقريةعندفاعبإعدادكلفبأنهمثًال، وضربالحالى

كليةأنرأىأنهغير. 174ساعاتستخاللللهجومعرضةالقريةأنالمفترض
مناألعظمفالسواد. موجودةتكونأالمنقصور، أفضلمنبهامارغم: "األركان
التىالعسكريةالمهامإطارخارجشيئًايعرفونوالمباشرةبمهامهميكلفونالضباط

كليةدون (إليهايحتاجونالتىبالمعرفةللتزودالفرصةلهمتتاحتكادبها، والكلفوا
.175)األركان

174Royal Commission on Military Education: Minutes of Evidence, First Report (1869),
quoted in Bond, Victorian Army, 92.

175Bond, Victorian Army, 103.
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، يتمثلالمهنىمستواهمتحسينعلىالضباطلتشجيعبارنجبذلهالذىاآلخرالجهدوكان
،176"األركانكليةمقاالت "بعنوانصغيرمجلدضمهاأوراقثالثمنسلسلةنشرفى
الهدف، وكان1869و1868عامىدراساتهمنكجزءقصيرةبمقدمةالمقاالتكتبوقد
هذهعمل، طبيعةاألركانبكليةلهمعلمالالذينوالضباطالعامالرأىإطالعمنها

العسكرىالتاريخمحاضر – آدمزالماجورمنتشجيعًاالمقاالتهذهولقيت. الكلية
فىالتغير: "المقاالتعناوين، وكانت1848عامالنمساوىبالجيشخدمالذى– بالكلية
الحملة"،علىوتعليقاتUlmأولمموقعة""، و1815إلى1792منالحربفنون

الواضحالحملة"، ومنعلى، وتعليقات1866ديسمبر26 – 1منبولندافىالعمليات"و
توجهجميعًاالشخصية؛ فالمقاالتآدمزالماجورهتماماتاتعكسالثالثالمقاالتأن

الكبيرةللتغيراتبارنجاستجابةإلىتشيرأنهاكما. العسكرىالتاريخأهميةإلىاألنظار
1866و1864فىالبروسيةالحمالتإلىاألمريكيةاألهليةالحربمنالحروبإدارةفى

كلأنبارنجواعتبر. 1870عامالفرنسىللجيشاأللمانهزيمةحتىتصاعدتالتى
.األركانقادةبهقامالذىالمتميزالعملإلىاألولىبالدرجةتعزىالنجاححاالت

.الضباطمندفعتهرأسعلى1869ديسمبرفىتخرجحتىدراستهفىبارنجأحسوقد
بقسم1870مارسفىيعينأنقبلألدرشورتفىالفرسانبفرقةوجيزةفترةوخدم

بقسميعرف– بعدفيما – أصبحما، وهوالحرببوزارةواإلحصاءالطبوغرافيا
التىالعسكرىاإلصالحمعركةقلبإلىاإلنتقالهذابهدفعوقد. العسكريةالمخابرات

اللوردمن، وجعل1868عامللحربوزيرًاأصبحالذىكاردويلاللورديقودهاكان
مركزمن، قريبًاوالعشرينالتاسعةفى– عندئذ – بارنجوكان. للوزارةوكيًالنورثبروك

الجناحمنقريبًاشابًابوصفهالشهرةإلكتسابكبيرةفرصة، لديهلندنفىالسلطة
.الحاكماألحرارحزبفىاإلصالحى

176)London, Longmans, Green, 1870) "by Lt. Evelyn Baring, RA (11 Berkeley St. 19 March
1870). This was his mother's address.
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كاردويلإصالحات
كشفتالتىالقصورأوجهمنالكثيرلعالج1855عامواإلحصاءالطبوغرافياقسمتأسس
القسمتنظيمأعيد1870عاموفى. العسكريةالخرائطغياب، نتيجةالقرمحربعنها
العملنظامفىللنظرنورثبروكاللوردرأسهاالتىالتحقيقلجنةتوصياتإلحدىتنفيذًا

ذلكمنذالقسموأصبح. 1870فبرايرفىالنهائىتقريرهاوضعتالتىالحرببوزارة
األجنبيةالجيوشعنالمعلوماتبتقديمختصا، والعامللقائدالعسكريةلإلدارةتابعًاالحين

.177األجنبيةالعسكريةوالخطط

والفرنسية، مكنتهاأللمانيةالجيوشبينمقارنةإعدادبارنجعاتقعلىوقعقدأنهويبدو
مامكانفىتدوركبيرةمعركةفىالهزيمةيلقىسوفالفرنسىالجيشبأنالتنبؤمن

أنقبللذلكبارنجتوصلوقد. باريساأللمانيحتلأنالمحتملمن، وأنشالونقرب
،الوقتذلكفىالعسكريةاآلراءمعظمخالفتالنبوءةتلكلكونونظرًا. فعًالالحملةتبدأ
ميًال60بعدعلىسيدانفىالحاسمةالمعركةالتقدير، ووقوعفىالدقةمنقترابهافإن

.178زمالئهعلى، وميزهالرضىموضعجعلهقديكونأن، فالبدمارنفىوليسشماًال
فيهكانتوقتفىوالروسيةالعثمانيةللجيوشتقريربإعداد1870نوفمبرفىوكلف

1856معاهدةلموادخرقهابعدروسياضدحربفىالدخولعلىتوشكبريطانيا

الجيشدراسةهىنفسهكاردويلمنثالثةبمهمةكلفكما. 179األسودبالبحرالخاصة
موجزةترجمةنشرإلىأدى، مماالسلموقتبهايقومالتىالمناورات، وخاصةاأللمانى
بريزونيس)، وكتاب1872" (الحربلعبةممارسة "بعنوانتشيشفتزفونلكتاب

.180)1871" (البروسىالمشاةلسالحاألساسيةالتكتيكات"

األولىبالمناوراتالمباشررتباطهاإلىاأللمانىالعسكرىبالنظامبارنجمعرفةوأدت
؛ فتولى1871خريففىوسارىهامشايرمنوأجزاءيوركشايرفىالبريطانىللجيش

على، ووقعالمحليينالبرلمانوأعضاءاللورداتممثلىضمتالتىاللجنةسكرتارية

177Michael Roper, The Records of War Office and Related Departments 1960 – 1964
(London: Public Record Office Publications, 1998), 213.

178Zetland, Lord Cromer, 45 – 6.
179Ibid., 46.
).الملكيةالحكوميةالمطبوعات (HMSOمنواآلخرالحرببوزارةواإلحصاءالطبوغرافياإدارةمناألولنشر180
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، وخاصةالمناوراتمنطقةسكانمنينيندوالمالجيشبيناألمورترتيبعاتقها
من، وكانالمناوراتنتيجةالمحاصيلإلتالفعرضةكانتالتىالمالككبارأراضى

تبعاهنا. األمرحقيقةالمحليينللفالحينشارحًااألقاليميجوبأنبارنجواجباتبين
منعتراضهايبدىمنعلىقترحامالطا، ففىستوركسمنتعلمهتكتيكًابارنج

شيئًاأنالفترة، رأىتلكذكرياتاسترجعوعندما. اللجنةعضويةإلىاإلنضمامالسكان
مسئوًالاللجنة، وجعلهإلىالمعارضينزعيمضممنأكثرالمعارضةتهدئةيستطيعال

عملهأماكنفىالتكتيكهذابارنجتبعاوقد. 181قبلمنلهارافضًاكانتصرفاتعن
وزيرًاليصبح– زغلولسعد – المصريينمننقادهأبرزدعوةأبرزهاالبالد، لعلخارج

دفعهتممايتجاوزإنجلترا، فلمجنوبفىالسياسةهذهنجحتوقد. 1906عامللمعارف
.182جنيه1200المناوراتعنالناجمةالتلفياتعنتعويضًا

إختصاصها، وتحدد1871عام– أخرىمرة – واإلحصاءالطبوغرافياإدارةتنظيمأعيد
الجيوشوتنظيمبقوةيتعلقفيماعليهاالحصوليمكنالتىالمعلوماتوترتيببجمع"

فىإحرازهيتمالذىالتقدمعلىللوقوفلمعاركلاإلعدادنظامذلكفىاألجنبية، بما
اإلدارةتقسيمتمالمهامبهذه، وللنهوض183"األجنبيةالبالدفىالعسكريةوالعلومالفنون

بارنجبعينها، وأعطىبالدبجيوشالخاصةبالمعلوماتمنهاكليختصأقسامثالثةإلى
ذلكعلىوترتب. 184وإيطالياوالبرتغالوإسبانياألمانياوشمالوأيرلندابريطانيامسئولية

232منوزميليهبارنجراتبزيادة1871يناير24فىأخرىلجنةوقررت. راتبهزيادة

السيدةبراتبذلكمقارنةالطريفمنولعل. سنويًاجنيهًا450إلىسنويًاشلنًا13وجنيهًا
39وهوعليهكانماعلىالسنوىراتبهاإبقاءاللجنةرأتالتىالنظافةعاملةفيرل

.185وشلنانجنيهًا

181Quoted in Zetland, Lord Cromer, 47.
182General Sir Robert Biddulph, Cardwell at the War Office: A History of His

Administration (London: John Murray 1904), 189.
183Roper, Records of the War Office, 214.

184 Captain E. H. H. Collen "Report on the Intelligence Branch, Quarter – Master – General's
Department, Horse Guards", Oct. 1878, PRO, WO 33 / 23, 6.

185"Report of a Committee on the Topographical and Statistical Department", 241 / 1871,
Appendix 253 – 7, PRO, WO 33 / 22.
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األخرى؛ فعلىالعسكرىاإلصالحمجاالتفىلبارنجالشخصيةبالخبرةاالستفادةوتمت
بشأنتوصياتلتضع1870أكتوبرفىشكلتأخرىبلجنةعضو، اختيرالمثالسبيل

الوحداتأنواعلمختلفالالزمةوالمعداتالرجالتحديدمعالمناسبةالعسكريةالمنشآت
غير. 186مدفعيةوبطاريةفرسانمشاة، وفيلقكتيبةذلكفىبماالجديدالبريطانىبالجيش

هنرىالسابقورئيسهونورثبروكلكاردويلقدمهالذىالعونفىيتمثلالبارزنشاطهأن
للضباطيسمحكانالذىالنظامإلغاءعلىبالموافقةكامبردجإلقناعحملتهمفىستوركس

حاميةمناقشاتمثارذلككبيرة، وكانماليةمبالغلقاءالرئيسيةالمناصببشراء
.1871187أوائلبالبرلمان

مجلسفىنورثبروكهوالجديدةالعسكريةالسياسةعنالرئيسىالمتحدثوكان
هناكوكانت. لريبوننائبًاالبرلماندخلمابعدالعمومبمجلسوستوركس، اللوردات
كليةخريجوزميلهبارنجبينهممنبالمعلوماتتمدهماالشبانالضباطمنمجموعة
مصرحتلتاالتىالبريطانيةالحملةقائد– بعدفيما – كانالذىولسلىجارنتاألركان

فيهاذهب" الشراءلنظاموالمعارضالمؤيدالجدل "بعنوانمذكرةبارنج، وأعد1882عام
المذكرةهذهاستخدمت، وقد188الجيشإصالحمفتاحيمثلالمناصبشراءإلغاءأنإلى
.189البرلمانفىالعسكرىاإلصالحدعاةجانبمن

توصياتفىغارقًانفسهبارنجبجامايكا، وجدالخاصةالملكيةللجنةبالنسبةحدثوكما
المعلنةالرغباتضدبالوقوفالوظيفىبمستقبلهغامرالصددهذاوفى. الجدلمنالكثير
بموجبهتمملكىإعالنبصدور1871يوليوفىنهائيًاالمسألةتسويةوتم. العامللقائد
يوردهمماونستنتج. العامذلكفىنوفمبرأولمنإعتبارًاالعسكريةالمناصببيعإلغاء
حقيقىفخرمصدركانالدورذلكأن" المالحظات "فىالمسألةبهذهدورهعنبارنج
.190عنده

.1870PRO, WO 33 / 32أكتوبر30فىاللجنةشكلت186
187Biddulph, Cardwell at the War Office, 108 – 41.
188Quoted in Zetland, Lord Cromer, 48.
189Cromer to Major Leslie, 20 Mar, 1913, CP / 2, FO 633 / 24.
190BN 151 – 4, 161 – 73.
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والهندوإيثللندنحياة
منقريبةمسافةعلىباريدجاردزهورسفىيقعالعسكريةالطبوغرافياإدارةمقركان
،األركانكليةفىتخرجهبعدأمهمعبارنجإيفلنفيهعاشالذىسكويربيركلى11

الثامنةفىتاجرًاوكان (ريتشاردوأخوهوأمهبارنجبالبيتيقيمكان1871لتعدادووفقًا
رئاسةوشكعلىكانالذى – الكبيرإيفلنشقيقندوكان. الخدممنوثمانية) والثالثين

زوجتهمعتشارلزشارع37فىاألسرةبيتمنبالقربيقيم– لألسرةالمصرفىالبيت
.إناث3وذكور3: الستةوأبنائهلويزا

فىتسكنكانتالتىإيثلعمةبوللرليدىمن، القربأمهمعإيفلنإقامةمزايامنوكان
منازللهكانتإرنجتونرونالدالسيرأنسكوير، كمابيركلىوراءبروتنشارع

مانعرفالبالجوار، ولكنأيضًا، وكانتكيرزونوشارعسفنرجروشارعفىبالمدينة
مشكلةبارنجإيفلنمنالزواجعلىوالدهاعتراضاأصبح، فقدبلندنتقيمإيثلكانتإذا

أبريلفىالكاثوليكىبولنجتونالكونتمنتزوجتإيثلشقيقةفينشياأنكبرى، كما
اإلتصالعنبارنجعجزعندماالطرفينبينبالوساطةفينشياقيامعلىدليل، وثمة1867

.نورثمبرالندأوتشيشايرفىبإيثلمباشرة

بالقرببيتهكانالذىنورثبروكباللوردمستمرةصلةعلىبارنجعائلةتكونأنوالبد
الذىآرثرالثانىولدهبفقدنكب، ثم1867منذأرمل، وكانبيكاديللىبالسهاملتونمن

يكبرونهممنسنًاأكبربداحتىالحزنهده، وقد1870سبتمبرفىسفينةبهغرقت
بينإاليرتاحطويلة، والساعات، يعملبواجبهشديدإلتزاملديه، وكانالسنينبعشرات

رغماألحرار، الذينحكومةرجالمنمتنفذًاجناحًايمثلكانكما. واألصدقاءالعائلة
.191بالثروةإهتمامهممنأكثربالثقافةهتموااالعامة، ومنأنفسهمإعتبرواثرائهم

الملكةنائبمنصببتولىعرضًاتلقىعندماتمامًانورثبروكلوردالدهشةأصابتوقد
الفورعلىطلبالمنصبقبولهوبمجرد. مايواللوردغتيالابعد1872فبرايرفىبالهند

كانعسكريًا، ولماسكرتيرًاأوخاصًاسكرتيرًاالهندإلىيرافقهأنبارنجإيفلنمن
الثانية،علىاألولىالوظيفةفضلالعسكرى، فقدالسلكفىقدمًاالمضىيريدالبارنج

191Vincent, Formation of the Liberal Party, 15 – 16.
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غيرتالتىكتلكحوادثمنالبشرحياةفىالتوقعحدوديتجاوزلماآخرمثالوهذا
السياسىباالقتصادخاصةخبرةمعاالستعماريةاإلدارةإلىونقلتهبارنجحياةمجرى
.جالدستونعصرفىالعلومرأسعلىكانالذى

منيعودحتىإنتظارهمنهاالنبأ، ويطلبيبلغهاإيثلإلىرسالةالفورعلىبارنجوكتب
:الشرق

1872فبراير26

إرنجتوناآلنسةعزيزتى

قبللكأكتبأن، وتمنيتسنواتخمسلمدةالهندإلىالذهابوشكعلىإننى
،أخىمعالرسالةهذهأتركأنفضلت؛ لذلكمنكردًاأتلقىأالخشيتىلوالالسفر
.لكلتسليمهاسبيًاليجدعساه

،الموضوعهذاحولمعكأتحدث، ولمسنواتعدةمنذبكتعلقىمدىتعلمينإنك
بيننا،تظلأنيجبمسألةكثيرًا، وهىبهأهتمما، وهومنهموقفكأعرفالكما
شخصيًامنكأسمعلممابعيدزمنمنذعتنقتهااالتىالفكرةهذهعنأتخلىولن

فكرةمنهاجعلتألننىمؤلمًا؛ ذلكيكونعنها، وسوفالنظربصرفمطالبتى
الحقيقةكانتمهمابرأيكإبالغىفىتترددىالأنوأرجو. طويلةلمدةحياتى
لىتكتبىأنفىأطمع، فهلأتوقعكماإيجابيًاردكجاءإذا، ولكنلىمحبطة
السنواتتنقضىحتىباليأسأشعرلنعندئذإننىالمعنى ؟ بهذاواحدًاسطرًا

،ردككانمهمافإنهذلكعكسوعلى. جديدأملعلىأعيشدمتماالخمس
أريدهمامستقبًال، وكلتريدينماوفقالتصرفيمكنك، بلبشئيلزمكالفإنه
أنتظرأنعلىأنأمزائفأملعلىأعيشكنتإذامااليقينوجهعلىأعرفأن

طال، فقدإليكالكتابةعلىإقدامىمنتغضبىأال، أرجوكلاألمل ؟ وعلى
.النتيجةكانتمهماتحملهباستطاعتىيعدلمحتىصمتى

دائمًاالمخلصسأكونأننىثقى
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192بارنجإيفلن

يعكسوهو. 193والثالثينالحادىميالدهعيدفىكتابةمشاعرهعنالقوىالتعبيرهذاجاء
ردًاتلقىأنهيبدوقرار، ولكنبإتخاذلهايسمحالوضعفىإيثلتكونأنمنخوفه

إيثلخطاباتمجموعةبين، فمننورثبروكبصحبةالهندإلىالرحاليشدأنقبلإيجابيًا
ستقيمأنهافيهتخبرها" إيثلعزيزتى "إلى: بارنجهنرىالسيدةمنخطابًاالمحدودة، نجد

ولكن. 194للعائلةحميمةصديقةأصبحتأنهايعنىمماجمعةيومغدًا، وكلحفلة
والدةوفاةقبلأرسلقديكونأنالبدتاريخًا، ولكن– الحظلسوء – يحملالالخطاب

يوليو20فىالهندمنبارنجلهاأرسلهداللةأكثرآخرخطاب، وهناك1874فىبارنج
.195"إيثلعزيزتى "فيهخاطبها1873

192CP/1, Letters and Papers Of the 1st Lady Cromer.
193Ibid.
194Ibid.
195Ibid.
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الثانىالباب
الدوليةوالماليةاإلمبرياليةالحكومةفىالتلمذة

)1872 – 1883(
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السادسالفصل
الهند: الملكنائب

)1872 – 1876(

سمالإلىكلكتامنالهندحكمتعلم
، تاركًا1872أبريل – مارسفىالهندإلىبارنجإيفلنوبصحبتهنورثبروكاللوردسافر
فيمابهليلحقاEmmaإيماوإبنته، الملكلنائبمعاونًاعينالذى) سنة21 (فرانكولديه
إلىبحرًاثممارسيلياإلىبالقطاروبارنجنورثبروكسافروقد. الجويتحسنعندمابعد

وكانت. إسماعيلالخديوبهماحتفىابالقطار، حيثالقاهرةإلىوصالاإلسكندرية، ثم
ذلكبعدوسافر. بعدفيماحياتهمعظمبارنجفيهاسيقضىالتىللقاهرةزيارةأولتلك
بريمجزيرةعبربومباىإلىسجوجالالباخرةحملتهمابالقطار، ثمالسويسإلى

الكتبقراءةفىالباخرةظهرعلىالوقتالملكنائبوقضى. البريطانيةعدنومستعمرة
النبىسيرةالهندوستانية، وقراءةفىاألولىدروسهالهند، وبدأعنوغيرهاالزرقاء
.حذوهحذاقد) بارنج (أخيهإبنأننستنتجأنويمكننا. 196محمد

منلمجموعةتقديمهتمأن، وبعدأبريل29فىبومباىإلىورفاقهالملكنائبوصل
شديدجوفىالهنديةالجزيرةشبهعبرطويلةرحلةالهنود، قطعواألمراءالموظفين

65عادةتستغرقرحلةفىكلكتاإلىالهندشرقحديدسككقطارركبالحرارة، ثم

مكثاوهناك. الملكنائببهايقومالتىالطريقعلىاإلضطراريةالوقفاتعدافيماساعة
علىيقفأننورثبروكاللوردأرادفقد. الهندشمالإلىبرحلةالقيام، قبلأيامبضعة
وأنهى– المحليينالصحفيينالمراسلينألحدبارنجذكرمانحوعلى– بنفسهالهندأحوال
فى، وذلكدلهىشمالالهماالياسفوحعلىتقعالتىالصيفيةالعاصمةسمالفىالجولة

ثموكراتشىالهورفيهاأكتوبر، زار17فىثانيةبجولةالسنةوأنهى. 197مايو28يوم
196Bernard Mallet, Thomas George Earl of Northbrook G. C.S. I.: A Memoir (London:

Longmans Green 1908), 54 – 5; Bernard Cohn, Colonialism and Its Forms of Knowledge:
The British in India (Princeton: Princeton University Press, 1996), 33 – 45.

197Baring to Routledge, 17 May 1872, Letters from Cap. Baring to Persons in India (Simla:
Private Secretary's Office Press, 1873), copy in CP/2, FO 633/1.
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الميالدعيدقبيلديسمبر13فىكلكتاإلىأخرىمرةيعودأنبومباى، قبلإلىبالباخرة
).الكريسماس(

،أوروبيين1872تعدادفىصنفوا7265منهمنسمةالمليوننصفكلكتاسكانعددكان
رجالمنالمهيمنةالعسكرية، والنخبةوالخدمةالمدنيةالخدمةبينموزعمعظمهم
أرضعلىاألصلفىالمدينةبنيتوقد. بينهمواضحتباينوجود، معاألعمال

نهرتسميتهعلىاألوروبيونيصرالذىالنهر، وهوالمقدسالجانجنهرعلىالمستنقعات
القرنمنالسبعينياتفىالمدينةعلىأدخلتالتىالتحسيناتورغم. Hooghlyالهوجلى

المدينةشتهرتا، فقدالصحىالصرف، ونظامالشربمياهشبكةمدمثلعشرالتاسع
عامزارهاالذى – لنجيكرودوكتب. األمراضنتشاراوالحرارةشديدالقاتلبجوها
.198المدينةأحياءكلوتغطىالنهرمنتأتىالتىالكريهةالرائحةعنباستفاضة– 1888

–عشرالتاسعالقرنثالثينياتفىهناكوعملعاشالذى – ماكوالىلوردولخص
إنلنبردونتركأخرىشهورأربعةونغلىشهورأربعةنعبأنحن: "بقولهفيهاالحياة

.199"الطقسبهذاسعداءواللحادينثالثة، فالحشراتشهورأربعةسبيًالذلكإلىاستطعنا

حولالحكومةمكاتبالنهر، بينعلى– الملكلنائبالرسمىالمقر – الحكومةمقرويقع
اليسرىالضفةعلىتمتدالتىالمفتوحة، اليدانالطويلةالحديقةوأرضسكويردالهاوس

وماوليمفورتفىالجيشقيادةإلىالطريقيليهاالكريكيتأرض، وبعدهاالجانجمن
أثناءباهظةبتكلفة) 1803 – 1799 (الحكومةمقرببناءولسلىالماركيزقامحولها، وقد

مندربيشاير، يتكونفىهولكدلستونيشبه، وهوالبنغالفىالشرقيةالهندشركةحكم
.هاللشكلعلىممراتخاللمنأجنحةبأربعةيتصلطابقينمنكبيرمركزىقطاع
،ضيفمائةلجلوستتسع (بالرخاممكسوةكبيرةحتفاالتاقاعة: المركزىالقطاعويضم
أعضاءالستقبالالعرشقاعةثم) للزينةالنخيلاستخداميمكنحتىمرتفعوسقف

مكاتبفتضماألجنحةأما. كبيرةمكتب، وقاعةللرقصالهندية، وقاعتاناألرستقراطية
، وقاعةللضيوفوحماماتنوموغرفالمكتبهيئةإقامة، وشققالملكنائبإدارة

198Rudyard kipling, City of Dreadful Night (New York,: H. M. Cardwell, 1899), ch. 1.
199Quoted in the foreword to Official History of the Bengal Club, Calcutta, (May 1997), 35 –
6.
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بالغازاإلضاءةبإدخالتحسينه، وتمتهبنسمةكليجتذبجيدًاالتصميموكان. المجلس
نورثبروكوصولعند1872عاموالساخنةالباردةالجاريةالمياه، وشبكة1863عام

.القصرمدخلمواجهةفىالطريقمناآلخرالجانبعلىاإلسطبالتوكانت. وبارنج
بهايحيطمكشوفةعربةفىالمقرمنالملكنائبموكبيخرجالرسميةالمناسباتوفى

.المميزبزيهمالخيلظهورعلىالحراس

واحدةإدارةمنهمواحدكلالداخلية، وتولىالشئونتصريفالملكنائبمعاونووتولى
.الهنودالخدممنكبير، وعدد، اإلسطبالت، الدعواتوالطهىالمقر، المطابخ: منها

التاسعالقرناتيثمانينمنالثانىالنصففىالملكنائبزوجةدافرينليدىوكتبت
الذين، والحجابالملكنائبألسرةالخصوصيينالخدمكانواالذينالجمادارعنعشر
يتولونالذينالمميزالزىذوىالخدممنفرد، وغيرهمكلنومحجرةببابيقفون

، وقد200الواحدةللغرفة8أو7بواقعالنظافةعمالمن، وجيشالطعاممائدةعلىالخدمة
بسمكةنفسهمشبهًا (الملكلنائبالخاصةبالحياةالمرتبطةالمراسمكلنورثبروكأبطل
بالمتعةليرإدوارديشعرولم. 201)تحتهتختفىماتجدالالمائدةفوقإناءداخلالزينة
عن، وكتب1873السنةورأسالكريسماسأعيادفىنورثبروكعلىضيفًانزلعندما
يعجبهولم. 202للراحةمجالالمظلمة، حيثحجراتفىعاشهاالتىالصناعيةالحياة
عامعاصفةفىأشجارهامعظمفقدتأنهارغمإكرستةمساحتهاتبلغالتىالحديقةسوى

1864.

إليهالوصوليتمباراكبورعندالنهرأعالىفى– أيضًا – ريفىمقرالملكلنائبوكان
البيتهذانورثبروكقصدوقد. ميًال12طولهايبلغبريةرحلةفىأوالبخارىبالقارب

وبهالملكنائبمستوىعلىمؤثثًاالبيتكلكتا، وكانفىوجودهطوالللراحةأحدكل
لمينايرفىليرزارهوعندما. مجاورمكانفىيقيمالخدمةطقمكان، بينماالغرفبعض
تشبهالنهرشاطئعلىبديعةحديقةلهكانتولكن. 203وجفافهالمكانلبرودةيرتح

200The Marchioness of Dufferin and Ava, Our Viceregal Life in India: Selections From My
Journal 1884 – 1888 (London: John Murray, 1890), 8 – 9.

201Mallet, Thomas George Earl of Northbrook, 81.
202Ibid., 271 – 2.
20327 Dec. 1873, Edward Lear, Journal in India, vol I. (Oct. 1873 – May 1874) Houghton

Library, Harvard University.
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يومفى1997عامبنفسىزرتهوعندما. 204ضخمةنبيانحدائقبهااإلنجليزيةالحديقة
نوابتماثيلمنطويلصفوبهالهنديةللشرطةكليةإلىتحولقدوجدتهباردممطر
بعدكلكتاميادينمنإزاحتهاتمتما، بعدالبريطانيينالعسكريينوالقادةالقدامىالملك

.االستقالل

المثلثةالسقوفذات) الشاليهات (األكواخمنخليط: آخرشيئًاسمال، فكانتأما
علىمختلفة، تتجمعإنجليزيةأسماءنوافذها، وتحملعلىالستائرتسدل) الجمالونات(

نائبإصرارنتيجةإالصيفىمقرإلىتتحول، ولمقدمآالفسبعةإرتفاعهجبلسفح
صعبًا، وتفتقرإليهاالوصول، وكانلورانسعشر، لوردالتاسعالقرنستينياتفىالملك
أمباالفىالعسكريةالقاعدةإلىالحديدىالخطوصل1873عامالراحة، وفىوسائلإلى

بعربةالجبلسطحعندكالكاإلىالمسافرينتقلبعدهاكلكتامنميل1100بعدعلى
41أو – 1873عامساعة11فى) الملكنائبمجلسعضو (ليالألفردقطعها) البريد(

يصلربماأطولوقتًافيستغرقبالعربةالمقرإلىالصعودأما. 205الجبلىالممرعبرميًال
سمالإلىيصلالمرءيكادوما. طويًالوقتًايستغرقالالنزول، ولكنأيامثالثةإلى

تتوالىحتىالشرقىالشمالفىالتبتجبالتجاهبديعة، وخاصةمناظرعلىيقعحتى
.بالثلوجالمغطاةالقممحتىالبعضبعضهاخلفالجبالقمم

فىأقامالذىنورثبروك، منالغالبفىمستأجرةبيوتًايسكنونالموظفينجميعوكان
من) ألفًاعشريننحو (الهنودالخدمرتبة، وجاءمالموظفينأقلحتىماهارمهراجابيت

نائبمقرأنالمنصبفىنورثبروكخلفالذىليتونلوردزوجةوتذكر. السهولأهالى
،طباخومائةخادم300خدمتهاعلىيقومالتى" الكبيرةاألسقفية "يشبهسمالفىالملك
الستقبالالقاعةداخلخيمةنصبمنالبدفكانالسقوفمنتتسرباألمطارمياهوكانت

ممامتباعدةأكواخفىالملكنائبمعاونووأقام. 206وغيرهمالهنوداألمراءمنالضيوف
منالمنطقةسكانوعانى. 207العشاءلتناولالمقرإلىللوصولالصعابيتجشمونجعلهم

204Marchioness of Dufferin, Our Viceregal Life, 14.
205Lyall to Sibylla, 17 Apr. 1873, LP, MS, Eur. F 132/5.
206Quoted in E. J. Buck, Simla Past and Present, 2nd edn, (Bombay: Times Press 1825), 39 –
40.
207Quoted Ibid, 46.
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وعانت. جبانةموقععلىالمقربناءإلىاألهالىيعزوهاالتىالوفياتنسبةرتفاعا
التربةنزالقاباستمرار، والتدفئةإلىوالحاجةالربيعفىالغزيرةاألمطارمنالمنطقة

.نطاقهافىيقعمنوجميعوالدكاكينالبيوتمعهاتجرفالتى

والحفالتالتنزهفىتتمثلاجتماعيةحياةهناك، كانتالرسمىالعملنطاقوخارج
وصيدالقنص، ورحالتالخيل، وسباقالكريكيتولعبللهواةالمسرحوعروض
الخلويةالسواء، والرحالتعلىوالرجالللنساءطويلةلمسافاتالخيل، وركوباألسماك

مقارنةأمرهايهونبسمالاإلقامةمتاعبكلكانتللبريطانيينوبالنسبة. الغاباتفى
علىقادرينكانواأنهمورطوبة، وخاصةحرارةالسنةشهورأكثرفىكلكتافىبالحال
بالمجتمعمحدودةصالتمعاإلنجليزىاالجتماعيةالحياةألسلوبمناسبجوخلق

منالنخبةبينبالتضامنالشعورمننوعًاأوجدوقد. ممكنًاذلككانكلماالهندى
"المسيحكنيسة "فىالصالةألداءاألحديومالكبيرة، ويجتمعونالرواتبذوىالموظفين
.وغيرهمالمسلحةالقواتوقائدالملكنائببحضور

بينهاالمسافةالتكلفة، وبعدإلرتفاعشديدًانقدًاسمالإلىالسنوىاإلنتقالأثارالبدايةومنذ
عنخطيربشكلمعزولةأنهابها، كماالتجاريةالدوائرمعالصلةنقطاعاوكلكتاوبين

وجهعلى1857ثورةأدركوامنمخاوفأثارمماجنوبًاالرئيسيةالمراكز
إلىاإلنتقالفىرأواوبارنج، نورثبروك، ولوردلورانسلوردأنغير208الخصوص

أوكلكتافىإنجازهايمكنالالتىاألعمالمنالكثيرإنهاءعلىللتركيزمناسبةسمال
قرارإتخاذقبلاألمورلبحثورجالهالملكلنائبالفرصة، فتتهيأالمدنمنغيرها
اإلنجليزيةالصحافةرجالمضايقاتمنالتخلصاألسباببينمنولعل. 209بشأنها
صغاريرشدونالذينالصحفيينالحكومة، والمراسليننوايايترقبونالذينالهندية

يسببممااألخبارالحكومة؛ لتصيدمكاتبحولويحومونالمعلوماتلتسريبالموظفين
أنهكيلنجيذكر؛ حيثالممارساتتلكمننجتسمالأنذلكيعنىوال. 210لإلدارةالقلق

208Lyall to Sibylla, 17 Apr. 1873, LP, MS Eur. F 132/5.
209Baring to Dr. G. Smith, 3 June 1873, Letters from Capt. Baring.
210The Same thing could also happen at the India office in London. See Salisbury to

Northbrook, 26 Aug. 1874, NP, M, Eur. C 144/11.
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وهناكهناتحلقالتىبالطيورمليئةالتالل، "كانت1886عامالمالىالمجلسنعقاداعند
.هناكيدوربماعلمعلىكانأنهشكفالمبتدئًاصحفيًاكانولما. 211"المعلوماتلتقاطال

أبريلفىإليهااإلنتقالعلىحرصإنهوبعدها، حتىسمالبهدوءسعيدًانورثبروكوكان
لمأنهيعنى، مماالخريففىواسعةبجولةالقيامأكتوبر، معمنتصففىإاليتركهاوال
والنباتاتللرسمعشقهسنويًا، ولعلشهورثالثةعلىقليًاليزيدماسوىكلكتافىيقم

خطابفىEmmaإماإبنتهتذكرمانحوعلىذلكوراءالخيلوركوبالسمكوصيد
.212لندنفىلعمتهاأرسلته

نورثبروكعمهمعدائمةبصفةأقام، فقدالملكلنائبالخاصالسكرتيربارنجكانولما
بهايقومالتىالطويلةالجوالتوجميعوسمالكلكتافىالعائلةأفرادمنفردًاعتبارهاب

رجالشأنذلكفىشأنهاليومىالعملنظامعلىيحرصنورثبروكوكان. الملكنائب
صباحًاالسابعةأوالسادسةفىيستيقظكانةحينألختهذكرالفيكتورى، وكماالعصر
الكتابفىيقرأالحديقة، ثمحولسريعةجولةفىالشاى، ويمشىمنكوبًافيشرب
حامًالبارنجإيفلنفيحضروالربعالثامنةفىالعملموعديبدأحتىصالةيتلوأوالمقدس
العائلةمعاإلفطارموعدحتىالرسميةغيربالمالبسيظلوبذلك. 213اليومأعمالجدول

فيتناولالظهربعدالثانيةحتىيعملحيثالرسميةالمالبسيرتدى،ثموالربعالتاسعةفى
،214ضيفوجودحالةفىإالآخرشئإليهيضافوالالحساءمنخفيفة، مكونةوجبة
أحدبصحبةالميدانحولجولةفىحصانهيمتطىثمالظهيرةبعدمافترةويرتاح

.مساءوالسابعةالسادسةبينفيمامعاونيه

وبعضوعائلتهنورثبروكعلىيقتصر، وقدوالنصفالثامنةفىالعشاءتناولويتم
الشتاءفصلىفىالمضيفةدورإماإبنتهضيفًا، ولعبت60أو50لنحويتسع، وقدمعاونيه
تعدصحيًا، ولنلهاالمناخمالءمةعدمنتيجةدائمةبصفةلندنإلىتعودأنقبلاألولين

211Rudyard Kipling, "Parturiunt Montes", 26 Apr. 1886, in Early verses by Rudyard kipling
1879 – 1889: Unpublished, uncollected and Rarely Collecteel Poems ed., Andrew Rutherford

(Oxford: Clarendon press, 1986.(
212Quoted in Mallet, Thomas George Earl of Northbrook, 78.
213Ibid, 80 – 81.
21424 Dec – 1873, Lear, Journal in India, I.
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الملكلنائبالعسكرىالسكرتيرزوجةلعبتغيابهاأثناءوفى. 1875عامأواخرفىإال
فىالطهىعلىاإلشرافنورثبروكللوردالخاصالفرنسىالطباخالمضيفة، وتولىدور

بينفيماالسيجارمعالبراندىمنكأسبتناولاليوموينهى. المهمةوالمناسباتالحفالت
فىاألحدراحةأما. فراشهإلىنورثبروكيأوى؛ حيثالليلومنتصفعشرةالحادية
التامة، وكتابةللراحةالملكنائبيخلدمختلفًا؛ إذنظامه، فكانببركبولالريفىالبيت

.215الخاصةالخطابات

1872عامالهند
مايواللوردغتيالافيهأثاروقتفىبالهندللملكنائبًانورثبروكاللوردتعيينجاء

اإلعدادربما، أواإلغتيالحادثمننطاقًاأوسعمؤامرةوجودإحتمالعنالمخاوف
مقتلسبقتها، أثارهاأخرىرأسعلىالمخاوفتلكوجاءت. النطاقواسعثانلتمرد
1872عامهانتزكتابنشرأثارهاالمحكمة، كمامدخلفىالبنغالقضاءبأعمالالقائم

إلىفيهذهبالذىالملكة ؟" ضدالثورةإلىيتجهونهل: الهنودالمسلمون: "بعنوان
الدينىالتعصبعلى، يرتكزالبريطانىالحكمضدالمسلمينبينمستشرىسخطوجود
إصالحيةإسالميةجماعة، وهمالوهابييننشاطحولتتركزالمخاوفتلكوكانت. أساسًا
القوقاز،مسلمىنشاطوكذلكعشرالتاسعالقرنمنالستينياتفىإتساعًانشاطهاإزداد

عنيفة، مواجهةالمسلمينهاجمالسيخمنتنظيمًابالبنجاباإلقليميةالحكومةواجهتوقد
.1872ينايرفىالميدانبنادقباستخدامالكوكامنسجينًا49تصفيةتضمنت

فىإنجلترامغادرتهقبلالهندفىاألمنىالوضعفىمتعمقًابحثًانورثبروكبدأوقد
إليهاالتوصلتمالتىالنتيجةصحةمنتأكدبومباىإلىوصلالهند، وعندماإلىطريقه

–خاصةبصفة – اللورديقبلولم. والتحسبللقلقيدعومباشرمبرريوجدالأنهمن
قيدبالبنجابوالكوكايضعهمأنقررأنهوهابية، غيرمؤامرةبوجودالقائلةالفكرة

بإعتبارهأولهما: ناحيتينمنبارنجهتماماتانطاقفىالمهمةهذهودخلت. 216المراقبة
بأمناإلهتمامأن، وخاصةلنورثبروكالخاصالسكرتيركونهبحكماألمنعنالمسئول

215Mallet, Thomas George Earl of Northbrook, 81.
216Edward C. Moulton, Lord Northbrook's Indian Administration. 1872 – 1876 (London:

Asia Publishing House, 1968), 9, 10.
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المبانىحراسةمايو، فأصبحتاللوردغتيالابعدتضاعفالهندفىالبريطانىالحكم
أصبحأنذلكعنونتج. وحدهماألوروبيينالحراسختصاصامن– مثًال – الحكومية

فىالشرطةمفوضىكبيرWauchopeووتشوبصامويلمعمباشرإتصالعلىبارنج
بصفةرأيهعلويستط. الملكنائبوأمنسالمةبضمانالخاصةالترتيباتكلكتا، إلعداد

ينشطالتىالمناطقبعضبزيارةنورثبروكيقومأنالمناسبمنكانإذافيماخاصة
يظلأنعاتقهعلىبارنجسمال، وأخذإلىطريقهفى. الكوكاوسيخالوهابيونفيها

،لنورثبروكاألمنتحققبعيدةمسافةعلىالملكنائبموكبعلىالهنودالمتفرجون
–الغربيةالشماليةاألقاليمحاكم – مويروليمالسيرإلىرسالةفىلسياستهوصفهويلقى

:217نورثبروكحاشيةفىالمتميزبارنجوضععلىالضوء

مسئوليتىعلىنورثبروكللوردالشخصيةالسالمةلضمانالخطواتكلأتخذ"
الالصدد، وهوهذافىمناسبًاأراهماتخاذافىفوضنىبها، فقدأخبرهأندون

تخذها،أالتىالمشددةلإلجراءاترتياحهاعدمعنعبرماشيئًا، وكثيرًايخشى
لهذهالخضوععليهإنله، قائًالعتراضاتهالعتبارًااقيمأالوبينكبينىولكن

".السواءعلىوالعامالشخصىالحرسيتخذهاالتىاإلجراءات

مساعدةفى، بارنجعاتقعلىوقعالذىاألمنيةباألموراآلخراإلختصاصوتمثل
خبرتهماعننبثقتامهمةالهندية، وهىالمخابراتنواةتأسيسفىنورثبروك

تبادلخاللمنالمهمةهذهممارسة، وبدأالحربوزارةتبنتهاالتىباإلصالحات
ذلكفى، مستخدمًاالملكنائبأرشيفإطارخارجالمخابراترجالمعسريةخطابات
، كماتلكوالتقاريرللرسائلالتبادلعمليةفىمعينةأقفالذاتخاصةجلديةبريدأكياس

حساباتلمراقبةالجديدالمخابراتجهازنفقاتتخضع، ولممغلقصندوقبهاحتفظا
بعدوفيما. 218مبالغمنإنفاقهتمماصرفكيفيةتبينوثائقهناكتكنالحكومة، ولم

بالنشاطالخاصةالشرطةتحرياتقوة "إسميحملنورثبروكأنشأهالذىالجهازهذاأصبح
1874مايوفىتعيينهجاءالذىفوردبرادإدواردالماجورقيادتهاالسياسى"، وتولى

2177 Sept. 1872, Letters From Capt. Baring.
218Baring to Lee Warner, 19 June 1873, Letters from Capt. Baring.
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رئيسًاالحقيقىلعملهغطاءاإلجرامية، بمثابةالعصاباتمكافحةإلدارةعامًامفوضًا
.219للمخابرات

وجيزةبفترةذلكبعدالعسكريةللمخابراتإدارةإنشاءنحواألولىالخطوةتخاذاوتم
العسكريةالقواتتسلكهاالتىالطرقسالمةمنللتأكدضابطينبتعيين) 1874أكتوبر(
شعورًالنورثبروك، وفرتاإلجراءاتتلكنتائجأنويبدو. 220"وخارجهاالحدودداخل"

المقيمينأحدباستطاعةيعدلمأنهأعتقد: "بالقولمراسالتهدىحإفىعنهعبربالثقة
، وتقديربهمسبقعلمالحكومةلدىيكونأندونعملعلىيقدمأنالمتوترةبالمناطق

.221"مخاطرمنالعملهذامثليتضمنهلماتام

قويًاشعورًاثمةأنيقينعلىكان، فإنهمسلحتمردقياميخشلمنورثبروكأنورغم
الهنود، كماالمتعلميننظرلوجهاتتفسيرهعندعنهعبرماالهند، وهوفىكامنبالسخط
وقد". الهنديةالبريطانيةالجمعية "مثلالنخبويةالتنظيماتالمحلية، أوالصحافةتعكسها

فىاألخيرةالتشريعاتإعدادعندالوطنيينرأىتجاهل "إلىذلكأسباببعضعزى
العدد،محدودةعشاءحفالتإلىالهنودبعضبدعوةاألمرهذامعالجةحاولوقد". الهند

عضوًا) الهندعامةمنوهو (تاجورراماناث، وتعيينالبارزينالهندبيوتبعضوزيارة
منالموظفينغيرمنأعضاءليضم1861عامتوسيعهتمالذىالتشريعىبالمجلس

ماجميععلىكبيرًاتأثيرًانورثبروكفيهللسخط، رأىآخرسبب. 222واإلنجليزالهنود
إصدارفىاإلسراف "منسنواتبضعشهدتالهندأنالحقة، هوسياساتمنتبعا

،الدخلضريبةمثلالشعبىبالقبولتحظىالإجراءاتفرضذلكفىالتشريعات"، بما
المحلىللنظاممايواللوردبإصالحاتإرتبطتالتىاإلضافيةالمحليةوالضرائب

.223للحكم

219Northbrook to William Taylor, 10 Jan. 1878, NP, MS Eur. C 144/7.
220Captain E. H. H. Collen, "Report on the Intelligence Branch, Quarter – Master General's

Department, Horse Guards, Oct. 1878, PRO, WO 33/23.
221Northbrook to Taylor, 10 Jan. 1878.
222Moulton, Lord Northbrook's Indian Administration, 18.
الضريبةوليسالضرائببهاتجبىالتىوالمرتجلةالعادلةغيرالطريقةإلىيعودالخالفموضعأنداسجوبتايذكر223

:ذاتها، انظر
Uma Dasgupta, Rise of an Indian Public: Impact of Official Policy 1870 – 1880 (Calcutta:
BDDHI, 1977), 85 – 8.
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إختالفإلىتعودأنهاعلىوغيرهبارنججانبمنإليهاينظرالخالفاتكانتماوغالبًا
إلىالعاماالتجاهالهند، وإلىفىتباعهاايجبالتىالسياسةحول" الفكريةالمدارس"

أوإسرافًا: الحكومىاإلنفاقمنلموقفهمتبعًاومستشاريهمالهنديةالسياسةصناعتصنيف
الخالفاتتلكوكانت. القائمةباألوضاعالتمسكأواإلصالحنحوتجاههمايرًا، وفتو

العامللرأىسيبينالذىبالشكلالهندفىالملكنوابعهودوصورألوانتحديدفىمفيدة
سلفهمنكلسياسةعنتختلف– مثًال – نورثبروكسياسةكانتكيفوالهندىالبريطانى

.Lyttonليتونوخلفهمايو

المتشابكةالمبادئمنمجموعةتباعابضرورةمحكومًاالسياسىنورثبروكتجاهاوكان
عتبرهالما، وتطويعهماالصالحوالحكمالسياسىاالقتصادلتأثيرتفسيرهإلىاستندت
مناألدنىالحدعلىتقومسليمةموازنةإلىالحاجةذلكبالهند، وتضمنخاصةظروفًا

،اإلمكانبقدرالجيشحجم، وخفضالحكومىاإلنفاقفىالشديد، واالقتصادالضرائب
هذهالهند، تأكدتوفى. عسكريةبمغامراتالقيامفىتفكيرألىالشديدةوالمعارضة

الهندحكمبقانونيتعلقفيمافيكتورياالملكةقدمتهاالتىالوعودبتحديدوتدعمتالمبادئ
قدمهالذىلإلمبراطورية، والوعدأخرىأراضضمعدمذلكفى)، بما1858عام(

تلكحددتوقد. 224جديدةضرائبهناكتكونلنبأنهالهندإلىوصولهعندنورثبروك
تحقيقبهايتمالتىالسرعةمدىبمعنى" التقدمإيقاع– "بارنجأسماهبما – الوعود
عامسؤالكليتعلق "1872أكتوبرفىمراسالتهإحدىفىأوضحمانحو، علىالتحسن

مستوىتحددالتىهىالهندفىالخزانةمواردأنالمالية"، ورغمبالناحيةالبالدهذهفى
أهميةإيضاحكيفيةمشكلةتظللذلك"إنجلترا، وفى، كماالعكسوليسالحكومىاإلنفاق
بالغةمشكلةللبالدالمادىالتدريجىبالتطورالمساسدونعاليةضرائبفرض

.225"التعقيد

224James Routledge, English Rule and Native Opinion in India: Some Notes Taken 1870 – 74
(London: Trubner 1878), 191.

225Baring to Tait, 12 Oct. 1872, Letters from Capt. Baring.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

104www.RaoufAbbas.org

والمجاعةالماليةاألوضاع
 /1872للعامالماليةالموازنةتقديمموعدالهند، حانإلىوبارنجنورثبروكوصولعند

، وبذلكالملكنائببمجلسالمالىالعضوTempleتمبلريتشاردالسيرأعدهاالتى1873
وهلة،ألولالماليةاألوضاعحقيقةعلىللتعرفالكافىالوقتلنورثبروكيتحلم

ألماقدوبارنجنورثبروككان، وإنالضرائبفىاألخيرةبالزيارةإتصلفيماوخاصة
والكتباألخيرةالموازناتقراءةخاللمنللهندالعاديةغيرللموازنةالعامباإلطار
ضريبةمنمنها% 40علىقليًاليزيدماجاءالماليةبالموارديتعلقوفيما. الزرقاء
الدائمة"، ممابالتسوية "سمىبماالبالدأنحاءجميعفىتحديدهاتمالتىالزراعيةاألطيان

ضريبةعدا، وفيماطويلزمنىمدىعلىتعديلهايمكنالالضريبةفئاتأنيعنى
معظمهذهبالذى (األفيونبيعحصيلةمنالخزانةمواردمن% 15نحو، جاءاألطيان

الضرائبمن% 5بينيتراوح، وماالملحإحتكارحصيلةمن% 10والصين)، إلى
الخاصالجانبأخرى، وفىورسوممكوسمن% 5والتجارة، علىالجمركية

اإلدارةإلىالثانىوالثلثالجيشإلىالمصروفاتثلثبالموازنة، ذهبتبالمصروفات
.226الهنددينلتسديد% 10العامة، وخصصتاألشغالعلى% 15وبريطانيا، بالهند

مباشرةتأثرقدالضرائببتخفيضنورثبروكقدمهالذىالشخصىاإللتزامأنويبدو
السيرقدمهالذىالبلدياتقانونعلىباإلعتراض1873ينايرفىتخذهاالذىبالقرار
،بالبنغالالمحليةالضرائبزيادةإلىيؤدىسوفالقانونذلكأنإلعتقاده، كامبلجورج

)،1861عامقررتالتى (الدخلعلىالضريبةبإلغاءقامعندمامدىأبعدخطوةتخذاو
أرجيلدوقالهندووزيرتمبلعتراضا، رغم1874 / 1873موازنةمنإعتبارًاوذلك

Duke of Argyll .جنيهألف200إلىليصلالموازنةفائضخفضإلىذلكوأدى
الظروف، حتمتكلوعلى). مليونًاخمسينالبالغالمواردبإجمالىمقارنة (إسترلينى
الماليينإنفاقإلىالماسةالحاجةبسببالحساباتتلكعنالنظرصرفالطارئة

.ذكرهسيأتىمانحوعلى-بيهار – البنغالمجاعةلمواجهة

226S. Bhattacharyya, FinancialFoundation of the British Raj: Men and Ideas in the Post –
Mutiny Period of Reconstrution of India Public Finance 1858 – 1872 (Simla: India Institute

of Advanced Study, 1971), 10.
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التىالمبادئعتباراأيضًا، وبالمصروفاتخفضمن، فالبدالضرائبتخفيضتمفإذا
إلىالعسكرى، وبالنظراإلنفاقبخفضتكونأنالبدالبداية، فنقطةنورثبروكعتنقهاا

هناك، كانتبلندنالحربوزارةإصالحاتفىبارزنشاطلهماكانوبارنجكونهحقيقة
العسكريةللموارداألجوداالستخداممعالعسكريةالنفقاتخفضقترانامنحساسية
الهنديةالقواتخفضفيهاقترحاالتى" المحلىالجيشمذكرة "بارنجوبداية، كتب. الهندية

إلىالمذكرةهذهمنفقراتوأضيفت. اإلحتياطخدمةنظامإدخالمعجنديًاألف120
وزير (أرجيلإلىنورثبروكأرسلهاالتىالنطاقواسعباإلصالحالخاصةالمقترحات

اللوردأوأرجيلدوقمنقبوًالتلقىلنالمقترحاتتلكأنغير. 1873يوليوفى) الهند
منقويةمعارضةهناككانت، كما1874فبرايرفىمنصبهفىخلفهالذىسولسبرى

أوفنابييهلوردالجنرال (بالهندالعسكريةوالقيادةلندنفىالعسكريةالدوائرجانب
).General Lord Napier of Magdalaمجدال

الكثيرأثارتالهندجيشإصالحمحاولتهماأنوبارنجنورثبروكاكتشفماوسرعان
قتنعااتسقط، والمقترحاتيتركاأنضطرااوبلندنقبلمنواجهتهماالتىالمتاعبمن

رغمعندئذبلغهالذىالحدعنالهندفىالعسكرىاإلنفاقلزيادةمحاولةكلبمقاومة
نايتنجيلفلورانسحملةإلى، مستندًانفسهنابييهاللوردبهاقامالتىالقويةالضغوط
فىإحياؤهاتمالتىالهندفىالبريطانيةللقواتالصحيةالخدماتتحسينإلىالداعية

استبدالفىتمثلنجاحمنتحقيقهتموما. 227عشرالتاسعالقرنمنالسبعينياتمنتصف
منتعمركانتالتىبتلكالماسورةمؤخرةمنتعميرهايتمالتىالهنودالجنودبنادق
مع. الثورةأثناءالهنودالجنودوالءحولشكوكمنأثيرمارغمالماسورة، وذلكمقدمة

ذلكقبلالبريطانيةالقواتبهزودتقدالبنادقمنالمتطورالنوعهذاأنمراعاة
األلمانىالنظامبإتباعالهندجيشقيادةإقناعفىفشلبارنجولكن. معدودةبسنوات
.بإنجلترااالتجاههذاتشجيعفىساهم، بعدماالسلمزمنالعسكريةالمناوراتبإجراء

تجاوزأنباءوصلتالمدى، عندمابعيدالمالىالتخطيطإلىالداعيةاألفكارأحبطت
أنبنفسهنورثبروككتشفا، وعندماالبنغالوشمالبيهارأنحاءمعظمالموسميةاألمطار

227Moulton, Lord Northbrook's Indian Administration, 50 – 1; E. T. Cook, The Life of
Florence Nightingale, vol II, (London: Macmillan 1913), 274 – 5.
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جعلممالآلمالمخيبًاجاء، قدالعامفىالرئيسىالمحصول، وهوالخريفأرزمحصول
عددالمعتادة، وقدرالشتالتتنتج، الالمنالبعيدةالربيعلمحصولالالزمةالبذور
أنالحظحسنمنكانمليونًا، ولكنبعشرينالمجاعةيعانواأنالمتوقعالسكان

أماممحدودًاوقتًاأتاحمما228الربيعحلولقبلتظهرلنللقحطاألولىالعالمات
فعالالكارثة، وقدلمواجهةلالستعداد) البرتغالحاكموكيل (كامبلوجورجنورثبروك

أوريسامجاعةخاللالحكومةفيهاوقعتالتىالسابقةالجسيمةاألخطاءلتجنبذلك
.1866عامالخطيرة

تتبعالتىالسياسةتحددالتىاألساسيةالقراراتنورثبروكإتخذقصير، زمنوخالل
الجريدةفىاإلعالنذلك، وتضمنالنجاحضماناتلهاالمتوقعة، وتوفرالمجاعةلمواجهة
مسبوقغيرإجراء، وهوالجفافعنالناجمةالتبعاتكافةتتحملالحكومةأنالرسمية

الفزعحالةلتخفيفأولىخطوةإعالنذلكالهند، وكانفىالبريطانيةاإلدارةتاريخفى
للغاللالتجارتخزينإمكانياتمنحدث، كماالظروفتلكمثلفىالناستصيبالتى

بورما، وهىمناألرزمنطنألف340شراءنورثبروكوقرر. األزمةمنلالستفادة
محصولفىكبيرفائضلوجوداألزمة، وذلكلمواجهةإليهاالحاجةقدرتالتىالكمية
الحكومةمشترياتأرقام، وأبقيتمدراسمنكمياتشراءتمكما. العامذلكفىبورما
فىالعملعلىللقادرينالمشترياتتلكمنجانبًايقدمأنوتقرر. 229سرًالألرز

،الطرقورصفالمياهخزاناتبناءفىعملهمنظيركأجرالعامةاألشغالمشروعات
، ومنوالمرضىواألطفالالسنكبارمثلالعملعنالعاجزينعلىآخرجانبويوزع
.األعمالهذهمثلممارسةدونالطائفىنتماؤهمايحول

تصديريمنعلمعندمااآلراءحولهختلفتاعملعلىنورثبروك، أقدمنفسهالوقتوفى
، وأنهابالوارداتمقارنةقليلةكمياتتمثلالصادراتأنأساسعلىالبنغالمناألرز
الطعامإهداريتمالاألزمة، وبذلكبدايةعندقليًالاألرزأسعارإرتفاعإلىتؤدىسوف
الحاجةستكونوقتفىالتجارىالنشاطحظرالحكمةمنليسأنه، كماالكمياتالمحدد

228Sir Richard Temple, Men and Events of My Time in India, (London: Murray 1882) 393 –
4.

Multon, Lordبريطانياحكومةمنبضغط1874مارسفىطنألف480إلىاألرزمشترياتزيدت229
Northbrook's Indian Administration, 100 – 1.
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فيهاشاركالسياسةلهذهقويةنتقاداتاهناكوكانت. 230المجاعةنتهاءابعدإليهماسة
بالسفنتلتقىاألرزبصادراتالمحملةالسفنرؤيةعنداإلنتقادات، وزادتنفسهكامبل

،لندنمنلسياستهدعمًاتلقىالملكنائب، ولكنالجانجنهرفىاألرزبوارداتالمحملة
.بحزمتنفيذهافىصامدًاوظل

يبلغأننورثبروكبمقدور، كان1873ديسمبر19الفور، وبحلولعلىاألرزشراءبدأ
لمدةنسمةمليون4.2إلطعامتكفىالطعاماستيرادتعاقداتأن) الهندوزير (أرجيلدوق

ماالجديد، ثمالعامبدايةمعالمناطقبعضفىاإلغاثةأعمالوبدأت. 231شهورأربعة
، كماتمبلريتشاردمحله، وحلكامبلصحةتدهورتعندمابدأتأنالمشكالتلبثت

.النهرمجرىبعيدًاعنتقعالتىالمصابةاألماكنإلىالغذاءنقلفىصعوباتهناككانت
تجرها (نقلعربةألف40وتأجيرمؤقتحديدىخطإنشاءحلهاتطلبمشكلةوهذه

المجاعةبلغتوأخيرًا، عندما. 232يوليوومنتصففبرايرمنتصفبينفيما) الدواب
الحكومة، وفتحتاألعمالمنوغيرهاالزراعةفىالعملمايو، توقففىذروتها

بتوفيرالفقراءاألزمة، ومساعدةبأسعارالشراءعلىللقادرينالحبوبلبيعمخازنها
كلفىاإلغاثةلجانوشكلت. لهمالغذائيةالمعوناتبعضتقديمأولهممؤقتةأعمال
،يقدرونال، والذينالعملعلىالقادرينيحددونالذينهمالقريةأهلكان، فقدإقليم
األزمةالحظ، وجدتالطبيعة، ولحسنعلىالظروفلمعاينةالقرىاللجانزارتولذلك

اإلدارةمتاعببغزارة، ولكنالموسميةاألمطارهطلتعندمااألبوابأوسعمننفراجًاا
زراعةلضمانللمزارعينسلفياتتقديمالضرورىمنكانالحد، بلهذاعندتنتهلم

.233يونيوشهرفىالشتاءمحصول

 –الهنديةوالصحفبريطانيامنالصحافيونتوافد، فقدالجأشرباطةكلهذلكتطلب
أنإلىتشيرأدلةعنالبحثبعضهمفورًا، وحاولاألحداثموقععلىاإلنجليزية
الحكومةبياناتمنذلكجسيمة، وجعلأخطاءفىوقعتأولألزمةتستعدلمالحكومة

Minute of 30 Jan 1874, quoted in Mallet, Thoms George: ، انظرسياستهعننورثبروكدفاعحول230
Earl of Northbrook, 84 – 5.

231Northbrook to Argyll, 19 Dec. 1873, NP, MS Eur. C 144/10.
232Routledge, English Rule, 207.
233Temple, Men and Events, 398 – 403.
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اإلنتقالبإلغاءنورثبروك، وقاموترقبقلقموضعالمجاعةوفياتأرقامحولالشهرية
بجدية،األزمةمعتعاملهيؤكدحتى) 1874 (العامذلكالصيفىالمقرحيثسمالإلى

منبالقربناجبورتشوتافىباغهزارفىمقرًالنفسه، وأعدلندنإلىإماإبنتهوأرسل
حتىالبحرسطحعنقدمًا330إرتفاعهيبلغالذىالموقعمنالمجاعة، ولالستفادةمناطق
السريةالمشترواتمهمةبارنجإلى، أسندنفسهالوقتوفى. 234الجوحرارةمنيتخفف
العامالمفوضإيدنوأشلىونورثبروكسواهألحدمعروفةبياناتهاتكنلمالتىلألرز
نورثبروكبقاءأن– الهنديجوبعندئذكانالذى – ليروكتب. 235البريطانيةلبورما
نفسهالوقتحوالىلليربارنجوكتب. 236لهماعقاببمثابةكانكلكتاقيظفىوبارنج

واجههاالتىالقاسيةالظروفوبإعتبار. 237حينبعدمنهاشفاءهثمبالحمىإصابتهيذكر
.مواجهتهافىالصمودمنمفرأمامهمايكنالمجاعة، لمأثناءوبارنجنورثبروك

شخصًا25سوىالمجاعةجراءمنيمت، ولمتنقشعاألزمةبدأتالخريفوبحلول
لكسبمؤقتعملعلىالحصوليحتاجونممنالقليلهناكيزالالعندئذ، وكان

أنغير. 238طبيعتهاإلى– بأخرىأوبصورة – الزراعيةالحياة، وعادتالرزق
الصحافةجانبمنوليس،اإلنجليزية–الهنديةالصحافةجانبمناستمرتاإلنتقادات
تهدرجعلهااألزمةتقديرفىالحكوماتمبالغةبأنعندئذاألصواتوتعالتالهندية، 
كانذاتهنورثبروكولكن. بالخسارةبيعهاإلىضطرتاالتىالغاللشراءعلىاألموال

بسببالوفياتأرقامرتفعتالالطوارئلمواجهةالغالللشراءخطتهلوالأنهواثقًا
نقادهمعظملبثوما. 239)الهندوزير (لسولسبرىتقريرهفىجاءمانحوالمجاعة، على

.بذلكقتنعوااأنوالهندبريطانيافى

234Buck, Simla, Past and Present, 38.
235Northbrook to Argyll, 23 Jan – 1874, NP MS Eur. C144/10.
236Lear to Lord Carlingford, 12 June 1874, Edward Lear: Selected Letters, 241 – 6.
237Ray Murphy (ed)., Lears Indian Journey (London: Jarrolds 1853), 150 – 153.
238Moulton, Lord Northbrook's Indian Administration, 114 – 15.
239Northbrook to Salisbury, 2 Dec. 1874, NP, MS Eur. C144/11.
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بارنجدور
العديديتوفروالالمعاوندوركانالمضطربةاألحداثتلكفىبارنجدورأنالجلىمن

نتهجها،االتىالسياسةعلىأونورثبروكعلىمباشرتأثيرفيهالهكانالتىالقضايامن
 –توازىبها، كانتسابقةخبرةلهكانتبمجاالتالمحدودةاتالمناسبتلكرتبطتاو

حياتهحقيقةوتظل. العسكرىاإلصالحمجالفىلنورثبروككانتالتىتلك– األقلعلى
رأىمنيبديهكانمابأنلتوحىبهاتمتعالتىالخاصة، والثقةالملكنائبمنبالقرب
أشارالمخاطر؛ فكمامنالتحذيرأواألداءبتحسينيتعلقفيما، سواءترحيبموضع
لهيقدمأنأىكريونإبندوريلعبأننورثبروكمنهطلب". المالحظات "فىبارنج

عمل" أنتيجون "إلىهناواإلشارةتقديمهافىاآلخرونيرغبالالتىالوديةاإلنتقادات
أضعأنتعودت– إذًا – لمصلحتك: "والده– الملكإبن – هايمونأخبر، حيثليسوسوفك

تخيفنظراتك؛ ألنليهعاللوميوجه، أويفعلهأوإمرؤيقولهشئكلعتبارىافى
ولكننىلسماعها، تسرالقدالتىالكلماتتلكاستخدامعنوتردعهمالعاديينالمواطنين
.240"الظلفىموقعىمنأسمعها

الهندى – اإلنجليزىالعامالرأىمراكزبمختلفاإلتصالفىمستقًالدورًابارنجولعب
الصحافة؛ ففيمابتوجيهتتصلالتىالعملبسياقالمتصلةاألمورمنالمهمةالحاالتفى

واسعةمعرفةلديهمتتوفرالذينالموظفينإلىيسعىأنعليه، كاناألولبالجانبيتصل
آالنهؤالءبينمنوكان. فيهالسائدةالفكريةاالتجاهاتالهندى، ومختلفبالمجتمع
مؤسسىمن– بعدفيما – كانوالذىوالتجارة، والمواردالزراعةوزيرهيومأوكتافيان
Imperialمجلةومحرراإلحصاءعاممديرهانتزووليمالهندى، الوطنىالمؤتمر

Gazeteer of India ،ليالوألفردAlfred Lyallالهنددياناتعنكتاباتهنالتالذى
عام– توصيةعلىبناء – الهندبحكومةالداخليةوزيرأصبحوالذى، بارنجإعجاب

أفعالردودبتأكيديتصلفيماخاصةأهميةذاتكانتاإلتصاالتهذهومثل. 1873
أحدخلع، أوالدخلعلىالضريبةمثلخاصةحساسيةذاتأمورتجاهالهنديةالنخبة
).باروداجايكوار (األمراءمنالهنديةالوالياتحكام

.Lord Cromer, 53 nكتابهفىترجمتهمناإلنجليزىالنصزيتالندأورد240
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تقديمأولهما: وجهان– عامةبصورة – لهكانتعقيدًا؛ فقدأكثركانالصحافةمعوالتعامل
تسربمنع، وثانيهمالندنوفىمحليًاممكنةصورةبأوضحالملكنائبسياسات

يصلعندماالهنودالتحريررؤساءالمغلوطة، وتحذيرالمعلومات، وتصويبالمعلومات
متنوعة، ويستخدمتصاالتايجرىبارنج، كانذلكولتحقيق. بعيدًاحدًاللحكومةنقدهم
فىللوزراءالخصوصيينالسكرتيرينمنعددإلىالكتابةبينهامنمعينةتراسلقنوات
الهنديةالصحفمحررىمعأخرىتصالاقنواتفتحكما. الهندفىاألقاليم، وحكاملندن
سهلمعينة، ممالندنيةلصحفالمراسلدوريلعبمنهمالكثيركانالذيناإلنجليزية– 

ليفىجوزيفمثلاللندنيةالصحافةمحررىمعثالثةقناةفتح، كذلكبارنجأماماألمور
الدايلىهىواحدبينىثمنهابريطانيةيوميةصحيفةأولالنفوذ، مؤسسواسعالصحافى
.Daily Telegraphتلجراف

القرنأواخرممارساتعننقرأهمامعمتوافقًا– النحوهذاعلى – بارنجعملويبدو
،المحظوظينوالمراسلينالمحررينلبعضالمعلوماتتسريبيتولى، فكانالعشرين

بتصحيح، وقامالصحافيينمناألصدقاءبعضعلىمعينةموضوعاتفىالكتابةقترحاو
بهاقامالتىالتفقديةالجولةأثناءبالتايمزنشرتوقيعبدونمقاًالمرةذاتاألخطاء، وكتب

المقاالتبينمنيعدالالمقالذلككان، وإن1872العاممنالخريففىالملكنائب
كانتوزماننا، فقدزمانهبينالتشابهفىنبالغأنيجبالأنناغير. 241بهايفخرظلالتى

لمالتىالهند، فىعشر، وخاصةالتاسعالقرنسبعينياتفىالوجودقليلةالعامةالصحافة
يعدماعلىإجماعهناكيكنلمكما. القرنذلكأربعينياتفىإالفيهاالصحافةتبدأ

الدولة، أوأسراريحمىقانونهناكيكنوالصحافة، فلمالعامالموظفبينمناسبةعالقة
منالمختارةالمجموعةتلكيفسرذلكولعل. األموالتلقىأوببذلتتعلققواعد

،1873عامسمالفىنشرهاالتىبالهندالصحفمحررىمنعددوبينبينهالمراسالت
فىوصادمةالصراحة، بلشديدةتبدولصحفييندفعتمبالغعنمعلوماتوتتضمن
أتيحتالتىالقلةمنالعصرذلكأهلنظرفىكذلكتبدوتكنلمولكنها. الحالىعصرنا

االجتماعيةالنخبةرجالفيهكانعصرًاتعكسوهى. عندئذالمجموعةتلكقراءةلها

241Baring to Routledge, 31 Nov. 1872, in Zetland, Lord Cromer.
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إيضاحأن، وتبيناالجتماعىمستواهممنرجالمعتعاملهمعندبالثقةيشعرونالمتميزة
.األهميةمنالدرجةهذهعلىيكنلمالقائمةلألوضاعالخلفيةاألبعاد

المشاكلبعضيدرككانبارنجأنإلىتشيرالتىاألدلةمنالمزيد، هناككلعلى
الموافقةمعبالشفافيةتتسمقواعداستخداميرىأنالقائمة، وتمنىاألوضاعفىالكامنة
محررG. W. Allenألنإلىيومًاكتب. السليمةالممارساتقبيلمنيعدماعلىالتامة

مساعدةمنباستطاعتهماكلبتقديم "سعيدًاكانإنهيقولThe Pioneersبايونيرذى
اإلهتمامعلىترتكزكانتبهمعالقتىالكبرى، ولكنالصحفومحررىألصحاب
شكوال. 242"األحوالمنحالبأىالحكومةمنبهاموحىأوممالةتكن، ولمالشخصى

منكان، وإنالمرسلالكالمحدوديتجاوزالسذاجة، والمندرجةعلىيبدوذلكأن
الخاصةبالمعلوماتاليوميعرفلماالقواعدإرساءمننوعًاعتبارهابإليهالنظرالممكن

.إليهمنسوبةلينشرهاوليسالخاصةلمعلوماتهصحفىإلىالعامالموظفبهايفضىالتى

الشخصىالسكرتيرمعبارنجرتبعندما1875عامجاءتوضوحًاأكثرمبادرةوثمة
مننسخعلىاإلطالعلهميتاحبكلكتا، حيث" المحررينغرفة "إقامةالبنغالحاكملوكيل
الخاطئةالمعلوماتتصويبالرسمية، ويتمبالجريدةنشرهايتمالالتىالحكومةوثائق
منع1875يونيوفىقانونصدورذلك، وصحب243المحليةبالصحفنشرهايتمالتى

.244"الصحافةجمعية "وأعضاءالموظفينبيناإلتصال

 –الهنديةالصحافةعلىمقصورًاكانوالصحافيينبارنجبينالعالقاتمنالنوعوهذا
الصحافةتجاهالسياساتأسسلوضعضروريةالبريطانية، وكانتاإلنجليزية، والصحافة

الهنديةباللغاتتصدرويومية، وكانتوشهريةأسبوعيةبينأعدادهاتزايدتالتىالمحلية
تشاركالمحليةالصحفتلكوكانت. أحيانًاباإلنجليزيةالصفحاتبعضمعالمختلفة
تميزتواإلدارية، ولكنهاالتشريعيةبالشئونإهتمامًااإلنجليزية – الهنديةالصحافة
.245الحكومةسياساتتجاهالهندىالعامالرأىاتجاهاتتشكيلعلىالمتناميةبقدرتها

242Baring to Allen, 26 May 1873, Letters From Capt. Baring.
243Baring to Buckland, 2 July 1875, TC, MS Eur. F 86/11.
244Dasgupta, Rise of an Indian Public, 43.
245Ibid, 43 – 51.
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.المئاتبضععددهابلغالتىالصحفبتلكينشرمامتابعةاإلقليميةالحكوماتوتولت
القواعدتلكبينمن. بارنجونفذهانورثبروكوضعهالقواعدتخضعالمتابعةتلكوكانت

مقابلة، فإذاالهنودالصحافيينأحدمعهيجرىعندماببطءاإلنجليزىالموظفيتحدثأن
ومن. الصحيفةإنذارالمعنيةاإلدارةحقمنكانبالمقابلةدارماحدودينشرماتجاوز

علىالردفى" المحترمةالمحليةالصحافة "باستخدامبارنجوصفهماأيضًاالقواعدتلك
يدفعأنيريدالنورثبروككان، فقد246"المحترمةغير "المحليةبالصحفجاءمابعض

قانون "مثلللصحافةمقيدقانونإصدار، أوالصحفضدقمعيةإجراءاتتخاذاإلى
بارنجفعلكماباستخدامهوقام1878عاماليتوناللوردخلفهأصدرهالذى" المطبوعات

.247مصرفىنفسهالشئ

وسياساتوآراءأفكارلجعلتبعهااالتىالطريقةفىاألساسيةبارنجمساهمةوجاءت
بهانسجهاالتىالطريقة، وفىممكننطاقأوسععلىالعامللرأىمعروفةالملكنائب

جيمسإلىكتبللهند، فقدنورثبروكحكمفترةعلىخاصسياسىمغزىإضفاءبهدف
إلىنورثبروكصحبةوصولهعشيةTimes of Indiaإندياأوفتايمزمحررروتلدج
:نورثبروكبخلدتدوراناللتينالرئيسيتينالفكرتينعلى، يطلعه1873مايوفىكلكتا
دون "جديدتشريعأىإصدارسليمة، وعدمأسسعلىالماليةتنظيمإلىالماسةالحاجة
طوالالمهمةتلكيؤدىبارنجاستمروقد. 248"اإلعتباراتمختلفإلىالنظرفىالتروى

المذكرةفىللهندنورثبروكاللوردحكمفترةعنشاملبدفاعختمهالذىبالهندعمله
نورثبروكاللوردإدارة: "بعنوانللهندعودتهبعد، وطبعت1876أبريلفىكتبهاالتى

.249"1876 – 1872للهند

سولسبرىاللوردمعبارودا، والصدامحاكمالجايكوارقضية
البريطانياأن1858فىالصادرفيكتورياالملكةإعالنتضمنهاالتىالتأكيداتكانت

فىالزاويةحجرتمثل، كانتالسبلمنسبيلبأىالهندفىممتلكاتهاتوسيعفىترغب

246Baring to Buckland, 29 June 1875, TC, MS Eur. F 86/11.
247Ibid.
24817 May 1873, Letters From Capt. Baring.
.CP/2, FO 633/106: فىنسخةبالهند، وتوجدالملكنائببمطبعةنشر249
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الوالياتمنالمزيدضمعنبالتوقفاإلعالنهذافسروقد. نورثبروكاللوردسياسات
ةالسياستلكالهند؛ ألنفىاإلمبراطوريةاألمالكإلىالهنودمنأمراءيحكمهاالتى

التمرد "بإسماإلنجليزيةاألدبياتفىذكرهايردالتى (1857ثورةأسباببينمنكانت
Mutiny .("باروداحالةفىمؤلمةبصورةاإلختبارموضعالمبدأهذاوضعتموقد– 

حاكمراوملهارالجايكواربينصراعدارحيث– الهندغربىفىالمستقلةالوالياتأكبر
التدخلحاولالذىالوالية، فىالمقيمRobert Phayreفايرروبرتالوالية، والكولونيل

اللوردتدخلوجاء. استبداديةإعتبرهاالتىالحكمالجايكواربهايمارسالتىالطريقةفى
واحد،وهندىبريطانيينثالثةمنتحقيقلجنةتكوينشكلعلىالصراعفىنورثبروك

الجايكوار، وأعطتهمنوقعتالتىالسيئةالتصرفاتعن1874مارسفىتقريرًاأعدت
.فايرالكولونيلرقابةتحتالالزمةاإلصالحاتليجرىشهرًا18قدرهازمنيةمهلة
بأنه" أحدهم "فيهإتهمتقريرًافايرالكولونيلقدمعندمانوفمبرفىتأزمتاألمورولكن
يتناولهالذىالشرباتكوبإلىوالزرنيخالماسمسحوقمنخليطبإضافةلقتلهسعى

.صباحًا

بالواليةبريطانيًامقيمًابيلىلويسالسيرعينالموقفحساسيةنورثبروكإلدراكونظرًا
دسمحاولةفىالجايكوارتورطعلىقوىدليلعلىيدهوضعفاير، وعندمامنبدًال
المرةهذهتضمجديدةتحقيقلجنةوتكوينعليهبالقبضقرارًاالملكنائب، أصدرالسم
علىالوقوفبهدف) المهراجامنإثنانبينهممن (الهنودمنوثالثةبريطانيينثالثة
بإعتبارهالقرارهذا– نورثبروكسيرةمؤلف – مالتبرناردتناولوقد. األمرحقيقة
األمراءبهاتمتعالتىالوراثيةالحقوقحتراماعلىالملكنائبحرصعلىدليًال

أنعلىالتحقيقلجنةنقسامابسببخطتهاإلحباطأصاب– حظهلسوء – ولكن. 250الهنود
أنإلىالهنوداألعضاء، ذهبالبريطانىللمقيمالسمدسمحاولةدبرالذىهوراوملهار

علىنفسهنورثبروكوكان. صحتهاعلىالبرهانيقيمواضحدليلإلىتستندالالواقعة
منبخلعه1875أبريل19فىقرارًا، وأصدرالجرملهذاراوملهاررتكابامنيقين

250Mallet, Thomas George Earl of Northbrook, 93.
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قتلمحاولةبتهمةوليس (االستبدادإلى، وجنوحهلسلطاتهممارستهسوءبحجةمنصبه
.251)الهندوزيرسولسبرىنصيحةعلىبناء، وذلكالبريطانىالمقيم

عدموكان. والهندبريطانيامنكلفىالنقدمنعاصفةنورثبروكاللوردقرارأثاروقد
بسرعةتحركالذىنورثبروكموقفيدعم" الضمعدم "مبدأيمسماالقرارتضمن

فىالحاكمةلألسرةبعيدةقرابةبصلةالعاشرة، يمتفىطفًالكانجديدجايكوارختيارال
وزراؤهيتولىإنجليزية، بينماتربيةليتربىالكافىالوقتالجديدللحاكميتاحبارودا، حتى

وبرفقته (نورثبروكوقام. البريطانىالمقيمإشرافتحتالمطلوبةاإلصالحاتإجراء
طلبوهناك. 1875مايوآخرفىبارودافىالجديدالحاكمتنصيبحفلبحضور) بارنج

الحريمحياةتعيشهنديةإمرأةالجديد، وكانتاألميروالدةزيارةومرافقهنورثبروك
نورثبروكأدهشتقتداراوبحكمةالحكمشئونفىالملكنائبناقشتالمنعزلة، ولكنها

.252"تامًاإدراكًااألمورحقائقوتدركفطرىبذكاءتتمتع: "بقولهوصفهاالذىوبارنج

لتلكمعالجتهطريقةفىتامًاتأييدًانورثبروكاللورد– الهندوزير – سولسبرىأيدوقد
الذىالثانيةالتحقيقلجنةبقرارجاءمابسببالحرجمنالكثيرعانىأنهغير. األزمة
قضائيًا،الدعوةسقوطيعنى، مماالبريطانىالمقيمقتلبمحاولةاإلتهامصحةفىشكك

 –أظهرتالتىالحاالتإحدىتلكوكانت. صعبًاأمرًاالبرلمانأمامعنهالدفاعويجعل
المقيمالبريطانيةبالوزارةالهندوزير – سولسبرىاللوردبينالخالفات– عامةبصورة
الهند،فىالبريطانيةالسياسةحول– بكلكتاالمقيمبالهندالملكنائب – ونورثبروك– بلندن
يقدمنورثبروكاللوردجعلتالتىمعروفة، وهى– عندئذ – أصبحتخالفاتوهى

لواليتهالخمساسنواتمدةإنتهاءموعدمنكاملعامقبل1876ربيعفىاستقالته
.الهندفىالملكنائبمنصب

خروجهجاءالذىسولسبرى، لفسأرجيلوالدوقنورثبروكبينطيبةالعالقةكانت
لبثماوحيدًا، ولكنهيقفوكأنه، جعلهدعممنبهحظىمانورثبروكليفقدالوزارةمن
مواجهةسياسةفى) 1874فبرايرفىالهندوزارةتولىالذى (سولسبرىتأييدنالأن

251Moulton, Lord Northbrook's Indian Administration, 163.
.95، صاإلقتباسهذامالتأورد252
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نورثبروكعلىسولسبرىألح، فقداألفقفىتلوحبدأتالمتاعبأنالمجاعة، غير
ومشروعاتالحديديةالسككخطوطبناءفىبالتوسعالمجاعةدروسمنلالستفادة

ضرائبفرضإلىتقودقدالسياسةتلكأنمنمخاوفهيبدىنورثبروكالرى، وكان
علىشديدبهجومذلكعلىسولسبرىلها، وردالالزمةالماليةالمواردلتوفيركبيرة
كبارإسرافبسبباألموالإهدارإلىتؤدىالتىالبرامجفضلالذىنورثبروكسياسة

،تعبيرهحدعلى" أحالمأضغاث "يعيشونالذينبالهندالعموميةاألشغالوزارةموظفى
وزارةإنفاقمراقبةيتولىالملكنائببمجلسعضوهناكيكونأنسولسبرىوأصر

علىاإلعتراضعلىنورثبروكوأصر. 253توجيههاسالمةمنوالتأكدالعموميةاألشغال
زيادةحتمالاعلىمؤشرًايعطىسوفالعضوهذامثلتعيين؛ ألناإلقتراحهذا

رجلسيكونالعضوهذاأن) الشخصىالصعيدعلى (نطباعًاا، ويعطىالمصروفات
.254الخصوم" معسكر "من– وبارنجتقديرهفى – سيكون؛ ألنهالمجلسفىسولسبرى

وقعنورثبروكأن– ناحيةمن – يعتقدفسولسبرى، تسعتاأنالنزاعأبعادلبثتوما
إلىتدعوهحملةعليه، وشنالملكنائبمجلسألعضاءالشخصيةالمصالحتأثيرتحت
ممارسةفىاإلفراطأنمؤكدًاذلكيرفض– أخرىناحيةمن – ونورثبروك، سلطتهدعم

علىالوقوفميزةالملكنائبيفقدالمجلسصالحياتمن، والحدالملكنائبصالحيات
اآلخرالطرفنظرتوجيهفىطرفكلوأخذ. 255المجلسأعضاءوآراءنظروجهات

بينالعالقةحدودإلىلتصلالنزاعدائرةتسعتا، ووالسوابقاألساسيةالمبادئإلى
محلالبريطانيةالحكومةحلتمنذالطرحعنبعيدةظلتأموروالهند، وهىبريطانيا

حكومتىبينالمثلىالعالقةما: مثل، أسئلة1858عامالهندإدارةفىالشرقيةالهندشركة
 –الملكةأنعلىاإلجماععندالفصل ؟ وحتىالقولصاحبهووالهند ؟ ومنبريطانيا

لنائبالمعطاةالصالحياتسقفحولالتساؤل، يبقىالحقهذالها– البرلمانخاللمن
.ذاتهاالهندفىالمنتخبغيرومجلسهالملك

253Salisbury to Northbrook, 13 March, 24 July 1874, NP, MS Eur. C 144/11.
254Northbrook to Salisbury, 30 July 1874, Ibid.
255Northbrook to Salisbury, 20 Aug. 1875, Ibid.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

116www.RaoufAbbas.org

وعالقاتالمعنية، وعاداتالشخصياتطبيعة، تختلطالنزاعاتمنالنوعذلكمثلوفى
ببعضهكلهذلكعنها، يختلطيحيدونوالالنزاعأطرافبهايؤمنالتى، واألفكارالعمل

فىالعليااليدلهلتكوننورثبروكبذلهعمايقلالجهدًاسولسبرىبذلوقد. البعض
المسئولوحدهبأنهذلكسولسبرىوبرر. السواءعلىوكبيرهاالهند، صغيرهاشئون
أنهنورثبروكوأصر. صوابًاأمكانتخطأالهندفىتتبعالتىالسياسةعنالبرلمانأمام
عندعينهنصبالهندى – اإلنجليزىأوالهندىالهند، سواءفىالعامالرأىيضعأنالبد

المراسالتخاللمنتدارأنيجبالهندأمورأنسولسبرىرأىالقرار، بينماصناعة
)بارنجومعه (ذلكعلىنورثبروكعترضاوقد. 256الملكونائبالهندوزيربينالمتبادلة

إفتتاحهبالهند، وتملندنيربطالذىالجديدالبرقىالخطخاللمناإلتصالبطءعتباراب
بلدإلىيوفدالذىالسفيريوازىماإلىالملكنائببسلطاتيهبطذلك، وأن1870عام
.257عنهايحيدالتعليماتمنلديهمالتنفيذما

بينللنزاعجديدةمصادربروزلوالالخالفاتتلكإحتواءباإلمكان، كانكلوعلى
بتعييننورثبروكيقومأنسولسبرىإصرارالخالفاتتلكوأول. 1875عامالطرفين

على – الروسيقومأنخشيةأفغانستانأميرأعماللمراقبةبأفغانستانوكالءأووكيل
شديدهتمامابدرسقدسولسبرىوكان. 258"علينااألفغانإلقاءبمحاولة– "قولهحد

يرسلهاكانالتىآسياوسطوبالدأفغانستانأحوالعنالهنديةالمخابراتتقارير
منهاالشمالإلىتقعالتىوالبالدأفغانستانأنقتنعاالهند، ووزارةإلىبإنتظامنورثبروك

وكان. 259"اإلطمئنانعلىتبعثوالمهلهلة "كثيرة، وأنهاإستراتيجيةأهميةذات
أميرأنالعسكرى، ليقينهاإلنفاقزيادةإلىالسياسةهذهمثلتقودأنيخشىنورثبروك
عسكريةحملةشنيتطلب، ممابالدهفىإنجليزوكالءقبوليرفضسوفأفغانستان

تمكنحتىممكنةفترةألطولسولسبرىطلبهماتنفيذفىيماطل، وأخذلتأديبه
الهندفىالملكلنائبأمرًاأصدرالذىالوزراءمجلسقراراستصدارمنسولسبرى

،بالدهفىبريطانيينوكالءتعيينعلىأفغانستانأميرموافقةعلىللحصولالجهودببذل
256Lady Gwendolen Cecil, Life of Robert Marquis of Salisbury (London: Hodder &

Stoughton, 1921) i, 66 – 7.
257For example, Baring to Lyall, 8 May 1880, LP, MS Eur. 132/60.
258Salisbury to Northbrook, 19 Feb. 1875, quoted in Cecil, Life of Salisbury, I, 71 – 2.
259Roberts, Salisbury, 145.
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باستقالتهتقدمقدنورثبروككانحتىالهندإلىاألوامرتلكتصلكادتماكلوعلى
.لتنفيذهاخلفهإلىالمسألة، وتحولتبالفعل

، وإصرارالجمركىالنظامإصالححولالرجلينبينحدةواألكثرالثانيةالمعركةودارت
المنسوجاتعلىالجمركيةالرسومبإلغاءالهندحكومةقيامعلى– خاصة – سولسبرى
صناعةأصحابلضغوطاستجابةالمالية، وذلكأحوالهاتحسنبمجردالبريطانية

الموضوعلدراسةلجنةبتشكيلنورثبروكقامبالنكشاير، وكعادتهالقطنيةالمنسوجات
قيمتهاتبلغالتىالجمركيةالرسومأنإلىتقريرهافىاللجنةنتهتاو. 1874نوفمبرفى
المنسوجاتمنالمزيدلشراء" تمامًامانعةرسومًاليست "القطنيةالمنسوجاتعلى% 5

الخامالقطنوارداتعلىالجمركيةالرسومزيادةقررتاللجنةالمستوردة، ولكن
والقطناألمريكىالقطناستيرادالنكشاير؛ ألنفىالصناعةدوائرلمخاوفاستجابة

بتعلمإنتاجهميطورواأنالهندفىالنسيجلمصانعالتيلة، يتيحطويلالممتازالمصرى
الجديدالجمركيةالتعريفةلقانونأساسًااللجنةقراراتالمستوى، وشكلتالرفيعالنسيج
القانونهذاأدىوقد. لندنمعالتشاوردون1875أغسطسفىنورثبروكأصدرهالذى
علىالرسومأبقى، ولكنهالوارداتأصنافمنالكثيرعلىالجمركيةالرسومخفضإلى

.للثانى% 5ولألول% 3.5عندالقطنيةالمنسوجاتووارداتالخامالقطن

سارع، فقدوالفزعالذعرمنحالةشيوعإلىالجمركيةالرسومقانونصدوروأدى
سياستنامعيتناقض "قرارهأنمعلنًانورثبروكإلىاللهجةشديدةبرقيةبإرسالسولسبرى

أثارتدقو". بهالعمليجبالالقرارهذاأنيؤسفنى "بالقولبرقيتهوأنهى" المعلنة
علىالجمركيةالرسومتخفيضمنالقرارتضمنهماأنإلعتقادهنورثبروكدهشةالبرقية
فىالنزاعإلحتواءفاشلةمحاولة، وجرتلندنفىتقديرًاسيلقىالوراداتمنالكثير
تربطهالذىاالقتصادى، الهند، والخبيروزارةوكيلماليتلويسالسيربإيفادنوفمبر
أنمالتللمشكلة، فوجدودىحلإلىللتوصلكلكتا، إلىبنورثبروكحميمةصداقة
بإنقاصإقناعهمهوعملهاستطاعماكل، وأنبموقفهممتمسكونومجلسهالملكنائب

وأعلن%. 3.5إلى% 5منالقطنيةالمنسوجاتوارداتعلىالجمركيةالرسوم
أنعلمما، بعد1876يناير5فىأيامببضعةذلكبعداستقالتهقدمأنهنورثبروك
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ليتوناللوردختياراعلىاستقر، وأنهمنصبهفىيخلفهعمنللبحثسرًايسعىسولسبرى
Lord Laytton260الهندفىللملكنائبًا.

،الغموضيكسوه1875سبتمبر5فىاستقالتهتقديمنورثبروكعرضسببزالوما
استاءنورثبروكأنمولتونإدواردشخصية، فيذكرأسبابًاوراءهأنيرىمنفهناك
تقاريرهناكأنسمال، كمافىمتزوجةوإمرأةفرانكولدهبينغراميةعالقةلوجود
إلىمولتونيذهبكلوعلى. 261نورثبروكمنهايعانىكان" خاصةحزن "حالةإلىتشيد
فىحولهانقاشًاتثيرالحتىشخصيةأسبابإلىاستقالتهيرجعأنفضلالرجلأن

أسبابمنأنإلىأيضًامولتونويذهب. 262ذاتهاالهندإلىتأثيرهيمتدقدالعموممجلس
علىتستعصىوسولسبرىبينهالخالفاتبأنقناعةإلىنورثبروكتوصلاالستقالة

فىسولسبرىإلىبهابعثالتىالرسالةمنذلكوسوءًا، ويبدوحدًةتزدادقد، وأنهاالحل
تثيرسياسيةمسائلهناكتكنلم "استقالتهتقديمعرضعندماأنهفيها، وذكر1876يناير

.263الجمركيةوالتعريفةأفغانستان: مسألتانهناكأصبحتاآلن، ولكنالقلق

كانأخرى، وإنأدلةتوفردوناالستقالةدوافععنبحثًاالحدهذاتجاوزنستطيعوال
الجمركيةالتعريفةقانونصدوربعدسولسبرىبرقيةتلقيهبعدأنهنستنتجأنباستطاعتنا

اإلنتصاريستطيعاللندنمعمعركةفىطرفًانفسهالملكنائب، وجد1875أغسطسفى
سولسبرىكانالهند، طالمامصالحتخدمبإعتبارهاقراراتهعندافعلوحتىفيها

مخرجعنبالبحثالشخصيةطبيعتهإلىيرجعذلككانوربما. السلطةفىوالمحافظون
أميرزيارةبعدماإلىمنصبهفىالبقاءعلىموافقتهولعل. سوءًااألمورتزدادأنقبل

ستةمدتهاالوقتمنفسحةعلىالحصولإلىتهدفالمرتقبة، كانت) العهدولى (ويلز
بالتعريفةتصلاماكبارًا، وخاصةآماًالعليهاعلقالتىسياساتهإنقاذلهتتيحقدشهور

عندفاعًاعتبارهاابالهندفىإليهاينظركانوالتىتعديلها، رفضالتىالجمركية
.الطاغيةالبريطانيةالمصالحمواجهةفىالهنديةالصناعة

260Mallet, Thomas George Earl of Northbrook, 114 – 15.
).257 – 75 (مولتونكتابفىبالتفصيلالمسألةهذهتناولتم261
262Ibid, 275.
2637 Jan. 1876, NP, MS Eur. C 144/12.
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فىليالألفردإلىأرسلهخطابفىأكدمغزاها؛ فقدالقضيةبهذهالمتصلةبارنجوألفكار
، ففكرةتبددتقدللنزاعودىحلإلىالتوصلفىاآلمالكل "أن1876يناير25

يريدفهو) إليكأميلولنإلىتميللن (اإلسبانىالمثلفىتتلخصالحلعنسولسبرى
حقًا، ولكنهمؤسفأمرإنه... الصراعمنمفرال؛ لذلكوحدهصفهفىالحليأتىأن
منضروريًاأصبحلندنمنالهندلحكمتستخدمالتىالحاليةالسبلضدعملىحتجاجا

.264"العامةالمصلحةنظروجهة

ذلكبعدووردتالحقةمراسالتفىتلكالنظروجهاتعلىالضوءمنالمزيدألقىوقد
لحياةترجمتهبخصوصمعهالرسائلتبادلالذىمالتبرناردإلىرسالةفىبسنوات

التى. الهندإلىالبرقوصولجلبهاالتىالكبرىالثورةإلىبارنجيشيروهنا. نورثبروك
سنواتنقضتاوشئونها، وقدالهندمنقترابًااأكثرلندنفىوالبرلمانالحكومةجعلت

فى" تحولنقطة "نورثبروكاللوردإدارةكانتكلوعلى. األثرهذاأهميةمدىتبينقبل
ذىمنأكثرالبريطانيةللمصالحالخضوعالهند، تضمنتبهاتداركانتالتىالطريقة

.265قبل

النظروجهةتدعمنورثبروكإلىقريبشخصمنجاءتالتىالمالحظاتهذهومثل
الهندمصالححمايةفىهدفه، وأنللحلقابلةغيرالخالفاتأنتبينقدالرجلبأنالقائلة

بعدنورثبروكموقفيفسرذلك، ولعليستقيلأنلهاألكرممن، وأنالمنالمستحيل
الدفاعفىكبيرًاجهدًاالرجليبذلسولسبرى، لمتوقعهمانقيض؛ فعلىلندنإلىالعودة
.266الهندفىسياساتهعن

فيهأعلنتالذىنفسهالوقتففىمختلفة؛ الشخصيةبارنجمشاعركانتأخرىومرة
إلىبدورهاأبرقتالتىبلندنالمقيمةإرنجتونإيثلشقيقةإلى، أبرقنورثبروكاستقالة

للوطنيعودسوف. بارنجإيفلنمناليومصباحبرقيةوصلتنى: "هولساندروكفىإيثل
.267"األهميةبالغخبرالملكنائباستقالةأنالعائلةأخبرى، أبريلفى، ربماالربيعفى

264Baring to Lyall, LP, MS Eur. F 132/39.
265Cromer to Mallet, 2 Aug. 1907, CP/2, FO 633/98.
266Roberts, Salisbury, 147.
267CP/1 Letters and Papers of the 1st Lady Cromer.
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لتصبحبمعجزةنقصتقدالوطنعنبعيدًايقضيهاأنتوقعالتىالخمسالسنواتإن
وإيثلباستطاعته، أصبح1875مارسفىإرنجتونروالندالسيروفاة، وبعدسنواتأربع

أمهعنهاغابتأحوالها، فقدتغيرتالتىلندنإلىأيضًايعودسوفيتزوجا، ولكنهأن
يسعى، وأنإيثلمعفيهيعيشبيتًايشترىأنعليهسكوير، وكانبيركلىفىوبيتها

كتسبهاوماقدراتهعلىإعتمادًاالحياةفىطريقهيشقأنمنتمكنهوظيفةعلىللحصول
.بالهندخدمتهخاللصيتمن

الهندمغادرة
الذىويلز، ألميرالمضيفدورورجالهنورثبروكيلعبأنالصعبةالمفارقاتمنولعل
زوج (سافيلداللوردوجودمعبريطانيا، حتىملكالسابعإدوارد– بعدفيما – أصبح
إلىوصولهعندالستقبالهذهبوااألمير، وقدحاشيةرأسعلى) بارنجشقيقةسيسليا
بحفلبدأتالتىالحفالتمنسلسلةإلعدادكلكتاإلىعادواديسمبر، ثمأوائلفىبومباى
بينمنكانالعرشبقاعةاستقبالالتالىاليومفى، أعقبهاالعامالحاكمبمقرعشاء

السياحيةللجوالتالثانىاألسبوعالهنود، وخصصمنمهراجاتستةفيهالحضور
رسمىعشاءالنارية، ثمواأللعابالبولو، ومبارياتالخيل، وسباقاالستقبالوحفالت

.268األميريفضلهممافكاهيةمسرحية، ثمالعامالحاكمبقصرآخر

التعريفةحولتفاقاإلىمالتمعالتوصلمسألة، بقيتكلهذلكمنالفراغوبعد
، منالملكبرحيلالمرتبطةوالرسميةاالجتماعيةالمناسباتمنالعديدالجمركية، مع

شرفعلىعاماألمير، وحفللتحية) أبريل7 – 6 (أباداللهمدينةإلىرحلةبينها
،ومواقفهسياستهعنفيهدافعخطابًافيهألقى) أبريل8 (بكلكتاالبلديةبدارنورثبروك

12 (الملكنائبلمجلسجلسةفىايتونلاللوردخلفهإلىالسلطةنقلمراسموأخيرًا

إبنتهوبصحبته) أبريل15 (سريمتيناالبارجةظهرنورثبروكعتلىاوأخيرًا. 269)أبريل
بارنجوإيفلن، فرانكوإبنهويلز، ألميرالمضيفةدورلتلعبخصيصًاجاءتالتىإما

268Philip Magnus, King Edward the Seventh (New York: E. P. Duttan, 1964), 138, lieutenant
– Colonel H. A. Newall, Calcutta: The First Capital of British India (Calcutta: Caledonian

Printing Co. n. d. Introd, 1922), 127 – 8.
269Northbrook's farewell speech as printed as Copy in CP/2, 633/99.
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نورثبروكقادحيث (وعدنسيالنطريقعنالسفينةأبحرت، وقدمعاونيهمنثنيناو
صديقهبعدهابإيطاليا، زارفبرنديزىمصر، ثم) التاللعلىتريضرحلةفىمرافقيه

مباشرةالتوجهفضلبارنج، ولكن270)مايو27 – 26 (جنواقربريموسانفيالفىلير
.بالزواجالخاصةالترتيباتولعملإيثلللقاءلندنإلى

والثالثينالخامسةفىبارنج
لندنإلىعودتهقبل1876فبرايرفىبكلكتاوالثالثينالخامسميالدهبعيدبارنجإحتفل
سولسبرى،معالملكنائبواجههاالتىالكثيرةالمشاكل، ورغمالشهرينعلىيزيدبما
االستمرارلهيتيحمجالفىجديدةوظيفيةحياةبدأمابعدنفسهعنراضيًابارنجنجد
السنواتشاقًا، فطوالعمًاليريدكان" المالحظات "فىذكروكما. النهايةحتىالعملفى

، ولمأسابيعثالثةلمدةمنهماكلفقطإجازتينعلىحصلالهندفىقضاهاالتىاألربع
وكانت. االجتماعيةللواجباتالوقتمنمتسعًايجدلمالرماية، كمارياضةيمارسيعد

العام"؛الصالحأجلمنتعملأنالبد "القائلةالحكمةأوالدهيورثهاأنيريدالتىالتركة
تدريبخيرالعناء؛ ألنيستحقاألمرمعًا"، وكانتجتمعال "والمتعةواللهوالواجبألن

كبيرًا، وقدمنصبًايشغللرجلخاصًاسكرتيرًايعملأنالسياسىأوالعامللموظف
معالجةطريقة "قربعنيرقب، وجعلتهالسابقالمحددالمجالمنالوظيفةهذهأخرجته

لديهأصبحعملهنهايةعسكرى، وعندكخبيرالهندإلىذهبلقد". العامةالحياةأمورأهم
بالغةأصبحتالتىالمدنيةباإلدارةتتصلعدةبأمورالمتصلةالمعرفةمنهائلرصيد
.271حياتهفىالقيمة

فىكانواالذينلندنفىالنفوذأصحاببعضعلىجيدتأثيرالجديدةلمهاراتهوكان
.بعدفيمامناسبةمنأكثرفىبمكافأتهلهميسمحوضع

صدرما، أوأعمالمننورثبروكبهقامماكلعلىتمامًايوافقكانأنهذلكيعنىوال
وجهةطرحيجيد، وأنأمرهيحزمكيفتعلمهاألمرفىماأهم، ولكنأقوالمنعنه

270Mallet, Thomas George Earl of Northbrook, 21; Lear, 1876 Diary, Houghton Library,
Harvard University.

271BN 196 – 9.
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الهند،لمغادرةيتأهبوهونورثبروكإدارةعنالدفاعمذكرةكتبعندما، وحتىنظره
كانبباروداالخاصةالثانيةالتحقيقلجنةأعضاءختيارابأنلإلقراراستعدادعلىكان

"السياسية "المعالجةفىنورثبروكإلفراطنتقادهابارنجأبدىالتاليةالسنواتوفى. 272خطأ
زيادةبعدمالخاصبوعدهوتمسكهنورثبروكعنادبذلكبعينها، ويقصدلموضوعات

علىسلبىأثرمنلذلكمايقدرأندونالهندىالعامبالرأىإيمانه، وكذلكالضرائب
.273سولسبرىمعللنزاعتسويةإلىالتوصلإمكانية

المنخفضة، والتحمسالضرائبهىنورثبروكمنتعلمهاالتىالمستفادةالدروسأنغير
اآلراءإلىشديدبحرص، واالستماعالعامالرأىيقدروأنالسكانمنالفالحينلجماهير

حياتهطواللهمهمًامصدرًاظلتالتىللرقابةالخاضعةغيربالصحفتردالتىالنقدية
يعملأنفىرغبتهوعدمنزاهتهحيثمنعليهقويًاتأثيرًالنورثبروكوظل. الوظيفية

معالجتهطريقةنتقاداتاتجاهفعلمانحوعلىالشعبىالعامالرأىضغطتحت
علىقدرته، مثللنورثبروكاإلداريةبالقدراتمتأثرًابارنجوأخيرًا، ظل. 274للمجاعة
فوراإلختزالآلةاستخدامإلىقصير، ومبادرتهوقتفىقرارتخاذاإلىالتوصل

.حياتهطوالبارنجيفعلهظلما، وهومراسالتهإمالءعندظهورها

ممارسةأوالصداقاتلتكوينالوقتمنمتسعًالبارنجيترك، لمبالعملالتاماإلنشغالهذا
لمسافاتوالسيربالنباتواإلهتمامالرسم، مثلنورثبروكعليهاحرصالتىالهوايات

باأللوانرسمهاالتىلوحاتهفىيتجلىالهنديةبالطبيعةولعلنورثبروككانطويلة، فقد
.الملكةإلىالدوريةتقاريرهيضمنهوكانجوالتهفىشاهدهمافيهاسجلوالتىالمائية

ماعلىمعتادإننى "صحفىتقريركتابةفىإلخفاقهلنفسهالعذرملتمسًافيكتببارنجأما
الهندوكانت. 275"فطرىاألولىاستعدادىالوصفية؛ ألنالكتابةأحسن، والبالجدليسمى
عفوية، ومناظر،لمفاهيممصدرًا– البريطانيةالحاكمةالطبقةمنوغيره – عندهتعنى

272Moulton, Lord Northbrook's, Indian Administration 24 – 5.
273e. g. Cromer to Mallet, 2 Aug. 1907, CP/2, FO 633/98.
274Mallet, Thomas George Earl of Northbrook, 87.
275Baring to Routledge, 31 Nov. 1872, Letter from Capt. Baring.
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الفتةأنهابينها، غيرتساقامباشرة، الغيرواضحة، ولكنها، وأصواتوروائح
.276للنظر

مع، وتحفظهجأشه، ورباطة، وتحفظهصرامتهفىنورثبروكمعبارنجوتناظر
رتاحامنعدا، مااآلخرينوبينبينهمسافةوجودعلى، والحرص، وتعاليهمرءوسيه
عملكلإتقانعلىحريصًا– 1873عامليالقولحدعلى – بارنجوكان. لصحبتهم

نتيجةالزمنبمرورتدعمقدتأثيرهيكونأنوالبد. 277مدنىأنهرغموجهأكملعلى
الذىالبريطانىالهندحاكممنقربه، وبفضلعندهتوفرتالتىبالنفسالمتزايدةالثقة

.نسمةمليون200لهيخضع

عنفكرةبالهندوجودهأثناءإيثلإلىكتاباتهمنبقىالذىالوحيدالخطابويعطينا
إرتفاععلىوهوركبتهعلىمستندًا1873يوليو20فىكتبه، فقدالفراغوقتتمضيته

فىبضيقيشعربكشمير، أنهاليوميعرفماحافةعلىسمالغربشمالقدمًاألف13
.278دائمًاتذكرهأنمنها، طالبًاتحياتهلها، مرسًالالتنفس

علىيساعدهكان؛ فقدالعملعنبعيدًابارنجيفعلهكانعمانماذجليرإدورادلناويقدم
بالفيلة، ودعاهبيته؛ ويحيطالملكنائبحديقةفىمعهالسفينة، ويتمشىإلىالصعود
بداوقد. 279المرتفعاتيخشىخادمهلير؛ ألنعنهإعتذرماالكناو، وهوإلىللصعود

يدخننورثبروكعائلةمع، يجلسالعملنطاقخارجرقيقًاإنسانًالآلخرينبارنج
كانالذىليرمعالصوداالشيرىمنكأسآخرأوالبيرةمنزجاجةآخرويشرب
ليرقصائدإلىيستمعكان، كماالقديماليونانىواألدبالفنعنبحريةمعهيتحدث
تبدأ1874ينايرفىالحكومةقصرمغادرتهقبلمنهانسخةليرأعطاهالتىالهزلية
:كالتالى

276Amit Chaudhuri, "A feather ! A very Feather upon the Face", London Review of Books, 6
(6 Jan 2000) 22.

277Lyall to Barbara Lyall, 24, Apr. 1873. LP, MS Eur. F 132/5.
278CP/1, Letters and Papers of the 1st Lady Cromer.,
2792, 21, 27, 30 Dec. 1873, 3, Jan. 1874, Lear vol. I Journal in India.
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ماذاأوأيهاأومتىأولماذا
ماذاأوسواتأخوندأينأوكيفأو

سوات ؟أخوند

:مثلأخرىأبياتكتابةفىيمضىأو

جمًا ؟حبًاأهلهيحبههل
ممكنًاذلككانكلمايثورونأنهمأم
 ؟280سواتخوندفى

كانسواتخوندأنالوحيدالفارقلير، ولكنغرفةفىمسليًادائمًاالحديثوكان
عندتقعمهمستراتيجىاموقعذاتصغيرةلواليةمسلمحاكمحقيقية، وهوشخصية
ولذلك. رسميةزيارةفىكلكتاإلىوصولهالمتوقعمنالغربية، وكانالشماليةالحدود

ذلكسببهماندرىوال. 281لقرائهاصدمةيمثلمحليةصحيفةفىالقصيدةنشركان
زيارتهعندفعلمثلماالهزليةالقصائدهذهمثليكتباستمرلير، ولكنحرجمنلبارنج
مثلهزلىسياقفىالعسكريةالرتبفيهاماستخدقصيدةفكتبالثمانينياتفىللقاهرة
.282والميراالىوالبمباشىوالسرداراللواء

280Noakes, Edward Lear, 258.
281Mallet, Thomas George Earl of Northbrook, 271 – 2.
.DP, Add. MS 48929فىنسخةتوجد282
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السابعالفصل
جديدمنالشرقإلىوالعودةالعسكرىالسلكونهايةالزواج

)1876 – 1879(

الزوجيةوالحياةالزواج
بإنجلترا،واالستقرارالزواجعلىالعزمعاقدًا1876مايوفىالهندمنبارنجإيفلنعاد
فىراتبهمنجانبًايوفرأناستطاع؛ إذالزواجطريقعنالعقباتجميعأزيحتفقد

أبيهاعنورثتهمالمنإيثللدىكان، وماأمهتركةمنصغيرميراثإلىإضافةالهند
العقبةلترفعروالندالسيروفاة، وجاءت1875يونيوفىببادنجتونمنزلهوبيعوفاتهبعد

.كاثوليكيةغيركنيسةفىكاثوليكىغيرمنإبنتهتزويجلرفضهالزواجأماماألخيرة
أىيدع، فلمالتنازالتمعظمتقدمأنوحدهاإيثلعلىكانالظروفتلكظلوفى

هذاثمرةيأتونالذيناألطفالينشأأنبارنجبشرطوقبلتالزفافلحضوركاثوليكى
بلدفىللتمييزالتعرضبتجنبهم" المالحظات "فىذلكبرربروتستانتية، وقدنشأةالزواج

.بروتستانتى

شارع15برقمبيتًابارنجشترىاالشديدة؛ فقدبالسرعةللزواجستعداداتإلاتسمتاو
موقعهتحتلطوابقخمسةمنأنيقًابيتًاسكوير، وكانوبورتمانآرشماربلبينسيمور

وصولهبينمااألربعةاألسابيعخاللذلككلليونارد، وتملفندقالرئيسيةالحديقةاآلن
وصيتهوكتابةالزواجترتيباتذلكفىبما. يونيو28فىوزواجهمايوأواخرلندن

أصبحالذى(Nedندأخيهبيتفىالعزوبيةأيامآخرإيفلنقضى، وقدإيثلووصية
الليدى (خالتهامساعدةإيثلونالت. ستريتتشارلزفى، وزوجته) بارنجلبنكرئيسًا
على، وشهدالزواجمراسموتمت. ستريتبروتونفىتقيمتزالالكانتالتى) بولر

إيفلنجورج)، وكانعمهإبنكانلعله (بارنجوجورجبولرجورجالجنرالالزواج
التىالوردة "عليهكتبتخاصمغلففىإيثلبهاإحتفظتصدرهعلىوردةيضع

.دافئًااليومذلكظهركانبالتايمزوردزفافنا"، وحسبمايومميناحبيبىارتداها



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

126www.RaoufAbbas.org

التىالحرببوزارةالقديمةإدارتهفىعملهبارنج، تسلمالعسلشهرمنالعودةوبعد
سانتفىالرئيسىمركزهاالمخابرات"، وكانفرع "1873أبريلمنذتسمىأصبحت
منبدًالأقسامخمسةتضمحديثًا، فأصبحتتنظيمهاإعادةتمقدسكوير، وكانجيمس

القواتنشرمشروعبرعايةاألساسىإهتمامهافبجانب. إختصاصهادائرةتسعتاثالثة، و
لها، أصبحالمعلوماتتلكوتحديثالخصومجيوشعنالمعلوماتوتقديمالبريطانية

السابقالعام، وشهدالعثمانىالحكمضدوالهرسكالبوسنةثورةحيثبالبلقانهتماما
خبرتهضوء، وعلى1876يونيونهايةفىالعثمانيةالدولةعلىالحربالصربإعالن
تقاريريعدأنبارنجمنالهند، طلبفىالمكتسبةالجديدةالمتوسط، وخبرتهالبحربقالع
عنمذكرة: "بعنوان1876أكتوبر16بتاريخأولهااإلستراتيجية، كانالظواهرعن

علىبلغاريا، والزحفحتاللامحاولةقررواإذاللروسالمحتملةالتصرفات
.283"القسطنطينية

مذكرةهناك، ولكنالجيوشلزحفالمتوقعةوالسرعةالطرقعلىبارنجتقاريروتركز
األمورفيهاتناول" آسياوسطمسألةعنمذكرة "بعنوان1877يناير8بتاريخأخرى

وسطمنطقةداخلوليسحدودهاعندالهندعنالدفاعيمكنأنهمؤكدًاالجيوبوليتيكية
نضما، وبذلكالعثمانىوالحكمالروسىالحكمبينمقارنةالمذكرةنهايةفىآسيا، وعقد

عنتدافعأنلبريطانيااألفضلمنأنترىالتىالخبراء، منالضئيلةاألقليةإلى
العثمانيةاإلمبراطوريةمساندةمحاولةمنبدًالروسيامعاإلتفاقاتبعقدمصالحها

:جديدةمالحظةعتبرهامافكرتهالمتداعية، وتناولت

إلىأدعوأنأودإننىلروسيا ؟ العذريلتمسمنبمظهرالظهورفىأرغبهل"
فىوروسيا.. آسياوسطفىالحضارةتقدمتعطلأنالسياسيةالغيرةنجعلأال

وأكثرأنقىدينًايقدماإلنجيلأناإلعتقادعنأكفال، ولكنىمتخلفوضع
التقدمتحقيقأجلمنضدهالروسيةالحضارةتتأصلالذىالقرآنمنإنسانية

.284"للمحمديةالمتداعيةوالمؤسساتالقوانينمنأرقىحضارةوهى... المحتمل

:فىللمخابراتبارنجكتبهاالتىوالمذكراتاألوراقهذهمننسختوجد283
CP/2, FO 633/16.

284Ibid.
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لبريطانيامفوضكمندوباألدنىالشرقإلىبالذهابعرضًاتلقىتحديدًاالوقتذلكوفى
1875عامبدأتدوليةمناوراتإطارفىإقامتهتمتالذى"العامالدينصندوق "فى

المالىالمستشارالمتزايدة، وكانالدوليةديونهاعنالفوائدسدادعنمصرعجزلمواجهة
فىالفرنسىجوبيرمعشتركاالذىجوشنجورجهوالبريطانىالجانبمنالرئيسى

بناءللمنصببارنجختاراالذىهوجوشنوكان. 1876نوفمبرفىالماليةالتسويةوضع
اللوردالهندفىالملكنائبمكتبفىلبارنجزميًالكانالذىمالتلويستزكيةعلى

،الحربوزارةمناالستقالةفىيفكربارنج، كانالعرضهذاتلقىوحتى. نورثبروك
يرشحجنيهًا، وأن2000قدرهاعامًاعشرينعنالخدمةنهايةمكافأةعلىوالحصول

راتبهبلغالذىالمنصبولكن. األحرارحزبعننائبًاالعموممجلسنتخاباتافىنفسه
.القاهرةإلىوزوجتهبارنجوصل1877مارسوفى. مغريًاكانالقاهرةفىجنيه3000

بحديقة،واسعةفيالعنعبارةالجديداإلسماعيليةبحىمناسبًامسكنًاوجداماوسرعان
وضعهاالتىالخطةمنجانبًايشكلاألشجارمنصفيزينهشارعفىصغيروحقل
منالستينياتأواخرفىالحديثةالقاهرةلتنميةالعموميةاألشغالناظرمباركباشاعلى

عنداألوروبىللنشاطالرئيسىالمركزمناإلسماعيليةحىمتداعشر، والتاسعالقرن
حيثالدواوينوحىعابدينقصرتجاهافى، وجنوبًاالنيلنهرتجاهاألزبكيةحديقة

التنسيقحيثمنبباريسمونسوبحديقةاألزبكيةتخطيطوتأثر. الحكوميةاإلدارات
الفنادقآلخر، وحولهاحينمنتعزفالتىالعسكريةالموسيقىالمظللة، وفرقوالممرات

إلىخدماتهامدتالتىاألجنبيةوالقنصلياتوالمسارحالكبرىوالمحالتوالبنوك
وإلى. 285نسمةألف200– عندئذ – بلغتحتىأعدادهازدادتاالتىاألجنبيةالجاليات

الخديوىالنادىتضمالتىاألنيقةالطرازاألوروبيةالبيوتمنمجموعةالحديقةجانب
.286البلياردووقاعةوالمكتبةالطعاموقاعةبصالوناته

أوروبيا19.120ًبينهممنكان) 19ق (السبعينياتأوائلفىألفا350ًالقاهرةسكانتعدادكان285
Statistique de L'Egypte: Annee 1873. – 1290 de L' Hegire (Cairo: Imprimerie Francaise

Moures, 1873), 20 – 21.
286J. C. McCoon, Egypt As it Is (London Cassell, Petter, & Galpin, n.d.; Preface 1877), 51 –
8.
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تحملباستطاعتهكانمنلكلتوفرتالتىالنقيةالشرببمياهالجديدةالبيوتوزودت
.بالغازواإلضاءةالمياهبمصارفبالقار، وزودتالشوارعإدخالها، ورصفتنفقات
يرتدونحراسحولهابديعةعرباتفىالشوارعيجوبونوالوزراءالموظفينكباروكان
عربة486منهاالمسجلعددبلغالتىاألجرةعرباتغيرهم، واستخدمالرسمىالزى

أنعليهكانالعرباتتلكمنواحدةاستئجاربارنجأرادفإذا. 1875287عام) حنطور(
علىعابدينميدانفىإليهأقربهاكر، وكانيبايدنظمهاالتىالمواقفأحدإلىيتجه

.عملهمقرحيثالماليةوزارةمنمقربة

، قدالوظيفىزوجهامستقبلعلىتحرصدائمًاكانتالتىإيثلأنعلىدليلهناكوليس
قليلةأسابيعبعدالمرضعانتأنلبثماأنهاالقاهرة، كماإلىالجديدباإلنتقالرحبت

، غيرلندنإلىوالعودةاالستقالةفىجديًايفكربارنججعلالقاهرة، مماإلىوصولهامن
لهاتبينشهور، وبعدمنصبهفىاالستمرارعلىوشجعتهذلكعلىإعترضتإيثلأن

.العامنفسمننوفمبر29فى) توماسروالند (األولطفلهاحامًال، ووضعتكانتأنها
علىوأثرهإيثلمرضحقيقةحولالتساؤلذلكوأثار. ألمهجدهإسمالطفلحملوقد

.1898عامأكتوبرفىوفاتهاحتىعامًاعشريناستمرتالتىالزوجيةحياتها

ذلك، أرجعرسائلهفىالصحيةحالتهاإلىبارنجفيهاأشارالتىالمحدودةالمراتوفى
علىعليهاالوقعشديد1877العامفكان. الراحةوسائلتوفرالجو، وعدمحرارةإلى

وعندما. 288المعتدلالجوذاتباإلسكندريةمنهجانبًاأمضياأنهمارغمالخصوصوجه
كانتأنهافذكرالصحيةإيثلحالةإلىليالألفردأشار1882عاممعًاالهندبزيارةقاما

مرضمنتعانىكانتأنهابعدفيمابارنجذكروقد. 289األعصابإلتهابمنتعانى
، وقدالبولفىوالزاللالدملوجودتشخيصهيسهلمرضوهوBright's deseasبرايت
العامنحومكتشفهإسمالمرضحملوقد. 290الزواجبعدإكتشافهعنداألسرةبهعلمت
منلنوباتالمريضمعاناةفى، ويتسببالمزمنالكلىإلتهاببإسماآلنويعرف1820

.103، 1) 1889 – 1886بوالقالمصرية، الكتبالقاهرة، دار (القاهرةلمصرالجديدةالتوفيقيةالخطط: مباركعلى287
288Baring to Lyall, 6 Nov. 1877, LP, MS, Eur. F 132/39.
289Lyall to Barbara Lyall, 7 July 1881, LP, MS Eur. F 132/7.
290Cromer to (Viscount) Errington (his son Rowland), 20 Oct 1898 CP/3. See also Clara

Boyle, A Servant of Empire: A Memoire of Harry Boyle (London: Methuen 1938) 62 – 3.
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يعتقدوكان. 291الموتوتحسبوالفزعبالتوترالمريضيشعرماالكلوى، وغالبًاالمغص
،بالقلبأضرارًاويسببالدمضغطبإرتفاعيرتبطالمرضهذاأنعشرالتاسعالقرنفى

مصدرهالمرضكانإذاماحولعشرالتاسعالقرنمنتصفمنذدائرًاالجدلوظل
األرجلوتورمالوهنللمرضاألخرىاألعراضومن. 292المرتفعالدمضغطمأالكلى

المريضنصحعلىاألطباءقتصرا، وللمرضناجحعالجهناكيكنولم. والوجه
.للدمفصدالتامة، وإجراءالراحةبإلتزام

أغسطس15فىالثانىحملهاعندالمرضحقيقةعلىوقفاوبارنجإيثلأنالواضحومن
:293الموتوشكعلىأنهايفيدمالندنفىبيتهمامنلبارنجكتبتعندما1880

العزيززوجى

، والاألرضوجهعلىزوجةأسعدجعلتنىإنكلكأقولأنقليلةسطورفىأود
الشديدوحنانكوإخالصكالشديدوحبكلكدينىلرديكفىلكحبىمبلغأنأظن

ملكفقلبى، أعطيتمماأكثرحبًاأعطيكأنأستطيعال، ولكنىعلىوحدبك
رعايتكمحليكونسوفأحملهالذىالغالىطفلىأنيقينعلىإننى... لك

علىللقلقيدعونىماأجدسعيدة، فالأموتيجعلنىمما.. وحنانكالكبيروحبك
كاثوليكيًا، غيريولدأنمتعةيدركلنالحياة، ولكنهقيدعلىبقيتطالمامستقبله

الذىالنفسىاإلرتياحبنفسيصلىوتجعلهدينىتعلمتكمادينهستعلمهأنك
.بهأصلى

291Marion Shaw, The Clear Stream: A Life of Winifred Holthy (London: Virago, 1999) 269.
292J. S. Cameron, "Villain and Victim: The Kidney and High Blood Pressure in the

Nineteenth Century", Journal of the Royal College of Physicians of London, 33/4 (July –
Aug. 1999), 382 – 99.

293The Letter, in the file marked "Letters and Papers of 1st Lady Cromer" (CP/1) and written
on 15 August, does not give the year. Some late editor has Pencilled in "1881" but this is

clearly wrong. The letter specifically refers to just one child, Rowland, whereas a second son
was born on 29 September 1880. This leaves any of the three years 1878 – 80 as a possibility,

with 1880 as a best guess. As it was common Victorian practice to send letters from one
person to another in the same house, it is no help to know whether Evelyn was in London

when the letter was sent or not.
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ياأجلىمنصل.. الجنةفىأخرىمرةنلتقىفسوف.. حبيبىياقليًالتشجع
العزيززوجى

األبدإلىيستمرأنالبدحبنامثلحبًاإن

روالندالمباركوولدنااللهحفظك

أبدًاالسعيدةالمحبةزوجتك

إيثل

بعد1880نوفمبرحتىكلكتاإلىسفرهماعدمعلى– الحظلحسن – أصرقدبارنجوكان
مولودهاإيثلتضعحتىشهور، وذلكأربعةعلىيزيدبماالثانيةللمرةالهندفىتعيينه
الصحيةإيثلحالة، أصبحتقبلهيكنلم، إنالتاريخذلكمنذولكن. لندنفىالثانى

من ·شأنهاكانإنجلتراخارجلبارنجأتيحتالتىالوظائفأن، وخاصةالقلقموضع
،جانبهإلىبقائهادونأحيانًاحائًالتقفكانتالتىالمريضةإيثلمتاعبزيادة

بالهند، كماالتعيينقبولعلىالمرةهذهحثتهولكنها. لندنفىاإلقامةإلىوإضطرارها
حيثالقاهرةفىالبقاءمنهطلبت1898عامتحتضركانتعندمافحتىدائمًاشأنهاكان

لإلطمئنانلندنإلىالحضورعدممنه، وطلبتوساققدمعلىالسودانعلىالحملةكانت
.294صحتهاعلى

ضوء، علىالزواجهذافىالديندورمسألةيطرحسبقفيماأوردناهالذىوالخطاب
إنتقادًا" المالحظات "يتضمنالكاثوليكية، حيثالكنيسةعلىالمتكرربارنجهجوم

بالناستربطهمالالديناإلعتقاد، ورجالبحريةتسمحالالكاثوليكية؛ فالكنيسةللمعتقدات
والكثير. 295مطاعنمنذلكغير، إلىالتسامحمعنىيعرفونالإنسانية، وأنهمروابط

مدىتبينبمكانالصعوبةمن، ولكنالزمانذلكبروتستانتبينشائعًاكانذلكمن

The First Lady Cromer", The Graphic, 6 Jan. 1923. A Copy of": دنتهربرتالماجورمقالةانظر294
which can be found in CP/1 in a file marked "1st Lady Cromer: Letters and Papers concerning

her death."
295BN 115 ff.
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بنتهابشأنكورفوبأسقفصالتهرأينا، وقدعائلتهوعلىالزوجعلىالمواقفهذهتأثير
.زواجهماعلىعتراضهابسببإيثلوالدمعالشرعية، وخالفهغير

معلوماتمنلديناكاثوليكية، فمامنلزواجهبارنجسعادةمدىندركأنيجبولكننا
التقاربمننوعًا، أقامبهوتمسكهالهوإخالصهاإيثلحبأنتفيدمتناثرةمحدودة
سيلقىكليهماأنوخاصةمعتقداتهاآلخر، ويحترمديانةيتفهممنهماكلجعلالذىالوثيق
منإليثلكتبهيائسخطابفىالموضوعحولنظرهوجهةأوضحوقد. المصيرنفس

:كالتالىبدأه) 1885يونيو (التاسعزواجهماعيدفىالقاهرة

اليومدائمًا، وخاصةفيكأفكرأننىلكألثبتحبيبتىيالكأبرقأنأستطعلم"
أحسنمنتزوجتمنذمرتسعيدةسنواتتسع. أهميةاألياممنغيرهيفوقالذى
كما – ذلكمعًا، وبعدالسعيدةاألياممنالكثيرنقضىأناللهزوجة، وشاءوأعز
أىتكوناألبدية، فكيفتجمعناسوفأخرىحياةهناككانتإذا– وأعتقدأتمنى
.296"المالكزوجتىدونقيمةذاتجنة

منبارنجزواجأنللشكمجاًالتترك، الكهذهخاصةخطاباتمننستقيهاالتىواألدلة
.ومشاكلهالعملمتاعبمن، والمالذوالدعموالحنانالحب، منحهحياتهدعامةكانإيثل
عنهاوالتعبيرزوجتهسوىأحدفيهيشاركلمأنهيبدوالذىالعواطفعالمإلىجلبتهكما

:ليتضمنيستمرمنهإقتباسًاأوردناالذىالمواجهة، فالخطابمنأكثربالكتابة

أحاولعندمايتملكنىالخجلفإن... لكعبادتىعنلكالتعبيرفىأفكرماكثيرًا"
".مشاعرىأنبلعنالتعبير

1877العامفىمصر
أثقلالذىالدولىالدينبتزايدوثيقًاإرتباطًامرتبطًامصرإلىبارنجإيفلننتقالاكان

الجنيهاتمنمليونًا68علىيزيدما1876عامالديونبلغتالبالد، وقدكاهل
أقساطصورةفىسنويًاإسترلينىجنيهمليون5.7منيقربماسدادتطلبت. اإلسترلينية

296CP/1, Letters and Papers of the 1st Lady Cromer.
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حاولفقد. 297تحصيلهاالمتوقعللحكومةالسنويةاإليراداتمن% 60يعادلماوفوائد، أو
أسواقمناالستفادة) 1879 – 1863 (وإسماعيل) 1862 – 1854 (باشاسعيدمصرحكام
الستثمارهالمالمنكبيرةمبالغقتراضالسريعًا، نموًانمتالتىوباريسلندنفىالمال

التىالرى، ومشروعاتوالموانىالحديديةالسككببناءألطماعهمدعمًابالدهمتنميةفى
شأن– الصددهذافى – مصرحكامشأنوكان. االقتصادىللتقدمبأهميتهااإلعتقادساد

.الالتينيةأمريكافىالكبرىالعثمانية، والدولالدولةحكام

أولهما، مشاركة: االتجاههذافىللسيرقويانحافزانهناكلمصر، كانوبالنسبة
طرفمنتحكيمبموجبمصربهلتزمتاالذى، السويسقناةمشروعفىالحكومة

قناةلشركةتدفع، أن1864عام– فرنساإمبراطور – الثالثنابليونلإلمبراطورواحد
واألصولاألراضىاستردادمقابلاإلسترلينيةالجنيهاتمنمليونًا3.360نحوالسويس

فىالثانىالحافزوتمثل. 1856و1854متيازىافىللشركةسعيدمنحهاأنسبقالتى
التيلة،طويلالقطناألساسية، وهىالمصريةالتصديرسلعةأسعارفىالكبيراإلرتفاع

علىالتكالب "االقتصاديينالمؤرخينأحدأسماهمااألمريكية، فأنتجاألهليةالحربخالل
تحقيقإلىوالسماسرةوالمضاربينالممولينمنوفريقالحكومةسعتحيث" النيل

األحوالسوءمن، وزاد298السريعلإلثراءالمتاحةالفرصةمنممكنةمكاسبأقصى
منمليونًا26بلغتسايرةديونتراكمإلىالحكاموإسرافالماليةاإلدارةسوءمنمزيج

.299عاليةفوائدذاتاألجلقصيرةحكوميةسنداتصورةفىاإلسترلينيةالجنيهات

األقساطسداد (خدماتهاوضبطالديونلتوحيد1873و1868فىأساسيةمحاوالتوبذلت
تخاذاب– نفسهالوقتفى – ومستشاروهإسماعيلنجاحًا، وقامتحققأندون) والفوائد

مشروعذلك، منالدائنينتجاهالحكومةلتزاماتابمالئمةوغيريائسةإجراءات
توازىمبالغسدادعلىاألطيانلضرائبالخاضعينشجعالذى، 1871عام" المقابلة"

تلكسنويًا، ورغمالضريبةنصفمنإعفائهممقابلواحدةدفعةسنواتستضريبة
297Abdel-Maksud Hamza, The Public Debt of Egypt 1854 – 1876 (Cairo: Government Press,

1944), Appendices II & III; Earl of Cromer, Modern Egypt, vol. I (New York: Macmillan
1908) 11.

عبد، وترجمه1958عامباإلنجليزيةنشرالذى" وباشاواتبنوك: "الندزدافيدكتابفصولأحدعنوانهذاكان298
.1969بالقاهرةالمعارفدارعنالترجمةالعربية، وصدرتإلىأنيسالعظيم

299Cromer, Modern Egypt, I, 11.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

133www.RaoufAbbas.org

منمجموعةعليهوترتبتالمتوقعالمبلغنصفعلىإالالخزانةتحصل، لماإلغراءات
اإلجراءاتتلكآخروكان. سنواتعدةعالجهاتطلبالتىوالمشكالتاإللتزامات

إلى% 46نسبتهابلغتالتىالسويسقناةشركةأسهمفىمصرحصةبيعالغبيةاليائسة
مناألربعةالماليينإلىيصللمزهيدمبلغمقابل1875عامالبريطانيةالحكومة
تجاهلتستطيعالالكبرىاألوروبيةالقوىأنعلىدليًالذلكوكان. اإلسترلينيةالجنيهات

الدينسنداتحملةمنمواطنيهاحقوقلضمانتسعىمنهامصر، فكلفىالماليةاألزمة
لنفسهاتقيمأنمنافسةقوةأىتستطيعأال– نفسهالوقتفى – الحرصالمصرى، مع

.األخرىالدوليةلألطرافمايفوقمصرفىخاصًاوضعًا

اإلنجليزنجح1876عامومعظم1875عامنهايةفىالمنازعاتمنشهورعدةوبعد
،1876نوفمبر16تسويةإلىالتوصلفىالمصرىالدينسنداتحملةمنوالفرنسيون

والفرنسىاإلنجليزىالطرفينعنالمفوضانوهما" جوبير – جوشن "بتسويةعرفتالتى
الدينهىأقسامثالثةإلىالديونأولهما، تقسيم: أمرينإلىذلك، وأدىالغرضلهذا

نحوبلغالذىالممتازاإلسترلينية، والدينالجنيهاتمنمليونًا59نحوبلغالذىالموحد
سدادها، ويتممالييناألربعةنحوبلغتالتىاألجلقصيرةمليونًا، وأخيرًا، الديون17

قدرهاموحدةوبفائدةالغرضلهذاخاصةكوبوناتبموجبسنويًاقسطينعلىجميعًا
)المليونيننحو (الموحدالدينقسطأكبرهاكاناألقساطهذهبينومن. سنويًا% 7

أنالتسويةعلىترتبالذىاآلخرواألمر. عامكلمنديسمبر15ويوليو15استحقاق
بتعيينالسابقالعامفىأقيمالذىاألوروبيةالماليةالمراقبةنظامقواعددعمتشروطها
اإليراداتمراقبةاألول، يتولىفرنسىواآلخربريطانىأحدهماإثنينعامينمراقبين
علىالبريطانيةالحكومة، وافقتذلكجانبوإلى. المصروفاتمراقبةاآلخرويتولى
Caisse de La Detteالعامالدينلصندوقالرباعيةاإلدارةفىبريطانىمندوبتعيين

Publiqueالمصرية، نيابةالحكومةتدفعهاالتىالمبالغ، ليتلقى1876مايوفىأقيمالذى
، وكانوالنمساويينواإليطاليينوالفرنسييناإلنجليزمنالمصرىالدينسنداتحملةعن

.الصندوقإدارةفىالبريطانىالمندوبهوبارنجإيفلن
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الدينسنداتحملةأمام، مسئوًاللجوشنمرءوسًاواضحة، فكانبارنجواجباتوكانت
كبرىفائدةذاتالمهمةهذهجوبير، وكانت – جوشنلتسويةالدقيقالتنفيذعنالعام

، وكالهماالدينإدارةالدولية، وطريقةالماليةعنالكثيريعرفجعلته؛ ألنهالهبالنسبة
).جوشن (بريطانىمالىخبيرأكبرعتبرهاالذىالرجلمعمباشرة، والعملبعملهمرتبط

الحزبينفىالعامةالماليةبخبراءالصلةوثيقكانإسمًا، ولكنهلبراليًاجوشنوكان
تجاهبريطانياسياسةعلىبالتأثيرلهيسمحوضعفىكان، وذلكالكبيرينالبريطانيين

.لبالدهمناسبًارآهالذىالنحوعلىمصر

ديسمبرمنتصفقبلوجوشنبارنجبينالمتبادلةالخطاباتمجموعةالحظ، فقدتولسوء
عامإلىتعودالتىالخطاباتولكن. 300بلندنسيموربشارعمنزلهمننتقالهاأثناء1877
لجوشنيكتبكانأنه، وتبينالضياعمننجت1879عاممناألولىوالشهور1878
مخرجًايجدأندائمًايحاولكانيوميًا، وأنهخطاباتعدةأسبوعيًا، وأحيانًاخطاباتعدة
وتتجلى. الماليةلتزاماتهاابالوفاءعنمصرعجزاستمرارعنالناجمةالمشكالتلحل
راسلهممنمعفعلهالذىالنحوعلىلجوشننصائحهتقديمعلىحرصهفىبنفسهثقته

علىبه، ويستعينبهالمقامرةيستطيعالذىالشخصعتبارهاالرسمية، بخدمتهطوال
.األمورمعضالتحل

الدينصندوقبإدارةعضوًابارنجقضاهاالتىالثالثالسنواتمنيقربماوخالل
بلنييردىجابريلإرنست: هماآخرينشخصينمعمهمةعملعالقات، أقامالعام

Blignieresكانالذىبارنجخالفالفور، وعلىعلىمعهيتواصلأناستطاعالذى
يتبعبلنييرالبريطانية، كانللحكومةممثًالوليسالبريطانيينالدينسنداتلحملةممثًال

ومنإستانبولالعثمانيةبالعاصمةفرنساوسفيربالقاهرةالعامفرنساقنصلمباشرة
بادرالتفكيرالهمة، مستقلعالىرجًالكان، ولكنهالفرنسىالوزراءمجلسخاللهما

علىللحفاظضرورةفيهاالرجالن، ورأىبارنجمعمتينةشراكةإقامةفىرغبتهبإبداء
.البلدينبينالمشتركةالعملعالقةفاعلية

300BN, 209.
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بأنهالفرنسىزميلهفيه، وصف1877ديسمبر18فىجوشنإلىخطابًابارنجكتب
صريحرجلفهو "ماعملإنجازالحاجةتستدعىعندماأنهأضافاللسان"، ولكنهسليط"

هىالعامالدينصندوقفىالتعامللغةكانتولما. 301"قبلمنلهنظيرًاأرلممخلص
تتحلملغة، وهىالمناقشاتكلبها، وتدورالمحرراتكلبهاتكتبالتىالفرنسية
لمراجعةبلنييردىإلىلجأ، فقدقبلمنالمكثفالنحوهذاعلىاستخدامهافرصةلبارنج

كتابةفىمعًاإشتركاأسلوبها، وبذلكمنإعوجمايعدها، ويقومكانالتىالمذكرات
كانأنمنوبدًال. العامالدينصندوقإدراةأعدتهاالتىوالمذكراتالمراسالتمعظم

العامبحلوليخاطبهأصبح" بارنجالكابتنعزيزى: "بعبارةلهخطاباتهيستهلبلنييردى
".العزيزصديقى "1879

فيفيانهسىالعاموالقنصلالبريطانىالوكيلمعفكانتلبارنجالثانيةالعملعالقةأما
Hassey Vivianفىقصيرةمدةمصرفى، خدمأعوامبعشرةيكبرهجوشنمثل، وكان

الماليةحولنظرهوجهاتأنتضحاوقد. 1876مايوفىالقاهرةإلىعاد، ثم1873
أجلمنلندنعلىللضغطمعًانسقاأنلبثالها، ومابارنجرؤيةمعتطابقتالمصرية

وبينبينهاإلتصالقنواتفيفيانضرورتها؛ فاستخدميريانكاناالتىالتعديالتدعم
وبعضنورثبروكواللوردجوشنبارنجاستخدم، بينماالغرضلهذاالخارجيةوزارة

.الغايةنفسلتحقيقعائلتهمنالمتنفذين

المصرية،الحكومةلدىموظف– نظريًا – بارنجكان، فقدمغزاهلهآخرلعاموثمة
 –عرضةالمالية، وكانبنظارة، ويعملوالطربوشاإلستانبوليةالرسميةالحلةيرتدى
جنيهًا1250راتبهمتأخراتبلغت، فقدالرواتبمتأخراتلتراكم– الموظفينمنكغيره

.1877302ديسمبرنهايةعندإسترلينيًا

الدينسنداتلحملةمصرى، وممثلمدنىموظف: الوجوهالمتعددالوضعهذا
منكبيرًاقدرًالبارنجمصر، أعطىفىالبريطانيةللمصالحعامًا، ووكيًالالبريطانيين

الرؤساء،منواحدلفريقالتبعيةمنحررتهإليها، كمااللجوءفضلالتىالمناورةحرية

301CP/2, FO 633/2.
302Baring to Goschen, 31 Dec. 1877, CP/2, FO 633/2.
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عتمداذلكسنرى، ولكنمانحوعلىمعينةأمورفىمستقًالموقفًاتخذيأنلهوأتاحت
بلنيير،، ودىجوشنمعالرئيسيةالثالثالعملعالقاتعلىالحفاظعلىقدرتهعلى

األوروبيةالجالياتأقطابإلىالخديومنالشخصياتمنالعديدإلى، باإلضافةوفيفيان
قدرًامعهالتعاملتطلبوضعوهو. أهميةاألقلاألوروبيةالدولمصر، وقناصلفى

ومع. والتحفظالدبلوماسيةمنبهبأسالقدرجانبوالجهد، إلىالوقتمنكبيرًا
مطلوبًاكانمماأكبربقدرالتصرفأحسنبارنجأنالهند، يبدوفىبهامرالتىالتجارب

الخاصة، وربمامراسالتهفىلنفسهالعنانوأطلقالعامةمعامالتهفىبالصبر، تحلىمنه
.بيتهإلىيعودعندماالجديدةزوجتهمع

التحقيقلجنةأجلمنالحملة
وجوبيرجوشنوضعهاالتىالتسويةكانتإذاماحولواسعنطاقعلىالشكوكثارت

القلقأسبابمعظمالقاهرة، وجاءتإلىبارنجوصولقبلحتى، وذلكلتبقىوضعتقد
مردأنكلهالمصرىالمالىالنظامفىالضعف، فنقطةنفسهإسماعيلالخديوسلوكمن
بتاريخنورثبروكإلىخطابفىبارنجالحظمانحوواحد، علىرجلإلدارةشئكل
الصيفشهورتقدممعولكن. 303"ومخادعمراوغالرجلهذا "أنمايو، وخاصة12
مظاهرالسطحعلىيوليو، طفت15استحقاقالموحدالدينكوبونسدادموعدقتراباو

ذلكيقترنموعده ؟ وهلفىالسدادسيتمهل: مثلتساؤالتموضوعكانتأخرىقلق
لوقبل ؟ وحتىمنيحدثكانمانحوعلىمقدمًاالضرائبتسديدعلىالفالحينبإجبار

األجورمتأخراتاإلدارية، وسدادالمصروفاتلتغطيةيكفىماسيبقىالسداد، فهلتم
األخرىالمطالبعن، ناهيكالمحليينالدائنينالحكومة، ومستحقاتلموظفىوالرواتب

حربنفقاتتغطيةفىالمساعدالخديومنالعثمانيةالحكومةطلبتمثلماالمتوقعةغير
البلقان ؟

وزيرLord Derbyداربىاللوردإلىالمخاوفهذهنقلفىكبيرًادورًافيفيانولعب
فيفيان، بدأالكوبونلسدادالالزمالمبلغتدبيرتمعادوعندما. لندنفىالمحافظالخارجية
الصعبمنالريفأحوالعنبهاموثوقمعلوماتتوفرآخر، فبدونوترعلىيضرب

303NP, MS Eur. C 144/7.
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،بارنجإليهإنضمالمرحلةهذه، وفى304الدينأعباءتحملالبالداستطاعةمدىمعرفة
استطاعتوجوبير، وماجوشنقدرهعمااإليراداتفىالعجزعنالدقيقةباألرقامفزوده

.305الفعليةاإليراداتمنجمعهالحكومة

حقيقةعلىنقفأنيمكننا، ال1877ديسمبرقبلوجوشنبارنجمراسالتلفقدونظرًا
فىالصورةفىبقوةيظهرعندئذ، ولكنهمخاوفهجميعفىلفيفيانبارنجمشاركةدرجة

إلىإسماعيلالخديوتجاهاعنمؤشراتظهرتمابعدأزمةقامتعندماسبتمبر
بتخفيضمضللة، والمطالبةتقديراتعلىلقيامهاجوبير – جوشنتسويةشروطمعارضة

منعجلعلىيعودانبلنييرودىبارنجلجعلكافيًاسببًاذلكالفائدة، كانلنسبةفورى
البيتإلىبالقاهرةالصيفحرمنهربًاالحكومةبصحبةهناككانااإلسكندرية، حيث

وكسباألمرجليةعلىإلطالعه. بإنجلتراكنتمنطقةفىسيكوكسفىلجوشنالريفى
قبلتعديلأىالتسويةعلىيطرألنبأنهفورىإعالنإصدارإلىالراميةلخطتهمادعمه

تخفيضأوتعديلبأىالقبوليتملنذلكالمصرية، وبدونالماليةفىتحقيقلجنةإرسال
البلنييرودىبارنجأنإلىإشارةذلكوفى. 306للدائنيندفعهايتمالتىالمبالغفى

لمصالحتهديدمنذلكيحملهماعلىلألمور، ولكنتقديرهماعلىاإلعتماديستطيعان
.أوروبافىالقبولموضعيكونلنذلك، وأنيمثالنهمالذينالدائنين

الماليةفىشاملتحقيقإجراءضرورةعنفكرتهيطرحفيفيانكاننفسهالوقتوفى
الكابتنأن، وذكروالفرنسىالبريطانىالمراقبينرأىإلىذلكفىمستندًاالمصرية

الدينبصندوقاألربعةوالمندوبينذاتهماالماليينالمراقبينإلىالتحقيقإسناديرىبارنج
الفرنسية، بينماوالحكومةالخديوجانبمنقويةمعارضةهناككانتأنهغير. 307العام
جاءتالتىاألخالقيةالنزعةتلكبسببربمافاترًاالبريطانيةالحكومةموقفكان

منالطويلةالمصريينالفالحينلمعاناةاللومنبرةعلتوعندما. عندئذفيفيانببرقيات
:عاتقهعلىالتبعةتلقىعمنللبحثصغيرةجدلنقطةتلك، كانتالضرائبمظالم

304Vivian to Derby, 12 July 1877, PRO, FO 78/2633.
305Statement by Baring, 29 July 1877, enclosed in Vivian to Derby, 20 July 1877, PRO, FO

78/2633.
:فىاالجتماعوصفجاء306

Baring to Goschen, 23 Jan. 1878, CP/2 FO 633/2.
307Vivian to Derby, 5 Aug. 1877, PRO, FO 78/2634.
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حتمالالاإلرتياحبعدمبارنج، وشعرالقلوبغالظالفرنسيونالقساة، أووجباتهالخديو
نوفمبرفىليالإلىكتبفقد. الفالحينيطاردونالذينالضرائبجباةجانبإلىتصنيفه

مبدأتعتنقفرنسيةمنهاواحدةمختلفتينطبقتينيمثلونمصرفىاألوروبيينأن1877
مناستخالصهيمكنماكلواستخالصالخديورقبةعلىاإلطباقتريد" شيلوك"

اإلنتقاليمكنالأنهترى) وغيرهفيفيانبينهممنلعل (، والثانيةالدائنينمستحقات
الحكمنظامإلىالعصااستخدامعلىقائمحكمنظاممنسحريةعصابضربة

التطرفبينالوسطفىيقفونالذينالمصريينبين" األحرار "مننفسهعتبراو. يستخدمها
رغمولكن. 308وسطحلعنبالبحثعقبعلىرأسًاالسقوطمنالعربةحمايةومحاولة

الديونخدمةأعباءتخفيضإمكانيةعلىاآلماليعلقكانأنهيبدوالدفاعموقفوقوفه
والدائنينإسماعيلمنكليتحملأنترىقدوالتى، التحقيقلجنةعملينتهىمابعد

،المطحونينالفالحينعناألعباءتخفيفإلىيؤدىقد، مماللدينالثقيلةاألعباءمنجانبًا
ماثلةظلتالموحدالدينكوبونسدادموعدحلولعندتقعالتىالدوريةاألزمةأنغير
مواعيدتعديلإلىتهدفصفقةمنكجزءديسمبر، ولكن15كوبونتأجيلتمفقد. دائمًا

مايوأولالكوبوناتاستحقاقالحصاد، فيصبحمواسملتناسبوالخريفالربيعإلىالسداد
بيانإصدارعلىليحضهديسمبر17فىالخديوبزيارةبارنجقامعندئذ. 309نوفمبروأول

صعوبةلقىأنهلجوشنذكروقد. الكوبوناتسدادموعدتأجيلأسبابيوضحللدائنين
وضعذلك، وبعدالبيانمسودةكتابةفىمشاركتهبعدبالموافقة، حتىإسماعيلإقناعفى

.310عليهاألخيرةاللمساتالخديو

موقفًاإتخذاأنهماإالوبارنجفيفيانبينحدثتالتىالبسيطةالخالفاتبعضوقوعورغم
والحكومةالخديوعلىبالضغطللقيامالبريطانيةالحكومةحثلمحاولةديسمبرفىموحدًا

الصداميمتصان– نفسهالوقتفى – المقترحة، وكاناالتحقيقلجنةعلىللموافقةالفرنسية
يرغبانالذىالطريقعنتمامًاتحيدمشروعاتتقديمإلىيسعىكانالذىالخديومع

 –بارنج، واستمربمعرفتهخاصةتحقيقلجنةبتشكيلالخديوتهديدذلك، منفيهالسير
فىوضعهمنخطةجهودهما، وأرسلفىوفيفيانتأييدهعلىجوشنحثفى– كعادته

308Baring to Lyall, 6 Nov. 1877, LP, MS Eur. F 132/39.
.1877نوفمبرفىمقدماًديسمبركوبونمنجزءبسدادالمصريةالحكومةقيامالصفقةتلكمنجانباًإن309
310Baring to Goschen, 19 Dec. 1877, CP/2, FO 633/2.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

139www.RaoufAbbas.org

إلقناعكوسيلةالشخصيةأمالكهبعضببيعإسماعيلقيامأهميةفيها، ذكر1877ديسمبر
.جانبهممنالتضحياتببعضالقيامعلىبالموافقةالدائنين

فىمصربضمانالبريطانيةالحكومةقيامآخر، هوإقتراحًابارنجخطةوتضمنت
اإلقتراحجوشنرفض، وقداألوروبيينالدائنينبعضديونلسدادقرضعلىالحصول

؛ترحيبموضعكانتاألخرىبارنجمقترحاتبعضخياليًا"، ولكن "بإعتبارهالفورعلى
عدمعلىاإلصرارخاللمنالخديوعلىالضغطصالحياتوجوبيرجوشنتعطىألنها

بهذاوصيةتإلىوتوصلهاعملهامنالتحقيقلجنةنتهاءاقبلالضرائبأعباءتخفيض
بينهمستمرًاالتشاوركان، فقدفيفيانمعالتفاهمروحالمقترحاتهذهوتحمل.. الصدد
إلىإرسالهايعتزمالتىالمراسالتعلىاآلخريطلعمنهماكلكان، كمابارنجوبين
.لندن

والفرنسيونالخديوبهاقامالتىالمتواصلةالجهودخاللمنكلهذلكأهميةوتجلت
المصرية،الماليةفىالتحقيقنطاققبولها، وتضيقيمكنبصورةمقترحاتهمالصياغة

لجنةأنعلىاإلصرارمععنهمايصدرقتراحاكللمواجهةمضادمقترحهناكوكان
بارنجوسخيفًا، ولكنمضنيًاعمًالذلكوكان. بهالقبوليمكنالذىالحلهىالتحقيق
تطوراتعدةتجمعتحتى1878العاممناألولىالشهورطوالصامدينظالوفيفيان
الصالحياتذاتالتحقيقولجنةالخديومقترحاتبينالفجوةلجسرللتدخلأوروبية

.المناسبة

Sir Charles Rivers Wilsonولسونريفرزتشارلزالسيرتدخلالتطوراتتلكبينومن

لحكومةالرئيسىالمستشارأصبحالذىالبريطانىالوطنىللدينالسابقالمفوض
فىقضاهاالتىالشهورضوءالمصرية، علىالماليةبالشئونيتعلقفيماالمحافظين

بذلوقد. المصريةالماليةإلصالحخاصةخطةلديهكانتالذىإسماعيللمساعدةمصر
فىشاملتحقيقهناكيكونأنبضرورةالبريطانيةالحكومةإقناعفىجهدًاولسون
.مستقلةلجنةبهتقومالمصريةالمالية
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األمورفىمصرفىحديثًاالمنشأةالمختلطةالمحكمةتدخلتزايداآلخر، فهوالتطورأما
المصريةالحكومةبينمعقدةمفاوضاتبعدالمحكمةهذهإنشاءتم، وقدبالديونالمتصلة
بينالمنازعاتفىينظرموحدقضائىنظامإقامةأجلمناإلمتيازاتصاحبةوالدول

مرحلتينفىالفرنسىالقانونالمحكمةهذهاستخدمت، وقدواألوروبيينالمصريين
.والمصرييناألجانبالقضاةمنخليطًا، وضمتواالستئنافاإلبتدائىللتقاضى

فىجوبير، قضية – جوشنوتسويةبالدينالمتصلةالقضايامنالعديدبينمنوكان
بسدادحكمعلىمنهاالمصرية، وحصلبالحكومةأوروبىموظفأقامها1877ديسمبر

المخصصةالمبالغمنالمتأخراتتلكسدادالمحكمةحكم، وتضمنراتبهمتأخرات
بهايردالتىالطريقةحولالدينصندوقفىاألربعةالمندوبونختلفا، والدينلصندوق

النافذة"،منالموضوعإلقاء "إقترحبلنييردىأنبارنج، فيذكرالحكمعلىالصندوق
الالصندوقأموالأنأساسعلىالمختلطةالمحكمةأمامقضيةرفعبارنجرأىبينما

وراءبارنجكانفبرايروفى. 311بالصندوقخاصةأموالولكنهاالحكومةتخص
اإليراداتعنللمحكمةسؤالعنليجيبالماليةلناظرالمختلطةالمحكمةاستدعاء

المبالغبيناإلختالفحولبالجلسةدارقدالجدل، وكانالديونبعضلسدادالمخصصة
.بالفعلجبايتهاتمتالتىباإليراداتالخاصةاألرقاموبينقبلمنالناظرأعلنهاالتى

ذاتمسألة، وهىالدينصندوقلصالحالمحكمةحكمصدر1878مارسمناألولفى
، ولذلك312لهموممثلللدائنينكوكيلالدينلصندوقالقانونىالوضعأكدتأهمية؛ ألنها

إلىأجنبيةحكومةأىلجوءإمكانيةحولجدًالاألوروبىالموظفذلكقضيةأثارت
فىحقهبأنرعاياهاأحددعوىأيدتإذاوجوبير – جوشنتسويةلنسفالمختلطالقضاء

الخوفولعل. حقوقمنللدائنينمايفضلالحكومةإيراداتمنمستحقاتهعلىالحصول
الخيارعتبارهاابالتحقيقلجنةلفكرةالبريطانيةالحكومةتبنىوراءكانذلكمن

.313إتباعهالممكن

311Baring to Goschen, 21 Dec. 1877, CP/2, FO 633/2.
312Baring to Goschen, 8 Mar. 1878, ibid.
.Cromer in Egypt, (London: Elek Books, 1970), 27كتابهفىمارلوجونإليهذهبماهذا313
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المقترحة،اللجنةبتشكيليتعلق، أحدهماللقلقأخيرانمصدرانهناك، كانكلوعلى
السابقالحاكم –جوردونالكولونيلبتعيينالخديوإلقناعأسابيعبضعةخاللجهودفبذلت

الهمة، وصاحبعالى "بأنهوأقنعهبجوردونبارنججتمعامابعدللجنةرئيسًا- للسودان
القدربنفسللوظيفةمناسب "جوردونأننفسهوبينبينهمقتنعًاكانبارنجمقدرة"، ولكن

رئيسًاجوردونتعييناستحالوعندما. 314"الباباوظيفةيتولىمنأنسبيجعلنىالذى
المرموقالسويسقناةمشروع، صاحبديلسبسفردنانعلىالخديوختياراوقعللجنة
ريفرزتعيينعنجيدةأخباروردت، ثمالسنفىلتقدمهبارنجعليهعترضاالذى

النائباللجنة، أمارئيسنائبىمنواحدًا– جيدةعنهبارنجفكرةكانتالذى – ولسون
قتراحاوقبلالخديواستسلموأخيرًا. باشارياضمصطفىالمصرىالوزيرفكاناآلخر
الترخيصمعباللجنةأعضاءاألربعةالدينصندوقومندوبى، الماليينالمراقبينتعيين
،ذاتهبالخديوتصلاماذلكفىبماجوانبهشتىمنلمصرالمالىالوضعبفحصلهم

.مارس25فىجوشنإلىكتبهارسالةفىإليهالتوصلتمبمابتهاجهاعنبارنجوعبر

جوشنعزيزى

، وقدالتحقيقلجنةمسألةتسويةتمتالمضنىالعملمنشهورخمسةأخيرًا، وبعد
.315اإلرتياحعلىيبعثما، وهونريدهكناماكلعلىحصلنا

منمجموعةفيفيانتلقىأبريل16ففىالفور؛ علىبرزفقداآلخرالقلقمصدرأما
محلعندئذحلالذى – سولسبرىاللوردالجديدالبريطانىالخارجيةوزيرمنالتعليمات

الموقفلتأييدالكاملبالتراجعالترحيبعدمالتعليماتتلكبينتوقد– داربىاللورد
:كالتالىالخطابفىاألساسيةالفقرة، ونصللفرنسيينالمتشدد

علىالخديومقدرةإلىتشيركلهاالشواهدأنتفيدحكومتهمنبرقيةالفرنسىالسفيرتلقى
لجنةتشكيليتخذأالترىالفرنسيةالحكومة، وأنذلكفىرغبإذامايوكوبونسداد

تنسقأنضرورةعلىيلحالفرنسىالخارجيةووزير. الديونسدادلتأجيلحجةالتحقيق

314Bernard M. Allen, Gordon and the Sudan (London: Macmillan, 1931), 209; Baring to
Goschen, 8 Mar 1878, CP/2, FO 633/2.

315Baring to Goschen, 25 Mar. 1878, CP/2, FO 633/2.
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صاحبةلحكومةالتابعةوالسلطاتالخديوإلىالرأىهذالتقديمالفرنسىزميلكمع
.316السياقنفسفىللعملالجاللة

العنيفالضغطسياسةتأييدالواقعفىيعنىذلكأنتمامًايدركانوبارنجفيفيانوكان
غيرعمًاليعدذلكأنيعتقدانكانا، كماالفالحينمنالضرائبدافعىعلىوالقاسى
حتىمقدمًاالضرائبمنقدرأكبرجمعيعنىمحالةالالمالية، وأنهالناحيةمنمسئول

نورثبروكمنهلقىالذىسولسبرىمنالتعليماتهذهومجئ. نوفمبركوبونسداديتم
إلىبارنجالقديمة؛ فكتبالجراحعلىالملحصبيعنىكانالهندفىاألمرينوبارنج
تؤيدأنأبدًايتوقعلمأنهإلىأشارماستقالة، وبعدإلاعتزامهايعلنأبريل18فىجوشن

عنبعيدًابىيذهبذلكإن: "، قالأعمىتأييدًاالدائنينمصالحالبريطانيةالحكومة
أرىأنأودإنجليزى، وكرجلالبريطانيينمنالدينسنداتلحملةكممثلمهمتى

فىالخوضوبعد. هدوءهاستعادأنلبثماأنهذهبت"، غيرقدالبريطانيةالحكومة
فىيدخلاألمربأنبالقولالتالىاليومفىلجوشنكتبهخطابًا، أنهىشتىموضوعات

الكوبونقيمةسدادكانإذاممابعدموقفهيحددلمالدينصندوقالخديو، وأنمسئولية
.الأمقانونًالتزامًاايمثلكاملة

ينايرفىقبلمنذكرباالستقالة؛ فقدبارنجفيهايهددالتىاألولىالمرةهىتلكتكنلم
ودية، ثمبصفةجوبير – جوشنتسويةشروطبتغييرالخديويقومأنحتمالاواجهعندما
وأحدبلنييردىأنعندئذوظن. مايوكوبونقيمةمنضئيلةنسبةالدينلصندوقيقدم

الضغطذلكمنالواضحالهدفوكان. 317حذوهيحذوسوفاألقلعلىاآلخرينزمالئه
قيظحلولقبلعملهاالتحقيقلجنةتبدأبأنطالبالبريطانية، ولكنهالحكومةعلى

بصحبةبإنجلتراالصيفإجازةقضاءينوىكانمحضة؛ ألنهشخصيةألسبابالصيف
.مستحيًالذلكليجعلاللجنةعملبدايةتأخر، وجاءوولدهإيثل

علىيتصرفطويًالوقتًاتركقدأنهشعربارنجبالنظر، أنالجديرةالحقائقومن
تنتهىأينفيهايتبينلمالصعوبةبالغةسياسيةظروففىوحدهالخاصةمسئوليته

316Salisbury to Vivian. 16 Apr. 1878, PRO, FO 78/2851.
317Baring to Goschen, 23 Jan. 1878, CP/2, FO 633/2.
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متمسكًاظلالمضطربالجوذلكوسطوفى. األدبيةمسئولياتهوتبدأالوظيفيةمسئوليته
هوجوبير – جوشنتسويةتعديلمنعليهايترتب، وماالتحقيقلجنةتشكيلأنبإعتقاده

الضرائبودافعىالبريطانية، ، والحكومةالدينسنداتحملة: األطرافكلمصلحةمن
أصبحمابعدواآلن. االقتصاديةمصرثروةمعظمينتجونالذينالمصريينالفالحينمن
يعدهبعملالقيامإلىيضطرأنخشى؛ فقدالسابقمارسفىممكنغيرللحظةذلك

العسكريةوالمصالحالدائنينبمصالحهتمتاالتىبالدهحكومةتبنتهاالتىللمبادئمناف
.الضرائبدافعىمنالفقراءالفالحينمصالححسابعلى

العودةفىرغبتهوراءكانتعندئذبارنجمنهاعانىالتىالذهنىاإلضطرابحالةولعل
دعت، عندما1878عامبالحربالتهديدحالةبرزتالعسكرية، عندماالخدمةإلى

إلىقواتإرسالإلىتدفعهاقدلظروفتحسبًااإلحتياطقواتالبريطانيةالحكومة
تحتنفسهفيهيضعالملكيةالمدفعيةقائدنائبإلىخطابًابارنجأرسلفقد. إستانبول
ذلكوكان. 318الحربإعالنحالةفىالبريطانية، القواتعامقائدكامبريدجقدوتصرف

وقد. فيهانفسهوجدالتىالكثيرةالمآزقمنشريفًامخرجًايمثل – حالأىعلى– 
سولسبرىاللوردبذلهاالتىالدبلوماسيةالجهودبفضلالحربوقوعحتمالاتالشى
الحربقياملتفادىسولسبرىدفعهالذىالثمنكانبارنجحظالساسة، ولسوءمنوغيره

.مصرفىالفرنسيةللمصالحمراعاةأكثريكونأنهو

المدمرةونتائجهاالتحقيقلجنة
برقيةورودقبلحتىالتحسنفىلبارنجالشخصيةاألمورمظاهربعضبدأتلقد

أبريل13 (ذاتهاليومفىولسونريفرزمعجتماعاففى، غضبهأثارتالتىسولسبرى
،التحقيقلجنةلرئيسكنائبمنصبهمهاملتولىالقاهرةإلىولسونوصولعشية) 1878
، ورغبتهمزمالئهنظربوجهات– أيضًا – ، وربمانظرهبوجهةيقنعهأنبارنجاستطاع

يسمحزمنىجدولعلىاإلتفاقاللقاءنتيجة، وكانتالصيففصلخاللالعملعدمفى
أوروبا،إلىالتوجهاللجنةأعضاءجميعيستطيع، بعدهأغسطسفىأولىتقريربوضع

األذهانفى، واستقرالخريففىاإلجازةمنعودتهمبعدالتقريراستكماليتمأنعلى
318Baring to Goschen. 29 Mar. 1878, ibid.
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للنظاممراجعاتفىالدخولمشقةاللجنةيقىالسرعةوجهعلىبالمهمةالقيامأن
تمقصوراللجنة، وهوعملمناألولىالشهورفىالمصريةللماليةالمحاسبىالدفترى
عندتكمن "التىأهميةاألكثرالمسائلعلىالتركيزإلىاللجنةأعضاءبحاجةتبريره
قولحدعلى" الوقتمنالمزيدإضاعةدونفحصهايمكنوالتىالشر، جذور

.319ولسون

بصورةاألمورحقائقعلىالوقوفتستطيعلناللجنةبأنللفكرةأفضلمبررًاوقدم
قولحدعلى" متاهةفىالوقوع "ذلكلهامباشرة، فيسببالحساباتفىغرقت، إذاأعمق

إلىجاءواالذيناألوروبيينالخبراءفجميع– شكدون – صائبرأىوهو. أيضًاولسون
لهمقدمهاالتىاألرقامعلىالماليةالحساباتمعتعاملهمفىإعتمدواعندئذمصر

اآلخرأمور، وبعضهممنيجرىماحقيقةبعضهميعرفال، الذينالمصريونالموظفون
الصعبمنكانلذلكونتيجة. الوظيفىمركزهلحمايةيسعىاألموربواطنيدركممن

تباعامشقةتحملدونالضرائبتحملعلىالبالدقدرةبمدىيقينيةمعرفةإلىالتوصل
معينة،نتائجإلىالرسميةاألرقامتوصلكيفيةمعرفةيتعذروالخطأ، كماالتجربةأسلوب

.والمحاسبينالكتبةأعمالتتبعفىالشهورمنلهنهايةالعددقضاءدون

إقناعوراءكان، ولعلهولسونريفرزأدركهكماتمامًاذلكأدركأنهلبارنجويحسب
منالحالبواقع، ومعرفتهبالنفس، وثقتهشخصيتهقوةبحكماألسلوبهذابإتباعولسون
).الماليةنظارة (المصرىالمالىالنظامقلبفىقضاهاالتىعشرالثالثةالشهورخالل
مصطفىكانباللجنة؛ فقدللحكومةممثًالباشالرياضالخديوتعيينقوةموقفهموزاد

إسماعيلخزانةمسئولية، تولىالموظفينكبارنخبةبينمنالخبراءأبرزأحدرياض
وظائفجميعًا، وهىوالحقانية، والمعارفللخارجية، والزراعة، ناظرًاكان، كمانفسه

حسنومن. 320عملهاوطريقةالمصريةالبيروقراطيةبأحوالالكاملةالمعرفةلهأتاحت
، ومننقادهأهمأحدإلىحولتهإسماعيلالخديولسياساترياضمعارضةتزايدأنالحظ

319Sir Charles Rivers Wilson, Chapters from My Official Life (London Edward Arnold
1916), 113.

:كتابهفىرياضتوالهاالتىبالوظائفقائمةهانترروبرتأورد320
Egypt Under the Khedives, 1805 – 1879: From Household Bureaucracy to Modern
Government (Pittsburgh: university of Pittsburgh Press, 1984) table 25, p. 160.
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الموازنات، وتناقضاتالضرائبجبايةعملياتلمعرفةعنهغنىالمصدرًاكانثم
ونصفأقدامخمسةنحوقامتهنحيفًا، طولرجًالكان "بأنهبلموبرلىويصفه. 321المالية
نشيطًا،كانالحدة، وأنهبالغالنبراتعالى، صوتهاألكتافمحدوبسم)، 165 (القدم

والنظرةالشاقالعملعلىبقدرةتمتعه، معومواقفهسلوكهفى، عمليًابعملهدائمًامشغوًال
.322للحكومةالبراجماتية

المراجعRomaineرومانباستجوابأبريل25فىالشفويةاألدلةجمعاللجنةبدأت
الجيزة، وسجلتبمديريةالمصرىاإليراداتناظر، ثمساعاتثالثلمدةالبريطانى
بدأتحتىمعقولوإيقاعبهدوءاألموركلسارتوقد. 323اإلختزالبطريقةالشهادات

إلىالمشهدمايو، فتحول19فىالخاصةوثروتهنفسهالخديوشئونفىالبحثاللجنة
يونيو22حتىالمؤسفالمنوالهذاعلىالحالواستمر. 324)ولسونقولحدعلى (العنف
حتىاألوروبيةالدولقناصلمنبالقربلتصبحاإلسكندريةإلىاللجنةنتقلتاعندما

مرة – القاهرةإلىاللجنةوعادت. الخديوعلىللضغط– الحاجةعند – بهمتستعين
منمهمةتنازالتعلى– ولسونقولحدعلى – حصلتمابعديوليوأوائلفى– أخرى

بحوزتهبقيتالتىالخاصةأراضيهعنبالتنازلجانبهمنوعدًاذلكالخديو، وتضمن
جوشنحولهاتفاوضخاصةتسويةبموجبنصفهاعلىأيديهماألوروبيونوضعأنبعد
مليون1.2يوازىبماالحكومةمصروفاتبإنقاصإسماعيلوعد، كماالسابقالعامفى

.325إسترلينىجنيه

بأوروبا،الصيفإجازةلقضاءيوليوأواخرالبالدمغادرةاللجنةأعضاءعائالتوبدأت
الطعامقدمبلنيير، حيثدىلمدامبالقاهرةاألنيقةبفيلتهاوداعحفلفيفيانعائلةفأقامت

.326الباردةوالمشروباتالساطعوالبدرالنافوراتالحديقة، حيثعلىالمطلةبالشرفة
مذكرةعلىأغسطس16فىVon Kremerكريمرفونالنمساوىوزميلهبارنجووقع

321Ibid. 190 – 1.
322Charles Moberley Bell, Khedives and Pashas: Sketches of Contemporary Egyptian Rulers

and Statesmen (London ["by One who Knows Them well"] 1884), : Sampson Low, marston,
Searle, & Rivington, 121 – 30.

323Rivers Wilson, Chapters from My Official Life, 120.
324Ibid, 126.
325Rivers Wilson, Chapters From my official life 136, 138, 141 – 2.
326Ibid, 146 – 7.
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25فىتقريرهاوجاءالسايرةالديونموضوعفىبالبحثكلفتالتىالفرعيةاللجنة

المبدئىالتقريربقيةإكمالبلنييرودىوبارنجولسونريفرزعلىبقىوبذلك. 327صفحة
سموإلىمرفوعمبدئىتقرير: "عنوانبالفرنسية، وحملمسودتهبلنييردىوضعالذى

".الخديو

توصياتعلىالخديوموافقةعلىالحصولوهىالصعبة، أالالمهمةدوراآلنوجاء
، بلفحسبالماليةالممارساتفىجذريةتغييراتبإجراءالمطالبةتتضمنلمالتىاللجنة
لقضاءلندنإلىللسفرالعدةيعدبارنجوكان. وقصورهتهاكتلممعنبالتنازلطالبته
مذكراتهفىنوبارويصف. التحقيقللجنةمهمجتماعالدعىلها، عندماترقبهطالإجازة
شنأنه، فيذكراالجتماعذلكفىبارنجموقف) 19ق (التسعينياتأوائلفىكتبهاالتى

بتوصياتيقبللمإذاالدولغضبمنبعاصفةإياهمهددًاالخديوعلىقاسيًاهجومًا
عندماالجأشبرباطةحتفظا، ولكنهأثارهالعنفهذاإننوبارويقول. هىكمااللجنة
.328سهلةنوبارمهمة، وتجعلإسماعيلالخديوعلىتؤثرقدالتهديداتتلكأنأدرك
باشاونوبارولسونريفرزقام، فقدذلكغيركانتأمصحيحةالروايةهذهأكانتوسواء
التقريروأخيرًا، قدم. اللجنةلتوصياتوالخضوعالتسليمإلىالخديولدفعحملتهمابتنسيق
آخرلخوضالعدةيعدكان، ولكنهمنه22فىلهقبوله، وأعلنأغسطس20فىللخديو

.البالدلماليةاألوروبيةاإلدارةضدالمقاومةمعارك

نضما، عندمافيهعارضهواحدموقفعدا، فيماولسونمعتامبتوافقبارنجعملوقد
التىالتحقيقلجنةسكرتيرختياراطريقةعلىاإلعتراضفىالدينبصندوقزمالئهإلى

قاعدةمنهاتخذااللجنة، كمافىتأثيرلهأصبحلذلك، ونتيجة329وولسونديلسبسقترحهاا
الضرائبدافعىبينمشتركةمصالحهناكأنمننظرهبوجهة، فأخذتالشخصىلنفوذه

.والتبذيراالستبدادعلىالقائمةالخديوسلطةتقييدمنينتفع؛ فكالهماوالدائنينالمصريين
دونديونهاأقساطتسددأنالمصريةالحكومةباستطاعةأنفشيئًاشيئًامقتنعًاأصبحكما

327France, Ministere des Affaires Etrangeres: Affaires Etrangeres, Documents
Diplomatiques, Affaires d'Egypte 1879 – 1880. (Paris: Impiremerie Nationale, 1880), 55.

328Nubar Nubarian, Memoires de Nubar Pasha, with introd. And notes by Mirrit Boutros
Ghali (Beirut: Librairie du Liban, 1983), 491.

329Rivers Wilson, Chapters From My Official, 113.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

147www.RaoufAbbas.org

أنالوزارية، علىالمسئوليةمبدأتطبيقتمإذاللضرائبالمجحفةالجبايةإلىاإلضطرار
قابلمالىإصالحإلدخالالشخصيةوصفتهتلكوكانتاألوروبىبالتعاونذلكيقترن
.330للتنفيذ

شروطًاوضععندماروتشيلدعلىحتىتأثيرهالهانسبيًا، وكانشائعةاألفكارتلككانت
السلطاتذاتالدستوريةالحكوماتأنليقينه. القروضلصفقاتعقدهعندالمعنىبهذا

ولم. 331ديونمنتقترضهماسدادعلىالحكوماتمنغيرهامنأقدرالمحدودةالملكية
فىعليهسولسبرىاللوردعلقاللجنة؛ فقدلقراراإلرتياحلعدممظاهرأىرصديتم

كانالخديوعزلأرادت، فإذاعامبشكلحاسمةكانتاللجنةأنلفيفيانرسائلهإحدى
مجد، لنغيرعمًالاليأسإلىالخديودفع "يجعل، مماذلكترلمونافعًا، ولكنهاجيدًاذلك

المؤلمًاأثرًاتتركعنوةتحصيلهاتمالتىالمكاسب؛ فهذهعليهقبضتناإحكامإلىيؤدى
.332"األثرذلكالخديو، ينتفىعزلتمإذا، ولكنتفاديهيمكن

فينسيا؛طريقعنزوجتهمعأكتوبر، سافرفىإالمصرإلىإجازتهمنبارنجيعدلم
شعرهمنخصلةعلىبالحصولالمناسبةلهذهالشخصىالمغزىزوجتهسجلتحيث

وبعد.أخرىأشياءجملةمعخاصمغلففىبهاإحتفظت، اللونالكستنائىالرفيع
ريفرزأصبحفقد. الشخصىبجهدهاللجنةعملباستكمالبارنجانفردمصرإلىالعودة
نوباررئاستهاتولىالتى" األوروبيةالوزارة "بإسمعرففيماللماليةوزيرًاولسون
أعباءمنالتخفيفإلىذلكالعمومية، وأدىاألشغالوزيرمنصببلنييردىفيهاوشغل
شغلهآخرمجالفىللعملالوقتمنمتسعًالبارنجذلك، فأتاحالدينصندوقفىالعمل
مننوبارطردإلىاألوروبية، وأدىالوزارةعلىأثرالذىالمتزايدالتوترعنبعيدًا

علىحتجاجًاا، خرجتلألوروبيينمعاديةالمصرىالجيشلضباطمظاهرةبعدمنصبه
.333العسكرىاإلنفاقتخفيض

330Marlowe, Cromer in Egypt, 31.
331Fergusson, The World's Banker, 132.
332Quoted in Marlowe, Cromer in Egypt, 33.
333Alexander Scholch, Egypt For The Egyptians ! The Socio – Political Crisis in Egypt 1878

– 1882, trans. Scholch (London, Itheca Press 1981), 66 – 9 .)للعربية، ونشرعباسرءوفترجمة
)1994، 84بالقاهرةمرتان
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محاولةنوباروزارةعلىكانإذاماحولوولسونفيفيانبينخالف، وقعذلكوأثناء
يمكنالتىالوحيدةالطريقةأنإلىفيفيانذهبفقد. ذلكعنتمتنعأمالخديومعالتعاون

لهذامؤيدًابارنجوظلالخديومعالتعاونهىمصرفىاألمامإلىاإلصالحبهايدفعأن
أنترىمختلفةنظروجهةونوبارولسونريفرزوتبنى. 334أسابيعبضعةالرأى

.335القرارصنععمليةمننهائيًاإسماعيلاستبعادتمإذاإاليتمأنيمكنالاإلصالح
.مضادةسياسيةحملةشنفىإسماعيلاستمرارنتيجةمراكزهمالجميعخسرالنهايةوفى

ثم. يونيوفىآخرمكانإلىلنقلهأولىكخطوةمارسفىلندنإلىفيفياناستدعاءتمفقد
إعالنمنأيامبضعةبعد1879أبريلفىالوزارةمنبلنييرودىولسونريفرزطرد

التاريخذلكمنشهرينوهميًا، فبعدإنتصارًاكان، ولكنهالتحقيقللجنةالنهائىالتقرير
والفرنسيةالبريطانيةللضغوطاستجابةإسماعيلالخديوبعزلفرمانًاالسلطانأصدر

.واأللمانية

كبيرلجانبصياغتهخاللمنالحوادثتلكخاللاألهميةمنيخلوالدورًابارنجولعب
أساسهاعلىيتمالتىالمبادئتناولتالتى، فالمقدمةالنهائىالتحقيقلجنةتقريرمن

الشخصيةبمراسالتهجاءتالتىوالجملالعباراتنفستضمنتالماليةالتسويةمراجعة
أن، ويجب1876العاممنذبالفعلمفلسةمصركانتفقد. ذلكعلىالسابقةالشهورفى

.للتصفيةلجنةبتعيينصراحةذلكيعلن

مرة، ثم1879مصرإلىعودتهبعدبارنجمشروعأساسشكلآخرموضوعوثمة
مصدرأهمتعداألطيانضرائبفإنزراعيًابلدًامصركانتلماأنههو1883فىأخرى

تحملعدمفكرةذلكمنوأهم. أهميةذاتغيراألخرىالضرائب، وتظللإليرادات
نفقاتضغطذلكوتضمن" معقولةتضحيات "المدينونيقدملمماتضحياتأىالدائنين
منحرمانإلىأدىالذى (المقابلةسنويًا، وإلغاءإسترلينىجنيهألف300إلىالخديو
سمىماعلىالمفروضةالضرائبوزيادة) بهاوعدواالتىالمزايامنالمقابلةدفعوا

متالكابالبالد، وكانالزراعيةاألراضىمساحةثلثنحومثلتالتىالعشوريةباألطيان
ذلكحولالجدلإثارةفىسببًااألراضىمنالنوعلهذاالحاكمةاالجتماعيةالنخبة

334Baring to Goschen, 15 Feb. 1878, CP/2, FO 633/2.
335Rivers Wilson, Chapters From My Official Life, 177 – 80.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

149www.RaoufAbbas.org

إلى7منالموحدالدينعلىالفائدةتخفيضفىالدائنين" تضحيات "، وتمثلتاإلقتراح
5%336.

 –ستونجالدعصرمنالسياسييناالقتصاديينأحدنظروجهةمنمغزاهكلهلذلككان
السياقفى" سياسىديناميت "بمثابةاألفكارتلككانتفقد– مارلوالحظمانحوعلى

علىاإلنقالبيشبهبماالالزمةبالذخيرةإسماعيلتزويدإلىالمعاصر، أدىالمصرى
إالالتقريرعلىرسميًايطلعلمأنهفرغم. 337البالدماليةعلىالمتزايدةاألوروبيةالرقابة

،مارسنهايةفىولسونريفرزكتبهابالمقترحاتخالصةعليهعرض، فقدأبريلفى
.338أبريل11فىالتقريرصدورقبلالتحركعلىقادرًاأصبحوبذلك

دعاه، فقدإسماعيلاستخدمهاالتىالرئيسيةاألدواتأحدالنوابشورىمجلسوكان
المجلسمناقشاتميزتالتىالحادةالمعارضةاللهجةتكن، ولم1876مايوفىلالجتماع

مااألوروبية، وهوللحكومةالنوابنتقادازادمفاجئة، فقدأوغريبةتبدو1879ينايرفى
منيتخذأنمنإسماعيلذلك، ومكنلهحدوضعولسونريفرزأونوباريحاوللم

أخرىبالوزارةيستبدلأنأبريل7فىأصدرهالذىلإلعالنحافزًاالتحقيقلجنةتقرير
العامصيففىشعبيةإكتسببارز، سياسىباشا، وهوشريفبرئاسة" تمامًامصرية"

.التحقيقلجنةأمامالمثولعلىمنصبهمناالستقالةفضلعندماالسابق

مجلسزعماءتأييدلقيتبديلةماليةخطةإعدادفىإلسماعيلالثانيةالمبادرةوتمثلت
ضرائبأوالخديونفقاتضغطتتناولأندونالمقابلةإلغاء، استنكرتالنوابشورى

البديلة،الخطةأصولحولالعصرذلكمؤرخىبينالجدلثارالعشورية، وبينمااألطيان
تقريربهجاءماأنشك، فالبمفردهمالتحركبدأوااألعيانأنعلىعالمةكانتإذاوما
المحاكماإلدارة، وإنشاءفىاألوروبىالتدخلمنسنواتثالثبعدالتحقيقلجنة

ماكلبؤرةذلكالمصرى، ليمثلالمجتمعمنكبيرةقطاعاتسخطأثارقدالمختلطة
المنذرةالشواهدرؤيةيستطيعالموولسونبارنجأنويبدو. 339متاعبمنالبالدتعانيه

336Rapport concernant le reglement proviso ire de La situation Financiere, PP (1878 – 9), 78,
121 – 63.

337Marlowe, Cromer in Egypt, 37.
338Hunter, Egypt Under the Khedives, 218.
339e. g. ibid 219 – 24; Scholch, Egypt For the Egyptians ! 85 – 93.
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فىالوحيدالالعبهوإسماعيلالسياسية، كانالنخبويةرؤيتهمضوء؛ فعلىبذلك
.الجيشضباطوإحتجاجاتالمصريينصيحاتإلىيستمعوا، فلمالميدان

العامالمراقبمهمةيتولىأنبارنجمنباشاشريفبلنيير، طلبودىولسونإبعادومع
يستطيعالأنهلخديول، ذاكرًاالمنصبتولىعنأبريل9فىفإعتذر، لإليرادات
10 (التالىاليوموفى. 340والدائنينمصربمصالحضارةمجديةغيرخطةفىاإلشتراك

الماليةالترتيباتأنمنتحذيرًاأصدروامابعدالتحقيقلجنةأعضاءجميعاستقال) أبريل
لإلصالحالمضادةإسماعيلخطةواحد، وأنطرفمنإتخاذهايمكنالبمصرالخاصة

.الدائنونبهايقبلأنيمكنال

التىاآلمالكلأن، معلنًاالدينبصندوقمنصبهمناالستقالةلبارنجعملآخروكان
محلهوحل. 341سدىذهبتقدالمستقيمالطريقعلىالماليةمصرشئونوضععلىعلقها

أعمالعلىاإلشرافليتولىالهندمنلتوهوصلالذىAuckland Colvinكالفنأوكالند
.الضريبىالنظامإلصالحضرورتهاوبارنجولسونمنكلرأىالتىاألراضىمساحة
،ستانبولافىالماليةوزيرمنصبيتولىقدبارنجأنمايوأوائلفىأيامبضعةوتردد

لديهاليسالعثمانيةالحكومةأنتبينتردد، ولكنبعدكمرشحإسمهيقدمأنقبلفقد
دونلندنإلىالعودةفىحرًابارنجأصبحوبذلك. 342الموضوعهذاطرحفىرغبة

.تأخير

أخرىمرةلندنإلىالعودة
سلسلةكانالعاموربععامينبمصرقضىأنبعدمايو24فىبالدهإلىبارنجعاد

جوشنللقاء1877سبتمبرفىذهبعندماقليًالإاليغادرهالمالمضنىالعملمنمتصلة
أولوكان. 1878أكتوبرمنتصفإلىأغسطسمنتصفمنأوروبافىشهرينوقضى
رئيسمنالتعليماتيتلقىأندونالخاصةمسئوليتهعلىفيهيتصرفيتوالهمنصب

لترضىيواجههاالتىالمشاكلفىسريعةقراراتتخاذاإلىالحاجةمرتبة، وجاءتيعلوه
340Enclosure in Lascelles to Salisbury, 11 Apr. 1879, PP. (1878 – 9), 78, 90.
341Marlowe, Cromer in Egypt, 38.
342Baring to Northbrook, 10 May 1879, NP, MS Eur. C 144/7; Sir Edward Malet, Egypt

1879 – 1883 (London, John Murray 1909), 33 – 4.
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اللغةذلكفىبماجديدةمهاراتإتقانالعملوتطلب. الذهنىوالتوترالقلقحالةعنده
يتسمتمامًامختلفعملجوفى، وذلكالدينبصندوقالعمللغةكانتالتىالفرنسية
أداءالقانونية، معالضوابطمعاألوروبيةللماليةالدوليةالسماتفيهإلتقتالدولىبالطابع

نقلةيمثلمعهاالعملكانوالتىاألوتقراطية، فىالمفرطالطابعذاتالمصريةالحكومة
.مؤلمة

منيدعولعملهمعينمسارتخاذاعلىأمرهبارنجالصعبة، حزمالظروفهذهظلوفى
جئتمنذ: "لجوشنقولهذلكمعينة، منوجهةذاتتحقيقلجنةتشكيلإلىآلخرحين
،1878ينايرفىالتوترلحظاتإحدىفىذلكتابعًا"، وكانالقائدًادائمًاكنتهناإلى

هذاعلىسأستمروأننىأمثلها، التىالمصالحإالإعتبارىفىأضعوال: "قائًالواستطرد
، وإقامةالمشكالت، وتحسبالمناقشاتإدارةعلىلهمهمًاتدريبًاذلككان. 343"النهج

.القائمةالظروفمتغيراتوسططريقًالنفسهيلتمسوأنهالشخصيةالدبلوماسيةالتحالفات
إنبقولهجوشنإلى– بدوره – بعثهارسالةفىبارنجقدراتباشاشريفوصفوقد

التوترمنجزءًاكانذلكأننتذكرأنيجبأنناغير. 344معقولولكنهالطبعحادبارنج
أىلدىمقبوًاليكنلمأنهبالقاهرة، هوالعملعلىإنعكسالذىوأوروبامصربينالقائم
صندوقفىوزمالؤهبالدهحكومةتأييديضمنأنعليه، وأنالمصالحأصحابمن

.الدين

فيهاسجلالتىلجوشنرسائلهفىوالحدةالشخصىالتوترمالمحبعضنرىأنويمكن
موقفهتحديدتولىيوميًا؛ حيثأسبوعيًا، وأحيانًاإخفاقمنأصابهومانجاحمنحققهما

بإختباراتحافلة1878وأبريل1877ديسمبربينالفترةبعد، وكانتفيماعملهيعتزموما
:1878فبراير2فىكتبفكما. خاصلونذات

الثالثة، والالشهورمدىعلىالصعوبةبالغةأوضاعًاالدينصندوقيعانى"
كان، وطالماتحقيقهأستطعلمماحقققد) الزمالءمن (غيرىأنالقولأستطيع

343Baring to Goschen, 23 Jan. 1878, CP/2, FO 633/2.
34413 Dec., 1877, CP/2, FO 633/2.
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هجومأتلقىوالذكية، فسوفاألمورببواطنالعالمةاألقليةلدىقبوًاليلقىعملى
.345"الهجومعلىالردأحاول، ولكنجميلبصبرعلىالصحف

أقلعلىالعلنفىهتمامًااعليهالصحافةهجوميعر، فلمالموقفهذابارنجلتزماوقد
تجاوزقدالهجومأنيجدعندماالمحررينبعضإلىيكتبكانعندماتقدير، حتى

.346الحدود

فقد. صدرهفىالكامنالتوتربخارلتصريفوسيلةلجوشنبارنجخطاباتكانتكذلك
مجنون "بأنهالماليةمصرمعضالتلحليخططكانالذىالعامالمراقبرومينوصف

، كذلك347"األكاذيبمنسلسلة "بأنه1878ينايرفىالخديوأرسلهخطابًاخطير"، ووصف
فىأرسلهخطابففى" السوداءالسخرية "نسميهأنيمكنماعلىالخطاباتحتوتا

كانبأنهباإلسكندريةراقصتنكرىحفلفىظهررجلعنجوشنإلى1878فبراير
صندوق "عليهكتبفارغًاكيسًاظهرهعلىيحمل" الدينصندوقزكيبة "يشبهمايرتدى
األجنبيةالجالياتمشاعرعنيعبرالذعتعبيرجنيهات"، وهوبثالثةلىمدينالعامالدين

إسماعيلمنمليمآخرعتصارايريدونالذينوزمالئهبارنجعلىأنمصر، يعنىفى
.348للضرائبجباة

أولهما. 1883و1879مصرإلىعادعندماالمهمةنتائجهمالهماكانتموضوعانوبرز
الدائمةبالمصالح "اإلعتبارعليهمأنالدينسنداتحملةعلىبارنجمارسهالذىالضغط
الضغوطمنيزيدواأالعليهمأنذلكويعنى. 349ذاكرتهمعنتغيبأنيجبفال" لمصر
منالعائدبإنقطاعتهددمقدمًاالضرائبجبايةألنالضرائبدافعىالفالحينعلى

اآلخر،الطرفبمصالحطلبكلإعتراف؛ يتطلباألمرأنرأىالزراعة، ولذلك
زمالئهمنالرأىشاركهمنوبعضأنهيعنى، مماللطرفينمرضحلإلىوالتوصل

.المصالحهذهحدوديدركونكانوا

345Baring to Goschen, 2 Feb. 1879, CP/2 FO 633/2.
346e. g. his Letter to Palgrave, editor of the Economist, 23 March 1878, Copy in CP/2, FO

633/2.
347Baring to Goschen, 23 Dec. 1877 and 23 Jan 1878, Ibid.
348Baring to Goschen, 4 Feb. 1878, ibid.
349e. g. to Goschen 23 Jan. 1878, ibid.
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عدةفىالخديوقابل، فقدنفسهإسماعيلالخديوتجاههواجسهتزايدهوالثانىوالموضوع
أنالخديوجاذبيةلبثت، وماقربعنمعرفتهلهأتيحت، ولذلك1877عاممناسبات
استنتاجإلىتوصلثمومن. الجرائمكلإليهتنسبوحشًايراهبارنج، وأصبحتناقصت

المسألةوبدت. 350)يعزل (يذهبأنالخيرمنأن) قبلهيكنلمإن (1878فبرايرفى
أحدهمامنهايخرجأنالبد" الشرأمير "والخديوبارنجبينشخصيةمعركةوكأنها

إلىيصلبارنجكادمانتصر، ولكناقدالخديووكأنبدا1878أبريلوفى. منتصرًا
مصرإلىالعودةعليهيعرضسولسبرى، وأنعزلقدإسماعيلأنعلمحتىلندن

.الماليينالمراقبينأحدليكون

إسماعيلطيفظلفقداألحوالمنحالبأىبعدنتهتاقدتكنلمالمعركةأنغير
الستمرارمبررًاأعطاه، مما1883عاممصرإلىعودتهبعدبارنجمضاجعيقض

شبحهونهاية، ذلكالماإلىباستمرارمواجهتهيجبماهناكوظل. األوروبيةالرقابة
.بهدوءيختفىأنيريدالالذىإسماعيل

، لمالجيشمناستقالتهاألبد، ورغمإلىإنجلترافىاإلقامةعلىالعزمعقدقدبارنجكان
أستطيعال: " السابقنوفمبرفىليالإلىكتبقد، كانذلكبعديفعلهمايدرىيكن

كتابهفىأوردهامالحظةمعذلكيتناقضحقًا. 351"ذلكفىرغبتى، رغمالبرلماندخول
كانأنهمن) 19ق (التسعينياتأواخرفىاألولىمسودتهكتبتالذى" الحديثةمصر"

البرلمانيةاإلنتخاباتفىنورفولكشرقفىاألحرارحزبعننفسهترشيحيريد
دخولأنبينهامنعندئذ، لعلذهنهفىدارتكثيرةأمورًاأنشكوال. 352التالية

المالىرصيدهاستنزافإلىيؤدىمماراتبعلىالحصولعدميعنىالبرلمان
.الشخصى

حكومةخدمةبينهايكنلمأنه، فالبدمخيلتهفىدارتالتىالخططكانتومهما
تتجهرآهاالتىالهندفىسياساتهابسبببثقتهتحظىالكانتالتىسولسبرى – دزرائيلى

للدويةالحكومةللهند، ولتأييدالغربيةالشماليةالحدودعلىلهالزومالمتاعبإثارةإلى
350Baring to Goschen, 15 Feb. 1878, ibid.
351Baring to Lyall, 17 Nov. 1879, LP, MS. Eur, F 132/39.
352Cromer, Modern Egypt, i, 159 n.
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منصبيتولىأنسولسبرىعليهعرضعندماالموقفهذاتخذاولكنه. 353العثمانية
أنبينهمامنوجاهتهالهاأسبابلعدةالعرضقبلترددفبعد. مصرفىالمالىالمراقب

ولعل. التحقيقلجنةتقريرتضمنهالذىاإلصالحأمامالطريقيفتحسوفإسماعيلغياب
هوالثانىوالسبب. عندهالفكرةهذهدعمالثانىالمالىالمراقبلمنصببلنييردىقبول

،السابقراتبهعنيزيدأى؛ إسترلينىجنيهآالفأربعةقدرهسنوىراتبعلىحصوله
.354بريطانيافىالوزيرمرتبمنويقترب

لمشاكلحلعنللبحثيسعىدامماأنهبارنجشترطا، فقدالمبرراتهذهكلورغم
حلهدفتحقيقبمجردمصرفىمهمتهنتهاءاعلىيصرالحالية؛ لذلكالماليةمصر

إيثلحالةعلىالقلقأنشكوال. آخرشخصمحلهالمالية، ويحلمصرمعضالت
قويًاعامًالكانبالقاهرةالصغيروإبنهامعهتقضيهأنتستطيعالذىالصحية، والوقت

على– كدأبها – تحثهكانتزوجتهبأنيوحىماهناكأنالشرط، كمابهذاتمسكهوراء
.المنصبقبول

353Baring to J. Scott, 30 Dec. 1877, CP/2, FO 633/2; Zetland, Lord Cromer, 73.
354Baring to Salisbury, 20 Sept. 1879 CP/2, FO 633/2;

.الرسمىالراتبعنباالستغناءلهيسمحيكنلم1879عامالخاصدخلهأن" المالحظات "فىويذكر
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الثامنالفصل
مصرماليةمراقبة

)1879 – 1880(

وفييناوباريسلندن: األمورترتيبإعادة
مصر، أمرإلىبرقيتينالعثمانىالسلطان، أرسل1879يوليومنوالعشرينالخامسفى
الفور، والبرقيةعلىالبالدبمغادرة" السابقالخديوباشاإسماعيلسمو "إحداهمافى

غادر) يونيو30 (أيامبخمسةذلكلمصر، وبعدخديويًاتوفيقإبنهتعيينتعلناألخرى
.عودةغيرإلىالخاصيختهمتنعلىاإلسكندريةالخديو

سولسبرىبينالمشاوراتحرارةدرجةإرتفاعإلىمصرعنإسماعيلرحيلوأدى
المالىاإلصالحعمليةفىالبدءإلعادةالسبلأفضل، عنباريسفىنظيرهووادنجتون

مصالحتحديدإلىالطريقفىخطواتبضعالبريطانىالخارجيةوزيرمصر، وخطافى
يوليو،فىوفيفيانولسونوريفرزبارنجمعالتشاوربينها، مناإلصالحذلكفىبالده
التىالتصفيةلجنةإقامةمشروعوضعفىبلنييردىمعباإلشتراكبارنجبعدهاكلف

وبعد. 355قبلمنالتحقيقلجنةبهأوصتمامصر، وهوإفالسمسألةفىالنظرتتولى
المالىالمراقبمنصبليشغلمصرإلىالعودةبارنجعلىعرضاألسبوعنحو
.356)الفرنسى (المالىالمراقببلنييردىالقديمزميلهجانبإلى) البريطانى(

القاهرة،فىالجديدةمهمتهمعهليبحثأغسطسفىمراتعدةبارنجسولسبرىإلتقى
إقامةإعادةحولوادنجتونإلىتقديمهاسولسبرىيعتزمالتىالمقترحاتمعًاوتدارسا
رغممعًاتعاوناوسولسبرىأنهبارنجفرنسية، ويذكر – األنجلوالثنائيةالماليةالمراقبة
تلكبارنجلخصوقد. بينهماالنظروجهاتفىالجذرىواإلختالفالماضىمشاكل

355Salisbury to Lyond Lyons (British Ambassador to France), 22 July 1879, PP. (1880) 79,
15.
القائمإلىسولسبرىرسالةتاريخأغسطس6علىسابقاًكان، ولكنهللمنصبقبولهتاريخعنمعلوماتتتوفرال356

:النبأحامالًمصرفىالبريطانىباألعمال
Salisbury to Lascelles, 6 Aug. 1879, pp. (1880) 79, 46.
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السياسىالتجديدأنيعتقدسولسبرىإن: "فيهاقالنورثبروكإلىرسالةفىالمسألة
ماالتركية، وهوالبيروقراطيةبإصالحيتصلفيمااألقلممكنًا، على) اإلسالم (للمحمدية

يتعلقفيماآراءمنبينهمايجمعماوجد– ذلكرغم – ولكنه. 357"عليهمعهتفقاال
ممارسةاألفضلمن، أنقبلمنبارنجإليهذهبماإلىسولسبرىتوصلبمصر، فقد

11فىبارنجإلىوكتب). فعلية (رسميةسلطةممارسةمنمصرفىرسميةغيرسلطة

التفتيش "سلطةليمارسمباشرةالبريطانيةالحكومةجانبمنعينقدأنهسبتمبر
.358المباشرةاإلدارةإخنصاصاتهفىتدخلوالمشورة"، وال

فىبلنييرودىولسونريفرزوجودهأثارماهووبارنجسولسبرىمخيلةفىداروما
الربيعفىآثارمنذلكعلىترتبباشا، ومانوباررأسهاالتىاألوروبيةالوزارة
فىاإلنجليزمعالفرنسيينمشاركةألهميةبالنسبةتامتفاقاعلىالرجالن، وكانالسابق
نفوذهممساحةتوسيعاإلنجليزباستطاعةأنيعتقدكانسولسبرىالمالية، ولكنالرقابة

على" المجالهذافىلإلنجليزالطبيعىالتفوق "نتيجةالمستقبلفىالفرنسيينحسابعلى
.359لجوشنقولهحد

إعتمداوبارنجسولسبرىأنأولهما: لألمورتقديرهمافىمهمًادورًالعباعاملينوثمة
إثارةإلىذلكإتخاذها، وأدىيجبالتىالتاليةالخطوةتحديدفىالتحقيقلجنةتقريرعلى

تصبحمعينتاريختحديدبينهامنإلثارتهاحاجةهناكتكنلمالتىالمسائلمنالعديد
منالجديد، وليسللنظامخاضعةالمصريةالحكومةتبرمهاالتىالعقودجميععنده

فرصةلديهبشأنها، وكانترأىإلىتوصلقدبارنجكانالمسائلهذهمعظمأنالغريب
بهذابينهماالمتبادلةوالخطاباتيوليوفىلقائهماخاللبلنييردىمعبشأنهاالتنسيق
.الصدد

البلنييرودىهوأنهعلىباإلصرارنفوذهممارسةعلىبارنجاآلخر، حرصوالعامل
المصرى،بالدينالخاصةوالماليةالسياسيةاألوضاعتسويةبعدإالمصرإلىيذهبان
لجنةإليهاتتوصلالتىالتسوياتأنالواضحمنأنسبتمبر19فىسولسبرىوكتب

357Baring to Northbrook, 12 Sept. 1879, NP, MS Eur. C 144/7.
358Salisbury to Baring, 11 Sept. 1879, CP/2, FO 633/2.
359Roberts, Salisbury, 228 – 9.
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، كانكلوعلى. المصريةالحكومةمنرسمىقراربهايصدرأنالبدالمقترحةالتسوية
إتفاقيةعلىالموقعةعشرةاألربعالدولموافقةدونلهمعنىالالقرارهذامثلصدور
علىالقضائيةللمنازعاتالتسويةتعرضتذلكيتملمالمختلطة؛ فإذاالمحاكمإنشاء
ضرورةيرىبارنجوكان. 1876360العاممنذالمكتسبةالقانونيةبالحقوقالمساسأساس
سلطاتتحددعامةإتفاقيةعقدحولللتفاوضالمصرىللتشريعدوليةلجنةتشكيل
التشاورالضرورىمنكانلما "الفكرة؛ ألنهرفضسولسبرىالمختلطة، ولكنالمحاكم

لها"، وفضلنهايةالالتىالعقباتمنللعديدنتعرضأن، فالبدالدولمنالعددهذامع
الصعوبةمنعملالتصفية، وهولجنةبشأندوليةإتفاقيةإلبرامالسعىذلكعلى

.361بمكان

معاألمورلتسويةاستغلهاDieppeبديبإجازةفىالوقتبعضسولسبرىقضىوقد
، كانموضوعاتعدةحولسبتمبرمنتصففىتامتفاقاإلىالتوصل، وتمالفرنسيين

لهاالتىالدوليةالتصفيةلجنةإلقامةالدولتينتأييدهوالماليةالنظروجهةمنأهمها
الماليةعاتقعلىتقعالتىاألخرىواإللتزاماتالموحدالدينبشأنالقرارتخاذاصالحية
مبالغتخصيصيجبللدائنينمبالغأىتسديدقبلأنهعلىالطرفانتفقاكما. المصرية

بلنييرودىبارنجيعقدأنعلىتفقاااإلدارية، كذلكالنواحىعلىالحكومةلنفقات
التعليماتتحديدالتصفية، وكذلكلجنةتشكيلقرارمشروعلوضعباريسفىاجتماعًا

.362واجباتمنعاتقهماعلىيقعبماالخاصة

الجانبتنفيذمشكلةتواجههسبتمبر، لممن21فىفرنساإلىبارنجوصلوعندما
إدارية،صالحياتيمارسانوالالنصيحةيقدماأنعلىتفقاابلنيير، فودىبهالمنوط
علىالحصولدونمنصبهعنمنهماأىإقصاءجوازعدمعلىينصشرطًاوأدخال
الفرنسىوزميلهباإليراداتإختصالبريطانىالمالىالمراقبأن، ورغمدولتهموافقة

القاهرة، فيتولياإلىوصولهمالحينتحديددوناألمورتركفضال، فإنهمابالمصروفات
.363الظروفبهتأتىقدماخشيةبينهماالعملتوزيع

360Baring to Salisbury, 19 Sept. 1879, CP/2, FO 633/2.
361Salisbury to Baring, 25 Nov. 1879, ibid.
362Salisbury to to Malet, PP (1880) 79, 1127 – 8.
363Cromer, Modern Egypt, i, 159 – 63.
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سولسبرىحولها، وأصرللتفاوضأطولوقتإلىحتاجتااألخرىالظروفوبعض
وعدملذلكالخديومعارضةرغمالتصفيةلجنةرئاسةولسونريفرزيتولىأنعلى

اإلطارحولتفاقاإلىالفرنسيينمعالتوصليجبكانكما. للفكرةبارنجتحمس
الموحدالدينعلىالفائدةخفضإلىاللجنةتتوصلأنيتوقعبارنجللجنة، وكانالمرجعى

لجنةإليهتوصلتمابتكرارملزمةليستالتصفيةلجنةأنيؤكدأنبذلك%، وأراد4إلى
الفائدة،تخفيضأمرمناقشةفىرغبتهملعدمذلكعلىالفرنسيونعترضا، وقدالتحقيق

اإلعتباربعينتأخذأنالجديدةاللجنةبموجبهادعيتتوفيقيةصيغةإلىالتوصلوتم
.364التحقيقلجنةإليهاتوصلتالتىالتوصيات

إلىالتوجهوبلنييربارنجباستطاعةوأصبحالدولتينبينتفاقاإلىالتوصلتموعندما
اآلراءبعضمصر؛ لمناقشةإلىطريقهمافىفييناعلىيعرجاأنمنهماالقاهرة، وطلب

سولسبرىلمصر، تاركينفىاإلمبراطوريةتلكبمصالحيتعلقفيماالمجريةالنمساوية
المختلطة،المحاكمإتفاقيةعلىالموقعةعشرةاإلحدىبالدولاإلتصالمهمةووادنجتون

.موافقتهاعلىللحصول

لقاءأكتوبر، أحدهما20فىفييناإلىتوجههقبلآخرينبعملينيقومأنبارنجعلىوكان
البريطانيةالحكومةمنمعينًاكونهرغمأنهيسجلأنخاللهحرصسولسبرىاللوردمع
معمصالحهاتتعارضقدالتىالمصريةالحكومةتجاهمسئولياتعليهأنيرىفإنه

الحكومةتجاهلمسئولياتهاألولويةيعطىسوفالحالةهذهبريطانيا، وفىمصالح
تجاهمستقًالموقفًايتخذأنحقهمنأنلهفكتببذلكسولسبرىقتنعاوقد. 365المصرية
وشعبمصرحاكمتجاهواجباتالتحديد، وعليكصعبةفمهمتك "الملكجاللةحكومة
البريطانيةالمصالحزاويةمنمعهاالتعامليمكنكالوكذلكيمكنناوالمصر
لمانفسهالوقتفىواضحةغيرباألحرىأوواضحةالنقطةهذهوكانت. 366"وحدها
المناورة،حريةبارنج، تعطىأوجهعدةعلىتفسيرها، يمكنالحالعليهيكونأنيجب

.إليهيذهبأنيمكنالذىللمدىواضحةحدودهناكتكونأنضرورةإلىتشيرولكنها

364Marlowe, Cromer in Egypt, 54 – 6.
365Ibid, 46.
366Salisbury to Baring, 29 Oct. 1879, CP/2, FO 633/2.
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روتشيلددىإدمونالبارونزيارةفهوبهالقيامبارنجعلىكانالذىاآلخرالعملأما
Baron Edmond de Rothschildالمصريةبالحكومةالخاصالقرضبشأنمعهليتحدث

فىتعويمهعلىوفرنسابريطانياروتشيلدوافقالذى، إسترلينىجنيهمليون8.5وقدره
ريفرزبمعرفةالقرضهذاعلىالتفاوضتمقد، وكان1878أكتوبرفىأبرمتفاقا

أىلتغطيةمالىحتياطىاوتكوينالصغيرةالديونبعضسدادمنه، والغرضولسون
لماقصير، ووفقًازمنىمدىعلىالحسبانفىتدخلالألموريقعقداإليراداتفىنقص
فىنجح، ولكنهالقرضلهذاالبريطانيةالحكومةضمانروتشيلدآلطلبولسونيذكره

لجنةإدارتهاللخديو، تتولىالمملوكةالدومينأراضىمنجانبًايمثلبديلبضمانإقناعهم
لخدمةالالزمةاإليراداتبضمانثالثتهمومصرى، ويلتزم، وفرنسى، بريطانى: ثالثةمن
للحكومةالقرضأموالروتشيلديقدمأناإلتفاقمنآخرجزءوتضمن. 367الدينهذا

المزيدبعدمالتهديدعلىبالقدرةألنفسهمروتشيلدآلحتفظا، وبذلكدفعاتعلىالمصرية
.لمطالبهماالستجابةعدمحالةفىالدفعاتمن

فىالبتيتمحتى1879فبرايرفىالدفعاتسدادوقفإلىتجهوااقدروتشيلدآلكان
الخطةإحباطعلىيساعدذلككان، وقدالدومينعلىالمرفوعةالمهمةالدعاوىمنعدد

أوبقصدذلكجاءسواء (أبريلفىباشاشريفوزارةتبنتهاالتى) الوطنية (البديلةالمالية
قيمة، لسدادالقرضدفعاتمنروتشيلديقدمهماعلىعتمدتاخطةقصد)، وهىبدون

األولىالمراحلفىآخرتدخلوحدث. 368إلحاحًااألكثراألجلقصيرةالقروض
روتشيلدآلأعلنعندما1879يوليوفىللتصفيةالدوليةاللجنةبإقامةالخاصةللمباحثات
لجنةمنصريحإعالنيصدرلمأخرى، مادفعاتأىدفععنإمتناعهمتامبوضوح
وراءمنهدفهمأنالواضحومن. 369لالستيالءتتعرضلنالدومينأراضىأنالتصفية
سابقة،قانونيةدعاءاتابللمطالبةالمصريةالمحاكماستخداميستطيعلنأحدًاأنتأكيد
معللجميعالمتاحةالتقاضىحريةظلفىإيراداتها، وذلكأوالدومينأراضىفىسواء

.المختلطةالمحاكمإنشاء
367Rivers Wilson, Chapters From My Official Life, 172 – 4.
فىاستمرروتشيلد، ولكنأبريلأولفىالمختلطةالجزئيةالقاهرةمحكمةحكمبصدورسويتقدالمسألةأنيبدو368

:القرضدفعاتتعليق
Lascelles to Salisbury, 4 Apr. 1879, PP (1878 – 9) 78, 90.

369M. M. Roth Scthschild, "Pro – Memorial", 22 July 1879. PP (1880), 89, 17.
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الحكومةلدىالحميدةمساعيهبذلعلىبارنجروتشيلد، وافقالبارونمعبارنجلقاءوفى
، إلىالدومينأراضىإيراداتمنلروتشيلدالمستحقالجزءتحويلعلىالمصرية؛ لحثها

محاولةفىBank of Englandإنجلترابنكفىالقرضلهذايفتحمؤقتخاصحساب
القاهرةإلىوصولهبعدفعلهما، وهوالقرضدفعاتسدادمتابعةإلىروتشيلدلدفع

أنلبثتسنرى، وماكماالحلعلىمستعصيةظلتالمسألةأن، غيرأيامببضعة
فىتبعاتهممنالتملصيحاولونروتشيلدآلأنبداشديد، عندماإزعاجمصدرأصبحت

فىبارنجفيهايدخلالتى– األخيرةتكنلموإن – األولىالمرةهذهالصفقة، وكانتتلك
.التاريخمرعلىأسرتهلمصرفالمناوئةالبنوكأحدمعمواجهة

فى – بارنجأكدالمقايضة؛ فقدطابعتخذتافقدالنمساويةالسلطاتمعالمفاوضاتأما
الماليةاإلدارةفىمستقبًالالمشاركةهويريدونهماأن– نوفمبرمناألولبتاريخمذكرة

عنبعيدينوالطلياناأللمانإلبقاءالمبذولةالجهود– رأيهفى – يهددطلبلمصر، وهو
ماكثيرًاعبارةالدولية"، وهىالحكومة "مننوعإقامةستكونوالنتيجة. الموضوع

وبذلك. موتأوحياةمسألةالفكرةهذهمعارضةيعتبركانالذىسولسبرىقلقأثارت
بحاجةكانواإذاعماالقرارتخاذافىقدمًاالمضىسوىوالفرنسييناإلنجليزأماميعدلم

لذلك ؟ فإذاحاجةيجدونالالمصرية، أمالماليةعلىاألوروبيةالرقابةنطاقتوسيعإلى
إذاالفور، أماعلىالقاهرةإلىيتجهاأنبلنييرودىبارنجعلىكانبالنفىاإلجابةكانت
أنالواضحومن. 370النمساويينمعالتفاوضفىاالستمرارعليها، فإنباإليجابكان

اليومفىسولسبرىسكرتيرإلىأبرق؛ حيثبالنفىاإلجابةتأتىأنيتوقعكانبارنج
منلإلنسحاباستعدادعلىوالفرنسيةالبريطانيةالحكومتانكانتإذا: "يقولالتالى

تدخلأىضدالخديودعمتامًا، وتضمنتأييدًاالثنائيةالرقابةالمختلطة، وتأكيدالمحاكم
مطالبرفضعدمإلىيدعوماهناكاألخرى، فليسالدولجانبمنخطير

.371"النمساويين

تشيفجلوالبارونكاليسوالبارونبارنجالماجوراجتماععنمذكرة370
Vienna, 1 November 1879, a copy can be founded in CP/2, FO 633/2.

371Baring to Currie, 2 Nov. 1879, CP/2, FO 633/2.
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البسيطةبالحلولقدمًايدفعأنالرغبةشديدبارنج، كانالموقفحرارةزيادةومع
مندولىوضعإطارفىأملبالحائرةوجدهاالتىالماليةمصرإدارةلمسألةالجسورة

الدبلوماسيةالمشاوراتمنالمزيدأنغير. المستمرةوالصراعاتالمتناقضةاإللتزامات
فىالمباحثاتتحقق، عندماالخصوصوجهعلىالحالةهذهفىحدث، كماالنفعيحقققد

الشائكةالنقاط، وتركلألمامالتحركمتابعةبلنييرودىبارنجمنهدفًا، طلبفيينا
فيمابارنجموقفعلىالمدىالبعيدةآثارهلهكانإلنهائها، مماووادنجتونلسولسبرى

موقفًاوفرنسابريطانياوقفتلوبأنهاإلعتقادإلىيميلالتصفية، فأصبحبلجنةيتعلق
، معاإلطالقعلىاللجنةهذهمثلإلىحاجةهناكتكوناألخرى، فلنالدولمنحازمًا
.بنفسهاأمورهاتدبرالمصريةالحكومةترك

العشرينفىبارنجوصولنوفمبر، فجاءأواخرالقاهرةإلىالماليانالمراقبانوصل
عدلى (المغربىبشارعمسكنًالنفسهبارنج، ووجدوالعشرينالسادسفىبلنييرودى
قريبًا، وكان372اإلسماعيليةترعةحتىاألزبكيةبجواراألوبراميدانمنمتداالذى) اآلن
تولى، و1876عامالشخصيةالتبرعاتحصيلةمنأقيمتالتى (اإلنجليزيةالكنيسةمن

والوكاالتالقنصلياتشبرد، ومعظمالشكوك)، وفندقحولهثارتالذىبوتشررئاستها
؛ مماساءتأنلبثتماصحتها، ولكنبهلحقتأنإيثللبثتاألوروبية، وماالسياسية

المسزبينتوافقهناكيكونأنيتمنىكان "أنه1880ينايرفىيالحظنورثبروكجعل
، ويبدوالتالىالربيعفىأخرىمرةحامًالنفسهاإيثلووجدت. 373"القاهرةومدينةبارنج

علىدليلهناكيكنلم، وإنالمعالجطبيبهامنبالقربلتكونلندنإلىعادتقدأنها
.ذلك

بلنييرودىوبارنجرياض: جديدةثالثيةإدارةإقامة
تمباشارياضيرأسهاوزارةهناكمصر، كانتإلىبلنييرودىبارنجوصولعند

حتىالتحقيقلجنةفىلمشاركتهالمصرييننتقادارياضلقى، وقدشهرينمنذتعيينها

أقيمالذى (الشارعنفسمجراهاتخذا، والحالىرمسيسشارعبدايةموقععندالنيلمنيبدأاإلسماعيليةترعةفمكان372
تحتغمرة، ويعبرعندشماالًينحرفالترعةمجرىالخيمة)، وكانشبراإلىالفمونقلالترعةمنالجزءهذاردمبعد

).المترجم (هناكمنجريانهاالترعةتتابعثماألميريةحتىالحديدىالخط
373Northbrook to Baring, 16 Jan. 1880, CP/2, FO 633/2.
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أنأحس، وعندماأبريلفىأوروباإلى– الخديومنبضغط – البالدمغادرةإلىإضطر
فىمصرإلىعنها، عادإسماعيلرحيلبعدمصرعلىستهبجديدةسياسيةرياحًا

الخديومنجديدتأكيدعلىحصلتالتىالوزارةبرئاسةإليهعهدأنلبثسبتمبر، وما
مجلسجتماعاتالرئاستهإلى، وباإلضافةوزرائهخاللمنالحكملممارسةباستعداده
منكبيرةدرجةعلىبنظارتينلنفسهإحتفظالخديو، حضورعدمحالةفىالوزارة
.والداخليةالماليةهمااألهمية

الماليةللرقابةأوروبىنظاممعللتعاونتاماستعدادنوبار، علىمثلرياضوكان
إلصالحالضروريةالسلطةلهتتوفرأنفىالسياسية، ولرغبةبالواقعيةتتصلألسباب
التىالدكتاتوريةالوسائلمنالكثير، ويمقتالحكمبنزاهةيؤمنوكان. 374البالدأحوال

حينمنمقدمًاالضرائبجمعإلىاتجاههذلكفى، بماسلطتهلممارسةإسماعيلتبعهاا
الصالةسجادةتكونأندونتراهمانادرًاتقيًامسلمًارياضكانآخر، كماإلى

وسائليتضمناإلسالمأنيؤمنوكان. 375متواضعًاقاهريًابيتًايسكنكان، كمابصحبته
استقدمهالذىاألفغانىالدينجمالبالناشطإرتباطهدعمهانظروجهة، وهىشأنهإصالح

.1871عاممصرإلىإستانبولمن

الحركةعنداألوروبيةللرقابةالمعارضةروحإلزكاءالكثيرفعلقداألفغانىنشاطوكان
إلىالدعوةلنشرالوليدةالمحليةالصحافةاستخدامذلكفىالمصرية، بما) الوطنية(

بارنجولعل. للمجتمعاإلسالمىالطابعتأكيد، وإلىإسالمىإصالحإلىالماسةالحاجة
منه"،البدشرًا "فرنسية – األنجلوالثنائيةالرقابةإعتبررياضإنقالعندمامصيبًاكان
منهاالتخلصيستطيعحتىسنواتأربعأوثالثخاللاألوضاعتحسينإلىيتطلعوكان
مصرإلىجاءالذىWilfrid Bluntبلنتولفردعلىنفسهاإلعتقادوغلب. 376األبدإلى

.377المصريةالنخبةأعضاءمنالعديدعرفأنلبث، ومااإلسالملدراسة1880عام

374Hunter, Egypt, 191 – 2.
375Bell, Khedives and Pashas, 124.
376Baring, "Memo. On the Present Situation of Affairs in Egypt" 30 Apr. 1880, enclosed in

Malet to Salisbury, 5 May 1880, PRO, FO. 78/3142.
377Wilfrid Scawen Blunt, The Secret History of the British Occupation of Egypt, (New York,

Alfred Knof 1922), 97 – 8.
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محمدتوليةفرمانوصولأحدها، كان1879صيففىالمهمةاألموربعضوحدثت
بفرمانجاءمابعضمراجعة، وتضمنأغسطسفىستانبولإمنالخديويةباشاتوفيق
بريطانيامنبضغطمنهاالكثيرالعثمانية، وجاءالدولةفىمصروضعحول1873

التعاقدفىالخديوأحقيةعدمالفرمانتضمنالثنائيةالمراقبةبعمليتعلقوفيما. وفرنسا
زمنجندىألف18المصرىالجيشعدديتجاوز، وأالالقروضمنالمزيدعلى

.378السلم

ضدباشارياض، ونفذهاتوفيقالخديوشنهاالتىالحملةفىيتمثلالثانىواألمر
الدينجمالنفىفتم. الحدودتجاوزتالتىالخديويةوللسلطةاألوروبيةللرقابةالمعارضة
الحكومة،لسياسةبسيطًاولوإنتقادًاتوجهصحيفةكل، وإنذارالصيففىاألفغانى
صحيفتينصدورحظر1879نوفمبر، وفىبنفسهاإلنذاراتتوجيهباشارياضومارس
بتنظيمأمرًا– المراقبينلنصيحةتنفيذًا – رياضإصدارالثالثواألمر. 379تامًاحظرًا

علىبالتأكيدالداخليةاإلنتقاداتمنالحدبهاقصدبطريقةالماليينالمراقبينواجبات
.380إدارىعملأىيزاوالناللمهمتهما، وأنهمااالستشاريةالطبيعة

والمراقبينرياضبينالتامالتعاونمنفترةأمامالطريقتمهيدكلهذلكنتيجةوكانت
بناءكانتالتىالمالية، نظارةفىمكتبهبجوارمكتبانلهماخصصالذينالماليين
، وكانتالمفتشصديقباشاإسماعيلحراملكسراىليكوناألصلفىشيدضخمًا
هذهعنغابماولكن. 381رياضمعتاموفاقعلىبلنييرودىبارنجالمراقبينعالقة

بينموجودًاكانالذىلألوروبيينالمعادىالشعورقوةمدىعلى، وقوفهماالترتيبات
الذينالمصرىالجيشضباطبينخاصةالمصرى، وبصفةالمجتمعمنعديدةقطاعات

وبارنجرياضمنكلرأىالذىالعددمحدودالمصرىالجيشفىمكانلهميصبحلم

378Cromer, Modern Egypt, i, 155 – 8.
379Scholch, Egypt for the Egyptians, 107 – 8, 111 – 12; Lascelles to Salisbury, 31 Oct. 1879,

PRO, FO 78/3004.
380Moniteur Egyptien, 16 – 17 Nov. 1879, quoted in Scholch, 104.
381Ronald Storrs, Orientation, (London; Nicholson & Watson, 1937), 19 – 20

منأوامرعلىبناءقتلأنهالمفترضالخديو، ومنعهدفىالماليةوزير، وكانالصيت، سيئصدقىإسماعيلكانالباشا
1875عامإسماعيل

للترجمة،القومىالمشروعضمنشرقية"، ونشر – بريطانيةتوجهات "بعنوانالكتابهذاعباسرءوفترجموقد(
).2005للثقافة، القاهرةاألعلىالمجلس
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فىكانالذىبارنجعندشيئًاالمسألةتلكتعنالبالد، ولمحاجةيكفىأنهبلنييرودى
.بعدفيماحدثبماينذرماحدوثقبل1880يوليوبالهندللعملمصرتركإلىطريقه
،1883عامسبتمبرفىمصرإلىعودتهعندكلهذلكمواجهةعلىمجبرًاكانولكنه

المعاديةالشعبيةالمشاعرنفجارانتيجةجاءالذىللبالدالبريطانىاإلحتاللمنعامبعد
.1882و1881فىاألوروبىللنفوذ

مكاتبهم، فوجود1880أبريلبتاريخمذكرةفىمعًاثالثتهمعملكيفبارنجوصفوقد
وحرصوا. اليومطوالرياضمعالحديثبلنييرودىهولهأتاحالبعضبعضهابجوار
األمور، أضفإدارةفىفعلىدورلهيكنلمأنهرغمبإنتظامالخديولقاءعلىثالثتهم

الذىالنظارمجلسفى" الموحيةبالرؤية "بارنجأسماهمالهماكانتالمراقبينأنذلكإلى
علىالتصويتحقلهمايكونأندونبآرائهماواإلدالءحضورهحقلهماكان

ظهرماالمالية، ونادرًانظارةلموظفىالماليةالتفصيليةاألعمالكل، وتركاالقرارات
أندونالنظارةمقرأهميةذاتورقةأيةتغادرلم، ولكنرسمىمستندأىفىإسماهما

إلىشيئًايضيفأنوزيرأىباستطاعةيكنلمإشرافهما، كماتحتتمقدإعدادهايكون
.382النظارمجلسموافقةدوننظارتهموازنة

"الحساس "الرقابةعملممارسةبلنييرودىلبارنجأتاحتالتىالظروفهىتلككانت
قدالطريقةهذهأنبارنجالقرار، ويؤكدصنععلىالسيطرةموقعفىيبدوأندون

فىحتىمعهمايتشاورونبهما، وكانواوثقواالمصريينالكبارالموظفين؛ ألننجحت
الوزراءأقنعاأنهماإلىذلكإختصاصهما، ويرجعتحديدقراريشملهالمالتىاألمور
.البالدمصلحةعلىالحرصمبعثهانصائحهماجهة، وأنأىمصالحيمثالنالبأنهما

النظروجهةأناألوروبية، رأياالحقوقعلىبالجورفيهيسمحالمالذىالوقتوفى
حقوقمعتتعارضاألوروبيةالتدخالتكانتعندماإليهاباالستماعجديرةالمصرية

.383العدالةمعأومصر

382Baring, "Memo. On the Present Situation of Affairs in Egypt.
383Ibid.
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اإلداريةالصفوةلغةهى" المراقبةنظامروح "أسماهمابهاوصفالتىبارنجولغة
للعولمةالثانىالعصرفىأصداؤهاتترددأفالطونحراسلغةبنفسها، إنهاالمعتدة
غيرالدوللمساعدةيوفدونالذينالدوليينالمستشارينمنالكثيرألسنةعلىالحديثة

منيجملواأنفىالرغبةهناكومازالت. أخرىماليةأزماتجتيازاعلىاألوروبية
الوحيدالسبيلكان، وأنهتبعوهاالذىالنهجصالحية، ويدعونرؤسائهمأمامصورتهم
الرغبةوعدماإلختيارىالعمىنفسأيضًاوهناك. إليهمالمسندةالمهامفىالنجاحإلحراز

منحفنةمعالشخصيةالعالقاتأساسعلىنظامإلقامةاالستعدادالنقد، ونفستقبلفى
التاريخية، ليستاألمثلةمنالعديدمنيتضحوكما. عنهمغنىالالذينالمحلييناألفراد

مننادرًا، وأندرإالعليهاتخلعالتىبالبساطةتتسمالنوعهذاإلىتنتمىالتىاألوضاع
.بارنجوصفهاالتىالوسائلتلكبمثلقصيرةلفتراتإالاالستمرارعلىقدرتهاذلك

التصفيةلجنةإلىالثنائيةالمراقبةمن: مفلسبلدإدارة
دىوصولسبقتالتىاأليامخاللالعملية، وفىوقدراتهالمعتادةبحيويتهعملهبارنجبدأ

باإلسكندرية،المحصلةالجمركيةالعوائدنخفاضاأسبابعنتقريرًاأعدقدبلنيير، كان
مجلسإلىبلنييردىوزميلهقدمهالذى" الحالىالعملبرنامج "أسماهماوضعوبدأ

أهمالمقترحالبرنامجديسمبر، وعكسمناألولفىحضراهجتماعاأولفىالوزراء
فكرتينأيضًاووضعمعالجةإلىتحتاجالتىالمصرى، والمشكالتالمالىالنظاممعالم

جزئيًاتناوًالقدمتاآلنحتىبذلتالتىالجهودأنإلىاألولىالفكرةتذهب: أساسيتين
فإنالمختلطة، ولذلكالمحاكمبهاتقبلملزمةمبادئإلىيتوصلأندونللمشاكل
تصرفتالتىالدولعليهتوافقخاصبقانونالتصفيةلجنةتشكيلهىالباقيةالطريقة

حتىتخاذهاايجبالتىاإلجراءاتمصر، لتحددإفالسمظاهرمنمظهركلإزاء
بالفعلأرستقدالتحقيقلجنةأنإلىتذهبالثانيةعافيتها، والفكرةالبالدماليةتسترد
المقترحةاللجنةإلىإما، يقدملإلصالحشاملبرنامجفىتفصيلهايجبالتىالحلقواعد

الماليينالمراقبيننصيحةعلىبناءالفورعلىإصدارهيتملعملها، أو" إنطالقكنقطة"



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

166www.RaoufAbbas.org

اإللتزامعلىاألوروبيةالدولموافقةعلىالحصول، معالمالىلإلضطرابحدلوضع
.384"التصفيةلجنة "تشكيلعدمحالةفى، وذلكبه

فىالشديدالحرصاتجاهعكس– سنرىكما – جريئة، ذهبتإستراتيجيةتلككانت
بارنجواجههماإلىتعوداإلستراتيجيةتلكأنسولسبرى، ويبدوبهأخذالذىالتصرف

قدمقدمًاالدولموافقةعلىالحصولعمليةبأنأقنعتهماالتىفيينا، فىبلنييرودى
الدولتضعا، وأنالمناسببالشكلتتصرفاأنوفرنسابريطانياعلىدهرًا، وأنتستغرق

حكومتيهمامطالبةهواألولى: المقامرةمننوعانالخطةوتضمنت. واقعأمرأمام
،المالىاإلصالحفىقدمًاالمضىفىتتمثلخلفهما، والثانيةوالسيرأيديهمابإطالق
إلىيؤدىالمصرى، مماالدينسنداتقيمةاالقتصادية، وترتفعالبالدأحوالفتتحسن
السواء، وقدعلىبمصرالقديمةاألوروبيةوالجالياتالدائنينمنالنقادأصواتخفوت
فىيضمرانالموازنة، وهمافىللنظرلالجتماعالنظارمجلسدعوةعلىالخديواحض

.األفكارتلكأذهانهما

بارنجأمامالطريقليمهدوالنظارورياضالخديوجانبمن" العملبرنامج "قبولوجاء
بكمذلكفىمستعينينالقادمالعاملموازنةاإلعدادأجلمنمكثفنشاطلبذلبلنييرودى
وفيما. الخاصةمقترحاتهماذلكإلى، أضفالتحقيقلجنةقترحتهااالتىاإلجراءاتمن

المليوننصفبمقدارلإليراداتالمتوقعالرقمأنقصافقداألولىاللجنةبتوصياتيتعلق
للمصروفاتجنيهًا4.323 (تقريبًامتساوييننصفينإلىالمصروفاتتخفيض، معجنيه

ذلكحولوالمساومةالنقاشاستغرق، وقد385)الديونلسدادجنيهًا4.239واإلدارية، 
التىالضرائبمنبالتخلصقامااإليراداتجانبوفى: وينايرديسمبرشهرىالمشروع

بدًالوتققروالمقابلة، والجزيةالملحضرائبالجدية، مثلغيربالضرائببارنجأسماها
يتعلقالعشورية، وفيمااألطيانعلىجنيهألف150مقدارهاإضافيةضريبةمنها

ألف300منالسنويةمخصصاتهإنقاصعلىالخديوموافقةعلى، حصالبالمصروفات
أقساطخفضأيضًاوإقترحا. 386جنيهألف120إلىالتحقيقلجنةبهاأوصتالتىجنيه

.1879ديسمبرأولبتاريخسولسبرىإلىمالتبرسالةمرفقةالبرنامجهذامننسخةتوجد384
PRO, FO 78/3005

385Baring to Salisbury, 21 Jan. 1880, CP/2, FO 633/2; Modern Egypt, i, 168.
386Ibid, 168 – 9.
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أثار%، مما4إلىالموحدالدينعلىالفائدةخفضطريقعنتسديدهايتمالتىالدين
.الخالفاتمنالمزيد

المسائلكللدراسةلجنةتكوينعلىبلنييرودىبارنج، عملللمستقبليتحسبانكاناولما
القواعدوضعفيها، معالمساواةوعدمالتفرقة، ومظاهراألطيانبضرائبالمتصلة
فىقراراتصدرتاللجنةتقريرطباعةوبمجرد. جبايتهاووسائلبمواعيدالخاصة
تتمكانتالتىنوعًاالضرائبجبايةعملية، وألغتالضرائبجبايةمواعيدتحددمارس

علىبالحكومةخاصةإدارةإقامةعلىوعمال. نقديةضرائبإلىبالصعيد، فتحولت
الجهودفشلتإذاالمقترحالتصفيةقانونإعدادعلىالعمل، لتبدأنفسهباشارياضرأسها
التصديقلتتولىمنفردةللدولالقانونيقدمأنللتصفية، علىدوليةلجنةإلقامةتبذلالتى

.387عليه

لدىمساعدتعييناألعباء، فطلبثقلشكابارنجإيفلنإنهائًال، حتىالعملحجمكان
أمهلزيارةديسمبر29فىفرنساإلىالسفرإلىاألخيرضطراعندمابلنيير

لمتابعةمنهماطويًالوقتًاتستغرق– يبدوماعلى – التفتيشعملية، وكانت388المحتضرة
الحياةمجالكانمحدودًا، وكذلكالراحةوقتالمالية، فكانبنظارةالعملسير

ترحيبًاالخديوأقامهالذىالعشاءحفلمثلالرسميةالحفالتحضورعدااالجتماعية، فيما
فىبارنجفيهجلسالذىديسمبر14فى– الجديدالبريطانىالقنصل – مالتبإدوارد
.الشرفوضيفالخديو، قبالةرياضبجوارمقعد

هماالجديدالثنائيةالمراقبةلنظامالبريطانيانالمراقبانالبريطانية، كانالنظروجهةومن
،389عملهفىعمالقبارنجأنيناير2فىوالديهإلىمالت، وكتبنفسهوبارنجمالت
التصفية، تتقطعفىيدلىأنأحسحتىاآلنيوميًابارنجأرى: "أيامبعشرةذلكوبعد

.390"ويسربسهولة– التعقيدبالغة – الماليةالعملياتعنحديثهفىإليهأستمعوأناأنفاسى

387Malet to Salisbury, 14 and 15 Jan. 1880, PRO, FO 78/3140.
388Malet to Salisbury, 29 Dec. 1879, PRO, FO 78/3004.
389Malet, Egypt 1879 – 1883, 49.
390Ibid, 50.
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رياضبينالشراكةحققتهالذىالنجاحمدىحولومالتبارنجشهادةسوىلديناوليس
أنيسعدهكانرياضًاأننطباعابتخرجتجعلكمراسالتهمابلنيير، وقراءةودىوبارنج
، مثللهبالنسبةسياسيًاحرجًافيهايرىالتىالمسائلفىلبارنجاألمورقيادةزماميترك
واحد،جانبمنيأتىبلنييرودىبارنجبينالعالقةوصفأنالمقابلة، كماإلغاءقرار

وجهةمن – يعدماعلىوافقعندماتوفيقيًاكانزميلهأننوفمبر30فىبارنجكتبفقد
.391%4إلىالموحدالدينفائدةبخفضيتعلق، فيماالتنازالتقبلمن– الفرنسيةالنظر

مبعثهاألخيرموقفكانإذاماندرىالبلنييردىنظروجهةنعرفالكناولما
تنازالتعلىحصولهمقابلمعينةتنازالتلبارنج، فيقدمالطرفينبينالمتبادلةالصفقات

فيماالفرنسيةالخارجيةوزارةنشرتهاالتى – رسائلهمنيتضح، ولكنالمقابلفىمنه
سريعحلإلىالتوصلبأهميةاإلحساسالبريطانىزميلهشاركبلنييردىأن– بعد

.392بدونهاأوالتصفيةلجنةطريقعنالمصريةالماليةلألزمة

سولسبرىاللوردفيهم، بماللكثيرينمفاجئةاإلصالحلعمليةالسريعةالبدايةوجاءت
علىفيهاتحفظ1880يناير6فىأولىتحذيريةبرقيةالخارجيةوزيرأرسل، وقدنفسه

حلوللحينمؤقتموقفتخاذايتمبأنناصحًا" الراهنالوقتفى "مالىقرارأىإصدار
واضحًا، ولكنهاليومنفسفىبارنجردوجاء. 393المختلطةالمحاكمواليةنتهاءاموعد
يحسدالموقففىوضعتهقدالخارجيةوزيربرقيةأن، فذكرعنهالدفاعموقفيتخذ
لجنةإلقامةالمبذولةالجهودتأجيلحالةفىأنهمصرإلىجاءعندمافهم، فقدعليه

قتراحاشكلعلىذلكتم، وقدبهخاصةبديلةخطةيضعأنالخديوعلىالتصفية، فإن
،لندنإلىنسخةمنهاديسمبر، وأرسلتفىنشرهاتمالتىالحاليةلألوضاعالعامللتنظيم

ال، كمامالىلقرارالمصريةالحكومةإصداريؤيدالسولسبرىأنبارنجيشعرواآلن
المراقبانيحتفظأنيرىأنه، ويبدوالماليينالمراقبينمنالمقترحةالتصفيةخطةيقبل

391Baring, Memorandum, 30 Nov. 1879, enclosed in Malet to Salisbury, 2 Dec. 1879, PRO,
FO 78/3005.

392e. g. de Blignieres to Baron de Ring (The French Consul – general) 5 Dec. 1880, Ministere
des Affaires Etrangeres, Affaires Etrangeres:, Documents Diplomatiques, Affaires d'Egypte,

1880 – 1881 (Paris: Imprimerie nationale, 1881) 21 – 2.
393Quoted in Baring, "Confidential Observation on Lord Salisbury's tg of Jan, 6th, 1880,

CP/2, FO 633/2.
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يقدمانبها، والوفقًاالدينأقساطتسديديتموحدهما، وأنوالستخدامهمالنفسيهمابالخطة
فىالمختلطةالمحاكمتفاقيةاعلىالموقعةالدولتجتمعحتىحاسمنهائىعملعلى

عامفىأىلواليتها، األولىالخمسالسنواتفترةنهايةعنددوليًااألمرمراجعةلمؤتمر
1881.

المراقبينعلىمستحيلة، فإنأصبحتأنها" المؤقتةالمعالجة "مقولةعلىبارنجعترضاو
األدبىنفوذهماالدولية، وأنالموافقةعلىيحصلحتىالخديومشروععلىيصدقاأن

ثم. مصرمصالحيخدمانأنهماظنعلىوبأمانةفقطالنصحيقدمانكونهمامنمستمد
تضعأنتوافقالالدولكانتلما: "فيهاقالجملةفىتحذيرًايعدمابارنجوضع

الخطإنبالقولرسالتهوختم". عليهموافقتهمطالبةبهاخاصًاقانونًاالمصريةالحكومة
أنسولسبرى، وخاصةيخشاهاقد" مزعجةنتائج "إلىيقودلنالمراقبانتبعهاالذى

منمخرجًابإعتبارهاالمراقبينبمقترحاتيقبلونوسوفالتعبأنهكهمالدائنين
.394المأزق

علىاألمورأنتأكيدبارنجفيهحاولالتاليةاألسابيعخاللالترقبمننوعهناكوظل
الجهدأقصى، باذًالالكلىمرضمنيعانىبمنزلهراقدًاسولسبرىكان، بينمايرامما

لجنةتشكيلبأنالخارجيةوزيرإلقناعمراسالتهبارنجواستغل. الحذرإلىللدعوة
كلعلىتقضىسوفالدولأنأساساإليجابية، علىالناحيةمن" مجدغير "التصفية

.إنجازهتمجيدعمل

لندنفىإليهاينظركانشرًا، بينمااللجنةتلكيرىدائمًاكانيناير، أنه23فىوكتب
إدخالدونكلهااألمورلتسويةمصرفىفرصةهناكضرورية، واآلنأنهاعلى

المصالحإلىينظركان؛ فقدبذلكيتأثرلمسولسبرىولكن. 395الموضوعفى" غرباء"
فرنسى – األنجلوالوضعلدعمالوحيدالسبيلأنيرى، وكانأوسعمنظورمنالبريطانية

توافقالذىالتصفيةقانونبإصدارهواألخرىالدولجانبمنتدخلدونمصرفى

394Ibid.
395Baring to Salisbury, 23 Jan 1880, CP/2, FO 633/2.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

170www.RaoufAbbas.org

ذلك، وأنموادهإحدىلنسخالمختلطةالمحاكمتدخلضدكضمانالدولجميععليه
.التصفيةقانونلوضعدوليةلجنةتعيين– بالتالى – يتطلب

ترابطمدىتقديرعلىالفريدةلقدرتهسولسبرىبارنجإمتدح، سنواتبعدةذلكوبعد
بسمعتهفقطمعنيًاكاناللحظةتلكفىأنه، غير396العالمحولالبريطانيةالمصالح
التىبالطريقةالمصريةالحكومةنصحعلىوقدرتهالوظيفىبتطورهيتعلقفيماالخاصة

يرقبمؤقتة"، وبقائهمواقف "إتخاذعنعزوفهيكونأنالممكنمالئمة، ومنيراها
فىمهمتهينهىأنفىرغبتهمعًا، هولتلتحمالمتناثرةالدوليةالمتاهةأجزاءتجميعبصبر
.دائمةبصفةهناكإيثلمعويستقرلندنإلىيعودحتىالسرعةوجهعلىمصر

فبراير،16فىكتبهارسالةفىتصفيةلجنةإلىالحاجةحوليجادليزالمابارنجكان
مقترحاتهيقدمبدأ؛ ألنهذلكمنتقتربأوخاسرةأصبحتقدالقضيةأنيعلمكانوعندئذ

حتىأعضائهامنالمراقبانيكونأالبينهاوصالحياتها، مناللجنةتشكيلطريقةحول
غير– "لهتبعًا – ستكونالتىالمصريةالحكومةمصالحعنللدفاعالفرصةلهماتتاح

يكونأنسولسبرى، وهوقترحهااوسطيةحلولعنناتجآخرقتراحاذلك"، وعلىقادرة
.اإلداريةلمصروفاتهاالالزمةالمبالغتقديرالمصريةالحكومةحقمن

استكمالهابلنيير، وتمودىبارنجيظنكانمماأسرعتقدمًاالدولمعالمفاوضاتحققت
هزيمتهمبعدسولسبرىومعهاالمحافظينوزارةسقوطمنأسابيع، قبلمارسأواخرفى
وفرنسابريطانيامنكلمنعضويناللجنةتضمأنالعامة، وتقرراإلنتخاباتفى

رئيسًاولسونريفرزختياراتمومصر، وقدوإيطالياوألمانياالنمسامنواحدًاوعضوًا
ولسونتحالفأناإلختيار، بحجةذلكعلىعتراضاتهالديهكانتبارنجأنللجنة، رغم

السكرتيرغالىبطرسباشا، وعينرياضبوزارةاإلضرارإلىيؤدىقدباشانوبارمع
.باللجنةالمصريةللحكومةممثًالالحقانيةلنظارةالعام

روتشيلدآلمعمريرآخربنزاعرتبطا؛ ألنهالنجاحسولسبرىمعبارنجنزاعيحققولم
مباحثاتفىإليهالتوصلتمالذىالوسطالحلرغمالقرضأقساطسداديستأنفوالمالذين

396e. g. Maurice Baring, The Puppet Show of Memory (London: Cassell 1987), 178.
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عنعبرديسمبر2فىالبارونإلىبارنجكتبهخطابففى؛ إدمونوالبارونبارنج
سدادتأجيلفىالسببكان، وقد397الموضوعهذافىخذلهقدالبارونبأنشعوره
الخاصةالدوليةاإلتفاقيةحولصعبةمفاوضاتفىدخلتالتىلليونانإنتظارًااألقساط
األراضىتلكنتقالاتاريخبعدالدومينأراضىضدالدعاوىجميعأسقطتالتىبنوفمبر

.1878فىالجديدةاإلدارةإلى

نوعجديدة، منهامشكالتظهرتديسمبرأواخرفىذلكتحقيقتمعندماوحتى
منزادموضوع، وهوالدومينأراضىمنجبايتهاأوفرضهايجبالتىالضرائب

زيادةغيرها، وكذلكدونلدومينأراضيهابعضعنسدادهاتمالتىالمقابلةإلغاءتعقيده
.398أيضًاالدومينأراضىبعضعلىنطبقتاالتىالعشوريةاألطيانعلىالضرائب

النحوهذاعلىالضرائبتعديلكانإذاماحولتعقيدًاأكثرسؤالذلكعلىترتبثم
الطرفعلىضغوطًاطرفكلممارسةذلكإلىذاتها، أضفاألطيانقيمةفىيؤثر

منتطلبهمماأقلقدرًاإالللحكومةتسددأالالدومينإدارةروتشيلدأمرثماآلخر، ومن
القرضألقساطسدادًاجمعهايتمالتىالضرائببتحويلذلكعلىرياض، وردضرائب

.399مباشرةروتشيلدإلىوليسإنجلتراببنكالمؤقتالحسابإلى

ودىوبارنجناحيةمنروتشيلدبينالخالفاتلتسويةمفاوضاتجرتنفسهالوقتوفى
مبدأيمسبإعتبارهعليهاإلتفاقتمماعلىرياضعترضاأخرى، وقدناحيةمنبلنيير
يتمالمصرى، ولمالدينمنأكبربنصيبليحظىالعادلةغيرروتشيلدمحاولةتأييدعدم

روتشيلدبينتكميلىإتفاقتوقيعتم؛ حيث1880أبريلفىإالنهائيًاالمسألةتسوية
الحكومةإفراجمقابلالقرضأقساطبسداداألولالطرففيهتعهدالمصريةوالحكومة
.400روتشيلدلصالحإنجلتراببنكالخاصبالحسابالمودعةالمبالغعنالمصرية

397Baring to Baron de Rothschild, 2 Dec. 1879, CP/2, FO 633/2.
398Note by Baring enclosed in Malet to Salisbury, 19 Jan. 1880, PRO, FO 78/3140.
399enclosed in Malet to Salisbury, 2 Mar. and Salisbury to Malet, 10 Mar. 1880, PRO, FO

78/3141.
400Malet to Salisbury, 14 Apr. 1880,PRO FO 78/3142.
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قرضمنتأتىالتىكلها؛ فاألموالالمسألةإزاءبالمرارةشعربارنجأنشكوال
أقساطتحويلفىالتأخرمهمة، وأدىإلتزاماتلمواجهةبإلحاحمطلوبةكانتروتشيلد
إلىللتوصلجهدهأقصىبارنجبذل، وقدالديونقضيةمعالجةصعوبةزيادةإلىالقرض
قدالمصريةالحكومةفىالشخصىنفوذهأناستنتجذلكفىفشلمرضية، وعندماتسوية
ضدمسألةفىروتشيلدجانبإلىوقفعندماخذلهقدسولسبرىأنأحسكما. 401تأثر

جاءمانحوعلى. 402ذاتهاالبريطانيةالحكومةذلكفىبمااألخرىاألطرافكلمصلحة
.مارسفىجوشنإلىأرسلهشخصىبخطاب

إلىروتشيلدلدفعمناورةجاءذلكأننشككناباالستقالة، وإنبارنجهددأخرىومرة
سعيههوالمسألةبهذهمباشرةيتصلفيما. 403مارلويذكرمانحوعلىموقفهتليين

إلىالمراقبينمعالتوصلعدمحالةفىبأنهالتهديدقبلالممولينعلىالضغطلمتابعة
الممكنمنروتشيلدضدقضيةلرفعالمختلطةالمحاكمإلىسيلجآنتسوية، فإنهما

.404كسبها

التصفيةلجنةوصولقبلحلإلىالتوصلفىاألخير، والرغبةالتهديدهذاأنريبوال
وتحسنتالمصريةوالحكومةروتشيلدتفاقاإلىالتوصلوراءالرئيسىالسببكان

فىالبنكرغبةعنروتشيلددىألفونسإليهكتبعندماوروتشيلدبارنجبينالعالقات
أراضىتأجيرأوبيعفىرغبتهعنالمصرية، ويعلنالحكومةمعوديةعالقةإقامة

المصرى،االقتصادفىالمستثمرينثقةزيادةعننتجفقد. 405اإلمكانبقدرالدومين
أسعاررتفاعاإلى) المصرىالعقارىالبنك (مصرفىفرنسىعقارىبنكوإنشاء

طرفكلحتاجارائجة، وهناسلعةالدومينأراضىجعلالزراعية، ممااألراضى
الطريقوتمهيدأصولهلتنميةوروتشيلدالمصرية، الماليةعافيةالستعادةبارنج: لآلخر
.مصرفىاألجنبىاالستثمارأمام

401Malet to Salisbury, 2 Dec. 1879, PRO, FO 78/3005.
402Baring to Goschen, 19 March 1880, CP/2, FO 633/2.
403Marlowe, Cromer in Egypt, 48.
404e. g. Malet to Salisbury, 10 Mar. 1880, PRO, FO 78/3141.
405Alphonse de Rothschild to Baring, 25 May 1880, CP/2, FO 633/2.
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أخيراًالتصفية
بعدما1880مارس31فىصدرالمصريةالحكومةمنبقرارالتصفيةلجنةقامةإتمت

بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والنمسا،: بالقاهرةالكبرىالستالدولقناصلعليهاوافق
المفوضينمناللجنة، تشكلترئيسولسونزريفرجانبوإلى. وإيطاليا، وروسيا

آخرفرنسى، ورجلغالى، بطرسالعاماأللمانى، القنصلالعامالدينبصندوقاألربعة
يتولىقسمينإلىباإلنقسامأبريلآخرالعملبدأتاللجنة، وقدسكرتاريةبأعمالقام

.بالمصروفاتيتصلمااآلخريتولى، بينماباإليراداتيتعلقمافحصأحدهما

أنالمعروف؛ فمنالماليينوالمراقبيناللجنةبينفوريةخالفاتتحدثأنغريبًاوليس
أراداأنهماالواضحمنكانأصًال، كمااللجنةتشكيلفىيرغبالمبلنييرودىبارنج
التسويةمالمحعلىتؤثرالواقعاألمرعنبمعلوماتمدهاطريقعنعملهاإحباط

ومعدلالحكوميةللمصروفاتالمقبولالحداللجنة، مثلإليهاتتوصلقدالتىالنهائية
، وكذلكولسونريفرزفىبارنجثقةعدم، جاءكلهذلكرأسوعلى. الموحدالدينفائدة

.مصرمصلحةفيهيريانمامعتناقضتماإذاحكومتيهمالسياسةبلنييرودىمعارضته

 –المصريةالحكومةمناللجنةتلقت، عندماأبريل27فىالمشكالتدالالتوجاءت
التىالفائدةسعربتحديدقرارإصدارمنبدالأنهيفيدما– المراقبيننصيحةعلىبناء

الوقتبأن، ردتالوقتكسبعلىاللجنةمنوحرصًا% 4بـمايوكوبونعلىتسدد
،406واجبهاتؤدىأنالمصريةالحكومةعلىثمجانبها، ومنمنقرارإلتخاذمبكر
الحكومية؛ حيثوالمصروفاتاإليراداتمعدلحولمدهشتامتفاقاهناككلوعلى
جاءتالتىللمصروفاتالمرتفعةوالتقديراتلإليراداتالمنخفضةبالتقديراتاللجنةقبلت

علىفائدةبمعدلالقبول، ويتضمنالماليانالمراقبانوضعهالذى1880موازنةبمشروع
.اآلنحتىتحقيقهاستطاعبماسعيدًاكانبارنجأنشكوال%. 4قدرهالموحدالدين

الحكومةحققتهقدفيماالتصرفمسألةفحصاللجنةبدأتعندمااألساسىالصداموجاء
إلى– المراقبينمنبتأييد – باشارياضذهبفقد. مستقبًالاإليراداتفىزيادةمن

تنميةعجلةدفعتستطيعحتىكلهاالزيادةبتلكالمصريةالحكومةحتفاظاضرورة
406Malet to Salisbury, 27 Apr. 1880, PRO, FO 78/3142.
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لسدادالزيادةهذهمثلاستخداميرىولسونريفرزكانبينما. األمامإلىالبالدقتصادا
الحادة؛ حيثالمناقشاتمنأسابيعبضعةذلكوتال. 407قيمتهوخفضالدينمنجانب
عرضهيستطيعالقرارأىقبولهبعدمالقولإلى– المراقبينمنبتشجيع – رياضذهب
استمرارحالةفىإنهلمالت– نفسهالوقتفى – بارنجالوزراء، وقالمجلسعلى

.408لالستقالةمدفوعًانفسهيجدباشا، فقدرياضعلىالضغط

اإليراداتفىزيادةأيةأنبموجبهاتقررمعقدةترضيةإلىالتوصلالنهاية، تموفى
مصادرفىزيادةأية، بينماالدينلتخفيضالغرضهذاإلىتذهبالدينلسدادالمخصصة
المصريةللحكومةتقدمثمالدينصندوقعلىأوًالعرضهايجباألخرىاإليرادات
–الفورعلى – اللجنةشرعتالطريقعنالمشكالتهذهإزاحةفيها، وبمجردللتصرف

الرئيسيةاألمورمختلفيتناولالذىالتصفيةقانونإلعدادالسرعةوجهعلىالعملفى
أنالتسويةلبثتوما. للديونالنهائيةالتسويةإلىمصر، وصوًالبإفالسالمتصلة
.1880يوليو17فىمصرىبقرارصدرت

التسوية،قانونصدوربمجردأنه، ليقينهللرحيلالعدةيعدبارنج، كاننفسهالوقتوفى
الراهنةاألحوالعنمذكرة "إعدادهذلكمظاهرإنجلترا، ومنإلىالعودةفىحرًايصبح

عملببدايةصلةالتاريخلذلكأنالواضح، ومن1880أبريل30المؤرخة" مصرفى
جالدستونوزراءمجلسأعضاءأنظارلفتمنهاالغرضكانالتصفية، وربمالجنة

المذكرة،بتلكجاءمابعضقبلمنذكرنا، وقدأيامبضعةقبلالوزارةشكلواالذين
وبينبينهتحقيقهافىنجحإنهبارنجقالالتىالعمللعالقةالورديةالصورةتلكوخاصة

.409باشاورياضبلنييردى

واثقةنبرة، وهناكالمستقبلحتماالتاوتحقيقهتمماتفاصيلالمذكرةباقىتضمنتوقد
المراقبانكان. تنفيذهبهاتمالتى، والروحذاتهىالمالباإلصالحتتصلبالذاتوإعتداد
هدفهما، وكانكلهالنظاملتغييربالسعىوليسالعمليةبالمبتكراتيهتمانالماليان

القائمة،واللوائحالممارساتبينالتنسيقمننوعاألداء، وإحداثسوءمنالتخلص
407Malet to Granville, 19 May 1880, PRO, FO 78/3042.
408Malet To Granville, 19, 25, and 26 May 1880, PRO, FO 78/3142.
.ذلكعنالفصلبهذاوردماانظر409
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فى – تقبًال، وتمأكثروخفضهما، وجعلهااألطيانضرائبتبسيطتمالغايةهذهولتحقيق
واصفًاالفقراتإحدىفىبارنجويكتب. تافهةضريبةثالثينمنالتخلص– نفسهالوقت
وظيفةأومهنةلهليسلمنتتوفرتكادالالحياةمظاهر "كانتالقديمة، بأنهاالسيئةاأليام
الفقراءيمارسهاالتىالحياةمظاهرمنأىأوأسرةوالطعاممتواضعة، فالكانتمهما
.410"عنهاضريبةأداءعليهميكونأندون

كانضريبية، بلسنةكلبدايةعندمنتظمةماليةموازنةإعداديتم، لمذلكإلىباإلضافة
كلطارئة، وكانتمصروفاتأىلموازنةمبالغفيهتودعالبنوكبأحدحسابفتحيتم

متاحةالنتائجالرسمية، وكانتالجريدةعتبارهاابالمصريةالوقائعبجريدةتنشرالقوانين
الفوائدمعدالتإنخفضت، اإلرتفاعفىأخذتالعامالدينسنداتقيمة: الجميعطالعال

يتدفقاألجنبىالمالرأسالخاصة، وبدأالملكياتقيمةالخاصة، وزادتالقروضعلى
أثرالذينأولئكمنعادةتأتىالمعارضةبأنبالقولذلكبارنجالبالد، وختمعلى

موقفعلى" الرضى "غلبةمنواثقًاكان، ولكنهمصالحهمعلىسلبيًاتأثيرًااإلصالح
.411البالد

أصبحناعندئذ، ومامفاهيمهضوءعلىأيضًااألهميةمنتخلوالللمستقبلبارنجورؤية
.رياضوزارةعندالظاهرىالهدوءذلكيخفيهكانالذىبالقلقالشعورذلكعننعرفه
فىتشريعيةجمعيةإنشاءيكونأنقبلطويلزمنمرورمنالبدأنهبارنجويرى
استمراريظلمحضة"، ولذلكشخصية "وستظلكانتالحكومةوأن. ممكنًامصر

الحكومة، ولكنرأسعلىونوباررياضأمثالمنمصلحينبوجودمرهونًااإلصالح
يتم، فسوفالحكمإلىبإعادتهمالخديوبإقناعشريفبزعامة" الردة "حزبنجحإذا

 –ذلكيؤدى، وسوفالفوضىفىالبالدوتغرق. الحسنةاألعمالجميععنالتخلى
.األوروبيةالدولجانبمنالمباشرالتدخلمنالمزيد، إلى0-آجًالأمعاجًال

منتصففىاألوروبيةاالستجابةإلىيعودمألوفًا؛ ألنهيبدوذلكمنالكثيركانوإذا
مصطلحاتهاأنتجتالتىلإلقتراضاألوروبيةغيرالبالدلحاجةعشرالتاسعالقرن

410Ibid.
411Ibid.
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يتمالتىوإصالحاتها" الحرةالسوق "اليومنسميهأنيمكنلمابها، وتبريراتهاالخاصة
يطلقالمحليينالسياسيينمنحفنةيدقوية، علىمحليةمقاومةأنياببينمنإنجازها

لهؤالء، كانبارنجحالةوفى" المصلحينحزب "لقباألوروبيونمستشاروهمعليهم
على – التشجيعتلقىتمامًا، ولكنهامحدودةتجربةمنمستمدةأنهارغممتميزةأفكار
الخبراءمنغيرهشأنشأنه – بارنجولعل. باشارياضحالةفى– رأينامانحو

األجانبالمستشارينأنغير. بموضوعيةالخارجمناألموريراقبأنهظن– األجانب
، فيتمالبعضبعضهامعالمحليةالمصالحصراعفىتورطهممنمفرالأمثالهمن

استخدامهمبوسعهمأنيظنونكانواالذينأولئكجانبمن– األمرنهايةفى – استخدامهم
أيةعلى – باستطاعتهم، ولكنمعهمالمتعاونينالمحليينعكس، علىمصالحهملخدمة
العادةجرتكمااألسطولأوالجيشاستدعاءتمأواألحوالساءتإذاالمغادرة- حال
.عشرالتاسعالقرنفى

هناك، كانت1880ومايوأبريل، فحتىواللوماإلغفالبمسألةتتصلنهائيةفكرةوثمة
أنيبدو؛ إذالماليينوالمراقبينرياضهوىعلىتجرىلناألمورأنعلىشواهد

الحكومةفىاألوروبيينمنالكثيراستخدامسببهالذىالسخطيريانالكانااألخيرين
قيمتهبماالمعاصرينأحدالمالية، ويقدرهاالموازنةعلىأعباءأضافتكبيرةبرواتب

علىردهفىبارنجيقدمهآخرمثالوهناك. 1881412عاماإليراداتإجمالىمن% 4.5
أجلمنأنهإلىفيهذهبالتايمزبجريدة" دورىغيرمراسل "بإسممجهولكتبهمقال

حد، فبلغأدنىإلىبالمصروفات1880العامموازنةمصر، هبطتفىالدائنينإرضاء
، إلىإسماعيلأيامجنيهمليونإلىألف800منبدًالجنيهألف430العسكرىاإلنفاق
العسكرىاإلنفاقبأنبارنجالعمومية، فردواألشغالالتعليمعلىاإلنفاقفىالتقتيرجانب

علىوالبحريةالجيشمهامتقتصرنظرهوجهةمن، وأنالسابقالعامعنألفًاأربعينزاد
.413وحدهاالدفاعيةاألغراض

يهددكانالسليمة، ولكنهالماليةاإلدارةنظروجهةمنمقبوًالبارنجموقفكانوربما
وإدعىسياسيةقوةتمثلتزالالكانتالمصريينالضباطجماعة؛ ألنالمحلىاالستقرار

412J. C. McCoon, The Egyptian Problem (London, 1884), 21.
413Enclousure in Malet to Salisbury, 16 Feb. 1880, PRO, FO 78/3141.
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المصريينالضباطبمشكلةدرايةعلىكانأنه) بعدفيما" (الحديثةمصر "كتابهفىبارنج
أنمنباشارياضحذرالهندإلىطريقهفىبالقاهرةمر، وعندما1880ديسمبرمنذ

متاعبأىمعالجةإلى، ودعاه1879فبرايرحوادثنتيجةالجيشفىضطرباقدالنظام
ألنونظرًا. 414لهاضرورةالالمخاوفتلكأنأخبرهرياضًا، وأنالجيشمنهايشكو

سبتمبرفىرياضوزارةبإسقاطالضباطأولئكقامبعدماإالذكرهيردلمالتحذيرهذا
أن، فيجبالبريطانىاإلحتاللعلىالسابقةاألحداثفىأساسيًادورًالعبوا، كما1881
.بحذرنأخذه

وصفههو1880صيفأوائلفىورياضومالتبارنجحلقأثارماأنواضحًاويبدو
الذينالوزارةأعضاءغيرمنالباشاواتجانبمنالتصفيةللجنةالشديدبالعداءمالت
على – إتخذواأيضًا؛ فقدنوبار" الردةحزب "بارنجأسماهممنجانبإلىيضمنونكانوا
تقديمذلكالدستورى، وتبعبالحكموطالبوا" رهانفرس "المقابلةإلغاءمن-قولهحد

بارنجوكذلك (مالت، ولكنالجيشضباطمن – يبدوماعلى – أحدهاكانعرائض
عملمنسوىليستاألنشطةهذهكلأنيعتبرونكانوا) عتقادناافىورياض

مصر، وماإلىاألزمةجلبتهماثمار415رياضيجنىأنيريدونالالذين" الموتورين"
وجه، وأنهسيطرتهموضعاألمورأنرياضأخذهعندماإرتياحهأبدىأنمالتلبث

يوضعونقدبأنهمالعريضةعلىالموقعينالباشاواتمنواألربعينالثمانيةإلىإنذارًا
الضباط، وإحساسلألجانبالمعادىالشعبىالشعورأنغير. 416البوليسرقابةتحت

الجراكسة، ظل – األتراكالضباطمنلقياداتخضوعهمعنالناجمبالظلمالمصريين
.لخطورتهرياضإدراكعنبعيدًاكلهذلك

لندنأخرى، ليسمرةالهند
حققفقد. القاهرةإلىاألخيرةبنظراتهناظريهيمتعبارنجكان1880مايوبحلول

هناكأصبحتلندنالتصفية، وفىولجنةولسونريفرزمعهصراعفىمهمةنتصاراتا
، وكانالسابقينوالزمالءاألصدقاءمنوالكثيرنورثبروكضمتالتىاألحرارحكومة

414Cromer, Modern Egypt, i, 173 – 4.
415Malet to Granville, 25 May 1880, PRO, FO 78/3142.
416Scholch, Egypt For the Egyptians ! 128 – 30.
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استقالسواءالجديدطفلهمولدمعلندنفىطويلةصيفإجازةينالأنأيضًاباستطاعته
اإلرتياحعنمنتكلمات، وهناكمنصبهفىبقىأمالمصريةالحكومةخدمةمن

:فيهامايو، جاءفىليالإلىكتبهاوالطمأنينة

..ممتعًايبدوهناعملى؛ ألنالبرلمانىالنشاطلتركىباألسفأشعرأعدلم"
البالدأهالىتعلممختلفًا، وإذايبدوالنظامولكن.. هنايرامماعلىتسيرفاألمور

والرجلأتولىاألمور، واآلنستتحسن) مساعدةدون (وحدهميسيرونكيف
.417"الذاتيةاإلدارةمظهرعلىاإلبقاءمعالبالدإدارةالفرنسى

مالتصحبةفىبارنجذهبمايو20 – 19ففى: األفقفىيلوحكانتغييرًاولكن
منبالهندالجديدالملكنائبMarquess of Riponريبونالماركيزإلصطحاب
الشكوكان. 418الهندبريدبقطارالملحقةالخديويةالعربةفىالقاهرةإلىاإلسكندرية

ولكنه. 419الوسطىالعصوركاثوليكيةحديثًاعتنقاالذىالرجلذلكفىبارنجيساور
فى، فوصفهالملكلنائبالخاصالسكرتيرجوردونتشارلزللكولونيلرتياحهاعدمأبدى

وظيفتهأهميةفىغبية، ويبالغنابيةعباراتيستخدممتغطرس "بأنهلنوثربروكخطاب
مننفسهليحمىجوردونختاراقدريبونالماركيزأن– ذلكبعد – وذكر. 420"ووضعه

جوردوناستقالةمنفترةبعدحدثذلك، ولكن421بريطانيافىالكنيسةحزبهجوم
.الهندإلىوحاشيتهالملكنائبوصولبمجرد

يكونأنبارنجعلىليعرضالفرصةنتهزاقدريبونالماركيزكانإذاماندرىوال
أربعةعلىيزيدمابعدالعرضقدمكل، علىالملكنائبمجلسفىالمالىالعضو
ظروفإزاءالصمت" المالحظات "، وتلتزم1880يونيو16مصرفى، وأعلنأسابيع
السياسةفىومستقبلهخططهبشأنقالهماعلىغريبًاذلكيبدوللوظيفة؛ إذبارنجقبول

ريبونتأييديهمهمكانالذينأولئكمنشديدةلضغوطتعرضأنهشكوال. البريطانية
حًالفيهارأىبارنج، ولعلالملكنائببمجلسمعارضةأغلبيةمواجهةفىمهمتهفى

417Baring to Lyall, 8 May 1880, LP. MS Eur. F 132/39.
418Malet to Granville, 26 May 1880, PRO, FO 78/3142.
419Baring to Lyall, 7 Sept. 1880, LP. MS Eur. F 132/39.
420Baring to Northbrook, 23 May 1880, CP/2, FO 633/2.
421BN 250 – 1.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

179www.RaoufAbbas.org

كثيرًاأعالالهندفىالرواتبتكن، فلمراتبدونبالبرلماننائبإلىالتحوللمشكلة
منرجلمعللعملالملكنائبمجلسإلىاإلنضمامإن، بلفحسبإنجلترافىمنها

يصلعندماالوزارةلتولىالطريقأمامهيفسحقداألحراروزارةعهدفىاألحرار
أحدمعالمنافسةعنصربقاياهناككانتوأخيرًا، ربما. أخرىمرةالحكمإلىاألحرار
،لبارنجقديمًاخصمًاكانالذىStracheyستراشىجونالسيرليتونإدارةعناصر

حربتكاليفتقديرسوءكتشافانتيجةمساءلةموضعالمالىأداؤهكانوالذى
زوجتهوبصحبتهالهندإلىيتوجهأالهوبارنجوضعهالذىالوحيدوالشرط. 422األفغان

.423أكتوبرأوائلأوسبتمبرأواخرلندنفىطفلهاتضعنوفمبر، حتىفىإال

منأكثربارنجخسارةباشارياضشديدة؛ فعدبصدمةبمصربارنجزمالءأصيبوقد
الحرالخارجيةوزير – جرانفيللوردإلىمالترسالةفىجاءمانحوعلىمصيبة
:424قائًالاستطرديونيو؛ حيث26فى-الجديد

فىأوروبىموظفغيابقبلمنيشهدهلموالحزنباألسفعميقشعورهناك"
يترك، وهوبهتصلامنكلوتقديرحتراماكسببارنجالماجورمصر؛ ألن

تقديرهفىوصائبالعليا، واضحبمثلهالمتمسكاإلنجليزىللرجلنموذجًامصر
عليهيعرضالمالية، وكانوزارةمسئولية) رياضأى (معهتحمللألمور، وقد

دونالحيلولةعلىملحوظةقدرةيبدى، فكاناإلهتمامتستحقالتىاألموركل
".األمورتعقيد

النظروجهةمنعادًالموقفًابارنجخدماتعلىرياضجانبمنالتعليقهذابداوقد
بلغهمابعدريبونإلىكتبعندماذاتهالشعورنورثبروكاللوردشاركهالبريطانية، فقد

:بارنجتعيينأمر

"ستراشىمنصب "عرضقبلأنهمننورثبروكبرسالةوردلماالقراءاتإحدىهذهتكونقد422
)21 June 1880, CP/1 Northbrook Correspondence 1876 – 1890, FO 633/2, 26 – 7. Also, Lady

Betty Balfour, The History of Lord Iylton's Indian Administration, 1876 to 1880 (London:
Longmans, Green, 1899), 498 – 9, 500 – 1.

423Lear, 1880 Diary, 28 June 1880.
424Malet to Granville, 26 June 1880, PRO, FO 78/3143.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

180www.RaoufAbbas.org

متميزًا،السرعة، وكاتبًاوجهعلىالعملإنجازعلىعاديةغيرقدرةفيهستجد"
قليًاليحرصبالصراحة، ولكنهيتسمرأىمنيبديهماإلىالركونيمكنكشجاعًا

معالتعاملقبولفى، ويتردداآلخرينمعيتناقشعندمابنفسهاإلعتدادعلى
معىخدمتهبعدسنواتأربعقضى، ولكنهقدراتهمفىيثقالالذيناألفراد
معمتينةعالقة، وأقامبإتقانأنجزهامصرفىالحساسيةبالغةأعماًاليمارس
.425"معهالتعامليسهلرجًاليعدالالذىبلنييردىمسيوالالفرنسىزميله

استأذنالخارجيةبوزارةيونيو26المؤرخةمالترسالةعلىنورثبروكطلعاوعندما
لندنإلىبارنجوعاد. 426بالفعلتمماوهوبارنجإليزابيثإلىمنهاصورةيرسلأنفى

.يوليومنالثالثفى

425Northbrook to Ripon 25 July 1880, NP, MS Eur. C 144/19.
426Note From Lord Northbrook enclosed in Malet to Granville, 17 July 1880, PRO, FO

78/3143.
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التاسعالفصل
الهندفىريبونللورداليمنىالذراع

)1880 – 1883(

الهندإلىللعودةاالستعداد
قربلودججلينمازانإلىتوجههقبللندنفى1880يوليوشهربارنجإيفلنقضى

كان. أغسطسأوائلفىقصيرةإجازةلقضاءإسكتلنداشمالفىInvernessإنفرنس
واحدةساعةلمدةبزيارتهقامبارنجأنإلىيومياتهفىعندئذ، ويشيرلندنفىليرإدوارد

عامًاالعشرينمدىعلىيتغيرلمأحدًاأنأظنال: " بقولهذلكعلىيوليو، وعلق11فى
الفتالنحوهذاعلىبقاءهالوظيفية، فإنمواقعهتتغيرلملو، وحتىبارنجإيفلنمثل

 !427"قدرًاأعلىمكانةبلغكلماأهميتهللنظر، ويزداد

فىبارنجبساطةعنطيبةشهادةتلكللتغيير، فإنكراهيةمنليربهيتسمماورغم
معالعشاءلتناولليردعىأيامبخمسةالزيارةتلكوبعد. وأحبهمعرفهممنمعالتعامل
فى، إيثليسارإلىالمائدةعلىجلس؛ حيثستريتسيمور15فىوعائلتهبارنج

فيماسترهانجورجالسيرأصبح (ستراهانجورجيدعىيعرفهيكنلمرجلمواجهة
ليرلتقىاو428"كبيرًاأصبح، فقدعليهالتعرفباستطاعتىيكنلم: "قائًالعنهبعد)، فكتب

يوليو، وزار19فىالبريطانيةالبحريةأقامتهالذىاالستقبالحفلفىأخرىمرةبارنج
الطفللتدريبوذلكعملهمنالطيوربرسوممألهكراسًالهاليقدمالتالىاليومفىإيثل

الرسوموتضمنت429التلوينعلى) شهوربثالثةعمرهمنالثانيةتجاوزالذى (روالند
.430األنواعمختلفمنبديعةطيورًا

عنلعجزهالذنببإحساسالهند، مدفوعًافىالجديدمنصبهلتولىاالستعدادبارنجوبدأ
جلبتهاالتىالصدمةاإلنتظارإلىدعاهماالسرعة، ولعلوجهعلىريبونباللورداللحاق

427Lear, Diary 1880.
428Entry For 16 July 1880, ibid.
429Entry for 20 July 1880, ibid.
.Lear, Queery Leary None seseفىالطيورنفسرسمليرأعاد430
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العسكرىالمجهودهددتالتىيوليومن27فىمايواندفىالبريطانيينهزيمةأنباء
أبلغ، وقداألفغانعلىليتونشنهاالتىالحربأثناءأفغانستانجنوبفىالبريطانى

الماليةالسلطاتمعمستمرةإتصاالت؛ إلجراءلندنفىوجودهيستغلأنهريبونبارنج
.431الهندبوزارة

متميز،قتصادىاوهوLouis Malletمالتلويسهو" الماليةبالسلطات "بارنجقصدهوما
المتبادلةالدولية، واالستفادةالنزعةدعاةيرىالتىاإلصالحاتنوعفىواضحةرؤيةله

، وربما432البريطانىالتوسعلسياسةالمعارضينأقوىمنكانالحرة، كماالتجارةمن
هذهتلبثولم. الرأىفىمعهإتفاقه، ولمس1876عامللهندزيارتهفىدورًالعب

مالتلويسمنالهندية، جعلتالشئونعلىآثارهانعكستاأنبينهماالرأىفىالشراكة
ذوىالليبراليينالوزراء، وبعضنفسهريبونتساؤلموضعنفوذه، أصبحإلهاممصدر

.433نورثبروكاللوردالقديمصديقهبينهمالعالقة، ومن

،مالتلويسمعمناقشاتهنتيجةالتاليينللعامينستراتيجيةإوضعأنبارنجلبثوما
تنتهىحتىاإلنتظارعلى – لريبونذكرمانحوعلىتقوماإلستراتيجيةتلكوكانت

ويقتضى. الضرائبنظامفىكبيرةتغييراتأىإجراءقبل" التعيسةاألفغانيةالمسألة"
فىللنظرالتالىالصيفاستغالل، ثم1881مارسفىالتحفظبالغةموازنةتقديمذلك

اإلدارةفىالمحليةالعناصرباستخدامالمتصلةالمهمةالمسألةضوءعلىكلهالوضع
المشروعفىالفكرةتلكتعأينوقد. 434قبلمنالحالعليهكانتمماأكبربدرجة

.1882عامقدمالذىالذاتيةاإلدارةمنأكبربدرجةرتبطاالذىالمحليةالماليةمركزية

إلىلهخطابفىإشارة، وثمةأغسطسأوائلإستكتلنداإلىطريقهفىلندنبارنجغادر
تمرإيثلكانتولما. الراحةإلىيحتاجفعًال، وكان435صحتهتوعكإلىفيهيشيرليال

431Baring to Ripon, 29 July 1880, RP, Add. MS 43596, CVI, fo. 1.
432Bernard Mallet, Sir Louis Mallet: A Record of Public Service and Political Ideas (London:

James Nesbit 1905), 93 – 7, 155 – 6.
433Lucien Wolf, Life of the First Marquess of Ripon, vol. ii (London: John Murray, 1921) 74

– 5; Ellis to Baring 8 Dec. 1881 (misdated as 1880), CP/1, India 1880 – 1883: Letters
Received E – Z.

434Baring to Ripon, 29 July 1880, RP, Add. MS 43596, CVI, fo. 1.
43518 Aug. 1880, LP, MS Eur. F 132/60.
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بعدحدثعمامتوفرةمعلوماتهناك، وليستلندنفىبقيت، فقدللحملاألخيرةبالشهور
تلكإلىيعودأغسطس15بتاريخإليهكتبتهالذىللقلقالمثيرالخطابكانإذا، وماذلك

شكموتها، فالفيهتوقعتوالذىإليهاإلشارةسبقتالذىالخطابغيرها، وهوأوالسنة
العودةينوىكانالسرعة، بعدماوجهعلىلندنإلىعاد؛ ألنه1880العامفىكانأنه

سمىالذىسبتمبر7فىالمتوقعالطفلميالدعندبلندنموجودًاليكونسبتمبرأوائل
وجاء) 1876عامتوفىالذىبارنج، شقيقونداموليمإسمعلىربما (Windamوندام
.436سبتمبر19فىبارنجإليفلنالثانىاإلبن، الطفلمولد

إلىكتبسبتمبر، فقد15منذالهنديةبالشئونتمامًامشغوًالظلبارنجأنعلىدليلوثمة
،استقالته) الهندبحكومةالماليةوزير (Chapmanتشابمانتقديمبضرورةناصحًاريبون

تعيينقترحااألفغانية، والحربتكلفةبتقديرالمتعلقةاألخطاءعنمسئوًالعدهفقد
ضرورةقترحا، كمامنهبدًال) الملكنائبمجلسعضو (Theodore Hopeهوبتيودور
ثقةبالهند، وكانتجانبهإلىللعمللندنمنمعهكفؤمحاسبصطحابابلهاإلذن

بالغة، وهوأهميةالهند، ذاتحكومةحساباتدقةفىالماليةللمراجعةالليبرالىالمستشار
منخبراءيدعلىالهندحكومةلماليةالشاملةالمراجعةطريقعنتحقيقهيمكنما

الذىاإلضطرابفىنصيبلهمالهندحكومةموظفىكانالحكومة، طالماتلكخارج
.437بأخرىأو، بدرجةحدث

اللوردمعأولهاجاءالمهمالنقاشمنحلقتين– الحينذلكفى – بارنجأجرىوقد
البريطانىالوضعتحسنمعهناقشالجديد؛ حيثالهندوزيرHartingtonهارتنجتون

موضعكانتالتىقندهارحاميةإنقاذفىLord Robertsروبرتساللوردنجاحنتيجة
فيماأفغانستانمناإلنسحابقرارتخاذافىريبونساعدمايواند، مماهزيمةتهديد، منذ

بارنجوسط، عارضهحل، وهوSibiوسيبىPishinبيشنفىالجنوبيةالمناطقعدا
.438الهندحدودخارجالتوسعبعدمالعرفيةالقاعدةعنخروجًايمثلدائمًا؛ ألنه

Lyall, ibidليالإلىأرسلهخطابتاريخهوذلككان436
437Baring to Ripon, 15 Sept. 1880, RP, Add. MS 43596, CVI, fo. 7.
438Baring to Northbrook, 4 Oct. 1880, CP/1. Northbrook Correspondence, 1876 – 1890.
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التىالمجاعاتلدراسةشكلتالتىاللجنةتقريربارنجمعهارتنجتونالوزيرناقشكذلك
خمسةإلىالحاجةإلىذهبتالتى)، 19ق (السبعينياتفىدورىبشكلالهندأصابت

نجدةيمكنحتىالسرعةوجهعلىمدهايجبالتىالحديديةالسككمنجديدةميلآالف
رأسيتولىأنيرىهارتنجتونالغذائية، وكانالموادفىللنقصتتعرضالتىالمناطق

كانكلماحكوميةضماناتتقديمدونالجديدةالحديديةالخطوطتلكبناءالخاصالمال
Nathanielروتشيلدناتانييلالسيرمعإتصاًالبارنجأجرىلذلك، ونتيجة439ممكنًاذلك

Rothschildالالزمالمالتدبيرإمكانيةحولروتشيلدبنكمنالبريطانىالفرعرئيس
، والتشييدهالبنغالحكومةتعتزمالذىكلكتاإلىوخولماجيسورمنالحديدىالخطلبناء
تأسيسيمكنأنهتأكد: "لهقال؛ إذأسعدتهقدروتشيلدناتانييلالسيراستجابةأنشك

استعدادعلىالهندحكومةكانت، إذاالالزمبالتمويلودعمهاالغرضلهذاجديدةشركة
.440"للشركةالخطوطعليهايقامالتىاألرضلتقديم

؛جالدستونوليمالوزراءرئيسمعبارنجأجراها، فقدالمناقشاتمنالثانيةقةلالحأما
الصعبةالمسألةإلىالنقاشنتقلاعامبشكلالهنديةالماليةحولبينهمادارنقاشفبعد

القطنعلىتفرضالتىالهنديةالجمركيةالعوائدإلغاءيمكنوكيفمتىحولالمزمنة
أجلمنالضغطتواصلالنكشايرمنسوجاتفىالكبرىالمصالحالمستورد، وكانت

الهندفىالماليةالموازنةتعودعندماذلكإمكانيةيريانوبارنججالدستونوكان. ذلك
وكان. بالكاملاألفغانيةالحربنفقاتتغطيةأخرى، بعدمرةكاففائضتحقيقإلى

المالىالوضعفىجسيمةأخطاءوجودبعدمالوزراءرئيسإقناععلىحريصًابارنج
 –قدرتالتىاألفغانيةالحربتكاليفكافةتحملعلىقادرةالهندحكومةللهند، وأن

منهاطلباإلسترلينية، إذاالجنيهاتمنالمليونونصفمليونًاعشربسبعة– عندئذ
.441ذلك

439Horace Bell, Railway Policy in India (London: Rivington, Percival, 1894), 30.
440Quoted in Baring, Notes of the Financial Department, 31 Dec. 1880, NAI, Finance and

Commerce (Accounts), A, Proceedings (Feb. 1881.(
441Baring to Gladstone, 29 Oct. 1880, GladP, Add. Ms 44466, CCCLXXXI, fo. 231; L.

Mallet to Secretary of the Treasury, 24 Nov. 1880, in "Failure of The Estimates of the Cost of
the War in Afghanistan, 1879 – 80" NAI, Department of Finance and Commerce (Accounts

and Finance), A, Proceeding (Feb. 1881). 340.
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لمشيئًابها، وأنبأسالالهندماليةأنجالدستونإقناععلىتمامًاحريصًابارنجوكان
ماليةبأضاعالكافيةمعرفتهمنواثقًاكانبها، كماالمعمولالضوابطحدودعنيخرج

علىالمتوقعةالصعوباترغموالمصروفاتاإليراداتموازنةعلىقدرتهالهند، ومن
.القريبالمدى

 /1884عامالسودانفىاإلنقاذحملةحول) بعدفيما (جالدستونمعإختالفهبعدأنهغير
معلقاءاتهعنسلبيةصورةيعطىأنبارنجإختاراألمور، من، وغيرها1885

مدينًامازالكانأنهشكثمةيكنلم– الوقتذلكفى – ، ولكنه442جالدستون
ليبراليةجتذابافىدورًاتلعبأنيمكنللهندريبونحكممدةأن، ويرىلجالدستون
.للهندجالدستون

فىاألفغانيةالحربنفقاتكافةتغطيةعلىالهندحكومةقدرةمقولةبارنجوكرر
1880للعامالماليةوزيرتقديراتأنإلىأحدهافىأشارالتى، ريبوناللوردإلىخطاباته

األقساممعصراعفىالدخولتوقععندما، حتىنفسهفىالخوفتبعثلم1881/ 
فىوذكر. صفهإلىكسبهاقدالملكنائبيكونأنيأملالتىبالمصروفاتالمختصة

الشئونإلىيستمعمنلندنفىتجدأنبمكانالصعوبةمنأصبحأنهالخطابنفس
Parnellبارنلألقاهاالتىالخطاباتبذلكأيرلندا، ويقصدتشغلهمالجميعالهندية؛ ألن

يحدثأالأتمنى: "بقولهذلكعلىأيرلندا، وعلقفىالذاتيةاإلدارةإلىداعيًابالبرلمان
منسلسةتجاوزتهاأنلبثتمامخلصةمالحظةوهى" األحرارمعسكرفىآخرنقسامًاا

.443المزعجةاألحداث

،فرنسىوطباخالخدممنعددوبرفقتهنوفمبرأواخرالهندإلىوأسرتهبارنجسافر
رصيفعلىمكدسةرآهاعندمابارنجإيفلنأثارتالتىاألمتعةمنالكثيرمعهموأخذوا
لمحقيبة21وكبيرًا، صندوقًا24منمكونمتاعهأنلمالتاإلسكندرية، فكتبميناء
بمتطلباتالمساسدون– إيثلنظروجهةمن – منهاأىعناالستغناءالممكنمنيكن

، غادرالقدامىوزمالءهباشارياضخاللهزاربمصرأسبوعقضاءوبعد444الرحلة
442BN, 314.
443RP, Add. Ms 43596, CVI, fo. 14.
444Baring to L. Mallet, 2 Dec. 1880 CP/1, Mallet Correspondence, India 1875 – 83.
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،منهوالعشرينالحادىفىكلكتاإلىووصلديسمبرمنالتاسعفىالسويسميناءبارنج
حملهاالتىاألفكارتمامًايخالفكانالذىStracheyستراتشىسلفهبارنجلتقىاوهناك
.445الحديديةالسككلمشروعاتالخاصللتمويلبالنسبةلندنمنمعهبارنج

بعدمريضًايرقدريبوناللوردكانأباد؛ حيثاللهمدينةإلىبرحلةبارنجأسرةوقامت
ولم. 446نمورتسعةإصطيادفى) الصيدفىببراعتهالمعروف (إبنهفيهانجحصيدرحلة
مثيرًاريبونوجدبارنجأنالواضح، فمنريبونمعبارنجلتعاونطيبةبدايةتلكتكن
ذكرالهند، فقدإلىالقدومفىلتأخرهبارنجتجاهأيضًابذلكريبونشعرما، بقدرللقلق
نائبكلها"؛ ألنباألمورالضررألحق "اللقاءذلكأن) الهندوزارةفى (لمالتبارنج
النمورصيديتركأنعليهطويلة، وكانلفتراتللشمسللتعرضمؤهًالليسالملك

يوشك– عندئذ – كانريبون؛ ألنحالأىعلىقاسيًاحكمًاهذاوكان. 447وحدهمللشباب
،448"الملكنائبحياةالهند، إلنقاذنجمة "وسامطبيبهبمنحأوصىأنهحتىالموتعلى
الشهورعلىغلبتالتىباآلخر، منهماكلضيقعنتنمكانتبارنجمالحظةولكن

.معًاعملهمامناألولى

مشتركة، وإنعملعاداتتجمعهماكانتالرجلينأنبعدفيماأثبتتالحوادثولكن
جورجوكان. معًاتعاونهمايسرتامًا، مماإختالفًااآلخرعنمنهماكلشخصيةختلفتا

لمبارنجمثل، تمامًاريبونالماركيزثمEarlde Greyجراى، ولوردروبنسونفردريك
علىالوظيفىمستقبلهبناءفىأيضًامثلهبالجامعة، وكانيلتحقمتميزًا، ولمتعليمًايلق

علىالتركيزالجاد، وسرعةالعملعلىالفائقةالقدرةدعمتهاالتىاإلداريةمهاراتهأساس
بحزبالراديكالىالجناحهموممنالكثيرتحملفىبارنجشارككما. األساسيات

بينمنأنريبوالالتوسعيةدزرائيلىسياسةمعارضةإلىالجيشإصالحمناألحرار

445Baring to L. Mallet, 22 Dec. 1880, ibid.
446Jonathan Garbier Ruffr, The Big Shots, The Edwardin Shooting Parties (n. P, Debrett,

1977) 43 – 4, 135.
44722 Dec. 1880, Mallet Corres pondence.
448Wolf, Life of First Marqueas of Ripon, II, 66.
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،1874عامالكاثوليكيةإلىتحولهعشيةاستقالتهبعدالخدمةإلىريبونعودةأسباب
.449أخالقيةالكانتاألفغانعلىليتونشنهاالتىالحرببأنالعميقشعورهوهو

معتسامحًاأكثرريبونكانللنظر، فقدالفتةأيضًافكانتالرجلينبيناإلختالفاتأما
العدالةتحقيقعلىوالعملالديمقراطيةإلىميوًال، وأكثربارنجمنالسياسيينالمعارضين
جتهاداوبجدعملالمسيحية، وقداإلشتراكيةحركةإلىشبابهفىإنضمفقد. االجتماعية

عقيدتهأنمؤمنًافظل. العاملةللطبقةالتعليمالوليدة، وإتاحةالتعاونيةبالحركةللنهوض
أما. 450الكاثوليكيةإلىتحولهبعدالسياسية، حتىراديكاليتهلخدمةتطويعهايمكنالدينية
،التريثإلىريبونميولضايقهالقرار، لذلكتخاذافىإندفاعًا، وأسرعأكثرفكانبارنج
ضيقًازاده، كما451"المجردبالحبالقوىشعوره "بارنجعليهأطلق، وماحساسيتهوشدة

الكاثوليكية،عنالسيئةفكرتهاإلعتبارفىأخذنا، فإذاواألخالقىالدينىريبونحماس
هوذلككان. المسيحىاالجتماعىالوعىيحركهرجلمعالتعاملفىصعوبةوجدفقد

إلىللنظرةمحدودًامكونًافيه، يرىلنفسهبإيمانهاإلحتفاظعلىحريصًادامماالحال
الخاصةالعلمانيةاألفكارعلىعتمادًااأكثر– بارنجعند – كانالذى، الصالحالحكم

.المبدأعلىالثباتوالنزاهة، والكفاءة، وأهميةباألمانة

الذىاألحرارلحكومةاإلصالحىالبرنامجمعًا؛ لتنفيذالرجالنهذانيعملكيف.. ترى
إلىيقودالذىالصالحالحكمتحقيقعلىيقومالبرنامجذلكلندن ؟ كانمنمعهماحماله
.المبادرةروحلتنميةاألمثلالطريقتعدالتى، والالمركزيةالذاتىالحكممننوع

فيهشاركالذىالسياسىاإلجماعمكوناتمثلتاالقتصادية، كلهاجالدستونوسياسة
فىالبرنامجمكوناتجمعت، وقداأليامتلكفىالبارزةاألحرارحزبقياداتمنالعديد

التىاللجنةتقريرمنجانبًاأن، وعلموا1879نوفمبرفىجالدستونألقاهاالتىالخطب
يشاركحتىالذاتيةاإلدارةتشجيعنحوالتوجهعلىنصالمجاعاتقضيةلبحثشكلت
أفكارمنجانبًاتشكلكانت، كماالمجاعاتلمواجهةتبذلالتىالجهودفىاألهالى

ولويسهارتنجتوناللوردوخاصةالهنديةوالشئونبالهندالمهتمةالبارزةالشخصيات
449Anthony Denholm, Lord Ripon 1827 – 1909, A Political Biography (London, Croom

Helm, 1982) 126.
450Introd., ibid.
451Baring to L. Mallet, 1, July 1881, CP/1, Mallet Correspondence.
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إليهتوصلماآخريمثالنبارنجوإيفلنريبوناللوردالحقًا، كانتبينوكما. 452مالت
عليهتغلبتأنلبثماالذى، البريطانىالسياسىالفكرميزدولىظرففىاألحرار
الفيكتورىالعصرإلمبرياليةالعدوانيةالعنصرى، والحتميةالتوجهذاتالذاتيةالنزعة

.المتأخر

األولىيومالمائةزوبعة
الماليةالقضايامعالجةعلىعازمًاكانبالزوبعة؛ فقدشبيهًاكلكتاإلىبارنجقدومكان

الموضوعاتأهم، وكانوقتمنضاعماتعويضعلىالعملالراهنة، معاألساسية
،األفغانحربتكاليفتقديرسوءعنالناجمالنزيفاستمرارعندئذللجدلالمثيرة

الخطوطبناءمشروعفىالخاصالمالرأسأمامالعملمجالإعادةبارنجقتراحاو
يحينالتىاألولىالموازنةشكلحولتساؤالتهناككانتذلكجانبالحديدية، وإلى

حكومةطابعإضفاءكيفيةوهىالعامةالمشكلةهناككانت، وأخيرًامارسفىموعدها
نائبمعكلهذلكينجزأنعليهأنبارنجحظسوءمن، وكانريبونإدارةعلىاألحرار

يساورهمالذينLyttonليتونمؤيدىغالبيةيضممجلسأسنانبين، ومنالمريضالملك
أناستطاعأسابيعبضعة، وخالللندنمنمعهماوريبونحملهاالتىاألفكارفىالشك
بالعنادشهرتهلتأكيدفرصتهتلك، وكانتالموظفينكبارمعظمنفوسفىالضيقيبعث

.بالنفسواإلعتداد

آيلمبنى، وهوهارنجتونبشارعوالتجارةالماليةمصلحةفىيقعبارنجمكتبكان
نائبقصرمواجهةفىرؤيتهفخمًا، يمكنإداريًامبنىبهاستبدلأنلبثللسقوط، ما

فىالمكتبدوروتحدد. 453البنغالغربلحاكمالرسمىرقالمأصبحالذىالقديمالملك
فىالمدنيةاإلدارةحصرفيهتمالذى1879فىتمالذىالحكومىالنظامتعديلإطار

توالهاالتىوالتجارةالمالية: وثانيتهماوالزراعةواإليراداتأولهما، الداخلية: مصلحتين
الخاصة، واإليراداتوالبنكنوت، والسكةالحسابات: هىخمسةأقسام، وتضمبارنج

452e. g. Denholm, Lord Ripon, 139 – 40.
453Baring to L. Mallet, 27 Aug. 1881, CP/1 Mallet Correspondence.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

189www.RaoufAbbas.org

األطيان)، واإلحصاء، وأخيرًاضرائبخالماالجمركيةوالعوائدالضرائبكلوتشمل(
.454النثرية، والمصروفات، والمعاشاتاإلجازاتمعتعاملتالتىالعامةاألموال

إيثلتولترود؛ حيثتشاورنجى23فىالمصلحةمنبالقرببارنجعائلةإقامةوجاءت
المربياتفريقعلىاإلشراف) حادةبردنزلةمنوتعانىباألسفارذرعًاتضيقالتى(

إقامةمقربينكبيرفرقهناكالعائلة، وكانخدممنوغيرهموالطاهىوالعامالت
،نورثبروكاللوردمعالسابقةخدمتهفترةبارنجعاشحيثالملكنائبالعائلة، ومقر

إننى "1881يناير11فىعمهإلبنكتبفقد. العملمتاعبمنللراحةأنسبكانولكنه
الفرنسىطباخىبفضلمرتاحالكبرى، ولكنىالحكوميةالمصالحضدأناضل

.455"الخاص

وشكلت. األفغانحربنفقاتعنلندنفىالسائدةبالفكرةمشبعًاالهندإلىبارنججاء
معظمأنواضحًا، وكانذلكعلىاألدلةجمعبدأتالهندبوزارة1880يوليوفىلجنة

تلكمنالكثيرإن، بلالتالىفبرايرفىالنهائىتقريرهاظهورقبلوضعتقدتوصياته
وزارةمالحظاتيناير، تتضمنفىالهندوزارةمنصدرترسالةفىجاءالتوصيات

التعليماتمع1880 / 1879العامومصروفاتإليراداتالمعدلةالتقديراتعلىالداخلية
قدمًاالمضىإلىبارنجذلكدفع، وقدالمستقبلفىالتقديراتتلكإعدادبكيفيةالخاصة

باستخدامالمطالبةعتبارهافىيضعأنمنمكنهمما. القديمالمحاسبةنظامإصالحفى
.456الماليةالسنةنهايةعندمتاحةالنهائيةاألرقامتصبححتىالشهريةالحسابات

هارتنجتونمنضغطهناككانالباكرة؛ فقدالمشاكلبعضهناكتزالالكانتأنهغير
علىالقضيةطرحيستطيعحتىيناير10فىاألفغانحربتكلفةلجملةنهائىرقملتقديم

، ولكنالحربنفقاتتحملفىكلكتالندنلمشاركةتتبعالتىالطريقةفىللنظرالبرلمان
الطلبتلبيةبارنجاستطاعةدونحالتالمحاسبىالنظاممنهاعانىالتىالقصورأوجه

إتخاذالبرلمانيستطع، ولمالشخصىالتوترمنقدرًالهسببالمحدد، مماالموعدفى
454Guide to the National Archives of India (New Delhi, 1982), pt VIA, Particularly, pp – 180

– 1.
455Baring to L. Mallet, 11 Jan. 1881, CP/1, Mallet Correspondence.
456Government of India to Secretary of State, 14 Mar. 1881, NAI, Department of Finance

and Commerce, A. (Accounts and Finance) Proceedings, (July 1881), 1158.
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نفقاتفىجنيهماليينبخمسةالمساهمةعلىوافق؛ حيث1881أبريلفىإالالقرار
.1882 /81و1881 / 80الماليتينالسنتينفىسنويينقسطينعلى، تسددالحرب

كثيفةداخليةتحقيقاتإجراءذاتها، فتمالهندفىفسدمابإصالحتتصلمسألةوهناك
أنمايو21مؤرختقرير، ويشيرالحساباتفىاإلخفاقمسئوليةيتحملعمنللبحث

طويلة، وأنإجازةفىكانالعامالمراجعاستقالوا، وأنقدوالعسكريينالمالييناألعضاء
لتطبيقبارنجأمامالطريقمهد، ممامنصبهتركوشكعلىتشابمانالمالىالسكرتير

تقاريرعلىيقومالذىالبريطانىالنظامنهجعلىيسيرالذىالجديدالمحاسبىنظامه
تلكشأنمنوكان. 457قولهحدعلى" األفرادوذكاءمهارة "علىدورية، وليسمالية

"بدع "ألىالداخليةالمعارضةمنتزيدأنالتقليديةالمحاسبيةللطرقالمضادةالهجمة
.بارنجيقدمهاأخرى

بزماماألخذعلىالحديدية، وحرصًاالسكك، فهوللجدلالمثيراآلخرالموضوعأما
روتشيلدبقيامقتراحها، فكانالملكنائببمجلسالموضوعمناقشةبارنجالمبادرة، بدأ

رغمإنهبالقولالمسألةتموقد. 458كبيرحدإلى" القنبلة "وقعلهالبنغالخطبناءبتمويل
منبدًالحكوميةمصلحةاستخدامالحكومةتفضلبأنالقائلةالفكرةسرياناستمرار

، فإنه1869العاممنإعتبارًا، وذلكالضماناتالحكومةلهتقدمالذىالخاصالمالرأس
ضماناتدونالخاصالمالرأسأمامالعملمجالإلفساحتتحلمالفرصةأنيرى

رأسأنالمالية، كمالندنسوقفىاألموالرءوسمنطائلةمبالغحكومية، وهناك
وبنك. ضماناتدونالعالمفىالحديديةالخطوطمنالعديدبناءفىساهمالبريطانىالمال

روتشيلدناتانييلخطابفىجاءمانحوعلىبالمشروعللقياماستعدادعلىروتشيلد
محاولةوفى. العرضلهذاالهندوزيرتحمسالمجلس)، وقدعلىبعرضهقامالذى(

المشروعإقامةبينالمفاضلةمنالمناقشةبارنج، نقلالمعارضينعلىللتغلبمتميزة
، الفتًاالراهنالمالىالواقععنالحديث، إلىالحكومىأوالخاصالتمويلعلىإعتمادًا
ماهوهنايعنيهما، وأنالمطلقاإلحتكاراتصففىالوقوفجدوىعدمإلىالنظر

457Government of India to Secretary of State, 21 May 1881, and Notes by Financial Member,
ibid, 1160 ff.

458Baring to L. Mallet, 29 Dec. 1880, CP/1 Mallet Correspondence.
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العامةلألشغالالالزمةجنيهالمليونينمبلغبتغطيةالهندوزيرقيامالهند، فرغميخص
.459التمويلمصادرعنالبحثمنفالبد

أسماءقائمةمنيتضحصاغية، كماآذانًاتلقلمبارنجأثارهاالتىالحججولكن
المالى)،السكرتير (تشابمان: الموظفينكبارمنالمجلسأعضاءمنالمعارضين

حديدسككمصلحةسكرتير (ستانتون) العامةاألشغال" (Treverترفر "الكولونيل
12المؤرخةمذكرتهففى؛ ييأسلمبارنجأنغير. 460األعضاءمنالبنغال)، وغيرهم

بتشكيلالفورعلىلها"، وقاموزنال "المباشرالتصرفمعارضةأنإلىذهبيناير
األموروتعقدت461المحتملةاألخرىوالشركاتلروتشيلدتقدمالتىالشروطلوضعلجنة

تضعالشهرنفسفى) الهندوزير (هارتنجتوناللوردمنرسالةتلقىبعدالشئبعض
الخطوطإنشاءليتمخاصحديديةسككمشروعكلعليهايقدمأنيجبالتىاألسس

منسنواتخمسخالل% 4قدرهاعوائدبدفعاإللتزاممع" تجارىأساسعلى "الحديدية
الماضىفىبهالوفاءعلىالنقلقطاعفىشركةأىتعجزماوهو. الخطتشغيلتاريخ

بارنجتصديرفىأقصاهالطاقةمدفىاإلرتفاعهذابلغوقد. 462السواءعلىوالحاضر
لالستثمارالبريطانىالمالرأسجتذابافىأملهعنفيهاعبرالتى1881مارسلموازنة

عنأعربفعًال، كماتقررتالتىالحديديةبالسككالخاصةالمشروعاتبعضفى
.463المجالهذافىلالستثمارأيضًاالمحلىالمالرأسأمامالفرصةإتاحةفىرغبته

،مرضهمنالنقاهةبمرحلةيمرريبونكانعندمادارتقدالمعاركهذهمعظمأنورغم
كاناوريبون، ولكنهالمشروعاتتلكفىيؤيدهالملكنائبأنتمامًايدرككانبارنجفإن
تنفيذعلىبينهما، يساعدناجحتعاونعليهايقومأنيمكنالتىاألسسيضعانيزاالنال

ريبوناللورد، عرضبارنجعندالرضىعواملبينمنوكان. المشروعاتمنالكثير
الوزراءمجلسموافقةعلىالحصولفىفشلهحولنزاعخالل1881ينايرفىاستقالته

459E. B., "Preliminary Discussions in Council", 30 Dec. 1880, in E. B., "Notes of the
Financial Department" 13 Dec. 1880, File, Proposed Construction of the Central Bengal=

=Railway by Messrs Rothschild, NAI, Department. Of Finance and Commerce, (Accounts)
A, Proceedings (Feb. 1881) 362 – 8.

460Ibid.
461Ibid.
462Bell, Railway Policy, 30 n.
463Financial Statement by the Government of India For 1881/82, PP (1881) 68, 307,
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باإلعتذار، وعزاسارعأنهورغم. بهوبالواليةفىحديدىخطإقامةمشروععلى
السياسة،نيرانأمامالصموديستطيعالريبونأنأدركبارنج، فإنمرضهإلىموقفه
إدارتهفشلإلىذلكيؤدىأنخشيةالهندوزيرإغضابلعدمرغبةلديهكانتوربما

.464الليبرالية

إلىبارنجخطابات، فتكشفالرجلينبينالشخصىالصداممننوعهناككانكذلك
يعرفهابأموربالهند، وتذكيرالسابقةمعرفتهأساسعلىالنصحفىإفراطًاريبوناللورد
الخزف"، وأنمحلفىكالثور "بارنجرأى– ناحيتهمن – ريبونأنشك، والبالفعل
بارنجحتفاظاأزعجه، كماالنجاحيحقق، والاإلرتياحعلىيبعثالزمالئهمعتعامله

منبارنجوكان. 465ونورثبروكمالتلويسمثللندنفىمتنفذينرجالمعتصاالتاب
الذين" النابليونيةالبيروقراطية "ضدصراعهفىعونًالهيقدمالالملكنائبأنيرىجهته

األمورخطورة "إدراكعنيعجزونالهند، والذينحكومةإدارةفىيحتشدون
وقتفىتنتشرسوفالتىاألحرارحكومةمبادئعنبعدًاالمعروضة"، ويزدادون

ومنبينىنسجاماالأنهشكال "مارسفىحزينةبنبرةنورثبروكإلىوكتب. 466قريب
ضدى،عدتهميعدونأنهم، أمذلكبيانفىأسرفتقدكنتإذاماأدرى، والحولى
الحزم"،إلىإفتقارهريبونعلى، وينعىذاكأوهذامنشيئًايتضمناألمركانوربما
.467عملهيجبمماالكثير، وهناكاإلطالقعلىهناشئتحققلمالهمساندتهلوالوأنه

،نفسهعلىباألسىالشعورمنحالةفىبارنجكلكتافىاألولىالشهورتجربةتركتوقد
النفسىإلرهاقىتنزعجال "مارس6فىلمالتكتبفقد. عنيدًامناضًالمازالولكنه

:اآلنعليهأناممايوماحاًالأحسنأكن، فلمبالعمل

يستطيعنورثبروكمععملمن، فكليومكلالتنسجيد، وألعبالخاصطباخى"
المناخهذافىوأطفالىزوجتىوجودهويقلقنىوما. بسرعةعملهاستيعاب

بالخطر، وإنمهددةصحتىأنأظنسمال، والإلىغدًاسنذهب، ولكنناالقاتل
464Quoted ins. Gopal. The viceroyalty of Lord Ripon 1880 – 84 (London: Oxford University

Press 1953) 216.
465Baring to L. Mallet, 27 Feb. 1881, CP/1, Mallet Correspondence.
466Baring to L. Mallet, 21 Feb. and 3 Mar. 1881, Mallet Correspondence.
467Baring to Northbrook, 6 Mar. 1881, CP/1, Northbrook Correspondence 1876 – 90.
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مساعدةيساعدنىختزالاكاتباآلنلدىأحيانًا، ولكنعينىعلىقلقتقدكنت
وزيرسكرتير (Berttبرتإلىأوإليكأكتبهاالتىالخطاباتعداقيمة، وفيما
.468"يدىبخطالقليلإالأكتبالهند)، ال

معًا، والتفاهمالعوميتعلمالمإذايغرقانسوفوريبونبارنجأنواضحًاكنأنهغير
يعدالذى "1881مارسلموازنةبارنجتقريرفىجيدًاعنهالتعبيرتمبينهمااألولالمبدئى

خاللتحقيقهايعتزمانالتىعملهما، واألهدافتحكمالتىالمبادئيحددمشتركًابيانًا
السككمشروعاتفىالخاصالمالرأساستثمارحولجدلبالهند، وهناكخدمتهما
الهندىالمحلىالمالرأسمشاركةأنعلىينصنصًاهناكأنكما. الهندفىالحديدية

بتخفيضلتزاماتحقيقها، وهناكإلىيهدفانالتىالذاتيةاإلدارةفىالزاويةحجرتمثل
عليهميعودفيماينفقونه، ويجعلهمباإلطمئنانبارنجبفكرة، يتصلالضرائبمعدل

أصدرهاالتىالجائرةالصحافةقوانينفىالنظرإعادةإلىضمنيةإشارةبالفائدة، وهناك
التعبيرحريةعنالقيودإزالةإلىالحاجةعلىنصتالتىالعبارةفى، جاءتليتون

علىويساعدوالشرورالمثالبمنالعديدعلىالضوءإلقاءعلىيساعدالذىوالرأى
.469الرشيدالقرارتخاذا

معالملكنائببشأنهاختلفاالتىالموضوعاتمنعددبلورةعلىساعدذلككل
إلىالتوصليتمأنمنالبدكانالتىاألمورمنالعديد، بقيتكلوعلى. األولمساعده

األموربينبينهما، ومنباإلتفاقللموازنةالرئيسيةالخطوطإعدادقبلحولهاإتفاق
يأملريبونكانالتىالرخصضريبةحولهاتفاقاإلىالتوصلمنالبدالتىاألخالقية

علىالجمركيةالعوائدإللغاءلندنمنجاءتالتىالضغوطذلكإلغائها، وفوقفى
.470القطنواردات

468CP/1 Mallet Correspondence.
.1882فبرايرفىأخيراًألغىقدقضائىإذنبدونالهنديةالصحفإغالقحقلحكومةلأعطىالذىالقانون469
470Ripon to Baring, 9 Feb. 1881, CP/1, Ripon Correspondence. 1880 – 1882.
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1883 / 82موازنةحولوالجدلسمالإلىاإلنتقال
تم؛ فقد1881مارسنهايةفىسمالإلىنتقلتاعندماالصعداءتنفستبارنجأسرةلعل

،الملكلنائبالسيئةالصحيةالحالةبسببأيامبعدةالمعتادالموعدقبلهناكإلىاإلنتقال
أنسمالإلىالوصولمنأيامبضعةبعدكتبهانورثبروكإلىرسالةفىبارنجويذكر
، وهوهاوسكنيدىفىأقاموافقد. 471التغييرهذانتيجةحالأحسنفىوولديهزوجته

للهضبة، ويجاورالغربيةالنهايةعندويقع) 19ق (العشرينياتفىسمالفىبنىبيتأول
.الملكنائبإقامةمقر) بيترهوف(

، وفىمنحدرانسقفانواحد، لهطابقمنكانأنهإنشائهبعدللبيترسممنويتضح
بيوتأنالمحتملومن،472المدخنةيشبهمرتفعمخروطيقعالسقفمناليمنىالزاوية
.بارنجبيتمنقريبةمستأجرةبيوتًاكانتوالتجارةالماليةموظفىكبار

بالهند،بارنجخدمةعلىنصرمتاالتىالخمسالسنواتخاللكثيرًاسمالتغيرتوقد
، فتمللسكنىصالحيةأكثرسماللجعلليتونحكمفترةخاللكبيرةجهودبذلتفقد

كيبلنجينطقهاكانالتى (جاخوحولللعرباتجيدةطريقتشييد، وتمالطرقتوسيع
للهضبة،الشرقىالطرفعنديقعالذىالتلوهو) جاكوالمحليينالبريطانيينوالموظفين

شبكةطريقعنالبيوتمعظمإلىتصلالمياهالحركة، وأصبحتالمجالبذلكفأفسح
، فلمالسكنىظروفلتحسينالعملمنالمزيدإلىحاجةهناككانذلك، ورغماألنابيب

فإشترت، 1881عامإالالحكومةلموظفىالئقةمكاتبتوفيرلمشكلةحلعنالبحثيتم
ذلكتالئمحتىمنهاعدلتالسكنية، ثمالبيوتمنعددًاالعامةاألشغالمصلحة
األوروبيينلخدمةمستشفىإلقامةيسعىالملكنائب، كاننفسهالوقتوفى،473الغرض
نائبإقامةلمقروبالنسبة. 1885عامالمستشفىإفتتاحوتم، الغرضلذلكخطةبوضع
أوسعبيتإقامةإلىالراميةليتونلخطةكبديل) بيترهوف (فوقطابقببناءإكتفى، الملك

471Baring to Northbrook, 3 Apr. 1881, Northbrook Correspondence. 1876 – 1890.
472Buck, Simla, Past and Present 5.
473Pamela Kanwar, Imperial Simla: The Political Culture of the Raj (Delhi, Oxford

University Press 1999), 54.
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اللوردجاءحتىالمشروعهذانتظرا، والغربناحيةالفلكىالمرصدتلعلىمساحة
.474تنفيذهفتولىريبونخليفةدافرين

والجمخانات، ، والمراقصالحفالتبهاء، فكثرتأكثرليتونعهدفىسمالوأصبحت
والرحالتالمسرحية،العروضإلىأضيفتالتىاألخرىالتغيراتالمالعب)، وبعض(

هناككانت، بلالمولطولعلىالتمشيةالعشاء، وأمسياتوحفالتالتنسومسابقات
االقتصادعلىحريصًا، وكانالمندفعسلفهمنرزانةأكثرريبونكانلقد. للتزلجمساحة

بقدرالحرسعناالستغناءالصيد، ويحاولسترةمرتدياوحدهيخرج، فكانالنفقاتفى
نرىالصيففىالمرحمنجوإلضفاءكافيًاكانالتسليةإلىالميولأنغير. 475اإلمكان

منإطارهاتستمدالتىكبلنجكتبهاالتىاألولىالقصيرةالقصصفىلهنعكاسًاا
مجتمع، كانليتونالليدىالحظتوكما) 19ق (الثمانينياتأوائلبدأهاالتىالرحالت

.476والنشاطالسكونبينيتأرجحسمال

فىالمشاركةإلىالحاجةعنيشغلهممالديهمكان، فقدبارنجألسرةبالنسبةأما
عائليةبأزماتومروا. لذلكحاجةفىأنفسهميجدونمابقدرإالاالجتماعيةالمناسبات

،الحمىمن– الصغيرالطفل – وندامعانىعندمايونيوأوائلفى" القلقأسبوع "مثل
الهند، يخاطرونحكومةخدمةفىالعمليقبلونمنإن: "بقولهذلكعنبارنجوعبر

منفرتأناألطفالخادماتإحدىلبثتوما. 477"بالمالشراءهيمكنالمابخسارة
حدعلى (باليأستشعرإيثلجعلالموسيقية، مماالفرقأصحابأحدمنوتزوجتالبيت
األسرةحياةأنيبدو، ولكن478)عندئذلهمزيارةفىكانالذىإيفلنشقيقروبرتقول
فىالبريطانىالهندىالمجتمعأنالنهائية، ورغمالمحصلةفىسعيدةحياةكانتهناك
التناغمعنتمامًابعيدًابارنج)، وكانقولحدعلى – (األحرارعلى" متحامًال "كانسمال
.479بمواقعهميتمسكونيجعلونهمشاكلتهمعلىأناسهناكإنجلترا، وكانفىاألحوالمع

ممتطيًاعملهإلىبارنجيتجهالقريبة؛ حيثالتاللبينمعكسرإقامةتفضلاألسرةوكانت
474Ibid. 51.
475Wolf, Life of the First Marquess. Ii, 15.
476Quoted Longford, A Pilgrimage of Passion, 152.
477Baring to L. Mallet, 10 June 1881, CP/1, Mallet Correspondence.
478Northbrook to Baring, 23 June 1881, CP/1, Mallet Correspondence.
479Baring to Northbrook, 3 Apr. 1880, Mallet Correspondence.
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فىكتبوكما. يعودحتىالمائيةباأللوانوالتلوينالرسمفىالوقتإيثل، وتمضىجواده
الغاباتفىأقيمتخيامفى" بالهندقضاهاالتىاألوقاتأمتعمنتلككانت" المالحظات"

.480"سمالوراءالعظيمة

.481كئيبًامكانًاسماليرى، وكاناأليامتلككثيرًاسمالفىبارنجآلمعليالإلتقىوقد
،زواجهفى، تعيس، متوجستمامًا، متطير، قلقبارنجالحميمصديقهنقيضعلىوكان
لماحًامراقبًا– أيضًا-كانولكنه. جميلةإمرأةمعالهربفىالمراهقأحالمتشغله
كانذلكالبشر، ورغموهفواتبنزواتكثيرًا، ويهتمبارنجمنأكثراآلخرينلسلوك

المجتمعدراسةإلىليالتجاهابمعجبًابارنجلبعضهما، فكاناإلحتراميكنانالرجالن
ماإنجاز، وعلىإليهيسعىالذىالهدفتحديدعلىبارنجبقدرةليالأعجبالهندى، بينما

أسرةمعالطعاملتناولمنفردًاأووزوجتهيدعىليالكانما، وكثيرًاأعمالمنيريد
ألختهعنهايكتبكانمناسباتباألسرة، وهىالخاصالفرنسىالطاهىيعدهالذىبارنج

.باربرا

متأخرًاالمرءحضرفخمًا، فإذاعشاًءلنايقدمبارنجإيفلن: "1881يونيوفىإليهاكتبفقد
بيوتفىبالراحةإحساسًاأقلبارنجوكان. 482"باإلمتالءالحساء، أحستقديمبعد

القولأستطيع: "التاريخذلكمناألسبوعيننحوبعدبربراألختهليالذكر، فقداآلخرين
سلوكياتهممتازة، ولكنوأمانته، نزاهتهالتألقشديدنجمًايعد، الوكفاءتهذكائهرغمإنه

رأيتهعندماالضحكفىغرقتيتقبلها؛ فقدالأحدًاأنلدرجةالتهذيبينقصهااالجتماعية
كانبينماإلحداهنيده، فمدللطعامهويزقاعةفىالسيداتمنالعديديصافحأمسالليلة

علىبارنجحثنىعندمامهلكًا، ودهشتعشاًءتناولنا، وقدالمعاكساالتجاهفىينظر
.483"بالجوعيشعر؛ ألنهبيتهفىمعهخفيفًاعشاًءتناول

مايوفىأفغانستانمنالبريطانيةالقواتنسحاباإلىريبونواللوردبارنجمنكلونظر
اإلصالحطريقفىقدمًاالمضىأخيرًاباستطاعتهماأنعلىعالمةعتبارها، ب1881

480BN 342.
481Lyall to Barbra Lyall, 2 Apr. 1881, LP, MS. Eur. F 131/7.
482Lyall to Barbra Lyall, 24 June 1881, ibid.
483Lyall to Barbra Lyall, 8 July 1881, LP. MS. Eur. F 132/7.
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الخاصاألعمالجدولعلىاألساسيةالمسائلمراجعةفىالصيفمعظم، فقضياالمالى
1882موازنةعلىإدخالهايجبالتىالتغيراتاألهميةحيثمنرأسها، وعلىباإلصالح

ديسمبر15فىلندنإلىأرسلتقد: مشروعهامننسخةكانتالتىوديباجتها1883/ 
األولية، وتولىاألعمالمنالكثيربارنجالهند، وقرأوزارةموافقةعلىللحصول
ضالتهفيهوجدالذىالشخص، وهوهوبتيودورالجديدالمالىالسكرتيرمساعدته
.484الماليةاألمورلمناقشةالمنشودة

الموازنةعنبعيدةكبيرًاإهتمامًابارنجيوليهاأنتقتضىكثيرةأمورهناكوكانت
، مماالخاصالمالرأساستخدامإلىالعامةاألشغالمصلحةتحولبينهاالجديدة، من

تلكتنفيذعلىقادرةتكنلمالحديدية، ولكنهاالسككببناءيتصلالمعجزة، فيمايشبه
الملكنائبمجلسإلىجديدعضوضم– الفورعلى – بارنجقترحاوحدها، فالسياسة
.485لهوبأعطىالذىالمنصبالجديدة، وهوالوجهةتلكإلىالمصلحةلتوجيه

الدولىالنقدمؤتمر "إزاءالهندحكومةتتخذهالذىبالموقفتتصلكانتالثانيةوالمسألة
يمثلالذىللمعدنالثنائىاألساسمسألةفيهتطرحالتى1881فىإنعقادهالمقرر" الثالث
للعملة؛ فقدكأساسوحدهاالفضة، أووحدهالذهبعلىاإلعتمادمنبدًالالنقدرصيد
كالهند، فقدلعملتهاأساسًاالفضةمنتتخذالتىللبالداألهميةبالغةالمسألةهذهكانت

البريطانىالوفدإلىتعليماتتوجيهيرىبارنجوكان. الذهبمقابلالفضةقيمةتدهورت
أساسًاالمعدنثنائيةبمبدأاألخذإلىالراميةبالجهودالهندهتماماعنللتعبيرالمؤتمرفى

، وفىلمشروعهوهارتنجتونريبونمنكلدعمعلىالحصولعنعجزللعملة، ولكنه
أال) مالتلويسأحدهما (الهندلمصالحالممثالنالعضوانتفويض، تمالمطافنهاية

إلىاإلنضماميعتزمبلدألى" عمليةمساعدة "بتقديمالهندحكومةوعدحدوديتجاوزا
.486للعملةأساسًاالمتخذالمعدنثنائيةعلىقائمنقدىتحادا

484Baring to L. Mallet, 9 Apr. 1881, CP/1, Mallet Correspondence.
، بغرض1875 – 1874فىالمندوبهذامثلتعيينسولسبرىمحاولةبضراوةقاومقدنورثبروكأنتذكريجب485

.الخاصالقطاعاستثماراتلتشجيعاإلغاثة، وليسوأعمالالمجاعةلمواجهةأفضلسياسةإلىالتوصل
486Report of the International Monetary Conference of 1881, by Sir Louis Mallet and Lord

Reay, 14 Feb. 1882.
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دعمأنأساسعلىالمائعةالصيغةتلكمقاومةحاولنفسهريبونأنللنظرالالفتومن
تؤدى، وسوفالسياسىاالقتصادمبادئمعيتعارضللعملةاألساسىالمعدنثنائيةمبدأ
القائمةوريبونبارنجبيناإلختالفاتبينمنالمسألةتلككانت، وقد487خطيرةنتائجإلى

الذىعامةالسياسةحولاإلختالفمنهما، وكذلكلكلاالقتصاديةالخبرةتباينعلى
لتنفيذالمناسبالرجلليسريبونأنبارنجسمال، ورأىفىالصيففصلطوالاستمر

تغرقأنالمطلوبكانإذا: "قائًالمنهبالشكوىجأرفقد. الوضعيطلبهاالتىالتغييرات
يوافقفالاإلصالحأما.. لذلكالمناسبالملكنائب، فهوعميقسباتفىالهندأمور
ذلكالمعركة، ويتجلىفىالوحيدالمقاتلنفسهفىيرىظلبارنجأنويبدو. 488"هواه

رجلسمةلهوزيريحكمهاأنإلىالهندتحتاجبينماأنهفيهأكدالذىلمالتالتالىخطابه
:هؤالء– ذلكمنبدًال – اآلنأمرهايتولىمنالدولة، فإن

.الوسطالحلوليعشقملكنائب1.

.سياسيًاليسما، ولكنهحدإلىماهرقانونىعضو2.

.، وعسكريانمدنيان: البيروقراطمنأربعة3.

.األملوفقدانالعزلةمن، يعانىراديكالىإنجليزىمالىعضو4.

السياسيةحياتهطوالاألحرارلحزبالراديكالىللجناحنتمائهاعنتعبيرأقوىذلكوكان
.التاليةالعشرالسنواتفىتدريجيًاعنهيتراجعأخذوضعإنجلترا، وهوخارج

يضعبدأعندمامعلنةحربإلىتحولتأنالملكنائبمعبارنجمشاجراتلبثتوما
مطروحةأصبحتالتىالمذكراتمنعددفىالتاليةالميزانيةبشأنالشخصيةمقترحاته
ماالوارداتجميععلىالجمركيةالعوائدإلغاءقترحاوقد. سبتمبرمنتصففىللتداول

،الملحلضريبة– التعادلمراعاةمع – عامخفض. الخمورعلىمقررًاكانماعدا
والوالياتOudhأوضمثلالفقيرةالوالياتبعضفىالضريببيةاإلعفاءاتوبعض
ضريبةتحويلفىذلكعنالناجمالضرائبفىالنقصتعويضالغربية، معالشمالية
الحكومة،موظفويدفعهاروبيةألفىعنيزيدالذىالدخلعلىضريبةإلىالرخص

487Quoted in L. P Mathur, Lord Ripon's Administration in India (1880 – 84), New Delhi, S.
Chand, 1972) 188 – 9.

488Baring to L. Mallet, 1 July 1881, CP/1, Mallet Correspondence.
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أطيانضرائبيدفعونالذينوالبنغالالوسطىالوالياتفىاألراضىومالك،والمهنيون
.بسيطة

علىالجمركيةالعوائدأن، أولهامقترحاتهلدعمأساسيةإدعاءاتثالثةبارنجاستخدموقد
بينممتدلخالفنهايةيضعوإلغاؤهاالسياسىاالقتصادمبادئمعتتعارضالواردات
مصادرعنالبحثيجبالعوائدتلكإلغاءحالةفىأنهوبريطانيا، وثانيهاالهندحكومتى
إلىتتجهالمقترحاتهذهالهندى، وأخيرًا، فإنالحكومىاإلتفاقلموازنةأخرىإيرادات
الفقراء، وخاصةكواهلعنالضريبيةاألعباءوتخفيفاألغنياءعلىالضريبةفرض

.489الملحضريبةبهاالحرارة، ويعنىشديدمجتمعفىأكبرها

، فقدبارنجوبينبينهالرسائلمنعددتبادلإلىأدىمحبطًا، مماريبونفعلردوكان
بارنجأبرزالحذر، بينمايتطلباألمر، وأنالتطرفبالغةالمقترحاتأنالملكنائبرأى
حكومةإلىمنهماكلولجأ. حاسمةمواقفتخاذاضرورةإلىالحاجة– جانبهمن– 

المبادئإطارفىنظرهوجهةعرضإلىمنهماكلدفع، مماموقفهلدعمجالدستون
،بارنجيقترحهاالتىالدخلضريبةأنريبونزعمعندما، ولذلكالتفاصيلوليسالعامة

قداألموربأنبارنج، رد1873عامنورثبروكوضعهاالتىالسياسةمعتمامًاتتعارض
المقترحاتتأجيلريبونطلبالتغيير، وعندماذلكالسياسةتواكبأن، والبدتغيرت

تحديدهاتمحججعدةإلىمستندابارنجبشأنها، ردالهندىالعامالرأىاستطالعيتمحتى
الهنديةالنخبةرأىاستطالعإلىالهندحكومةاتجاهأنهى، مالتلويسمعباإلشتراك

يشترونأيضًا، يجعلهمالفقيرةالطبقاتعتبارهاافىتضعأنواجبهامنالثرية، بينما
الهندعلىكانإذاالقطنية، وأنهالمنسوجاتوخاصةأرخصبسعرالمستوردةالبضائع

مناالستفادةعليهاوجب "المؤسساتغيابعنالناجمة" الفرديةالشرور "منتتخلصأن
الحكومةأنالراسخإعتقادههولبارنجاألخيرالملجأوكان. 490"قويةتنفيذيةسلطةوجود
الهندفىالمالىاإلصالحلمعالجةخاصواجبلديها" "األحرارحزبحكومة "الحالية

.491"وجريئةشاملةمعالجة
489e. g. Wolf, Life of the Marquess of Ripon, ii, 72; Baring's Memorandum to the viceroy of

26 Sept. 1881, RP, Add. MS. 43546, CVI.
490Baring, Confidential, 26 Sept. 1881, ibid.
491Enclosure in Baring to Ripon, 7 Oct. 1881, ibid.
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بسمال،منعقدًازالالكانالذىالملكنائبمجلسإلىالمقترحاتحولالنقاشونقل
الجمركيةالعوائدإلغاء: ، هماأساسيينقتراحيناقبولفىرغبتهعدمريبونأعلنوهناك
العامالرأىسخطنيثيراسوف؛ ألنهماالدخلضريبةفرض، وإعادةالوارداتعلى

العامإلىالموازنةفىللجدلإثارةاألكثراألجزاءتأجيلقترحاوسط، وكحل. الهندى
، ولكنالموضوعحولالمجلسإنقسم. 492"التخاذل "مننوعًاذلكبارنجعدوقد.. التالى
، وهىلندنإلىاألمررفعخشىريبونأنحتىاألعضاءبعضدةنمساوجدبارنج
الذىالطرفعلىيتوقفاألمر، وأصبح493كفاءتهعنالكشفإلىريبونتدفعقدخطوة
بارنجينالأنالمتوقعمن، وكانلندنفىالبريطانىالوزراءمجلسبتأييديحظىسوف
عرضأنوسط، كماحلإلىيدعونورثبروككانالهند)، بينماوزير (هارتنجتونتأييد

فترةألطولالنفسضبطعلىمنهماكلقدرةعلىيتوقفالوزراءمجلسعلىالمسألة
.ممكنة

صيد، بينمارحلةفىسماللمغادرةبالذاتالوقتهذاريبونختياراوراءذلككانوربما
علىمالتلويسيحض، واستمرالتاللبينأقامهالذىالمخيمفىعائلتهمعبارنجبقى
أنهإلعتقاده؛ لريبونالخاصالسكرتيرPrimroseبرمروزمعفعلوكذلكموقفهتبنى
سلطتهتجعلمسألةفىلندنمنمؤيدًاليسموقفهأنريبون، وشعرتأييدهإلىيميل

ويكشف. االستقالةفىبالتفكيرلنورثبروكلمحثمومن. للخطرعرضةللملككنائب
:يقولعندئذ؛ إذوالمزاجيةالنفسيةحالتهعنأكتوبر15المؤرخخطابه

يتخذهسوفموقفأىأنأدرى، فلستاآلنخالفعلىوبارنجكنتإذا"
علىمالت، وتأثيرمالتتأييدنالتبارنجمقترحاتأنتأكدت، فقدهارتنجتون

رفضتإذاموقفىدقةتقدرولعلك. األمورهذهفىمعروف) هارتنجتون (الوزير
ليستزوجتى، فصحةالوطنإلىالعودةسوىيكلفنىلنذلكإن.. نظرىوجهة
ضغطوبدأ. الصحيةحالتهاعلىهناالطقستأثيرمدىأدرى، واليرامماعلى

أشعر، فلنذلكمنأكثرهناتريدنىالالحكومةكانت، فإذاكاهلىيثقلالعمل

492Baring to L. Mallet, 8 Oct. 1881 CP/1, Mallet Correspondence.
493Ibid.
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لدىهنا، فليستنافعًازلتماأننىرأتإذابالدى، أماإلىلعودتىباألسف
.494"العملمنالهربفىالرغبة

معنوفمبرطوالالصراع، استمرلندنفىالخالفهذاأثارهاالتىالتحذيراتورغم
العودة،طريقفىدلهىبزيارةوأسرتهبارنجقامكلكتا، وقدإلىاألطرافجميععودة
يفسر، وهذاالحلمفتاحيحملالذىهووحدهنورثبروكأنالرجلينمنكلأدركعندئذ
مانحوعلىأخيهإبنجماحكبحعلىيعمل، حتىلهريبونكتبهاالتىالرسائلسلسلة
 :نوفمبر15فىالمؤرخبخطابهجاء

أنهبينناالوحيدالفارقإنالقولالمبدأ، ويمكنحيثمننتفق) وأنابارنج (إننا"
أساسعلىمبنيةسياسةأىأنوأعتقد. ذلكأفعلالبالنظرية، بينمامتمسك
جاهزةسياسةمعهحامًالهناإلىجاءلقد. الهندفىخطيرةنتائجإلىتؤدىنظرى
الهندظروفعتبارهماافىيأخذاأندونالهندوزارةفىمالتلويسمعأعدها

منهوأكثربارنجمنالنظريةإلىنزوعًاأكثرومالت. بهايعملونالذينالرجالأو
أننىإعتقداومالتهوأنهوأظن. بالهندالمدنيةالخدمةوضعفبمساوئإيمانًا
.495"الحقيقةيجافىماسياسة، وهوأورأىلهليس، بللسياستهلونالرجل

منطقهالهاقضيةتبنىقدبارنجكانقدف، الحقائقمنيخلوال، ولكنهمرسلنقدإنه
أمرًايجدانومالتالهند، فهولظروفمالءمتهاعدمالبعضيرىقدالتىاالقتصادى

يسمحالذىبالقدرالتقدمنحولالتجاهبعدمستعدةليستالهندأنلندنفىعليهمتفقًا
.المباشرةالضرائبإلىالمباشرةغيرالضرائبنظاممنبالتحول

الذينوريبونونورثبروكجالدستونمعارضةرغمالتطوربهذاالدفعمحاولةولكن
التىللدروسمنافيًايبدوإنه. 496آخر، شئالخصوصوجهعلىالتحولهذاضدكانوا

وضريبةالرخصمنلكلالمحليةالمعارضةقوةحولنورثبروكمنبارنجتعلمها
.الدخل

494Quoted in Wolf, Life of the First Marquess Ripon, II, 75.
495Quoted Ibid.
496Gopal, Viceroyality of Lord Ripon, 202.
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فىإيثلصحب، وعندما497سمالمغادرتهقبلذلكيدركبدأبارنجأنعلىدليلوهناك
مؤيدًابداقدنورثبروككان، ولمامختلفإطارفىأفكارهترتيبأعاددلهىإلىرحلة

رغبتهيؤيدنورثبروكأنيظنكانوسط، لقدحلنحواالتجاهعلىذلكشجعه، فقدله
النهائية"، وأنهوليستإنتقالية "الموازنةهذهأنمالتأبلغجريئة"، ولذلكموازنة "فى

منالعام"، وأنهذا "الدخلوضرائبالرخصضريبةموضوعمعالجةاآلنيريد
الضرائبإلىالتحولتعرقلقدخطوةيتخذأنمنبدًالاآلنشيئًايفعلأالاألفضل

.498مستقبًالالمباشرة

وسط، يقومبحلللقبولمستعدًاكلكتا، أصبحإلىوعائلتهبارنجوصولوهكذا، بمجرد
إليراداتأعلىتقديرعلىيوافق، وأنعليههىكماالرخصضريبةعلىاإلبقاءعلى

التاماإللغاءعلىالملكنائبموافقةمقابلفى، وذلكقبلمنقدرهاالتىتلكمناألفيون
.499الملحضريبةوخفضالوارداتعلىالجمركيةللعوائد

الترتيبات: "بعنوانالموازنةمقترحاتمنالمعدلةالنسخةتحملالتىالوثيقةإرسالوتم
فىالهندوزيرموافقةعلىديسمبر، وحصلتفىلندنإلى" 1883 – 1882للعامالمالية
التاماإلرتياحأخبارتحمللندنمنالواردةالخطاباتوتدفقت. 1882فبرايرمنالثانى

بارنجالمالذىArthur Ellisإليسآرثرالجنرالمنأحدها، جاءإليهالتوصلتملما
اإلتصالعلى، والتركيزبنورثبروكتصالهاتكثيفأوبهارتنجتونمباشرةتصالهالعدم

رغمدقيقًاالتعليقهذاكان. 500سياسيًامتهورًا، ومتمردًايعدونهكانواالذىمالتبلويس
ذلكشجعه، كمامالتإلىريبونمعهمومهيبثعندماشديدةبراحةيحسكانبارنجأن

يواجهجعلتهمعقولة"؛ ألنهاوغيرمؤلمة "كلهاالمسألةوجدحتىموقفهفىالتشددعلى
مثلتالمواجهةتلكولكن. 501والهندلندنمنكلفىالكثيرفىمعهميشتركمنمباشرة

الالوضع "أنيرىأنلمالتكتبالنزاعقمةففى؛ ريبونمععالقتهفىتحولنقطة

497Baring to L. Mallet, 23 Oct. 1881, CP/1 Mallet Correspondence.
498Baring to L. Mallet, 20 Nov. 1881, ibid.
499Baring to L. Mallet, 4 Dec. 1881, CP/1, Mallet Correspondence.
500Ellis to Baring, 8 Dec. 1881, (misdated as 1880), CP/1. India 1880 – 1883 Letters

Received E – Z.
501Baring, "very Private and Confidential,: For the Viceroy Only", 31 Mar. 1883, CP/2, FO

633/99.
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،502"اإلصالحإلىتطلعى، ويعوقالعامبالصالحيضرذلك، وأنعليهالسكوتيمكن
البريطانيةبورمافىقضاهاالتىالسنةرأسرحلةمنعودتهبعدنفسهاالرسالةوكرر
أسباببعض، ولعل503أخرىمرةمعهيتعارك، ولنريبوناللوردمعتصالحأنهمؤكدًا
،وحدهالهندفىالمالىالنظامتغييرعلىقدرتهبعدماإلعتقادإلىدفعأنهإلىيعودأسفه
، وأنهأفكارهمنأفضلكانتالميزانيةعرضطريقةحولالملكنائبأفكاربعضوأن
األخيرحاجةقدرريبونإلىيحتاجالعمليةحياتهفىعالمةالهندفىعملهمنيجعلكى

.إليه

ريبونمعشراكةإقامة
بينهما، ووجداالخالفسحابةنقشعتابعدماصداقةعالقةفىريبونواللوردبارنجدخل

منريبونأبداهماذلكعلىوساعد. تامبإنسجاممعًاللتعاوناستعدادعلىنفسيهما
إنتقلالتيفود، فقدبحمىإصابتهابعدبالخطرمهددةإيثلحياةكانتعندمافياضةمشاعر
إيفلنتفرغطوالأيضًاالوظيفيةبارنجمهامتولىالذىالملكنائببيتإلىالطفالن

الذى1883 / 1882العامالموازنةتقريرذلك، وتبع504المريضةزوجتهلرعايةبارنج
العملفىوالرغبةبالمبادئالتمسكعنيكشفوالذى، 1882مارس15فىبارنجقدمه

يعرفماتطبيقبالموازنة، تمجاءتالتىالتوفيقيةالتغيراتجانبوإلى. المشترك
إلىالطريقفىأولىكخطوةالخاصةميزانيتهاواليةلكلاإلقليمية"، فأصبحبالنزعة"

تحتفظالحكومة، بلمنمحددمالىربطعلىتحصلالواليةتعدلمالذاتية؛ حيثاإلدارة
يتمالتىالواليةمتطلباتعلىمنهااإلنفاق%، يتم60نحوتعادلاإليراداتمنبنسبة

.505جزئيًاإنتخابًامنتخبةولجانمجالسفىإقرارها

فيه، وجهتوبارنجالملكنائبوقعه1881سبتمبرفىقرارًاالحكومةأصدرتفقد
التىالبنودلتحديدالبلدياتوحساباتحساباتهافىللنظراإلقليميةالسلطاتإلىالدعوة
مفاوضاتفى1882مارسشهروقضى. 506الجديدةواللجانللمجالستخصيصهايمكن

5024 Dec. 1881, CP/1, Mallet Correspondence.
503Baring to L. Mallet, 9 Jan. 1882, CP/1, Mallet Correspondence.
504Baring to L. Mallet, 5 Feb. 1882, CP/1, Mallet Correspondence.
505Financial Statement of the Government of India For 1882 – 1883, PP (1882) 48.301.
506Gopal, Viceroyality of Lord Ripon, 91 – 2.
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مايو، وأصبحاللوردأدخلهنظام، وهووالوالياتالمركزيةالحكومةبينالتسوياتحول
هذهبارنجأولىالمحلية، وقدالوالياتسلطةإلىالماليةالمواردتحولعجلةلدفعيستخدم
المتفقالتسوياتتتضمنالتى" العقود "تفاصيلوصولدونخاصًا، وحالإهتمامًاالعملية
لذلكالشخصىدافعهفهمها، وكانتسئقدالهندوزارةبأنذلك، وعلل507لندنإلىعليها
.التعقيدبالغةيراهاعمليةفىخارجىطرفتدخلدونالحيلولةفىالرغبةهو

علىالتركيزعلىمنصبًا1883 / 1882موازنةعنبارنجبيانمنرئيسيًاجانبًاوكان
الهندى، ولماللشعبحيويةضرورةتمثلاألفيونصادراتعنالناجمةاإليراداتأن

التجارة،تلكتحاربلندنفىجماعةهناكأنالحساسية، وخاصةبالغةالمسألةتلككانت
سوفاألفيونإحتكارإلغاءأنمؤكدًاشديدبحرصالفقرةتلكيصوغأنعليهفكان

،اإليراداتعجزلتغطيةبديلةضريبيةمصادروجودلعدمخطيرةأزمةإلىيؤدى
علىالهندفىللفردالسنوىالدخليزيدالالهنود؛ حيثعلىضرائبفرضوصعوبة

أنعلىالتأكيد، معاالتجاهنفسريبونبيانوإتخذ. 508)إسترلينىجنيه2.7 (روبية17
الصينأهلمصالحوليس (رعاياهامصالحمراعاةالهندلحكومةالرئيسىالواجب

).لألفيونالرئيسالمستهلك

عنداستراحاقدضميرهما، فلعلوريبونبارنجمنكلضميروخزقدذلككانوإذا
فىسمالإلى) اإلمبراطوريةالصينيةاللجنةسكرتير (تشونجماكىبهاقامالتىالزيارة
الهندحكومةموقفحولبارنجمعبالفرنسيةالصينىالموفدتحدثفقد. 1881صيف

الملكنائبقابلوعندما. بارنجيجبه، فلماألفيونتجارةمستقبلحولمفاوضاتعقدمن
خاللهاعامًا، تعمل50أو30لمدةالهندأفيونتجارةحتكاراحقللصينيعطىأنقترحا

فىزراعتهفىتدريجيًا، والتوسعالهندىاألفيونوارداتإنقاصعلىبالدهحكومة
:بكينفىالمعارضينالحزبينبينوسطحللصالحيبدواإلقتراح، وهذا509الصين

:بعنوانملففىبارنجمذكرةانظر507
"Secretary of State's Observations Concerning Certain Points, relating to the detailed
provincial arrangements with the local governments and administration" NAI, Department of
Finance and Commerce (Accaunts and finance), A, Proceedings (Aug. 1882), 890.

.عندئذالصرفسعرأساسعلىهذاقدر508
509Gopal, Viceroyality of Lord Ripon, 200.
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مناستيرادهباستمراريطالب، واآلخرالصينفىاألفيونبزراعةيطالبأحدهما
.510الهند

ممالشعبهااستغالًالأكثر– اإلنجليزنظرفى – الصينيةالحكومةتبدوالحالتينكالوفى
وزارةختصاصافىذلكيدخلحيثلندنإلىاإلقتراحنقلبالهند، وتماإلنجليزيفعله

.الصددبهذاشئإلىالتوصليتملمالخارجية، ولكن

فىدارتالتىالمناقشاتفىالمالىبالتطورالخاصةنظرهوجهةبارنجأوضحوقد
فىالعملتوسيعفىوالهندبريطانياحكومتىبرغبةبيانهإلقاءعقبالتشريعىالمجلس

فىالعاملينالهنودعددزيادةفىأملهعن، وأعربأنفسهمالهنودبهيقومالذىالبالد
مالحظة، وهىذلكدونتحولالتىوالدينيةاالجتماعيةالعقباتإزالةبعدالخدماتقطاع
أنيمكنالاألقحاحالهندوسأنبراسادالمهراجاالهنود، فذكرهاألعضاءسخطأثارت

صورةفىالهنودبينالمتميزةالفئاتعلىبالتعليقبارنج، ورداالتجاههذامثليشجعوا
المجالسمنالهندحرمانعنكثيرًاسمعإنهفقال. تلقاهالذىالهجومعلىمهذبرد

ألفًا228سوىالمجالسبتلكتمثيلهميمكنمنالهنودمنيعرفالالنيابية، ولكنه
، فإذاوداخلهالمجلسخارجيعانونهماجيدًاتعلم، والحكومةالرخصضريبةيدفعون

تضحىالحكومةاألثرياء، فإنمنصغيرةطبقةمصالحخدمةعلىالميزانيةقتصرتا
.511بعينهاطبقةمصالحلخدمةالهند، وتشرعبمصالحبذلك

وحى، ومن1883عاممصرإلىعودتهبعدتطويرهافىبارنجاستمرأفكارًانجدوهنا
فىالبريدتوفيرصندوقنظامإدخالبينهاالهندية، منالموازنةفىمبادراتهبعض
والفكرة. مصرفىيديهعلىتطورذلكالجيدة، كلالزراعة، وتشجيعومدراسالبنغال
علىالبالدفىالعملقتصاراأنهى" الهندمجاعةلجنة "تقريرمنإلتقطهاالثانية

أعمالفىالسكانمنالمتزايدةاألعدادالستيعابسبيلإيجاديوفرال "وحدهاالزراعة
شترتاقدالحكومةكانتولما". المماثلةواألعمالالصناعةفىإالالعيشمنهايكسبون

510File marked "Opium Trade with China, NAI, Proceedings. Of Government of India, July –
Dec. 1881.

511Discussion Following of Financial Statement of the Government of India for 1882 – 83,
PP (1882), 48/293.
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المحلىالمالرأساستجابةتكونأنيأملكان، فقدالمحلىاإلنتاجمنمتنوعةمجموعة
.512اإلتساعفىاآلخذةالسوقهذهمعللتعاملإيجابية

لبارنجميزانيةوآخرالماليةالالمركزية: 1882فىسمال
للحالةمراعاةيسيرةمراحلعلىسمالإلىكلكتامنعائلتهنقلعلىبارنجحرص
إلىتصلاألسرةكادت، ومامارسأواخرفىسمالإلىوصلواحتىإليثلالصحية
معتدلة،كانتبالمرضاإلصابةأنورغم. التيفودبحمىمريضًابارنجسقطحتىهناك

إلى، وكتب513شهورثالثةأوشهرينمدىعلىيجبكمابالعملالقياميستطعلمفإنه
قليًال، ولكنهاالحمىعاودتنى، وقدوزوجتىأناالتغييرهذاأفادنىلقد: "مايوفىليال

.514"شرابًايعدالالقراحبالماءالفمتمامًا، فترطيببدنىأضعفت

لويزا، فيبدو) الشرعيةغير (بإبنتهتتعلقأموربتسويةالصيفموسمنفسفىبارنجوقام
بينفيماكورفوأهالىمنوغيرهاألسقفوبينبينهمتبادلةظلتالتىالمراسالتمن

فيهيقترحخطابمنتظمة، فهناكبصفةكورفوإلىنقودًايرسلكانأنه1882 – 1880
Ionianإيونيانبنكخاللمنالسداديتمأن، واآلخرالعامفىمرتينجنيهًا15يرسلأن

Bankوفى. الطارئةالظروفبعضلمواجهةيسددهاكانالمنتظمةغيرالمبالغوبعض
التىلويزالصالحدوامًاأكثرماليةترتيباتعملمسألةكورفوأسقفأثار1882فبراير
األسقفواحدة، ولكندفعةجنيه300يدفعأنبارنجوعرض. عشرالتاسعةمنإقتربت
تدر%، وبذلك5بفائدةالبنوكأحدلدىوديعةجنيه600بدفعوطالبهالعرضرفض
11فىمكتبهمنأرسلهالذىالتالىبالخطاببارنجوأجاب. سنويًاجنيهًا30قدرهعائدًا

:أغسطس

األسقفعزيزى

يكفىالجنيه300مبلغأنفيهذكرتمالذىيوليو12المحررخطابكمتلقيت
كنتلقد. جنيهًا600أرسلأنمنىمناسبًا، وطلبتمزواجًاللويزاتكفلكدوطة

512Ibid. 319.
51313N341.
514Baring to Lyall, 14 May 1882, LP, MS. Eur. F 132/39.
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إلىرجعتمتحقيقها، وإذايمكنالتوقعاتعلىالبنتتربىأندائمًاأخشى
تلكعنمعبرةتجدونهاالماضية، فسوفاألعوامطواللكمأرسلتهاالتىخطاباتى

.النقطةهذهعلىاإلصراراآلنالمفيدمنليسكل، وعلىالمخاوف

جنيهالستمائةومبلغوطفلينزوجة، ولدىاألحوالمنحالبأىثريًالستإننى
هذهضوءعلىالدفععنتمامًااإلعتذارفىالمادية، وأفكرقدراتىحدوديتجاوز

السعادةضمانعنالتقاعسفى– حالأىعلى – أرغبال، ولكنىالظروف
يحققمجالفىوضعهمنك، راجيًاجنيه600بمبلغشيكًالكأرسل، ولذلكللبنت

مطالباتألىباًالألقىلنأننىتمامًامفهومًايكونأن، وأرجوالبنتمصلحة
أديتالفتاة، فقدهذهلحسابالمستقبلأوالحاضرفىالخصوصبهذاأخرىمالية

إذاعريسعنتبحثأنالفتاةنحوها، وعلىالواجبيقتضيهمماأكثر، بلواجبى
.دخلهالزيادةمحترمةمؤسسةفىبالعملتلتحقأوذلكشاءت

إفادتىمنكم، وأرجوالموضوعبهذاعنايتكمكريمعلىأخرىمرةاآلنوأشكركم
ألننىعامًا؛ 18دامتالتىمراسالتناتتوقف، وبذلكوالشيكالخطابهذاباستالم

.شهورستةكلأدفعهكنتالذىالمبلغطبعًاأرسللن

بارنجالعائلة، لتجعلأصابالذىبالمرضقترنتاالتىالمزعجةةقالصفهذهتكنولم
إلىالهندمنالعودةفىيفكرأنهمالتيخبرنجدهأبريلففىالمزاجية؛ حاالتهأحسنفى

منزلى"، ولكنإلىالطبيباستدعاءدونالهندإلىوصولىمنذأسبوعيمرلم " إنجلترا
باستطاعةيكنلم، فبدونهاالملكنائبمععملالعالقةتحسناإلرتياحإلىيدعوكانما

.شيئًايفعلأنأحدهما

:قائًالواستطرد

على، ونحناألمامإلىكبيرةخطوةالحالية، إنهاالذاتيةاإلدارةقضيةإلىانظر"
اإلنقسامدبإذاولكن. ويسربسهولةالبيروقراطيةهزيمةلنايتيح، مماتامإتفاق
ولعلىاآلنعالقتنايفوقماهناكليسإنهالقولويسرنى، نفعلىيكونفلنبيننا

مشاكلىتجاهأخيرًاريبونوالليدىاللوردمنكلأبداهالذىالشديدبالعطفتأثرت
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أكبربقدركفاءتهمنيقينىإلىيرجعذلكأنالمؤكدمنالحالية، ولكنالعائلية
،قبلذىمنأحسنبصورةشخصيتهفهمتأننى، كماالماضىالعامفىكنتمما

لمناحيةمنالحساسة، وهومشاعرهأجرحالحتىجهدمناستطعتماوأبذل
.515"نصيحتىإلىواالستماعاستشارتىفىجهدًايأل

التالية، وخاصةالموازنةإعدادهودائمًابهالقيامبارنجيلتزمالذىاألساسىالجهدوكان
يوضعأن، قبل، ولكنالرخصضريبةإصالحبإمكانيةالمتعلقةالشائكةالمسألة

إلىالصادرةباألوامرتتعلقالتىالمزعجةاألخبار، جاءتالبحثموضعالموضوع
الجنراليقودهاالتىالبريطانيةالقواتإلىتنضممصرإلىقواتالهند؛ إلرسالحكومة
األجنبية،للرقابةالمعاديةالثورةلسحقتتأهبوالتى، Garnet Wolseleyولسلىجارنت

الهندحكومةعلىأنالبغيضاإلبالغذلكوأعقب. عرابىأحمدالكولونيليقودهاوالتى
فىالمقدرالفائضيتحولأنحتمالاوبارنجريبونوواجه. الحملةنفقاتجميعتحمل

الموازنة،فىكبيرعجزإلىالجنيهاتمناأللوفمئاتببضع1883 / 1882موازنة
، ذكراأغسطس4فىآخرتالهيوليو، ثم26فىلندنإلىحتجاجًااالفورعلىفأرسال
حكومةالهند، وأنحكومةوليسإنجلتراحكومةختصاصافىتدخلمصرأنفيهما
العملذلكوراءمنمغانممنيتحققماكلالحملة، وأنهذهبشأنتستشرلمالهند

.الهندوليسبريطانياإلىسيعود

التىالنتائج؛ إلهدارعميقبحزنأحسالذىبارنجإيفلنإبداعمناألخيرةالنقطةكانت
.أمورهالتنظيممصرفىجهدمنبذلهماإهدارالهند، وكذلكماليةإلصالححققها

الهندية، وماالماليةعلىاألفغانلحربالسلبيةاآلثارتسويةتطلبالهندفىعملهأنكما
التحكميستطيعالالتىالجديدةالعسكريةالمهمةتلكجاءتحتىتتحسناألموركادت
.تكلفتهافى

الهندحكومةأرسلتهاالتىالمطولةالبرقيةفىبارنجأصابتالتىاإلنزعاجحالةوتتجلى
قبلماليةخططأىوضعصعوبةعلىبالتأكيدوتبدأ. أغسطس14فىهارتنجتونإلى

515Baring to L. Mallet, 2 June 1882, CP/1, Mallet Correspondence.
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بينالحملةتكاليفتقسيمسيتممصر، وكيفعلىالحملةفىالهندمساهمةحجممعرفة
المالية،الهندألحوالعرضًاقدمتمرضية، ثمبصورةوبريطانياالهند: الحكومتين

منالعديدحلعلىحاليًاقدرتهارغمالمشاكلمنالعديدتواجهالهندحكومةأنوكيف
، وقداألفيونتجارةإيراداتتدهورإلىالصينيةالمنافسةتؤدىفقد. الصعبةالمشاكل

فوائدترتفعثموالفضة، ومنالذهبأساسعلىتقومالتىالعملةقيمةفىتدهوريحدث
بيناألخيرةالتسوياتعقدبعدفإنهوأخيرًا. البريطانيةالبنوكتقدمهاالتىالقروض
مثللتغطيةكافيةاتيإحتياطاألخيرةلدىيعدالمركزية، لموالحكومةالهنديةالواليات

استمرار، وأنالمدقعالهنودبفقربالتذكيرالبرقيةالباهظة، وختمتالطارئةالتكلفةهذه
مجتمعفىيعيشونالالهند، ونظرًا؛ ألنهمقتصادالحيويةضرورةالسالمحالة

يترتبقد، وماالحروبسياسةضداإلحتجاجاتتنظيمباستطاعتهم، فليسديمقراطى
.516الضريبيةأعبائهمزيادةمنعليها

فتحإعادةيعتزمبارنجالهندية، كانالماليةسماءفىتجمعتالتىالسحبتلككلورغم
بارنجيشأ، فلمعتراضهاأبدىريبونالمباشرة، ولكنالضرائبنظامإدخالموضوع
إنشاءقانونإصداربإمكانيةريبونإلقناعأخيرًاجهدًاوبذل. االتجاههذافىقدمًاالمضى

الضرائببنظامالهنودإلقناع1882مايوفىريبونمبادرةوفقواللجانالمجالس
إصالحأصبحولذلك. 517لندنعتراضابسبببالفشلباءتالمحاولةالمباشرة، ولكن

،1884 / 1883للعامتقليديةموازنةبإعدادنفسهبارنجمستحيًال، وشغلالرخصضريبة
.1882 / 1881العامفىفعلكماتمامًا

الهنديةالقواتتكلفةفىلندنتساهمبأنجالدستونريبونأقنععندماالفرجوجاء
التكلفةباقىالهندحكومةتتحملأن، علىجنيهالمليوننصفبمبلغمصرإلىالمرسلة

.518جنيهألف700عنقليًالتقلالتى

516NAI, Department. Of Finance and Commerce (Accounts and Finances, A, Proceedings
(Sept. 1882), 1211.

517Baring, "Very Confidential: The Licence Tax", Simla 2 Oct. 1882, CP/2, FO 633/99.
518Gopal, Viceroyalty of Lord Ripon, 204.
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حكاممعالتفاوض، فهوالصيفذلكبارنجبهقامالذىاألساسىاآلخرالعملأما
إبتدعهالذىالماليةالالمركزيةلنظامالتفاصيلوضعاآلنعليهمكانالذينالواليات

منواليةكلفىالماليةالشئونإلدارةمحليةولجانمجالسإقامةطريق، عنبارنج
مايوفىريبونإدارةالصادرعنالقرارفىلهاالعاماإلطاروضعتم، وقدالواليات

موظفىغيرمناللجانأوالمجالسأعضاءغالبيةتكونأنذلكوتضمن. 1882
حكوماتالعملية، وتحددالناحيةمنممكنًاذلككانكلماإنتخابهميتمالحكومة، وأن

الواليةالوالية، وتكونأعيانآراءإلىاالستماعبعدواإلنتخابالترشيحشروطالواليات
قيمةتحديديتولىالذى، المجلسلذلكبالواليةضرائبمنجبايتهيتمماعلىالتامة

جبايةحقعلىالمجالستحصلأنيمكنالزمنجبايتها، وبمروروطريقةالضريبة
.519الذكرسالفةالمبادرةفىمنهااالستفادةبارنجحاولنقطة، وهىالرخصضريبة

تماألمر، فقدهذامواجهةعليهمالذينالحكاممنواحدًاAlfred Lyallليالألفردوكان
Nainee Talنانيتالمن، متخذًا1882أبريلفىالغربيةالشماليةللوالياتحاكمًانقله

بارنجوإلى، بلفحسبباربراأختهإلىليسمراسالتهمنهاواصلالتىصيفيةعاصمة
ذلكفىالسياسىالمزاجعلىكاشفًاضوءًاالرجلينبينالمتبادلةالخطاباتوتلقى. نفسه

تحومكانتالتىالذاتىوالحكمالقوميةأفكاروجودضوءعلىتقرأأنالعصر، ويجب
، وشعارالذاتىبالحكماإليرلنديينمناإلنجليزىالبرلمانأعضاءمطالبةبتأثيراألفقفى

.520"للمصريينمصر "عرابىثورة

بعضلديهكانتالصدد، وإنهذافىمحاوالتمنيبذلمابأهميةواعيًاليالكان
:يونيوفىباربراأختهإلىخطابهفىجاءلها، فكماالعامتأييدهرغمالشكوك

الكرة، بنشردورانعلىلإلبقاءاستطاعتهمافىماكلوبارنجريبونفعللقد"
، ولستالوالياتفىوالبلدياتللمجالسعامنتخابىانظامإدخالإلىالدعوة

519Ibid, 94.
مستقلةوطنيةدولةإلقامةالمحلية، وليسالنخبةمنالتركنحوأكبربصورةموجهاً" للمصريينمصر "شعاركان520

Scholch, Egypt, For the Egyptians ! 310 – 11.
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،أركانهوتقويةالنظامنتشارامعالكرة، ولكننحوهستدورالذىاالتجاهمتأكدًامن
.521"محتملةاألصقاعتلكإدارةأعباءتصبحسوف

الملكونائبنفسهألزمالذىالمسارتصحيحشأنهمنماكلبتحقيقمهمومًابارنجكان
مصر "عندئذ، وشعارالقائمةالمصريةاألزمةحولليالإلىأرسلهمطولتقرير؛ فبعدبه

، ربماحينبعدتنطلققدللهنودالهند: "صيحةأنيعتقدإنهقائًالاستطرد" للمصريين
لهانستعدآتية، وأناللحظةأنندركأنالمهم، ومنالناسمنالكثيريتصورمماأقرب

اإلنتقاالتحدوثتوجيهها، ومنعناأحسنالوفيهاالتحكميمكنالحركةهذهتمامًا، فمثل
".المفاجئة

للحكمالنهائىالهدفأنكافيًاعترافًاايعترفون.. اإلنجليزالساسةأنأظنال"
يكاد، والبأنفسهمأنفسهمحكمعلىالشعوبتدريبهوالهندفىالبريطانى
أمر، وهوأعينهمأمامتحدثالتىالتغيراتعمقيدركواأنالهنود – اإلنجليز
كلالمرآةفىنظرتكلماالسنفىبتقدمىأشعرالفأنا– حالأيةعلىطبيعى
إلىأعودعندماذلكيالحظونسوفأصدقائى، ولكنذقنىلحالقةصباح

اإلعدادهو) الهندفى (الحاليةاإلدارةشعارأنترىأنعليكالسهلإنجلترا، ومن
الهند،تجاوزتناالسرعة، وإالإلىنلجأوالبحذرنتحركدعنا. التدريجىللتغير

.522"التغييرطريقعلىوحدهاوتحركت

كانتالشعبية، فمهماباإلدارةبارنجإيمانإلىذلكيعودتمامًا، والواضحًاالمنطقويبدو
إمعانالحكمةمنوالهند، فإنبريطانيافىالمتعلمينبيناألقلشديدة، علىإليهاالحاجة
أغسطسفىريبونإلىخطابهفىجاءتمامًا، وكماتجاهلهمنبدًالاألمرفىالنظر
نعترفأنعليناالتقليدى، فإنBabooالبابوبفكرةنقبللمأوقبلناسواء: "1882

التالىالشهرفىمالتإلىكتبهخطابفىتامبوضوحالفكرةنفس، ووضع523"بوجوده
البنغالىللبابوسمحناإذاعقبعلىرأسًاالبريطانيةاإلمبراطوريةنقلبلن: "فيهجاء

521Lyall to Barbara Lyall, 9 June 1882,LP. MS Eur. F 132/7.
522Baring to Lyall, 19 July 1882, LP, MS Eur. F 132/19.
523Baring to Ripon, 3 Aug. 1882, RP, Add. MS 43596 CVI.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

212www.RaoufAbbas.org

إذاأمانبصمامنزودهأنعلينا، بلجفافمنبالدهيصيب، ومامدارسهأموربمناقشة
.524"الشائكةالموضوعاتتلكإلىعنايتهوجهنا

هنايستخدمالسيد"، ولكنه "، مثلالمخاطبإلحتراميستخدم" Babooبابو "مصطلحكان
الرجليميزالذىالتواضعمنبسيطنوع: "جوبسونهوبسونقاموسفىالواردبالمعنى

.525"الحاشيةرقيقالمشعوذالبنغالى

ذائعةكانتالتىاالجتماعيةالداروينيةإطارفىأوضحبصورةموقفهبنى، فقدليالأما
بأنالقائلةنظريتهعلىإعتراضهمبديًا1882يوليو27فىبارنجإلىكتبفقد. عندئذ

،بأنفسهمأنفسهمحكمعلىالشعوبتدريبهوالهندفىالبريطانىللحكمالنهائىالهدف
:فقال

اإلنسانعلىتنطبقالتىلألصلحباإلبقاءتقرالتىالوجودنظريةعلىتأسيسًا"
تحكمكيفأخرىأمةيدعلىتعلمتالتاريخفىأمةثمةأنأعلم، والوالنبات
فعلتكمابالقتالطريقهاشقتأمةاستقاللها، فكلتمارسوكيفبنفسهانفسها

يتطلبعندماالدماءلبذلتام، واستعدادبالمبادئعظيمإيمانبريطانيا، يحركها
منااألقوىالجنسمع، ولكنهاالمتعلمينالهنودمعليستمشكلتناإن. ذلكاألمر
.526"الصينيينأوالروسأواألفغانكانواآسيا، سواءفى

عليهاأنأدركتعندمابنفسهاتعيهأنلالستعمارالخاضعةالشعوبعلىكاندرسإنه
.استقاللهاعلىالحصولأجلمناإلنجليزتحاربأن

إلبرتقانونوصدمةالماليةالشئون: كلكتا
:أولهاهتمامهابتستأثرأساسيةأمورثالثةهناككلكتا، كانتإلىبارنجعادوعندما

مسودةوضع: ، وثانيها1884 / 1883بموازنةالخاصالبيانعلىاألخيرةاللمساتوضع
خطوطإقامةعندتتبعالتىالعامةالمبادئمنمجموعةإرساءإلىتهدفطموحةرسالة

524Baring to L. Mallet, 25 Sept. 1882, Quoted in Gopal, Viceroyalty of Lord Ripon, 95.
525Colonel Henry Yule and A. C. Burnell (eds.), Hobson – Jobson: A Glossary of Colloquial

Anglo – Indian Words and Phrases (New Delhi: Rupa 1994; First Pub. 1886), 44.
526CP/1, India 1880 – 1883, Letters Received, E – Z.
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الخاصالمعقدالموضوعإلىأخرىمرةالعودة: مستقبًال، وأخيرًاالحديديةالسكك
هوبتيودورترقيةالحديديةالسككبموضوعاإلهتمامإلىدفعه، وقدالرخصبضريبة

بارنجيشاركمنهناكأصبح، فقدالملكنائببمجلسالعامةاألشغالعضومنصبإلى
التىالمقترحاتمنمجموعةأعدا1883ينايراإلدارة، وبحلولألمورالجرئتناوله

المتعلقةالشاملةالسياسةعلىالهندوزيرعتراضاسببهالذىالجمودلتجاوزصممت
قرارعندفاعًاالمقترحةخطتهما، وتضمنت1881سبتمبرفىالحديديةالسككبإنشاء

محدودةشركة، وهىالبنغالوسطحديدسككشركةلتكوينروتشيلدمنالمقدمالعرض
يمكن" معقولةضماناتيقدممأمونًا "عرضًاعتبارها، بسنواتخمسمدتهضمانذات

؛ ألنهالموضوععلقهارتنجتونولكن. اآلخرينالمستثمرينمعللتعاملنموذجًاتخاذهاا
هذهمثلتقديمضرورةدونيتوفرأنيمكنالخاصالمالرأسأنعلىمصرًاكان

.527الحوافز

السابقينالعاملينتجربةأساسعلىبناًءتقيمأنتحاولهوب – بارنجمقترحاتكانت
قدمتالخاصةالشركاتمن– االقلعلى – أربعمعأوليةترتيباتخاللهاتمتالتى

المضيعةالمفاوضاتتلكإلنهاءحانقدالوقتأنرأيا، وقدالضماناتبعضمنهالثالث
إلىتدعوالتىالثورةبمثابةالمقترحاتتلكالعامة، وكانتالمبادئإلىبالعودةللوقت
الجدوىعديمةالخطوطببناءالدولةتطالبالتىالقديمةللسياسةتمامًامباينةسياسة

دونالخاصةللشركات" المثمرة "الخطوطوترك) األيامتلكبلغةالمثمرةغير (اقتصاديًا
.528الدولةمنكمنحةللشركةالخطوطعليهاتقامالتىاألرضتقديمسوىضماناتتقديم

فىهارتنجتونخلفالذى– Lord Kimberleyكمبرلىاللوردمنالمسألةاستغرقتوقد
، عندما1883أغسطس16فىردهووصللدراستهاطويًالوقتًا– المستعمراتوزارة

لجنةانتهاءلحينأخرىمرةالمسألةبتعليقالردوقضى. الهندلمغادرةيتأهببارنجكان
كاناألمرأنالواضحومن. الموضوعدراسةمنالغرضلهذاخصيصًاشكلتبرلمانية

إليهتوصلتمانفعًامعهايجد، ولموهارتنجتونوبارنجريبونيظنكانمماتعقيدًاأكثر

527Bell, Railway Policy, 33 – 4.
528Government of India to Secretary of State, 23 Jan. 1883, NAI, Department. Of Finance

and Commerce (Accounts and Finance) A, Proceedings (Jan. 1883) 244 – 6.
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مبشرةنتائجمنالبنغالوسطحديدسككعليهاتقامسوفالتىاألراضىمسحعملية
1887عامجديدعقدعلىالتفاوضتمعندماالحرجمنمزيدإلىأدىبالخير، مما

Horaceبلهوراسهومعاصرًاخبيرًاأنغير. 529الحكومةمنكبيرةماليةبمساهمة

Bellالحديديةالخطوطبناءبينلتمييزلأسسإليجادهوب – بارنجمشروعأنيرى
حكومةحديدسككتخذتهاالتنفيذ؛ حيثموضعأصبحأنلبثماالمثمرةوغيرالمثمرة
.530عشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتفىللعملدليًالالهند

عنصعوبةتقلالقضيةأنهاعلىالرخصضريبةمسألةمعبارنجتعاملبرهنوقد
المسألة، كتبهعنمفصلتقريرمسودةأعدجهيدجهدفبعد. الحديديةالسككتشييدسياسة
الملكلنائبوسرىالخصوصيةشديد "عنوانلهكلمة، وضعألف20فىوجاءاليدبخط

تلكفىبارنجلتقاريرالمميزةالسماتيحملوالتقرير. 1883531مارس31وحده"، مؤرخ
حلفىقدمًاللسيرواحدطريقثمةأنإلىتقودالتىاألدلةسوقحيثمنالفترة

.المسألة

الضرائبحولالجدلإنهاءإلىأدىالجمركيةالضرائبإلغاءأنذكرالصددهذاوفى
المباشرةالضرائبنظامإلىاإلنتقالالمباشرة، يجعلغيرالضرائبمواجهةفىالمباشرة

ميولهواضحة، رغمغيرالتنفيذموضعالمبدأذلكوضعمسألةوظلت. منهمفرالأمر
.المركزيةالضرائبوليسالمحليةالضرائبعلىالنظامهذاإدخالإلى

نائبحماسإثارةبقصدالغالبفىالخصوصية، كتبتشديدةوثيقةعنعبارةوالتقرير
دفعمحاولةفىمشكلتهعنبارنج، فكتبمعهأخرىمشكلةإثارةإلىيهدف، والالملك
بهاتعاملالتىبالقضية، والطريقةهتمامهاتطور، ويشرحاألمامإلىقدمًاالتفكيرعجلة

.1881فىمعهابإهمالالهندوزارةمجلس

المباشرةالضرائبنظامإدخالإلىيهدفكان1882عامجديدًامشروعًاقدمكيفوذكر
كافيًاتقديرًايلقلمذلكالسياسية، ولكنالخالفاتإلىمدعاةإيقاعًا، وأقلأبطأبصورة

529Bell, Railway Policy, 81.
530Ibid., 57.
531CP/1, FO 633/99.
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وعلق. 1883 / 1882عامأخرىمرةالقضيةيطرحانالملكونائبجعله، ممالندنفى
،إعدادهفىبارنجبذلهالذىواإلهتمامالتقرير، حجممنويتضح. الحدهذاعندالموضوع

.أخرىمحاولةريبونيبذلأنفىيأملكانإنه

اتجاهاتعنالبحثفىتمامًاالتفكيرمصر، توقفإلىاستدعائهاللحظة، قبيلتلكوفى
اإلضطرابعننجمتالتىالسياسيةاألزمةنتيجةبرمتهالموضوعجديدة، وعلق

الذى" الجنائيةاإلجراءاتتعديلقانون "نشرصاحبالذىالشديدالهندىاإلنجليزى
فى، الملكنائببمجلسالقانونىالعضوCourtenay Ilbertإلبرتكورتناىالسيروضعه
المؤرخونكانالبريطانية، وإنالهندتاريخفىنزاعأشهربذلكوبدا. فبرايرمنالثانى
فىاألقاليمبمحاكماألوروبيينبمحاكمةالقانونالشهرة، ويتعلقصفةعنهينزعونالهنود

منحقدالمحاكماتهذهمثلفىالحقالهندية، وكانالوالياتعواصمعنالبعيدةاألماكن
اإلعتماديمكنومدعيناإلنجليزمنقضاةسوىهناكيكنلمعندما1872عاملهم

فىهنودأربعةسوىفيهيكنلمالذىالوقتذلكوحتى. القضاياتلكنظرفىعليهم
آجال،أوعاجالأخرىمرةيثارسوفالموضوعأنبهالمسلممن، كانالقضائىالسلك

لطرحمحاولةتمتوقد. اإلقليميةالمحاكمفىالهنودالقضاهبدورالمتعلقالموضوعوهو
باءت1872عامالهندإلىوبارنجنورثبروكوصولقبلالملكنائببمجلسالموضوع

.وحدهماإلنجليزالقضاةختصاصامناإلقليميةالمحاكمقضايافىالنظر، وظلبالفشل

بمجلسدارتالتىالمناقشات، وبينت1881عامأخرىمرةجديًاالمشكلةطرحتوقد
إعطاءيؤيدانكاناJames Gibbsجبسجيمسهوآخروعضوبارنجأنالملكنائب

ريبون، ولكناألوروبيينفيهايتهمالتىالجناياتقضايافىالنظرحقالهنودالقضاة
،532التعديلذلكإدخالضدأعضاءأربعةلوجودقرارإلىالتوصلمناسبةعدمرأى
إلتماس، أحدهما1882عاموقعابحدثينالموضوعنظرإعادةإلىدفعالملكنائبولكن
أعالىفىعينالذىالهندىالقاضىBehari Lal Guptaجوبتااللبيهارىبهتقدم

حاكممنالملكنائبتلقاهخطابالثانىوالحدث. األوروبيينمحاكمةمنلمنعهالبنغال
الهندىاإلقليميةالمحكمةقاضىأنإلىفيهأشارAshley Edenإيدنأشلىالسيرالبنغال

532Gopal, Viceroyalty of Lord Ripon, 127 – 8.
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الذىالواليةمقرفىالهندىزميلهأوالبريطانىمرءوسهعنسلطتهتقلأنيجبال
.السلطةبنفسيتمتع

،فيهالرأىالستطالعروتينىكإجراءالوالياتحكوماتإلىإيدنخطابإرسالتموقد
مدنيًاعضوًاعدافيماالهندىالقاضىسلطةعلىالقيدإلغاءصففىالجميعأنوبدا

إلىيؤدىسوفاالتجاههذافىتحركأىأنمنحذرمدراسمجلسفىواحدًا
أقرحيثلندنإلىاألمرورفع. الهندىاإلنجليزىالمجتمعجانبمنشديدةمعارضة

منالمجلستلقاهتحذيرعداجديد، فيمالمشروعالعامةالخطوطالهندوزارةمجلس
منمحذرًاكتابةرأيهالجلسة، وأبدىعنغابالذىHenry Maineمانهنرىالسير

أرسلعندماهارتنجتونعلىماننظروجهةعرضيتملمماوبطريقة.  ذلكعواقب
بعدفيمابارنجالمهالذىالهندوزيرجانبمننظرقصركلكتا، وهوإلىموافقته

.533تمامًا؛لهونسيانهمعطفهجيبفىمانهنرىخطابلوضعه

بكلمعيبًاجاء، وقدبذلكالخاصالقانونمشروعإعدادفىاليدطليقإلبرتوأصبح
صالحياتمنالقانونيوسعفلمجوبتاالقاضىلتماسالباالستجابةيكتف، ولمالمقاييس
حقمنحفىالوالياتحكوماتيدأطلق، بلفحسباإلقليميةالمحاكمفىالهنودالقضاة
هذاالهندفىاألوروبيونلتقطاف. 534جوبتاعنمرتبةيقلونلقضاةاألوروبيينمحاكمة
منللخوفمبرروجودلعدم "العامالرأىإثارةإلىلجأالذى، ريبونعلىللهجومالخيط

.535للخطرعرضةأصبحقدأوروبىكلبأنوالظن" الهنودالقضاة

تخذاعندمافبراير28فىكلكتاببلديةعامجتماعافىالحقيقيةالمتاعببادرةوجاءت
الصادرةالضوضاءوكانت. القانونعلىباإلحتجاجقرارًاالهنوداإلنجليزمنغفيرجمع
فىريبونآذانإلىوصلتوالوعيداإلحتجاجصيحاتإنحتىشديدةاالجتماععن

533Zetland, Lord Cromer, 79 – 80.
534Gopal, Viceroyalty of Lord Ripon, 136 – 7.
535Ibid, 138.
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الحفاظعلىالحكومةقدرةمدىحولقلقهناكوكان. 536المجاورالحكومةبقصرمكتبه
.537كلكتافىللشرطةإنجليزيًاأمينًاسبعينعنيزيدالماوجودمعالنظامعلى

،مارسمنالتاسعفىالملكنائبمجلسجتماعافى– أخرىمرة – الموضوعونوقش
لمبأنه– بعدفيما – ذلكفسروقد. عادتهغيرعلىالصمتبارنجفيهلزماجتماعوهو

أحاديثهمفىآخرونتناولهاذهنهإلىتبادرتالتىالنقاطالخطابة، وأنعلىيتعود
اليمنىالذراعيكونأنالمتوقعمنكانرجلمنيكفىالمبرر، وهو538تامبإيضاح
يذكر، فكمافيهالفكرإعماليستطعمفاجئًا، فلمكانكلهاألمرأنويبدو. لريبون

تمقدأنهعلمبعدمامشروعهإلبرتإليهأرسلعندماالقانونبتأييدبالمالحظات"، بادر"
المشروعدراسةدونذلكفعلبأنهيعترفولكنه. المحليينالموظفينرأىاستطالع
وفى. 539العملضغوطإلىذلكفنية"، وأرجعأهميةذات "المسألةأنلظنهبدقةالمقترح
زمنمنذموافقتهموضعكانتمبادئعلىيقومالقانونأنذكر– بعدفيما – آخرتفسير
.نورثبروكاللوردمعبالهنداألولىخدمتهإلىيعودذلككان، وربماطويل

ريبونضدالهنديةاإلنجليزيةالمعارضةبقوة– زمالئهوبقية – فوجئقدبارنجأنويبدو
 –الوظيفيةحياتهطوالوعاهالذىعندهاألولالفعلرد، وكانأعمالمنبهقامماوكل
تفوقلإلصالحالمحدودةالفائدة؛ "ألناألولالمحلفىالقضيةإلثارةأسفههو– بعدفيما

تخذإقدالقراردامماولكن". عليهايترتبالذىالسخطعنالناجمالتوازنإختالل
،540"نهايتهاإلىالمسألةفىقدمًاالمضىتتطلب "أهدافهاوقوةالحكومةهيبة، فإنبالفعل
رفعتلقد. "شجاعةمنأبداهلماتامًاتأييدًاالملكنائبتأييدمنمفرأمامهيكنلمولذلك
تلينالاإلرادةصلبحازم%، فهو100بنسبةنظرىفىريبونقيمةمنإلبرتمسألة

.541لمالتذكرمانحوعلى" قناةله

536Quoted in Louis L. Cornell, Kipling in India, New York 1966, 57.
537Uma Dasgupta, "The Ilbert Bill Agitation 1883, in Ravi Dayal (ed.), We Fought together

for freedom, Chapters from the Indian National Movement (New Delhi, Oxford University
Press 1995), 59.

538Farewell Speech of 27 Aug. 1883, Quoted in Zetland, Lord Cromer, 80 – 1.
539BN, 348 – 55.
540Compare Baring to L. Mallet, 27 Feb. 1883, CP/1 Mallet Correspondence. And BN, 348 –
55.
5416 Mar. 1883, CP/1, Mallet Correspondence.
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طلبًالندنإلىالقضيةبإحالةقرارًافيهإتخذقصيرًااجتماعًاالملكنائبمجلسعقد
تبكيرًاالتواريخأكثر، وهومارس17فىسمالإلىاإلنتقالقبيلللمشورة، وذلك

هذاأنخصومهعتبرا، والملكنوابمنسبقوهمنعهودفىأوعهدهفىسواءباإلنتقال
فىRudward Kiplingكبلنجرودواردذلكعن، وعبرمشينإنسحابالمبكراإلنتقال
:ختامهافى، جاءمارس29فىنشرتقصيدة

،الوطنيينغضبعن) ريبون (فكرتهبسبب
،الهند، وثارتعارضت

الهند،غضبيشتدوعندما
"النقاشإنتهى: "يقولنجده

بصحتىيضرفالحر
.الهماالياثلوجإلىأحن

،بمنصبهالخاصةالسلطاتوبفضل
بها،يتسمالتىوالمراوغة

األمة،نصفعنأذنيهأصم
وحدها،تزمجروتركها
المثير،) ماهاب (تشريعومعه
.542وطاربجناحيهخفق

القنصللمالتكخلفمصرإلىباالستدعاءطلبًابارنجتلقىسمالإلىالوصولوبعد
الموافقة، قررهناكإلىبالذهابلهالترخيصفىريبونتردد، ورغمالعامالبريطانى

كانعندئذ.. وإصالحاتهالملكلنائبضربةتوجيهتمامًايعنىذلك، وكانالطلبعلى
ووفقًا. الهندية – اإلنجليزيةالصحافةنتباهاأثار، مماإلبرتلقانونالصريحبارنجتأييد
.543تمامًاريبونمثلللهجوميتعرضالمالحظات"، كان "فىذكرهلما

542Rudyard Kipling, "A New Departure", In Early Verses, 184 – 5. Ma – bap is translated as
ingratiating.

543BN 348 – 55.
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ألقاهخطابففىالقضية؛ هذهفىتصرفهحولالشكوكبعضلديهكانتبارنجأنغير
عليهأنالهند، أحسشرقجمعيةلهأقامتهاالتىالتوديعحفالتبإحدىأغسطس27فى

موافق "أنهأكد، ولكنهمارسمنالتاسعفىالملكنائبمجلسجتماعافىصمتهتفسير
،المبادئمعيتمشىذلككان، طالمابهقدمالذىاألصلىالنصفىالقانونعلى" تمامًا
.544شهورتسعةقبلأبداهالذىبرأيهمتمسكًازالماوأنه

فىنشر" عشرالتاسعالقرن "لمجلةكتبهمقالفىبإسهابنظرهوجهةبارنجوقدم
منموقفهعناألساسىالتعبيرالمقالهذا، ويعدإلبرتقانونعنفيهأكتوبر، دافع

وبينداربينهالذىالنقاشمستخدما،لندنفىريبونمركزتقوية، بهدفالموضوع
بينالصراععنتعبيرًاعتبارهاابالقضيةإلىالمقالويشيرالهند،مغادرتهقبلريبون

الملكىالمرسوموفقالهندتحكمأنيجبكانإذاماحولمتعارضتينمجموعتين
جانبصاغهالذىالهنود"، للوطنيينمعاديةرجعيةسياسةيتبنىالذى "1858فىالصادر

الصحافةبتأييديحظىالذىالسابقالوضعبارنجأيدوقد. بالهنداألوروبيةالجاليةمن
.545المدنيةالخدمةفىالهنود، وإدخالالتعليمالحرة، وبترقية

عنالدفاعجمعية "إنشاءإلى، وأدتالصيفخاللإتساعًاإلبرتقانونمعارضةزادت
الحكومةدوائر، ولكنبموقفهمتمسكًاريبونبالهند، وظل" الهنودواإلنجليزاألوروبيين

وزيربردجاءماضوءعلىالقانونعلىتغييراتإدخالضرورةعلىإجماعسادها
إلىريبونجنوحوراءكانبارنجرحيلنتظار، ولعلاطوليوليو، بعد24فىالهند

،وإلبرتسواهالقانونيؤيدمنالملكنائببمجلسيعدلموسط، بعدماحلعنالبحث
حقمن، فأصبح1884ينايرفىالقانونمنمعدلةنسخةإقرارتممطولةمفاوضاتوبعد
نصفيكونأنضرورةعلىيصرأناألوروبيينمناإلقليميةالمحاكمأماميحاكممن

مواجهةفىتنازالتتقديمإلىحاجةفىريبون، كاناألوروبيينمنوالمدعينالمحلفين
،للمتعلمينالعامالرأىنظرفىيسقطالهنود، فالاإلنجليزنظمهاالتىالتنظيمفائقةالحملة

فعدد، قلمزلةأنهاالمرجحغريبة، ومن" شهورتسعة "إلىاإلشارةZetland, Lord Cromer, 80 – 1منمقتبس544
لرسالةسابقنقاشإلىيشيركانربماذلكومع. إلبرتلقانوناألولالمشروعرأىأنتسعة، منذوليسستةالشهور

.إيدن
545Evelyn Baring, Recent Events in India, Nineteenth Century 14 (Oct. 1883), 572, 586.
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بقيادةالهنديةالوطنيةللحركةاألولىالمرحلةتشجيعفى– عامة – الفضلإليهويعود
.التالىالعامفىتأسستالتىالهندىالوطنىالمؤتمر

قضاهاالتىاألخيرةالشهورعلىالكثيفةبظاللهاألقتقدإلبرتقانونمسألةأنشكوال
المباشرة،الضرائبنظامإلدخالالكبيرينمشروعيهأنذلكإلىأضفنابالهند، فإذا

،معلقينظال، قدالخاصالمالرأسباستخدامالهندفىالحديديةالسككنظاموتطوير
دائرةخارجكانالذىالحربىاإلنفاقضحيةكانتاالثالثموازناتهمنإثنتينوإن

الشهورفىتوقعاتهمنأقلجاءريبونحكمفترةعلىتأثيرهإنالقول، يمكنسلطته
بهأحسيكونقدماولعل. 1880عامإنجلترافىالوزارةاألحرارحزبلتولىاألولى

الهنود، وأنالفالحينمنالماليينأعباءمنقللتسياساتهأنشعورههورتياحامن
فىأكلهيأتىقدوالماليةاإلدارةمركزيةاللتحقيقريبونمعالمشتركمشروعه
بإثارةالهندفىاآلنيذكرانوريبونكونهبطرفةيقبللمأنهالمؤكدومن. المستقبل

إعتبروهلقانونالهنودجانبمنعكسىفعلردالهندية، وإثارةاإلنجليزيةالمعارضة
.الليبرالىاإلصالحإجراءاتمنلهأهميةالإجراء

مصرإلىاالستدعاء
العودةبارنجعلى، عرض1883مايوفىإلبرتقانونحولالجدلحتداماغضونوفى
هذهأنرأى، وقدالدبلوماسىالسلكفىمفوضوزيربدرجةعامًاقنصًالمصرإلى

مباشرةذلكيلىثمالمصريةاإلدارةلتنظيمأخرىمهمةقيادةيتولىأنتعنىالوظيفة
أنشك، وال1882سبتمبر – أغسطسفىوقعالذىللبالدالبريطانىاإلحتاللإنهاء
حكومةفىزمالؤهكانكماالمصريةبالشئونمباشرتصالاعلىيظلأنحاولبارنج

.الشئونتلكفىيستشيرونهلندنفىاألحرارحزب

إلىبهبعثخطابفىالموضوعهذاحولاألولىأفكارهبعضعلىنقفأنويمكن
كانتالتىللقاهرةقصيرةزيارةبعدالهندإلىاألخيرعادبعدما1882يوليو19فىليال

يتبناهاالتىتباعهما، تلكايمكنسياستينثمةأنعلىمعكأتفق: "باإلضطراباتتموج
هىكولفنسياسةأنأيضًامعكوأتفقColvinكولفنيتبناهاالتىأوBluntبلنت



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

221www.RaoufAbbas.org

حثالذىلإلمبرياليةالمعادىالشاعربلنتولفردنشاطإلىإشارةهذااألنسب"، وفى
إقالةبعد" الوطنيةالحكومة "أسماهاماقدمتهالذىبالبرلمانالقبولعلىجالدستونوزارة
أوكالندالماليةالمراقبةفىبارنجخليفةإلىإشارة، وكذلك1881سبتمبرفىباشارياض
كثيرًا،األموريتعجلبلنتأناإلعتقادإلىبارنجتجهابلنيير، ودىسلوك، وكذلككولفن

المراقبةأنورأى", نفسهبهليشنقكافيًاحبًال "عرابىألعطىبالقاهرةكانلووأنه
Quayدورسيهوالكى" البريطانيةالوزارةمقر "ستريتداونجعلىكثيرًاإعتمدتالثنائية

D'Orsay) تضمنالذىكولفنعلىبالتأكيدهذاويصدق). الفرنسيةالخارجيةمقر
تحديًاتمثلعرابىحركةأنجالدستونحكومةإلقناعحملةشنلندنعلى" إعتماده"

بلنييردىعلىتصدقالبارنجمالحظة، ولكنبرمتهاألوروبيةالمراقبةلنظامأساسيًا
النتيجةأنبارنجالخط، وقالنفسإتباعحاولعندمابالقاهرةمنصبهفقدجزئيًا، فقدإال

عندمامبكرةفترةإلى– رأيهفى – تعودالمشكلةأصول؛ ألنالمراقبانفعلمهماواحدة
مظاهرتهمأدتالذينالمصرىالجيشضباطمعاقبةفىالرغبةالمصريةالحكومةتبدلم

.1879546فبرايرفىنوباروزارةإسقاطإلىالتمردية

طرحهامعينةأسئلةعلى، ردًا1882سبتمبر18فىبارنجكتبهامطولةمذكرةوتتضمن
، تتضمننورثبروك، واللوردالبريطانىالخارجيةوزيرGranvilleجرانفيلاللوردعليه

الفكرةالعسكرى، وجاءتاإلحتاللوقوعبعدإتباعهاالواجبالسياسةبشأننظرهوجهة
مصر ؟"فىالنظامإقراريمكنكيف: "سؤالعلىردًابالمذكرةطرحهاالتىالرئيسية

الذىالخطأيكنتامة، فمهمامعارضةمصرعلىالحمايةفرضيعارضبأنهبارنجفرد
حكمفىحقهابتقويةقامتأمة، قدالمصريونعتبرهاماأنأرىفال "عرابىفيهوقع

تحمليتضمن– البريطانيةالنظروجهةمن – االتجاهذلكأنذلكعلىزد" نفسها
مهمةتركيجبثمالسودان"، ومنيقصد "الجنوبيةالبالدبمستقبلتتصلكبرىمسئولية

القيامعنعجزهعلىدليلوجودحالةفىإالالمهمةبهذهليقومالخديوإلىالنظامإقرار
حسنًاسيرًااألمورسارتإذاكلمصر، وعلىعلىالحمايةإعالنعندئذالحل، فإنبذلك

.مناسبًاختيارًاايمثالنوشريف، ورياضبنفسهوزراءهيختارتوفيقتركيجب

546LP, MS Eur. F 132/39.
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لتدخللمحدودةسلطةممارسةيتولىمنباستبدالالثنائيةالرقابةبإنهاءبارنجونصح
يمكنماالمالىاإلصالحمجالفىهناكيعدفلم "واإلنجليزىالفرنسىبالمراقبينالمباشر

منأنرأىكلللنظر، وعلىالفتةعبارةفىقولهحدعلى" أنفسهمالمصريونيفعلهأن
مساعدةيفضلأنهرأىوأخيرًا. كبيرةبسرعةيتحركواأناألوروبيينعلىالواجب
ماسوى-اعتقادهفى –تستغرقالمهمة، وهىسلطتهدعائمتوطيدعلىللخديواإلنجليز
.تقديرأكثرعلىشهرًا12 – 6بينيتراوح

بأنهبارنجعليهرداألحرار، أحدهماحزبحكومةبسياسةيتصالنآخرينسؤالينوثمة
، وبالنسبةعليهعقوبةتوقيعذلكعلى، وفضلويعدمليحاكمللخديوعرابىتسليمضد

فىيصبالعثمانيةالدولةعنمصراستقاللأنفىرأيهعنأعرباآلخرللسؤال
سلسلةاألجنبية، وهىاإلمتيازاتإلغاءإلىيؤدىقدذلكومصر؛ ألنبريطانيامصلحة

أنرأىالتىالعثمانيةاإلمبراطوريةفىالحمايةمننوعًالألجانبتعطىالتىاإلتفاقيات
مصرفىاألوروبيةالمصالححمايةإمكانيةمعاألهميةمنبالغةدرجةعلىإلغاءها

.أخرىأوبصورة

، تستطيعالسويسقناةعلىالسيطرةإتماممعأنآخر، رأىسؤالعنإجابةوفى
اإلمبراطوريةبمستقبلوتتصل" (الشرقيةللمسألة "الالحقةالتطوراتمراقبةبريطانيا

.547كتراثابال) العثمانية

جاءعندمااألساسيينجالدستونمستشارىعيوننصبوضعتقداآلراءتلكولعل
مجلسكانمصر، ولمامنمنظمبريطانىجالءعمليةتنفيذكيفيةفىالبحثوقت

السفيرDufferinدافريناللوردإرسالتم؛ فقدنفسهعلىمنقسمًاالبريطانىالوزراء
إعادةإجراءاتحولللخديوالنصحلتقديمنوفمبرفىمصرإلىستانبولافىالبريطانى

بعدالمصريةالماليةعلىالثنائيةالمراقبةنظامبإلغاءأخرىخطوةتخذتاو. سلطتهبناء
تقريروحدد. واحدبريطانىمالىمستشاربالمراقبينفرنسا، واستبدلمعشاقةمفاوضات

لها، دونحلعنالبحثيجبالتىاألساسيةالمسائل1883فبرايرفىالمؤرخدافرين

547Baring, "Very Confidential Memorandum on the Present Situation in Egypt", 18 Sept.
1882, CP/2, Fo 633/99.
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أضعأنعلىكانإذا: "التقريرمستهلفىمؤقتة، ويقولحلولسوىتقديميستطيعأن
البريطانىللمقيمالعليااليدالنظر، فإنوجهةإلختلفتالهنديةالدولةنسقعلىاألمور
تحقيقيستطيعسنواتخمسخالل، وفىإلرادتهشئكليطوعتجعلهأنتستطيع
حسابعلىتحققتقدالمنافعهذهأنيعتقدونسوفالمصريينالبالد، ولكنرفاهية

كاناإنجلترافىالعاموالرأىالملكةجاللةحكومةأنذلكإلىأضف. السياسىاستقاللهم
األرضعلىيتعقدصنعناهالذىالنسيجنجعلأالقطعًاالمهممن، ولكنالحلهذاضد

.548"إنسحابنابمجرد

والشرطة،الجيشتنظيمبإعادةالبدءهووالنظاملألمندافرينإرتآهالذىالحلوكان
لمجلسكبديلنيابيينمجلسين، وإقامةبالمصريينالمختصالقضائىالنظاموإصالح
دافرينتوصياتالعمومية، وكانتوالجمعيةالقوانينشورىمجلسهماالنوابشورى
بارنجوجدهالذىللعملالوحيدالدليلهىقترحهاالذىالجديد، والنظامتقريرهفىالواردة

.مصرفىالمنصبتوليهعند

عليهكانأنه، وخاصةالمنصبقبولإلىدعاهالذىللسببتسجيًالبارنجلنايتركولم
تعرضأنهنتصورأن، ويمكننالندنإلىأوًالالتوجهدونمصرإلىمباشرةاالتجاه

الذىالمراقبةنظامأنأحس، وربمابلندناألحرارحزبحكومةفىزمالئهلضغوط
منيكونأنأيضًاالممكن، ومنإصالحإلىحاجةفىمصرفىإقامتهعلىساعد
برنامجألنالبرلمانلدخولهداعىالأنه1880عامنصحهجالدستونأنالقبولأسباب
نشرهمقالفىذكرمانحوبعد، علىيكتمللمالماضىفىوضعالذىاألحرارحزب
.549حياتهأيامأواخرفى

أبلغأنبالنظر، فبعدجديرةأهميةعلىومصربارنجموضوععلىليالتعليقوينطوى
أظن: "قائًالالهند، مضىسيتركبارنج؛ ألنباألسىيشعرأنه1883مايوفىباربراأخته
يوجد، والهناكاألموربكليلمأنيستطيعالهند، فهومنلهمناسبةأكثرمصرأن

548Dufferin to Granville, 6 Feb. 1883, PP (1883), 83, 129.
549"The Politician Wordsworth", The Spectator, 11 Dec. 1915, repr. Earl of Cromer, Political

and Literary Essays, Third Series (London, macmillan 1916), 261 – 2.
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العظيمةبالقوةاإلحساسبالهند، فهذاالموظفينكباربهايتمتعالتىالمطلقةالسلطةبمصر
.550"هناكالعملإلىيسرعبارنجيجعلالوزارةفىالسلطةوضعف

صاغهاالحاللواقعأقربكانتلعلهالبارنجآخرزميلأبداهامهمةمالحظةوهناك
:نفسهااأليامتلكفىمصرإلىبارنجنقلعنشعرًا

معروفالصبربفضيلةنمتعه
نفدإذاأنه، أعتقدولكن

يتأوهسوفمصرشعبفإن
551بارنجفىالشرمنالكثيرفهناك

550Lyall to Barbra Lyall, 25 May 1883, LP. MS Eur. F132/8/9 a.
منإقتبسناهاوقدالكتبمنالعديدفىونشرتومعروفةمتداولةكانتالقصيدة551

Encyelopaedia Britannica (1910), 484.
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الثالثالباب
مصرحكم

)1883 – 1907(
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العاشرالفصل
مصرفىالتمترس

)1883 – 1885(

البريطانىالمعتمددارإقامة
فىفوصلها– بارنجإيفلنالسيرأصبحبعدما – مباشرةالقاهرةإلىالهندمنبارنججاء
دارمنتخذا، وإلقامتهمقرًامنهاتخذاحيثالمغربىشارعإلىعاد – 1883سبتمبر11

مقرًاأصبحالذىالبيت، وهولعملهمقرًاAlexander Bairdبيردألكسندرالسيريملكها
ووصف. 1893552ديسمبرفىالبريطانيةالمعتمديةنتقالابعدTurf Clubكلبللترف
ومتهالكة"،صغيرة "، بأنها1885عامبهاعملهبدأالتىالدارHarry Boyleبويلهارى

وكلمة. 553"خارجهمنللمبنىالملتقطةالفوتوغرافيةالصورعنالوصفهذاويختلف
ماالتىالحاجاتلتلبيةكفايتهاحسبتوصف؛ فالمساحةحالأىعلىنسبية" صغيرة"

.أهميتهاإزدادتأنلبثت

كانثمومن. 554بديلأوسعمقرعنيبحثونوموظفوهبارنج، كان1886فبرايرومنذ
توافقحتىلندنعلىضغطهأثناءالمكانضيقعنبالحديثللمبالغةالدافعبارنجلدى
إلىكتب1886عامأواخرففى؛ البريطانىالمعتمدلدارومريحمالئممقربناءعلى

لفترةالبريطانيةالخارجيةوزارةتولىالذى– Earl of Iddesleighإيدسالىاللورد
إلىيضطرالذينالضيوفعددتستوعبأنمنأصغراالستقبالحجراتأن– قصيرة
وزوجتىلىمحدودةمساحةسوىتوجدال "النومبغرفيتعلق، وفيمالهمالدعوةتوجيه

ريبوناللوردزيارةعندحدثكما – زواراستقبالعلىكان، فإذاوالمربياتوالطفلين
أضطرألننىمالية، نفقاتوتحملللمتاعبتعرضت– الهندمنعودتهأثناءالملكنائب

فىتماماًأحرقالذىالمبنىجديد، وهومبنىإلىأخرىمرةنقل) البريطانيةالجاليةنادى (Turf Clubكلبالترف552
.1952يناير26القاهرةحريق

:مجلةفىنشر" اللوردبيت: "رفعتسميرفىللمبنىصورةتوجد553
Cairo Times, 29 Apr. 1999; Boyle, A Servant of Empire, 39.

554Letters From R. H. Boyce, Cairo To The First Commissioner For Works, London, 16 Feb.
1886 (Copy in the Chancery of British Embassy, Cairo.(
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الذىبالمبنىيتعلق، وفيما555"الفنادقأحدإلىوأوالدىزوجتىإرسالإلىالحالةهذهفى
المساحة،صغيرتاإثنتينحجرتينمنيتكونالديوانإنالمعتمد، قالدارمكاتبفيهتقع

يمكنالالحرارةشديدةالمائدة، واألخرىلمستلزماتمخزنًااألصلفىكانتإحداهما
تكدسبينمامعهالعاملينعددجملةهمأفرادستةفيها" محشور "صيفًافيهاالعمل

.556مكانفضلوجد، حيثماالمبنىأنحاءمختلففى) األرشيف (المحفوظات

، ولكنلمعاونتهمدربدبلوماسى– بالقاهرةاألولىالشهورفى – بارنجلدىيكنولم
إدوينإليهنضمافقدمصرعنالسريعالبريطانىالجالءإمكانيةلتعليقنظرًا

Geraldبورتالجيرالدهماآخراندبلوماسيانبهلحق، ثمEdwin Egertonإجرتون

PortalإليوتوفرانسسFrancis Elliotشامىالعسكرى، ومترجمالملحقأضفنا، فإذا،
لبث، وما1885يوليوفىأفرادستةكانالمعتمدبدارالعاملينعدد، فإنالديوانوكاتب

، فحلالعملفىاالستمرارعنأعجزهمرضًامرضأنعرنجىنيقوالالشامىالمترجم
.557إستانبولفىالبريطانيةالسفارةمنقادمًابويلهارىمحله

البريطانىالمعتمددارلبثت، مااإلحتاللبعدبريطانياكسبتهالذىالجديدللوضعونظرًا
المصرية،الحكومةوزراءنتظامابعليهاالقاهرة، يترددفىالسلطةمركزأصبحتأن

كما. مصر، وغيرهمفىاألوروبيةالجالياتوممثلىاألخرى، األوروبيةالدولوقناصل
لويدكليفورد: المصريةبالوزاراتاإلنجليزالمستشارينمعبارنجاجتماعاتمقركانت

Clifford Lloyd) مونكريفسكوتوكولنالداخلية)، وزارةوكيلColin Scott

Moncrieff) قبلدافريناستخدمهالذى) العموميةاألشغالبوزارةللرىالعامالمفتش
)بعدفيماأبرنوناللورد (Edgar Vincentفنسنتوإدجارالقاهرة، إلىبارنجوصول

مستشارًاكولفنأوكالندليخلفبارنجهختارا، وعمرهمنوالعشرينالسابعةفىكانالذى
.1883أكتوبرمنإعتبارًاالماليةلوزارة

555Baring to Iddesleigh, 26 Oct. 1886, CP/2,PRO, FO 633/5.
556Ibid.
.1899ديسمبر8فىحديثاً، إالأنشئالذى" الشرقىالسكرتير "منصبعلىبويليحصللم557

)Boyle, Servant of Empire, 39; BP, Box A, file 3.(
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تلكبعضفىجرىلماصورة – بإنتظاميكتبهاكانالتىيومياتهفى – فنسنتويعطينا
ففى؛ العملفىبارنجتبعهااالتىالطريقةعنعامةصورةلنايقدم، كمااالجتماعات

المصريةللحكومةماليًاسكرتيرًاكانالذى– Julius Blumبلمجوليوسحضرهاجتماع
األعمالجدولعلىالرئيسىالموضوع، كان1883ديسمبر21فىعقد– بعيدزمنمنذ
عامعليهكانتماإلىالمصريةالحكومةمصروفاتتخفيضإلىالعاجلةالحاجةهو

عند" بغيضًاشخصًا "نفسهمنيجعلأنينوىبأنهبالقولاالجتماعبارنج، واستهل1880
تقديمعلىدورهميقتصرال، فالبريطانيونالموضوعبهذايتعلقفيماالمصريةالحكومة
حولنقاشدار، ثمبهأشارواماتنفيذعلىاإلصرار، بلفحسبوالنصحالمشورة
باشالشريفمباشرةالكتابةيرىبارنجوكان. الرسالةهذهبهاتصاغالتىالطريقة
غيرقدبارنجأنوبلمفنسنتالحظالتالىاالجتماعفى، ولكن558النظارمجلسرئيس
"هائلةبنسب "تتعلقالمسألةأنوجدديسمبر24و23فىخطابهبعدأنهأبلغهم؛ فقدرأيه

العامالتخفيضإليهيصلمعينحدوضعفىتتركزالجديدةالخطة، وأنالمصروفاتمن
مدير (Fitzgeraldوفيتزجيرالد، ، وبلمفنسنتمنلجنةتشكيل، ثمالمصروفاتفى

أيضًا، فتمتالماليةناظراللجنةإلىينضمأنبلمقترحا، والتفاصيلفىللنظر) الحسابات
.559ذلكعلىالموافقة

الوجوديعنيهعماتعبرالتىللتصرفاتبؤرةأيضًاالبريطانىالمعتمدداروكان
يحرسها) الخيولتجرها (خاصةعربةيستخدمبارنج، فكانالمصريينعندالبريطانى

عندماأوالخديولمقابلةعابدينقصرإلىيتوجهعندما، وذلكالبريطانىالجيشجنود
مهمة، أوشخصيةالستقبال) الحديدباب (بالقاهرةالحديديةالسككمحطةإلىيذهب

ذاتهابارنجأسرةأصبحتكذلك. البريطانىللجيشالمعتادةالعسكريةالعروضلحضور
وكبارللمستشارينوالرقصالعشاءحفالتمصر، تنظمفىالبريطانيةالجاليةرأسعلى

منالحفالتتلكإلىيدعبالقاهرة، ولممرورهمعنداإلنجليزمنالقومولعليةالضباط
، مماالمصريينمنقالئلوأفرادالجركسية – التركيةاألرستقراطيةسوىالبالدأهل

558Vincent, Memo of conversation with Sir E, Baring, Diary 21 Dec. 1883, DP. Add. Ms
48948.

559Ibid, 26 Dec. 1883.
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خاصة، ورمزًاوالبريطانىعامةاألوروبىللتضامنقلعةالبريطانىالمعتمددارجعل
.البريطانىللنفوذالجديدللتصاعد

عنها،رغمًاأوبرضاهاأنفها، سواءرغماألولىالسيدةموقعفىنفسهاإيثلووجدت
للقنصلاإلنجليزيةالزوجةBarrereباريرمداموبينبينهاشديدةكانتالمنافسةأنرغم
إيثلمطالبةعلىإحتجاجهاباريربمدامتتصلالتىالحوادثبين، ومنالفرنسىالعام

واجباتمنذلكإنرأتالكاثوليكية؛ ألنهاالخيريةلألعمالللتبرعحملةبرعاية
أدتأخرىحوادثوثمة. 560الكاثوليكيةالدولأكبرمنفرنسابإعتبارالفرنسيةالقنصلية

أنفنسنتيذكرهلماوالبريطانية، فوفقًاالفرنسيةالقنصليتينبينالعالقةتوترإلى
مداممراقصةرفضنفسهبارنجأسبوع"؛ ألنلمدةغضب "حالةفىظلواالفرنسيين

.561البريطانىالمعتمددارأقامتهحفلفىبارير

مضنعملفىالمزدحمةالمعتمددارفىغارقًااألولىالسبعةالشهوربارنجقضى
للمؤتمراإلعدادعلىليساعد1884أبريلفىلندنإلىاستدعاؤهيتمأنقبلمتواصل

1884العاممناألولىالثالثةالشهورأنبعدفيماكتبالمصرية، وقدالماليةعنالدولى

األولىالمراحلعنالناجمةالضغوطمعالتعاملعليهكان؛ إذحياتهفتراتأسوأكانت
:مبتئسًا، متوترًا، بالعملمريضًا، مرهقًاكان، فقد562الخرطومفىجوردونجيرالدلمهمة
تتولىجوارهإلىإيثلكانت، فقدوعيوبهمزاياهلهواحدمكانفىوالسكنىفالعمل
عارضينإليهيأتونمعاونوهكانناحية، بينمامنوهمومهمشاغلهوتشاركهرعايته

.أخرىناحيةمريضًا، منيكونعندماحتىوقتأىفىالمشاكل

الجالءتعليق
عليهمحدودة، فكان– الخارجيةوزير – جرانفيلمنبارنجيتلقاهاالتىالتعليماتكانت

تنص، وهىدافريناللوردتلقاهاأنسبقالتىالتعليماتضوءعلى– ببساطة – يعملأن
بمااإلدارةجوانببعضالسلطة، وإصالحبناءإعادةبشأنللخديو" النصح "توجيهعلى

560Vincent, "Notes: M. Barrere and the Conference", Diary, 20 July 1884, DP. Add. MS
48948.

561Ibid.
562Cromer, Modern Egypt, I. 417.
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على – ذلكوراء، وكانالمحلىالقضائىالنظامتحسينعلى، واإلشرافالجيشذلكفى
كانوإذا. اإلمكانبقدراألجلقصيريكونسوفالعسكرىاإلحتاللأنتأكيد– حالأى
عززت، فقدبلندنالحكومةعندأهميةمنالخطلذلكمامدىحولبارنجعندشكثمة

نورثبروك، ومنجالدستونمنتلقاهاالتىاألحرارحزبوزارةأعضاءمراسالت
حكومةيقصد (الرئيسيةمشكلتناإن: "سبتمبر5فىبارنجإلىكتبالذىخاصة، 
.563"القاهرةمنسالمةقواتناعودةكيفيةهو) األحرار

،األولالمحلفىالمنصبقبللماأيضًا، وإالبارنجبهإلتزمالذىالخطهوهذاكان
التقدير،موضعالمصريةللحكومةاإلصالحىدافرينإطاروضعقديكونأنوالبد
النبرة– أيضًا – يقدرعضوًا، وأنالثالثينذىالقوانينشورىمجلسيتضمنالذى

منتخبةغيرجمعيةإيجادعلىيقومالذى" األساسىنظامه "منتبدوالتىاألرستقراطية
.564"همجًاورعاعًاجاهًالشعبًا– "نصًا – تناسب

منهاالبريطانيةللقواتسريعنسحاباتنظيمحالةفىخاصةبمزايايتمتعبارنجوكان
شريف: البارزينالثالثةالوزارةالخديو، ورؤساءمثلالسياسيةبالشخصياتمعرفته

رسائلهلهجةكانتفقد. الماليةمصربأحوالالطويلةخبرتهونوبار، وكذلكورياض
أكتوبر،14ونوفمبر17فىجرانفيلإلىرسالتينففىبالرزانة؛ تتسملندنإلىاألولى

إلى6700مناإلنجليزالقاهرةحاميةجنودعددإنقاصقتراحاعلىالقدرةنفسهفىوجد
مجلسأعضاءأصابوحقًا565القاهرةخارجالقواتجميعإنسحابمعجندى3000

سلطةإليهاوصلتالتىالضعفمنالدرجةوصفعندماباإلنزعاجالبريطانىالوزراء
نتيجةأيضًابلوحدها) العرابيةالثورةيقصد (األخيرةاألحداثجراءمنالخديو، ليس
.566"لحكومتهمالجائرةالتصرفاتمنالناسحماية "إلىهدفتالتىدافرينإصالحات

مصر، ولذلكفىالمحلىللمشهدورديةصورةرسمدافرينإنبقولهالرسالةبارنجوختم
الراميةالبريطانيةبالسياسةالمتعلقةاألساسيةالتناقضاتعلىيركزأنواجبهمنكان
.نفسهالوقتفىعنهبعيدًاالسلطةينقلكانالخديو، بينماسلطةاستعادةإلى

563Quoted in Zetland, Lord Cromer, 27 – 8.
564Dufferin to Granville, 5 Feb. : 1883, PP (1883), 83, 94, 129.
565CP/2, FO 633/5.
5668 Oct. 1883, CP/2, FO 633/6.
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الخطواتمنعددتخاذاإلىالدعوةيبدأأنإلىبارنجاألفكارهذهمثلدعتوقد
القواتخروجبعدمصرفىالفوضىمنحالةوقوععدمتضمنالتىالضرورية
تلكوكانت". مصرفىبقاؤنايطولأاليجبإنه "إفتراضأساسمنها، علىالبريطانية

التىالقضايابعضعلىالتأكيدذلك، وتضمن567جالدستونمثللرجلحتىمقنعةالفكرة
أنجرانفيلإقناعمحاولتهبينهامن). 1880 – 1877 (بمصرالسابقةخدمتهخاللأبرزها

الرجوعمنبدًالعليهللموافقةمصرفىلإلصالحمتكامًالمشروعًااألوروبيةللدوليقدم
.حدةعلىمسألةكلفىإليهم

بتأييدالبريطانيةالحكومةإقناع، حاولصعوبتهبحجةاإلقتراحهذارفضوعندما
أحدهما: اإلضطرابتعانىالتىالمصريةللماليةاالستقرار؛ لتحقيقآخرينإجرائين
تستعينالمصريةللحكومةقرضعقدالتصفية، وثانيهماقانونلتعديلالدولمعالتفاوض

تعويضاتفىتتمثلالعرابية، وهىالثورةعننتجتديونمنعليهاماسدادعلىبه
للتدميراألجانبممتكاتتعرضعننجمتجنيهمالييناألربعةعلىتزيدمستحقة

ومرة. 1882يونيوفىلإلسكندريةالبريطانىالقصفأعقبتالتىالشغبحوادثخالل
المالية، لموزيرChildersتشيلدرز، وخاصةالبريطانىالوزراءمجلسيبدأخرى، لم

هذهلمناقشةدولىمؤتمرعقدعلىوافقآراء، ولكنهمنبارنجطرحهلماتحمسًايبد
.1884يوليوفىلندنفىعقدهتموغيرها، وقداألمور

الحكومةأرسلتهجيشهزيمةأنباءوصلتعندماجذريًاتغيرًابكاملهالوضعوتغير
لمواجهةHicksهكسالكولونيلهومتقاعدبريطانىضابطبقيادةالسودانإلىالمصرية
1881مايوفىأعلنتقدالمصرىالحكمضدثورة، وكانتالسودانغربإنتفاضة

أنهليدعىالدينىالمدتصاعدظروفاستغلمتدينرجلأحمد، وهومحمدبزعامة
علىتحملاللهمنالهدايةتستمدمبشرةشخصيةبأنالمسلميندعنإعتقادالمهدى، وهو

تسعاو. 568االجتماعيةاألزمةحتدامازمنفىاإلسالمبالدإلىالصالحالحكمإعادةعاتقها

567Baring to Granville, 28 Oct. 1883, CP/2, FO 633/6, "Edward Hamilton, The Diary of Sir
Edward Walter Hamilton 1880 – 1885, ed. Dudley W. R. Bahlman (Oxford Clarendon Press

1972). 503.
568P. M. Holt, The Mahdist State in the Sudan, 1881 – 1898, A Study of Its Origins,

Development and Overthrew, (Oxford, Clarendon Press 1958), 22, 42 – 3.
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مصريتينعسكريتينقوتينهزيمةفىقواتهنجحتعندماكبيرًاإتساعًاحركتهنطاق
البحرسواحلإلىالثورةمتدتا، و1882سبتمبرفىعددًا، وذلكوأكثرتسليحًاأفضل

األساسيةالمصريةالقاعدةسواكنمشارفعلىالمهدىأتباعأصبحشرقًا؛ حيثاألحمر
إلىالصحراءعبرميًال250نحوبعدعلىالنيلعلىتقعالتىببربرةمصرتربطالتى

22فىالقاهرةإلىهكسقادهالذىالجيشعلىالتامالقضاءأخبار، ووصلتالغرب

.1883نوفمبر

هدد، بلفحسببالسودانالمصرىالحكمبزوالقوةمنالثورةأصابتهمايهددولم
الثورةأنسوءًاالموقفزيادةأسبابمنذاتها، وكانمصرعلىالمهدىجيشبزحف
جيشتكوينعمليةكانت، وعندماعرابىقادهالذىالمصرىالجيشحلوقتفىوقعت

هناكوكان. والتدريبالتنظيمحيثمناألولىمراحلهافىمازالتللشرطةجديد، وقوة
أجلإلىالسرعةوجهعلىمصرمنالبريطانيةالقواتنسحاباتأجيلأحدهماإحتماالن

تتعلقالصعبةاألسئلةمنلعددإجابةعنالبحثإلىالحاجة، وثانيهمامسمىغير
يتمالتهديد، وكيفخطورةمدىما: المتفاقمةاألزمةإزاءتباعهااالواجببالسياسة

البريطانيونومستشاروهاالمصريةالحكومةبهاتقومالتىالمحددةاألدوارإحتواؤه ؟ ما
الجيش) قائد (سردارEvelyn Woodوودإيفلنالسير، والجنرالنفسهبارنجوخاصة

ذلكتأثيرالعسكرية ؟ ومدىالحمالتتكاليفسداديتولىالذىالجديد ؟ ومنالمصرى
بالنسبةسواءالبريطانيةالحاميةدوريكونمستقبًال ؟ وماذاالمصريةالماليةعلى

أنتعقيدًاأكثراألمورجعلذاتها ؟ وممامصرعنالدفاعأوبالسودانالسلطةالستعادة
للنصائحالدقيقالتنفيذحجمًا، مثلأكبربمشكالتترتبطالتساؤالتهذهعلىاإلجابة

فىالبريطانيةالمصالحوبريطانيا، وحمايةمصربينالمسئولياتالبريطانية، وتحديد
بينالبريطانيينمنالمعنيونحولهايختلفالتى) المصالحتلككانتمهما (األدنىالشرق

.المتنامىوالتنازعالتشكك

يناضالنالرجالنكانكيف– عندئذ – وجرانفيلبارنجبينالمتبادلةالمراسالتوتبين
الوقتفى – بارنجالجديدة، وكاناألوضاعلمواجهةعملهيجبماإلىالتوصلأجلمن

باستجابةالخارجيةوزيريزود، بلفحسبالسياسىخطهبإيضاحيكتفىال – نفسه
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إلىاإلشارةوجاءت. بتشكيلهاوضعهلهسمحاستجابةالمهدى، وهىللتهديدالمصريين
تقريرعلىردًاجاءتالتىنوفمبر25المؤرخةجرانفيلرسالةفىالقضايامنالكثير
أنيرىالبريطانىالوزراءمجلسإنالمصرية، وقالالعسكريةاالستعداداتعنبارنج

علىفقطتعتمدأنوحدها، وعليهاالمصريةالحكومةعاتقعلىتقعالكاملةالمسئولية
.569مواردها

األمرفىمتورطةبريطانياأنمؤداهشخصىاستنتاجإلىوصوًالأسرعبارنجوكان
مناألكبرالجانبخصص، ولذلكالبريطانىالوزراءمجلسيتصورمماأعمقبشكل

منمتنوعلعدداالستجابةعلىبإجبارهاموقفهاإيضاحعلىلندنلحثمراسالته
عنللدفاعالعثمانيةحتىأوالهنديةأوالبريطانيةالقواتاستخداممثلالممكنةالسياسات

منالتعليماتمنمجموعةتلقيهالنتيجةوكانت. 570بربرة - سواكنوطريقسواكن
يوصىأنبارنجمنفيهطلبالذىديسمبر13المؤرخخطابهفيها، بماجرانفيل
وادىجنوبأوأسوانمدينةجنوبالواقعةاألراضىمنباإلنسحابالمصريةالحكومة

.571السودانيةالمصريةالحدودعلى) تقديرأقلعلى (حلفا

، طالبالتطرفمنكبيرةدرجةعلىإقتراحينضمنهاديسمبر22فىببرقيةبارنجورد
أنيعلموكان (السودانمنالتاماإلنسحابعلىاإلصرارسلطةبإعطائهأولهمافى

المصريةالحكومةتكنلمإذا "اإلقتراح)، وأضافهذاتقاومسوفباشاشريفحكومة
ضرورةوثانيهما. 572"بهيقوممنوسنجد، فلتذهبالعملبهذاالقيامعلىقادرةالحالية
إجالءصالحياتلديهتكون" واسعةبسلطاتمزودالخرطومإلىبريطانىضابط "إرسال

.573"مستقبًالالبالدلحكمالالزمةالترتيباتيضع "، وأنالسودانمنالمصريةالحاميات
يناير4فىالبريطانىالوزراءمجلساجتماعفىاإلقتراحينهذينعلىالموافقةتمتوقد

األولبارنجقتراحاإلىالبريقمنقدرًاأضافتالقاهرةإلىبرقيةبعده، وأرسلت1884
كلفىالجاللةصاحبةحكومةنصيحةتباعامنالبد: "أنهعلىنصالذىالمبدأبوضع

569Allen, Gordon and the Sudan, 204.
570Cromer, Modern Egypt, I, 376 – 8.
571Ibid, 379 – 80.
572Ibid, 381.
573Allen, Gordon and the Sudan, 206.
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الوزراءقائمًا، وعلىالمؤقتاإلحتاللبقىمصر، طالماوأمنباإلدارةالمتعلقةاألمور
.574"مناصبهمتركأوالنصائحتلكتنفيذوالمديرين

مزودبريطانىضابط "بإرسالالخاصاآلخراإلقتراحإلىمباشرةإشارةتردولم
الجنرالبإرسالالسيئالقرارمعأسابيعبضعةبعدتشابكأنهواسعة"، غيربسلطات
وأعضاءجالدستونفزعأثارأمر، وهوالسودانإلىCharles Gordonجوردونتشارلز

.حياتهمطوالبارنجوإيفلنوزارته

البريطانية، وتلقىالحكومةببرقيةمتسلحًا– الفورعلى – باشاشريفلمقابلةبارنجذهب
وكلف. 1884يناير7فىفورًا، فاستقالالسودانبإخالءبريطانياأمرًاباشاشريف
وضعًاذلكعن، ونتجبارنج" لنصيحة "تنفيذًاالحكومةبتشكيلباشانوبارالخديو

لتنفيذوحدهمالبارزينالمحليينالساسةعلىاإلنجليزالمحتلونبموجبهإعتمدكالسيكيًا، 
لهتوفرقاعدةلهتكنلمنوبارأن، كماالبريطانيينلمصلحةشعبيًاالمبغوضةالسياسات

اإلنجليز،بموافقةإالالوزارةفىاالستمراريستطيعالأنهتمامًاالقوة، ويعلمأسباب
علىتستمرأنلهاقدروبارنجنوباربينالعملعالقاتفىتوترنشوءذلكنتيجةوكانت

، فعلىالطرفينمنتمامًامفهومةالعالقةهذهشروطالتالية، وكانتاألربعالسنواتمدى
بارنج، وعلىالسودانعنالسريعالجالءبتحقيقالكفيلةاإلجراءاتكليتخذأننوبار

فىبماالداخليةالسياسةفىالحريةمنأكبردرجةبممارسةلهيسمحأن– المقابلفى– 
صرحوقد. الداخليةونظارةالمصرىالقضائىالنظامفىالبريطانىالتدخلمنعحقذلك

الحكموليسالبريطانىاإلشراف "يؤيدأنه1884مايو23فىالتايمزلصحيفةنوبار
.575"البريطانى

وصفه، وقدالستينمن– عندئذ – يقتربعامًا، وكانعشربأربعةبارنجيكبرنوباركان
سجللهالشعر، جذابًا"، وكانرمادىالقامة، وسيمًا، طويلكان "بأنهبريطانىدبلوماسى

إقامةأجلمنالطويلالصراعذلكفىالمصرية، بماالحكومةخدمةفىطويلحافل

574Cromer, Modern Egypt, I, 382.
575Quoted in Jacques Berque, Egypt: Imperialism and Revolutions, trans. Jean Stewart,

(London: Faber & Faber 1972) 154.
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المحافظةفىوالرغبةبالذكاءيتميزوكان. 576ذلكبعدتعديلهاثمالمختلطة، أوًالالمحاكم
السياسةممارساتحولأوهاملديهكانتأنهغير. مصراستقاللمنتبقىماعلى

ذلكعنونتج. وبريطانيامصربينالجديدةللعالقةالمتغيرةناحية، والطبيعةمنالدولية
فذكر. األوروبىالمسرحعلىالرئيسيينالالعبينحولالطريفةاألفكارمنسلسلة

:المصريةبالماليةالخاصلندنمؤتمرفشلعلىتعليقًا1884سبتمبرفىلفنسنت
تسقطمنهايفلتما، وعندماشئنحوتندفعفهىبالقط، الشبهقريبةالبريطانيةالحكومة"

علىواقفةتقعأشالؤها، ولكنهاوتتبعثرستنكسرأنهاالمرءأخرى، ويظنمرة
أنكتظنعندمااإلنجليز، ولكنخداعالسهلمن: "قولهذلكمنوأكثر، بل577"أقدامها

الحذرالتسلىبروحيتحلىنوباركانكما578"مؤخرتكفىمؤلمةبركلة، تصابخدعتهم
أقولإننى "بشهرذلكبعدفنسنتبينهما، فأخبرالكثيرةواإلختالفاتببارنجعالقتهفى
قرارهيتخذفبارنج، للزمنفرصةأتركأنأريدألننى، ولكنأوافقألننىدائمًا، ليسنعم

إلىأتوصلأنآخر، أورجلفكرةحولرأىإلىأتوصلأنأستطيعالفجأة، بينما
.579"أسبوعينيستغرقعميقتفكيربعدإالعندىمنفكرة

،أبريل12يوميةفىبارنجعنه، كتبوالجبنالطباشيرمثلكانالشخصيتهماوبالنسبة
الحكومةأنأبلغهحيننوبارمآقىفىتترقرقالدموعشاهدكيفوصفبعدما

عنللتوقف– للجدلمثارًاكان – قرارإتخاذمسئوليةالمصرية، تتحملوليسالبريطانية
، أالغريبعاطفىرجلمنلهيا "عنه، كتبالعامالدينلصندوقالكوبوناتأحددفع

جهدًامنهماكلبذل، فقدذلكيفوقماثمةوكان580"حقًاشرقىذلك ؟! تخيليمكنه
اآلخرينيستخدممنهماكل، فكانالصيغبمختلفرؤسائهماإقناعأجلمنللتحايل

.ويستغلهم

الالتىاألعمالمسئوليةإلقاءمعرضفىالغيرعنداإلعاقيةالنزعةإلىمنهماكلوأشار
، فكانالتكتيكهذاأهميةبارنجأدرك، فقداآلخرينعلىبهايقومأنمنهماكليرغب

576Sir J. Rennell Rodd, Diplomatic and Political Memories 1894 – 1901, Egypt and
Abyssinia (London: Edward Arnold, 1923), 31.

577Vincent, "Nubar's tidbits", Diary 22 Sept. 1884, DP, Add. Ms 48949.
578Quoted in Berque, Egypt, 155.
579Vincent, "Nubar, Northbrook and Baring", Diary 24 Oct. 1884, DP, Add. Ms 48949.
580Journal 1884 – 85, BA, DEP, 11.
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،النجاح" بارنج "لهايريدالالتىالسياساتعلىاإلعتراضإلىنوباراستدراجعلىيعمل
الموظفينعددإلنقاصتشيلدرزالبريطانىالماليةوزيرمنتلقاهالذىالضغطمثل

تنفيذتمإذايستقبلقدنوبارأنيزعمأو1884581مارسفىحرجةلحظةفىالمصريين
فىشئكلأنلتشيلدرزوذكرالعشوريةاألطيانعلىالضرائبزيادةتشيلدرزإقتراح
الذينالرجالالنظار، وأنمجلسرئيسونوبارشخصه: إثنينرجلينعلىيتوقفمصر
.582الوفرةمنالدرجةهذهعلىليسوانوباردوريلعبواأنيمكن

الخرطومإلىجوردونعودة
رئيسًاباشانوبارتعيينبعدالبريطانيةوالحكومةبارنجواجهتالتىاألولىالمسألةكانت

فىالمبعثرةالعديدةالمصريةالحامياتجالءضمانبهايتمالتىالكيفيةهىللوزراء
منألفًا11إلىجنديًا، إضافةألف21بـجنودهاعددقدرالتىالشاسعة، السودانأرجاء

يفضلبارنجوكان. 583المصريةالقواتمعالسودانمغادرةفىرغبواالذينالمدنيين
،قبلمنللسودانعاماحاكمًاكانالذىباشاالقادرعبدالجديدالحربيةناظرإرسال
المهمةقبولرفضباشاالقادرعبدولكن. الجالءتنفيذليتولىالخرطومإلىإرساله
تتجهمصرأنفيهيعلنعامبيانإصدارهوهناكواجباتهأولأنبارنجأبلغهعندما
أهالىبأنموقفهبررعندماحقعلى، وكانالسودانأراضىجميعإخالءإلىاآلن

كلأمامهماإلخالء، ويصبحعلىاإلدارةمعالتعاونفىمصلحةلهميجدوالنالسودان
تزايدًاتشهدلندن، كانتالوقتنفسوفى. 584وحركتهللمهدىالتاموالئهمإلعالنالعذر
علىلإلشرافذلكيكنلم، إذاالسودانإلىجوردونإرسالإلىالدعوةفىهائًال

تأثرهامدىعنبتقريرالحكومةويوافىسواكنيزورأنيستطيعاألقل، فعلىاإلنسحاب
.باإلخالء

ضابطبإرسالبارنجقتراحاإطارفىالفكرةطرحإلىأدتالتىاألحداثجاءتوقد
الجدلمنموجةذلكأثار، وقدالسودانمنالمصرىاإلنسحابتنظيمليتولىبريطانى

5814 Mar. 1884, CP/2, FO 633/5.
582Baring to Childers, 30 June 1885, CP/2, FO 633/5.
:كتابهفىالمصرىالحربيةناظرإلىمنسوبةألنأوردهااألرقامهذه583

Gordon and the Sudan, 224.
584Ibid.
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العديدفىأصداؤهترددتجدلالمصرية، وهواإلدارةمحلتحلالتىاإلدارةنوعحول
جوردون "كتابمؤلفAllenألنبرناردوراءأقفسوفالصددهذا، وفىالكتبمن

والمراسالتالبرقياتعلىالمفصلتحليلهفىعتمدامنأولكانألنه" والسودان
عنهاعبرالتىوالحيرةالمسئولياتبدقةترصدبطريقةوالقاهرةلندنبينالمتبادلة
أبرزأنأريدولكننىأخرى، مرةالقديمةالقصةصياغةإعادةبذلكأقصدوال. الطرفان

عرضالتىبالطريقةذلكالمأساوية، ومقارنةاألحداثتلكفىبارنجدور– ببساطة– 
".الحديثةمصر"و" المالحظات "فىالمتأخرة، وخاصةكتاباتهفىالقضيةبارنجبها

بثقةيحظىالذىالموقفرجل– البريطانىالوزراءمجلسعند – بارنجكانفقد
تتمالمصرية، وكانتالحكومةمعالسياسىالتنسيقعنمسئوًالكانالوزراء، فقد

الكبيرينالضابطينإلىذلكفىيرجعبعدماالعسكريةالسياسةأمورفىاستشارته
اإلحتالل)،جيش (مصرفىالبريطانيةالحاميةقائدستيفنسونالجنرالالبريطانيين

والحكومةبارنجخطواتتوازتوقد) المصرىالجيشقائد (وودإيفلنوالسير
.ينايرمناألوليناألسبوعينفىالبريطانية

فعلىتدخلأول، جاءالسودانإلىبالعودةبارنجعرضباشاالقادرعبدرفضوعندما
كفءبريطانىضابط "بإرسالالسابققتراحهاإلىعادالذى، بارنججانبمنالمسألةفى

التىيناير14المؤرخةبرقيتهتالقتوقد585"والمدنيةالعسكريةالصالحياتبكليتمتع
ببضعذلكبعدالقاهرةإلىوصلتالتىجرانفيلبرقيةمعالقديمإقتراحهفيهاأحيى
عنتقريرًاليعدسواكنإلىقصيرةمهمةفىجوردونإيفادفىالرأىبارنج، فسألدقائق

، فالالمهتمينبينالجمعقتراحاببارنجردوجاء. 586السودانفىالعسكريةاألوضاع
حد، وعلىالفعلىاإلنسحابتنفيذتتضمنبلالمشورةتقديمعلىجوردونمهمةتقتصر

السودانمناإلنسحابسياسةتنفيذيتولىرجلأنسبسيكونجوردونالجنرال: "قوله
أنويجب. األفرادأرواحعلىالمحافظةمع– بذلكالقيامقبلإذا – ممكنوقتأقربفى

..إليهتقاريرهمصر، ويقدمفىالبريطانىالمعتمدمنتعليماتهيتلقىسوفأنهتمامًايفهم

585Ibid, 225.
586Ibid, 226.
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المهمة، والخطهذهحدودعلىمعهتامًاتفاهمًاهناك، ألنغيرهعلىأفضلهإننى
.587"تنفيذهعليهالذىالسياسى

فكان. جوردونإلىجرانفيلأصدرهاالتىالتعليماتفىالبرقيةبهذهجاءماأدمجوقد
السبلأفضلقتراحاوالعسكريةاألوضاععنتقريرًاليعدسواكنإلىيتجهأنعليه

أوامرذلكفىينفذأنعليه، ولكنالسودانأراضىداخلمنالمصريةالحامياتإلخالء
طريقعنالمصريةالحكومةبهاتكلفهمهامأىينفذ "القاهرة، وأنمنتصلهالتىبارنج
، ألنهاالتعليماتطبيعةمنتمامًاغيرتاألخيرةالعبارةأنألنوالحظ588"بارنجإيفلن
العسكريةالصالحياتبكليتمتع "ضابطإرسالبارنجطلبجانبإلىقرأتعندما

برزتوقد. 589جوردونإلى" كبيرةتنفيذيةمهام "إسنادأمامالطريقوالمدنية"، فتحت
أن– فرنساعبرسفرهأثناء – جوردونطلبعندماالفورعلىاإلحتماالتهذهبعض
.590لندنإلىبهابعثبرقيةفىالفورعلىبارنج، فوافقللسودانعاماحاكمًايعين

إلىالوضوحوعدماإلرباكمنقدرًااإلجراءاتتلكبهاتمتالتىالسرعةوتضفى
علىأوزمالئهمعلىإماالتبعةالجميعألقىجوردونمهمةفشلبمجردكلها؛ ألنهالقصة

فىبارنجتصرفاتوراءالكامنةاألسبابحولمهمينسؤالينتثير، كمانفسهجوردون
يناير،11برقيةفىبهاالستعانةرفضبعدماجوردونتجاهرأيهغيرلماذا: الحينذلك
مجردمنالمهمةنطاقتوسيععلىوافقذلك ؟ ولماذاعلىموافقتهمنأيامثالثةقبل

الخرطوم ؟فىمؤقتةإدارةإلىسواكنمنالعسكريةاألحوالاستطالع

بارنجذكر، فكماالثانىالسؤالعناإلجابةمنأسهلاألولالسؤالعنواإلجابة
الناسمنالكثير؛ ألنجوردونعلىللموافقةضطراإنه1884أبريل4فىلنورثبروك

علىمجمعًابداالبريطانىالعامالرأى "، وألنإرسالهعلىيصرونكانوا) لندنفى(
فىالوقوعمن، وخشيتهجوردونشخصيةمنمخاوفهلتبديدكافيًاذلكذلك"، وكان

.591فخ
587Ibid.
588Ibid, 231 – 2.
589Ibid, 232.
590Ibid, 236, 238, 242.
591CP/2, FO 633/4.
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ختياراأيدواالذينأولئكبأسماءقائمة– بعدفيما" – الحديثةمصر "كتابهفىوقدم
والجنرالباشانوبارإلى، وصوًاللندنفىالبريطانيةالحكومةوزراءمنبدءًاجوردون

، جعلهرأيهمعيتعارضأمرعلىاإلجماعبهذافوجئعندماأنهبالقاهرة، وذكروود
.592األمورفىالتبصرعلىالشخصيةقدرتهفىيشك

،جوردونإلىجرانفيلمنالموجهةالتعليماتتكونأن، البدالثانىبالسؤاليتعلقوفيما
أقنعت، قدللسودانعامًاحاكمًاتعيينهقتراحاعلىالبريطانىالوزراءمجلستصديقثم

فكرةيدعمونفيهاالبارزينالوزراء– األقلعلىأو – البريطانيةالحكومةأنبارنج
باشاالقادرعبدرفضأنأيضًانتذكرأن، ويجبجوردونيلعبهالذىالدورنطاقتوسيع
منظمنسحاباتحقيقكيفيةحولأمرهمنحيرةفىبارنجأوقعالسودانإلىالذهاب

الملحةالحاجةحولرأيهاستقروأخيرًا. القيمةبالغوعتادهابسالحهاالمصريةللحاميات
العسكريةالحامياتسحببعدلمصرالجنوبيةالحدودعلىالنظاممنبقدراإلحتفاظإلى

بارنجلعبهالذىوالدورالمهمةتوسيعلتفسيريكفىكلهذلك، ولعلالسودانمنالمصرية
.جالدستونحكومةتريدهكانتمماأكبربقدرذلكفى

فىيرامماعلىاألمورسارتالحد، لوهذاعندالمسألةتقفأنالممكنمنوكان
مسئوليةحولاإلتهاماتتوجيهفىاستمرارمنتالهاالمهمة، ومافشل، ولكنالخرطوم
 –وجرانفيللجالدستونفبالنسبة. المهمةمشقةمنزادالذىللسلطاتالضرورىالتركيز

مااألدلةمنتركاالسمعة، بلتلوثمنأصابهمابمايكتفيالم– الخصوصوجهعلى
.593وفاتهمابعداألقلعلىساحتهمايبرئونلهماترجموامنبعضجعل

فىبالتايمزكتبهمقالففى" الجماعىاإلتهام "عليهنطلقأنيمكنفيمابارنجشاركوقد
اللوردحياةعنفيتزموريسادمونداللوردكتابظهورعلىتعليقًا1905نوفمبر

جوردونحملهاالتىالتعليماتأنمنالمؤلفإليهذهبماعلىعتراضها، أبدىجرانفيل

592Cromer, Modern Egypt, I, 437 – 8.
593e. g. Morley, The Life of William Ewart Gladstone, ii, 155 – 64; Philip Mangnus,

Gladstone, A Biography (London: J. Murray, 1864) 326 b; Lord Edmond Fitzmaurice, The
Life of Earl Granville, vol. ii (London: Longmans, Green 1905), 383 – 6.
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،لندنفى– العكسعلى – حدثالتغيرإنوقال. إليهاوصولهعندالقاهرةفىتغيرت
.594فرنساعبرسفرهأثناءمنهزادنفسهجورودنوأن

إرسالقتراحاصاحبأنهتمامًانسىبارنجصحيحًا، ولكنيبدوذلكأنألنويالحظ
فى – بارنجنظروجهةوتستمد595واسعةبصالحياتالسودانإلىبريطانىضابط
عندجوردونباشانوباربهازودالتىاإلضافيةالتعليماتتفسيرمنقوتها– المقال

كماالتعليماتفى" تغيير "هناككانهلترى. بعدفيماسنتناولهاالتىالقاهرةإلىوصوله
.596قبل ؟منعليهاإلتفاقتممانطاقتوسيعتمأنه، أمجرانفيليذكر

التى" المالحظات "فىلجوردونبارنجرسمهاالتىالخاصةالصورقراءةالطريفومن
متعصبًا، لديهسكيرًارجًالجوردوننجدالتايمز، وهنالمقالمعاصرزمنفىكتبها
نطاقتوسيعأنذلكويعنى. 597والجنونالعقلبين، يتأرجحالطبعإجرامية، حادميول

ومن. تمامًاالغريبةجوردونشخصيةفىالمعتمدةالمبالغةأعاقتهقدالشخصيةمسئولياته
السودانإلىبريطانىضابطإرسالبشأنقتراحهاذكرأغفلبارنجأن– أيضًا – المالحظ

نقادأحدعلىردهفىبهلإلعترافضطراإغفالالحديثة"، وهومصر "كتابهفى
بهذهجوردونقيامعلىموافقتهأنأبدًاينكرلمأنهلبارنجيحسبأنهغير. 598الكتاب
.599حياتهفىإرتكبهاالتىاألخطاءأكبرمنكانالمهمة

جرانفيلكانحيث) لندن (كروستشارنجفىالقطارمحطةمنمهمتهجوردونبدأوقد
باببنفسهلهفتحالذىكمبردجدوقالتذكرة، وبصحبتهثمنعنهودفعوداعهفى

الطريقفىالسويسوقناةبورسعيدإلىالمتوسطالبحرثمفرنساعبروسافر. 600العربة
األراضىإلىيصالنستيوارتالكولونيلومرافقهجوردونكاد، ماولكن. سواكنإلى

594Allen, Gordon and the Sudan, 245 – 46.
595Ibid, 245.
596This Point is dealt wiht in Lord Elton, Gordon of Khartoum, The Life of General Charles

George Gordon (New York: knopf, 1955) 292 – 5.
597BN, 243 – 5.
598For The relevant passage, Cromer, Modern Egypt, i, 242; for his acknowledgement,

Cromer to CoptainAthkins, 17 Nov. 1911, PC12, fo 6331.
599For his thinking at the Time, See Baring to Northbrook, 4 April 1884, CP/2, FO 633/4 for

his later summing up of matters see Cromer, Modern Egypt, i. 436 – 9.
600Elton, Gordon to Khartoum, 290 – 1.
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القاهرة"، "فىبالتوقففيهايأمرهجرانفيلمنبرقيةجوردونتلقىحتىالمصرية
إلعطاءضروريًاذلكعتبراوقد. الخارجيةوزيرتلقاهبارنجمنملحلطلباستجابة
أبعاديدرك– عندهالثقةإلىيفتقركانالذى – جوردونأنمنللتأكدالفرصةبارنج
فىلجرانفيلبارنجوكتب. الالزمةبالتعليمات– بنفسه – بها، وليزودهالقياموكيفيةمهمته

يلجأمثلهرجًالكان، وإنمنىأوامره) جوردون (يتلقىأنالمناسبمنكان "يناير21
بينمنكانذلكولعل601"أحدأوامرإطاعةلعدم، مهيأالملماتوقتأشعياالرسولإلى

عندجوردونإلىبنفسهسلمهالذىالخطابفىبارنجاستخدمهاالتىاللينةاللهجةأسباب
:كالتالىبورسعيد، وتبدأإلىأقلتهالتىالباخرةوصول

وستيوارتبقدومكمفيهاأخبرنىالتىجرانفيلاللوردبرقيةكثيرًا؛ لتلقىسررت"
بمسألةيتعلقفيماجليلةخدماتستؤديانأنكماثقةعلىوإننىمصر، إلى

مساندتىعلىاإلعتمادتستطيعونأنكملكمالتأكيدإلىبحاجة، ولستالسودان
.602"التامودعمىالمخلصة

، ذهبيومينلمدةالقاهرةإلىيأتىجوردونالمرجو، وجعلاألثرالخطابحققوقد
التعليماتناقش، حيثالبريطانىالمعتمددارإلىذهبالخديو، ثمللقاءأولهماصبيحة
بتوقيعفرمانانمعهجودونيحملأنعلىاإلتفاقوتمونوباربارنجمعإليهالموجهة

إخالءلسياسةإعالنالثانىوالفرمان، للسودانعامًاحاكمًابتعيينهالخديو، أحدهما
والنظامالقانونعلىالحفاظيكفلعملىنظاملوضعجهدهيبذلأنمنه، وطلبالسودان

الالتىاإلخالءسياسةمع، وتعارضمهمتهاألخيرالطلبهذاعقد، وقداإلنسحاببعد
روحيسايركانذلكأنغيرالنظامذلكإقامةأجلمنالتعاونعلىالسودانيينتشجع

إقناعباستطاعتهأن، وثقتهجوردونقدراتإلىاستندتوالتىعندئذ، سادتالتىالتفاؤل
–بعدفيما - المؤرخونسارعاإلخالء، وقدسياسةتنفيذأجلمنمعهبالتعاونالمهدى
الشديدفتقارهاإلىمردهجوردونإليهتوصلالذىللموقفالسوءبالغالتقديرإنبالقول

601CP/2, FO 633/5.
60222 Jan. 1884, GP, Add, Ms 51303.
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قوةمنلديهماومدى) المهدى (أحمدمحمدشخصيةحولالدقيقةالمعلوماتإلى
.603ونفوذ

نوبارحضرهشرفهعلىعشاءحفلبارنجلهأقامالمعتمد، حيثبدارجوردونبات
،المناسباتتلكمثلسريعًايملجوردونكانولما. القاهرةأرستقراطيةمنغفيروجمع

نظرةليلقىالعلوىبالطابقبارنجطفلىنومحجرةإلىوتسللالمائدةمننسحبافقد
رسالةإلىجوردونأضافهامالحظةبينهماالرقيقةالقليلةاللمسات، ومنالطفلينعلى
إلىدعىالتالىاليوموفى. 604"أجلىمنالصالةصغاركمنأطلب "بارنجإلىبهابعث
أقاليمأحدالزبير، حاكممنيرالرحمنعبدنحوجودرونندفعانوبار، وهناكبيت

ضدتمردحركةلتزعمهإبنهبقتلجوردونأمرالذىالرقيق، وتاجرالسابقالسودان
، أمسكجوردونلمصافحةيدهيمدأنرفضالزبيرأنورغم. 1879عامالحكومة

إلىبصحبتهالزبيريعودأنقتراحاإلىإشارةرأسهعلىووضعهابيدهاألخير
جوردونوغادر. عداوةمنالرجلينبينمامعذلكخطورةقدربارنج، ولكنالخرطوم

مساءمنالعاشرةفىأسيوطعندالحديدىالخطنهايةإلىبالقطارالقاهرةوستيوارت
الوزراءوبصحبته) الحديدباب (القاهرةبمحطةوداعهمافىبارنج، وكاننفسهاليوم

.اإلحتاللجيشضباطوكبارالمصريين

خطوتانتخذابخارى، وهناكقاربمتنعلىفبراير11فىبربرةإلىجوردونوصل
حكمأن، معلنًاالمصريينوالمدنيينالجنودمنمرافقيهكلداللتهما، فصرفلهما

الفرمانبقراءةسياستهإعالنبهاأرادالثانيةوالخطوة. وحدهمللسودانيينأصبحالسودان
هاتينمبرراتحولالمؤرخونختلفاوقد. 605تامًاإخالءالسودانإخالءيخولهالذى

–Holtهولتفادحًا، فيذهبخطأتمثلكانتأنهاعلىأجمعوا، ولكنهمالخطوتين
إخراجعلىالعملكانجوردونأمامالوحيدالخيارأن– بالسودانالمعرفةواسعالمؤرخ
جوردونأنإلىهولتويشير. ضعفهحقيقةالمهدىيدركأنقبلالسودانمنالجميع

603e. g. Holt, The Mahdist State, 80 – 1.
604Gordon to Baring, 28 Jan. 1884, CP/2, FO 633/5.
605Holt, The Mahdist state, 84.
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.606الخرطومإلىوصلعندمااإلعالننفسيكررلمأنه، حتىفعلمماقلقًاكاننفسه
.لبارنجالذنوببعضتحميلمنالبد– أيضًا – وهنا

المحليينالشيوخوالءأخذ، فقدالخرطومفىواضحًالألحوالالحقيقىالواقعكان
يتجهجوردونجعلإلىبدورهذلكوأدى. اإلخالءبقرارعلمهمبمجرديتحولواألعيان
،السودانمنالمصريينخروجبعدوالنظاماألمنحفظعلىالقادراإلدارىالنظامإلقامة
فبراير18فىالخرطومإلىيصلجوردونكادفما. بالزبيراالستعانةهوالحلوكان
القلقيساورهكانبارنجأنورغم. لهخليفةالزبيرتعيينطالبًابارنجإلىأبرقحتى

هو "الزبيرأن، مؤكدًاجرانفيلإلىبهابعثبرقيةفىالطلب، أيدالرجلينبينثأرلوجود
رفضتالبريطانيةالحكومةولكن. 607"العملبهذاقيامهيمكنالذىالوحيدالرجل

التعيين"،هذايتقبللنالبريطانىالعامالرأى "أنأساسعلىفبراير23فىاإلقتراح
علىالحثناحيتهمنبارنجكرر، عندئذأيامثالثةبعدجوردونإلىالرسالةووصلت
:ذاتهاالملكةحتىبالدهشةالجميعأصابأسلوبًامستخدمًاالموافقة

فى – مسئولةالملكةجاللةحكومة، فإنإلقتراحىمخالفًاالرأىكانمهما"
حكومةحقومن.. السودانفىاآلنالمطلوبةالترتيباتوضععن– الواقع

علىأتجاسرإنجلترا، ولكنىفىأهميةمنالعامللرأىماتقدرأنالجاللةصاحبة
الرأىتجاهاضوءعلىالمصريةللمشكالتحلإليجادمحاولةأىبأناإلعتقاد

وغيرهاالحالةهذهمثلالضرر، وفىوقوععليهيترتبسوفالبريطانىالعام
فىالمسئولة) البريطانية (السلطةنصيحةإلىاالستماعالمستحسنكثير، من

.608"الميدان

عنتفصيليةمعلوماتإلىالحاجةبحجةالمماطلةالبريطانيةالحكومةحاولتوعندما
الزاويةحجريمثلالزبيرأنمؤكدًاأخرىمرةبارنج، ألحهناكاألحوالخطورةمدى
نظرًاأنهمضيفًاجوردونمغادرةبعدالسودانحكمعلىقادرللسلطةمركزإقامةفى

يعملأنعلىالسابقإعتراضهيسحبسريعتصرفإلىوالحاجةالموقفلحرج
606Ibid, 87.
607Allen, Gordon and the Sudan, 274.
608Allen, Gordon and the Sudan, 289.
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أنسوىالحكومةباستطاعةيكن، لمكلعلى609الخرطومفىمعًاوالزبيرجوردون
إلىالمشاغبالرقيقتاجرإلرسالالعموممجلسفىالمعارضة؛ ألنالرفضعلىتصر

لمالقاهرة، ولكنهافىبارنجإلىالرفضأنباءوصلتالقوة، وقدبالغة، كانتالسودان
معالتلغرافىالخطبقطعالمهديينقيامالوقتذلكصادف، فقدالخرطومإلىتصل

.القاهرة

، فكاناألحداثعلىبالغأثروالخرطومالقاهرةبيناإلتصاالتلصعوبةوأصبح
علىيعتمدالخرطومإلىوصولهابربرة، ولكنإلىبرسائلهيبعثأنبارنجباستطاعة

بينمنفقطواحدةرسالةسوىتصلمعادية، فلمدروبعبريحملونهاالذينالرسل
األحوالتلكبلة، أنالطينزادويوليو، وممامارسبينبارنجأرسلهاالتىالرسائل
بلندنوالحكومةبارنججعلنحوها، مماأوشهرلمدةللعيانواضحةتكنلمالسيئة
معرفةباستطاعتهميعدلمذلك، وبعدالرسائللتلكاالستجابةأهملجوردونأنيظنان

إلىجوردونبهابعثالتىالعديدةالرسائلأنكما. فعًالجوردونتلقاهاالتىالرسائل
زمانمعتتوافقكانتمانادرًامجموعات، وفىنتظامابغيرتصلكانتالقاهرة

.إرسالها

فىمراسالتهيستخدمالذىالنوعمنكانجوردونإضطرابًا، أناألمورزادمماوكان
عليهاستقرمامعرفةيجعل، مماعالبصوتفيهايفكرالتىالمختلفةالخياراتطرح
خطنقطاعاقبلحتىالشكوىموضعممارساته، وكانتبمكانالصعوبةمنرأيه

ومتناقضةمتفرقة "جوردونرسائلأنجرانفيلبارنجأبلغفبراير29، وفىالتلغراف
يفعلأن "اللهعلىتمنىأنهنورثبروكأبلغمارس11وفى610"اليأسعلىتبعثبصورة

مجلسأعضاءوكان611"برقيةيكتبأنقبلعشرينإلىواحدمنديكنز، فيعدفتاةمثل
رغمأنهإقناعهمنورثبروكمحاوالتالحيرة، رغمتتملكهم– أيضًا – البريطانىالوزراء

تقديرهفإن.. تصادفهالتىوالحماقاتالتفاهات "كلمنبرقياتهفىجوردونيذكرهما
.612"ممتازلألمور

609Ibid, 293.
610Cromer, Modern Egypt, i. 500.
611Zetland, Lord Cromer, 112.
612Granville to Baring, 8 Feb. 1884, CP/2, FO 633/7.
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يرسلكان، فأحيانًاجوردونمعاإلتصاالتمشكلةتعقيدفىأسهمبارنجأنألنويالحظ
،البطئالعادىبالبريديرسلهاكانأخرى، وأحيانًالندنإلىببرقيةجوردونمنيتلقاهما

التىجوردونرسائلمعالبريطانيةالخارجيةموظفىتعاملفىأخرىصعوبةوثمة
جوردونرسائلبتلخيصالحاالتبعضفىبارنج، وقاملهممألوفةغيربطريقةكتبها

.فهمهاسوءإلىأدتبطريقةبهاجاءماأهموإبراز

فبراير،26فىالقاهرةإلىجوردونمنأرسلتا، برقيتانألنيسوقهذلكعلىمثلوأبرز
الستعراضبالخرطومالمحيطةاألقاليمإلىحملتينإرسالقررأنهبارنجإحداهمافىأبلغ
عبارةعلىالثانيةالبرقيةحتواءاواحدة، فإنرصاصةتطلقلممنهماأىأن، ورغمقوته

جالدستونحكومةأعضاءإلقناعكافيًاالثوار"، كانلمهاجمة "خرجتاالحملتينأنمفادها
قواتمواجهةقرر، وأنهالسودانمنالسلمىاإلنسحابسياسةبعيدًانحىجوردونأن

قلتربماالوزراءمجلسسادالذىاإلنطباعهذاأنإلىألنويذهبالسالحبقوةالمهدى
اإلنسحاب "أنفيهاجاءلجوردوناألولىبالبرقيةجاءتعبارةبارنجيحذفلملوحدته

إساءةفى– بغباء – بارنج، ساهمالسبلمنوغيرهوبذلك613"األولىبداياتهفىيزالال
المجلسرفضوراءكانذلك، ولعلالبريطانىالوزراءومجلسجوردونبينالعالقات
وزمالئهجالدستونعلىالصعبمنجعل، مماالسودانإلىالزبيرإرسالعلىالموافقة

إلىالخرطومفىمحاصرجوردونأنتضحاعندمافوريةنجدةإرسالالوزارةفى
.األبد

شمالفىالمتفاقمةالخطرةباألوضاعمعرفتهإزدادتكلمابالتوتربارنجشعورزداداو
جوردونإخراجعنمسئولةأصبحتجالدستونحكومةأنيرىكان، فقدالسودان

برقيتينإرسالإلىذلك، ودفعهالخرطومإلىإرسالهوراءكانتطالماالسودانمنسالمًا
اإلعتمادعلىتقوم، إحداهماذلكبهايتمالتىالطريقةمقترحًامارس24فىلندنإلى

عسكريةحملةإرسالعلىالفيضانيساعدعندماالخريفحتىمواقعهفىالثباتعلى
منالفورعلىقواتإرسالتقترح، والثانيةالخرطومحتىالنيلفىصعودًابالقوارب

رأىخطةبخارى)، وهىبقاربإليهاالوصولجوردونيستطيعالتى (بربرةإلىسواكن

613Gordon and the Sudan, 278 – 80.
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المخاطررغم "تنفيذهاإمكانيةالقاهرةفىستيفنسون، والجنرالسواكنفىوودالجنرال
للخطةالبريطانىالوزراءمجلسرفضبارنجتلقىوعندما614"العاديةغيرالعسكرية

لندنفىالوزراءدامما" الدبلوماسىهدوءه "يقمعأنعليهالصعبمنإنالثانية، قال
.615اإلقتراحلرفض" العسكريةالمخاطر "عبارتهاستخدموا

:مارس26فىجرانفيلإلىأخرىمرة، فأبرقيستسلملمبارنجولكن

جوردونموضعنفسهاتضعأنالجاللةصاحبةحكومةإلىأتوسلدعنى"
الحكومةبأمروخطورةصعوبةالمهامأكثرفىإرسالهماتم، فقدوستيوارت
لتغيرتأسابيعقبلتملوالذىالزبيربإرسالقتراحهماارفضوتم. البريطانية

".توقعاتهماصدقتتمامًا، لقداألمور

،الصيفنهايةإلى) الحصارتحت (الثباتجوردونإبالغضرورةعلىذلكبعدوألح
إرسالتمقددامماأنهأخرىمرةبالتأكيدالبرقية، وختمإلنقاذهحملةإرساليمكنحتى

.616"عنهنتخلىأالوسياسيًاإنسانيًاعلينايحتمالواجبفإن "الخرطومإلىجوردون

قبيلمنذلكيكنثقيلة"، ولممدفعبطلقة "شبيهةالبرقيةهذهجرانفيلعتبراوقد
الوزراءمجلسداخلالمباشرتأثيرهلهكان" التخلى "لكلمةفاستخدامه617المبالغة

التىالملكة، علىالبرقية، وعرضتموقفبإتخاذالمطالبة، وبدأتوخارجهالبريطانى
رئيسإلىيبرقأنالخاصسكرتيرهاPONSONBYبونسونبىالفورعلىأمرت

إلىاللوموجهتبل618"مشاعرىعنيعبربارنجإيفلنالسير "بأنجالدستونالوزراء
من: "فيهاجاءالملكةبإسمسابقةبرقيةصياغةفىاستخدمهاالتىاللغةعلىبونسونبى
المتأخرالبائسالتصرفالملكةتسميهماإلىمستاءبارنجإيفلنالسيرأنالواضح

.619"للحكومة

614Gordon and the Sudan, 311 – 12.
615Cromer, Modern Egypt, i, 52- 4; Allen, Gordon and the Sudan, 313.
616Allen, Gordon and the Sudan 313 – 14.
617Granville to Baring, 29 Mar. 1884, CP/7, FO 633/5.
618Elton, Gordon to Khartoum, 323.
619Ibid, 314.
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للملكةالخسائر، فشرحمنللحدفعالبرنامجلوضعجالدستونالهجماتتلكأجبرت
يستغلعقب"، وأنهعلىرأسًاالرسميةالسياسةقلب "هوبارنجيقترحهماأنفيكتوريا

عنها، ويرجعدليليتوفرالأخطارإلىيستندخطورة، وهوالعسكريةالصعوباتأكثر
برأيهعلمه، وعدمجوردونالجنراليواجههاالتىالظروفبحقيقةجهلهإلىذلك

عدمقرارأيضًا، وصدرالوزراءمجلسداخلأثرهابارنجلبرقيةوكان. 620ورغباته
منباالستقالةالبعضفيهاعاصفة، هددجلسةفىالفورعلىحملةإرسالعلىالموافقة
.الخريففىحملةإرساليتملمإذاالوزارة

ردلذلكباالستقالة، وكانمطالبتهإحتمالإلحتواءجاءتبارنجبرقيةأنللبعضوبدا
:مارس17فىلهكتبالذىنورثبروكعندحادفعل

التعبيرفىالكاملحقك، فمععليكوليسعاتقناعلىتقعالمسئوليةنأتذكرلعلك"
ومن، بلفحسبالممكنمنليسأنهتعلمأنتامة، يجببحريةرأيكعن

على، أننابكالمحيطةبالظروفالمباشرالتأثرعنبعدنارغمأنناأيضًاالمحتمل
إطارفىالمصريةللشئونالحقيقيةاألهميةتقديرعلىمنكأقدر، وأنناحق

اإلنجليزىالشعبمشاعرنقدرأنيجبلإلمبراطورية، وبينماالعامةالمصالح
هوكماالبالدحكمفىالعليااليديومًالهتكنلمالذىالبرلمانوكذلكجيدًاتقديرًا
.621"منضبطًايكونأنيجبالحكومةأداء، فإناليومالحال

إلىمجيئهمنذكتبها" وثيقةبأطول "وصفه، فيماأبريلمنالرابعفىبارنجردوجاء
مننوعًاأبدىالحدود، كماتجاوزأنهمنتأكدأنهالدفاعيةلهجتهمنمصر، ويبدو

"والتثبيطباإلحباط "أحس، بلمقترحاتهقبوللعدميتضايقلم، فهوالنفسعلىالتحسر
بأنهيحسقبل"، وأنهمنجيدًاشيئًاأفعللموكأننى "السلبياتأمامالوقوفاإلحباطفمن
المؤشراتخالماأنهتتذكرأنالحكومةعلىيجبشاسعة، إذبيداءفىوحيدًاترك

عدمإعتبار– أيضًا – المفترضمنكان، وأنهلندنمنعملدليللديهيكنالعامة، لم

620Allen, Gordon and the Sudan, 325 – 6.
621Zetland, Cromer, 115 – 16.
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علىنفسهيرغمأنيستطيعال، وهوالسبلأفضليمثلاإلطالقعلىالسودانفىالتدخل
.ناجحةكانتالنتائجبأناإلعتقاد

لوأنهإلىفذهب". القرصات "بعضالرسالةتضمنت، فقدموقفهعلىظلبارنجأنغير
حكمهفىتدريجيًانتورطسوف "، فإنناالسودانمسئوليةعاتقهاعلىبريطانياتأخذلم

علىبريطانياأخذتفإذا. أيضًامصرعلىينعكسالدرسهذامنالكثيروأن". بأنفسنا
الهدفتحقيقفىكبيرًاشوطًاقطعناقدلكنا "1882سبتمبرفىكاملةالمسئوليةعاتقها
يغفلأنعليهالصعبمنوكان622"بنفسهانفسهاتحكممصرتركمثل.. إليهنسعىالذى
مصرعنالجالءلتنفيذمهمةفىمنهماكلأرسلفقدجوردونوبينبينهالمقارنةعن

.لجوردونبالنسبةالسودان، وعنلهبالنسبة

يكونأن، دونلندنفىاألمورتحريكعلىيساعدأنفى– األقلعلى – بارنجنجحلقد
فىفورىإجراءتخاذابقرارعلىاإلجماعفرصةكانت، فقدذلكلتحقيقعامدًا

،جالدستونوزارةعليهقامتالذىالقوىتوازنظلفىبمكانالصعوبةمنالسودان
.وهنتأنلبثتما، ولكنهاالخريففىحملةإرساللفكرةملحوظةدفعةأعطىأنهغير
بعيدًامهمةفىالموفدالموظفكانإذاأنه– جيلهوأبناءبارنجعند – البديهىمنوكان
قواتإلرسالدائمًاالضغطيمارسأنمحاصرًا، فالبدنفسهوجدقدالوطنأرضعن

فىأحديهتمللحصار، فلنوتعرضمهمةفىأوفدالذىهوالزبيركانإذاأما. إلنقاذه
ماجوردونمكانةلهإنجليزيًاضابطًا، ولكنعليهقلقًااألرقمنيعانى، أوبشأنهلندن
إذاإلنقاذهالفورعلىالتحركضرورةمفهومًايكنلمماكهذهمهمةفىإيفادهيجبكان

.األحوالساءت

المصريةالماليةلمناقشةلندنإلىبارنجاستدعاء
أنفنسنتلبثالمالية، وماالجبهةعلىبسرعةتتحركاألحداث، كانتالوقتنفسوفى
اإليراداتلمعدالتتقديراتهمتتناولتقاريرثالثةإعدادعلىموظفيهكبارمععمل

لمساعدة1884مارسفىلندنإلىاستدعى، ثم1885 / 1884للعاموالمصروفات

622Ibid, 117 –  18.
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لإلعدادضروريةكانتالتىفرنسامعالصعبةمفاوضاتهافىالبريطانيةالحكومة
فىبارنجوتقريرتقريرهإدماجتموأخيرًا. المصريةبالماليةالخاصالدولىللمؤتمر
،أبريل19فىاألوروبيةوالدولالعالىالبابإلىجرانفيلمنالموجهالدورىالكتاب
قانونأولهما، تعديل: الماضىالخريفمنذعليهمايلحبارنجكانقتراحيناوتضمن
غيرأوالمتصلةاإليراداتفائضفىبالتصرفالمصريةللحكومةللسماحالتصفية
دولىبضمانلمصرقرضعقدعلىالموافقةيتضمنالثانىواإلقتراح. بالديونالمتصلة

الثورةأثناء (اإلسكندريةحوادثتعويضاتلسدادإسترلينيًاجنيهًاماليينثمانيةقيمته
واحدمليون، مع1882العاممنذوتراكمتاستجدتالتىالسايرةالديونوسداد) العرابية

).الضرائبحصيلةزيادةثمللزراعة، (ومناإلنتاجيةالطاقةلتحسينالرىألعمالآخر

تطلعكيفواضح، وليسمشورتهلتقديملندنإلىشخصيًااستدعىقدبارنجيكنولم
منيقينهذلكأسباببينمن، ولعلالخرطومفىمحاصرًاجوردونكانبينماذلكإلى

فيضانيعلوعندماإنقاذحملةلتوجيهالثانيةالفرصةموعدحلولقبلالقاهرةإلىالعودة
توترعنالناجمةاآلثارمعالجةإلىيسعىكانأنهالمحتملومن. سبتمبرفىالنيل

إرهاقمنمنهكًاكانلقد. لندنفىاألحرارحزبحكومةفىزمالئهوبينبينهالعالقة
منجانبقضاءمنيتمكنحتىشخصيةألسبابالقاهرةعنباإلبتعاد، وسعيدًاالعمل

فىيليهالذى (Edwin Egertonإجرتونإدوينوترك. والطفلينإيثلمعبلندنالصيف
،جوردونمأساةتبعةوحده، ليتحملغيابهأثناءالبريطانىالمعتمدبأعمالليقوم) المرتبة
.الخرطوممنإلنقاذهالجهدبذلعنلعجزهالشديدوالنقد

،الكافىبالقدراألمورمصر، فتحسنتفىلبارنجاألولىالسبعةالشهورنتهتاوبذلك
اإلدارةعلىالقائمالجديدالنظامكانديسمبر، فقدمنذمتزايدًاتوترًاعانىولكنه

بينهكان، كذلكبمكانالصعوبةمنبمصرالخاصةاألساسيةللقضاياالمؤقتةالبريطانية
آلخر، فهددحينمنمشكالت) المصريةالوزاراتفىاإلنجليز (المستشارينوبين

والقضاء، كماالداخليةفىالمباشرالتدخلعلىباإلصرارنوبارمعالطيبةعالقتهبعضهم
أزمةإندالعمنذلإلصالحبرنامجلوضعكفريقمعًاالعملاستطاعتهمعدمضايقهم
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بأحوالمعرفتهتقدير، فرغمخاصنوعمنمشكلةلويدكليفوردومثل. 623السودان
علىالفائقةلقدرته" الخزفمحلفىالثور "مثلبارنجإعتبره، األولىالشهورفىالريف

.624اإلنجليززمالئهمنالكثير، وكذلكموظفيهوكبارنوبارإغضاب

العملعبءتحملعلىالقادرالعاملينطاقملديهيكنلمبارنجبلة، أنالطينزادومما
استخداماستطاعحتىقبلمنعتادهامماأكبرقدرًابيدهيكتبأنعليهالمتزايد، فكان

أنهأخرىومصادرإيثلمنعرفناهماذلكإلىأضف. 1884ينايرفىختزالاكاتب
:1884فبرايرفىنورثبروكإلىكتبت، فقدالوقتمعظمالصحةمتوعككان

رأيتهما، ونادرًاالحلقلتهاباوبالحمىإلصابتهأيامعدةالفراشإيفلنلزم"
والقلقالعملحجمإلىيعانيهالذىالشديدالوهنهذاوأرجع. الشكلبهذامريضًا

أمركلتناولهعندالذهنبصفاءالتمتعيستطعلمأنهشكمؤخرًا، والأصابهالذى
.625"عليهتعرضىتال– صغرأمكبر – األمورمن

األسبوعفىكنت، كمابالعملمثقلإننى: "بالقولالظروفتلكعلىالضوءبارنجويلقى
قتحاماعلىالجرأةلديهمممنالقلةعدافيمااألوامرمنتظرًاصامتًايجلس، الكلالماضى

بزجاجةفقط، متسلحةلصدهمزوجتىجانبمنالشجاعةالمحاوالترغمنومىغرفة
.626"السعاللعالجمزيج

فىنفسهمصر، وجدضملفكرةاألحرار، معادبحزبكعضودورهمسألةوأخيرًا، هناك
خطابفىذلكعنعبر، كمامنهمفرالأمرًايبدواإلحتاللاستمرارفيهأصبحوضع

:نورثبروكإلىأرسله. 1884أبريل4مؤرخ

منمزيدلضمالمعاديةالصارمةآرائى، فرغميحركنىقدرًاثمةأنشكال"
التطرفمناهضةجديدة، ومعمسئولياتاإلمبراطورية، وتحملإلىاألراضى
مقترحاتتقديمإلىمضطرًاأجدنىالعمر، بىتقدمكلماعنىتتأصلالتىالوطنى

623e. g. Vincent, "Note: Clifford Lloyd, Benson Maxwell and Baring", Diary, 20 July 1884,
DP. Add. MS 48948.

624Marlowe, Cromer in Egypt, 98.
625Zetland, Lord Cromer,94-95.
626Zetland, Lord Cromer, 96 – 7.
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،المصطنعالسياسىالجوهذا، وفىالوطنىالتطرفمذاقاألولىالنظرةمنلها
".قولهأريدمابغيرأتحدثأندائمًاعلى

السودانية، وعجزهاألزمةتناولفىجالدستونبتباطؤضيقةمسألةتسويةيتملمكذلك
البرلمانفىأيداهالذىالمتميزالمفاجئالتحمسمواجهةفىالحكومةسياسةحمايةعن

أحترسجعلتنى "جوردونمسألةأننورثبروكأخرى، أخبرأموربينومنوالصحافة
.627"البريطانىالعامبالرأىالتأثرمندائمًا

الفرصةنتهزا، وجالدستونمعالمراسالتتبادل، حتىلندنإلىيصلبارنجكادوما
أشارتالمصرية، وعماالماليةتجاهالبريطانيةالسياسةبشأنعليهتساؤالتعدةلطرح

مايو، وأدىمناألولبجلسةذلك628"الوطنيةبالحكومة "الوزراءمجلسمضبطةإليه
اجتماعفىالوزراءمجلسعلىبمصرالمتصلةالشخصيةأفكارهلطرحدعوتهإلىذلك
المصريةالماليةإلصالحتقديرأقلعلىسنواتخمسيتطلباألمرأنفذكر. مايو14

العامونصفأعوامثالثةخاللذلكتحقيقيمكنهكاننصابها، وإنإلىاألموروإعادة
عتراضهافىتامةبصراحةاألوروبية، وتحدثالماليةالرقابةقيودمنيدهأطلقتلو

علىيترتب، لما1888أقصاهموعدفىمصرعنالجالءيتمأنبضرورةقتراحاعلى
إتفاقإلىالتوصلإمكانيةإعاقةإلىيؤدىقدنجلتراافىسلبيةآثارمناإلقتراحهذا

الحكماستمرارإمكانيةفىالثقةتبديدإلى– مصرفى – يؤدى، كماالقرضبشأن
لويدكليفورداللدودخصمهأنالوزراءمجلسجتماعابغرفةوجودهأثناءالمستقر، وعلم

.629إنجلتراإلىمصريتركسوف

علىاإلشرافمستقبلحولالخارجيةوزارةفىوجرانفيلبارنجبينمناقشاتجرتكما
كررأبريلمنالثانىفىجرانفيلإلىأرسلهخطابفىأفكارهضمنمصر، وقدمالية
الرقابةكامحإضرورةأكدكمانهائيًاالتعديليكونوأنالتصفيةقانونتعديلضرورةفيه

الدينصندوق "إلىالمهمةهذهتسندأنقترحاالمصرية، والحكومةمصروفاتعلى
627CP/2, FO 633/4.
628H. G. C. Mathew (ed.), The Gladstone Diaries: With Cabinet Minutes and Prime

Ministerial Correspondence, vol Xi: July 1883 – Dec. 1886 (Oxford: clarendon Press, 1990)
140 – 1.

629Ibid, 146 – 7; Baring to Granville, 31 May 1884, CP/2 FO 633/5.
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تمامًايحرصأنعلىالمصريةالحكومةبموازنةيتعلقفيمااستشارتهتتموأن" العام
الفرصةإنتهز، وأخيرًا، إقرارهتمقديكونعماالحكوميةالمصروفاتزيادةعدمعلى

مصرأمورإدارةإلىبريطانياتتطلعأال" الحكمة "منكانإذابأنهالقائلةالفكرةلعرض
أنالمستحسنمنأنإال) السويسقناةفىإالمصالحهاتتركزالحيث (دائمةبصفة
.630"معقولةبصورة "تحكممصرأنمنبريطانياتتأكد

، وبلمولسونوريفرزضمتهبلجنةشاقعملفىبلندنوجودهمدةباقىبارنجوقضى
عن: "بعنوانتقرير، إلعدادآخرانبريطانيانوموظفان) القاهرةمنخصيصًاجاءالذى(

سكرتيرًابالعملكلفجراىإدواردالشابأنالطريفومن". مصرفىالماليةاألوضاع
فىلبارنجرئيسًاأصبحثمومن – بعدفيماللخارجيةوزيرًاأصبحالذىوهو-، لهخاصًا
21فىالوزراءمجلسإلىالتقرير)، وقدم1907 / 1906 (مصرفىعملهمنسنةآخر

عنواآلخرمستقبًالالمتوقعةالمصروفاتعنأحدهمايريندتقوتضمن. 631يونيو
بارنجوضعهاالتىالمقترحاتمنبمجموعةاألوليردالتقودعم. المستقبليةاإليرادات

أنيريانونوبارأنهنفقاتها، وثانيهاضغطعلىالعموميةالمعارفنظارةتجبرأنأولها
أنالثانىالتقديروتضمن. 1880منذعينواالذينالموظفينفصلعدمتقتضىالحكمة

الديونأنالتقريروأخيرًا، أكدمرتفعةاألطيانضرائبأنمصرفىإجماعهناك
.632جنيهًاماليينالثمانيةنحوبلغتقدالسايرة

الجانبمنمتصلةجتماعاتاسبقتهيوليو، وقد28فىالدولىالمؤتمرإفتتاحوتم
الماليةعلىالسياسيةالمناقشاتطغت، وقدالفرنسيينمعمبدئيةومباحثاتالبريطانى

حتاجالمصر، والمتفردحتاللهاابفيهنفسهابريطانياوضعتالذىالوضعنتيجة
لمصر، وكاندولىقرضعقدعلىاألوروبيينوكذلكالفرنسيينموافقةإلىالبريطانيون
يملكونعافيتها؛ ألنهمالمصريةالماليةاستردادعلىحريصينجانبهممنالفرنسيون

630FO, Further Correspondence Respecting the Finance of Egypt, n – 23 (1884), 9 Copy in
pp. (1884) 89, 43 ff.

631Matthew (ed.), Gladstone Diaries, Xi, 162.
632"Report by sir Evelyn Baring, sir R. E. Welby, sir C. Rivrs Wilson, and sir J. Carmichael,

on the Financial Situation of Egypt (June 28, 1884)", in FO, further Correspondence
concerning the affairs of Egypt, Egypt, no. 28 (1884), a copy of which can be found in PP

(1884) 89, 373 ff.
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.مصرفىاالستثماراتمنالكثيرلهمأن، كماالعامالمصرىالدينفىواسعةمصالح
بريطانياتعلنأنعلىيصرون، كانواالتحقيقمستحيلالسريعالجالءأنيقينهمورغم
الرقابةتوسيعيريدونذلكمقابلمستقبًال، وفىالجالءفيهيتممعلومًامحددًاتاريخًا
.633العامالدينلصندوقأوسعوصالحياتاألوروبيةالمالية

إلىأدتالتىالسياسيةاألسبابالطرفانيدرك، إذللتوافقمساحةكلهذلكأتاحوقد
أفكارمتدادامنالقلقيساورهماكانأنهالمصرى، كماالدينسنداتقيمةإنخفاض
قصيرةباألهدافيتعلقفيمامواجهةبينهماكانتأنهأفريقيا، غيرشمالإلىالمهدى
يريدونوالفرنسيونالماليةمصرحالةعلىالمباحثاتقصريحاولون، فاإلنجليزاألجل
مصرعلىالماليةالرقابةوطبيعةمصرعنالجالءمسألةلتشملالمباحثاتنطاقتوسيع
.مستقبًالالجالءيتمأنبعد

زميل – بلنييردىحضرقدو، أغسطس2ويونيو28بينفيماجلساتسبعالمؤتمرعقد
بالماليةلخبرتهما، ونظرًااألولىالثالثالجلساتماعداالجلساتجميع– السابقبارنج

جبايةعنالحديثعندأيضًاالرئيسان، والخصمانالرئيسانالمتحدثانكاناالمصرية
يتصلاإلدارية، وفيماالمصروفاتتتجاوزهأنيجبالالذىاألمثل، والحدالضرائب
عندئذ، ودارتبهايتمتعالتىالصالحياتكفايةإلىيتجهالرأىكانالعامالدينبصندوق

بارنجالبريطانية، فرداللجنةوضعتهالذىللتقريربلنييردىنتقاداتاحولمناقشاتهما
مناسبةيرىالذىالفرنسىالموقفبلنييرأيدعندماصطدماابلنيير، ودىإنتقاداتمفندًا

ويطالبمرتفعةيراهابارنجكانحين، علىاألطيانلضرائبالحاليةالمعدالت
مكسبعلىحصلواالفرنسيينأنالحظواحدمراقبهناكاألقلوعلى. 634بتخفيضها

بلنييردىأن) نوبارصهر (باشاتيجرانيشيرالمؤتمر، إذعلىالسابقةالمفاوضاتفى
المصرىالريفأنيعنىمماالمصريةالوارداتحجمزيادةعلىالموافقةعلىحصل

633Samir Saul, La France et l'egypte de 1882 a 1914, Interets economiques et implication
Politiques, (Paris: Ministere de l'economie des finance d'Industrie / comite pour l,histoire

economique et financiere de la finance, (997), 575 – 83.
634"Protocols or Conference Held in London Respecting the Finances of Egypt" FO, Further

Correspondence Respecting the Finances of Egypt, Egypt no, 29 (1884), 26 – 9, 32 – 4 a
copy of which can found in pp (1884) 89, 439 ff.
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عنبارنجدفاعجاءحين، علىبارنجيدعيهاالتىالفقرمنالدرجةتلكعلىليس
.635المصريينتقديرموضعالمؤتمرأمامالمصريينالفالحين

فىاللينإلىيركنالجعلهبلنييردىمعالصدامتالفىإمكانيةلعدمبارنجإدراكولعل
عمالعندمامعهالوديةالعالقةعلىحريصًاكانالمؤتمر، ولكنهعلىالسابقةالمباحثات

حدعلىلندنإلىوصلعندمابلنييردىتوقعهماوهو. 1880 – 1879تامبإنسجاممعًا
ألحدمعاملتهمجاملة، وعاملهواحدةمرةسوىيزرهلمبارنج، ولكنفنسنتإدجارقول

.636والزميلالصديقمعاملةوليسمعارفه

نورثبروكلمهمةالذريعالفشل
المصرية،الماليةبشأنقرارإلىالتوصلمن) لندنمؤتمرأو (الدولىالمؤتمريتمكنلم
جلسةبحضورلهيؤذنأن– عندئذ – بارنجوطلب. اجتماعاتهفضعلىاإلتفاقوتم

تقريرًا،ليضع" خاصكمبعوث "نورثبروكاللوردإرسالفىالنظرعندالوزراءمجلس
..المصريةللحكومةتقدمهاأنيمكنالتىبالمشورةالجاللةصاحبةحكومةينصحوأن
كسبكانهدفهاأنالمهمة، ويبدوبتلكيحيطالغموضزالوال637"بالماليةيتصلفيما

قضيةتصاعدمعولعله. فرنسامعالمفاوضاتمنأخرىحلقةإجراءيتمحتىالوقت
مجلسفىالبارزينزمالئهأحدوجوديفضلجالدستون، جعلجوردونإنقاذحملة

.638هناكيجرىماحقيقةعلىيطلعهبالقاهرة، حتىالوزراء

بنيةالقاهرةإلىذهبنفسهنورثبروكإنأولهما: إليهماالشكيتطرقالأمرانوهناك
إلىعودتهبعد" التامالرفض "تقريرهمصيركانعندمااألملبخيبةوأحسحسنة
مناالستفادةيستطيعانأنهماظناوفنسنتبارنجمنكل، أنالثانىواألمر. 639لندن

،الفرنسيينمواجهةفكرةالكلمة، يدعمموحد) لوبى (لتكوينبالقاهرةنورثبروكوجود
إمكانيةفىجدالوال. 640المصريةالماليةعلىاألوروبيةالمراقبةسلطاتمنوالحد

635Vincent, "Egypt and the New Loan", Diary, 20 July 1884, DP, Add. MS 48948.
636Vincent, "Note: Barrere at the Conference, Diary 20 Sept. 1884 DP Add. MS 48949.
637Matthew (ed.), Gladstone Diaries, xi, 183.
638Ibid, 188.
639Mallet, Thomas George Earl of Northbrook, 229 – 30.
640Vincent, Diary, 15 Sept. 1884 DP Add. MS 48949.
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عننورثبروكبعدمناالستفادةأراداوفنسنتبارنج، ولعلالنقطتينبينالربط
منإليهيتوصلماعلىالتأثيرفى، لندنفىزمالئهمنوغيرهماوجرانفيلجالدستون

كانذلكأنمصر، رغمبشئونبريطانياإنفرادلفكرةالمباشرالتأييدإلى، ودفعهنتائج
.البريطانىالوزراءمجلسأعضاءمعظمنظرفىالخطورةبالغأمرًايعد

Garnetولسلىجارنتالسيروبصحبتهماالقاهرةإلىمعًاوبارنجنورثبروكسافر

Wolseleyبكليةالدراسةأياممنذيعرفهبارنج، وكانجوردونإنقاذحملةأمرليتولى
عملأولكانسبتمبرمنالتاسعفىالقاهرةإلىالوصولوبمجرد. الحربأركان

منقرضعلىالحصولالمصرية، فرغمللماليةالمتردىبالوضعاإلهتمامهوينتظرهما
الكثرةمنفورًاالسدادالواجبةالطلبات، كانتالجنيهاتمنواحدمليونقيمتهروتشيلد
إلىالنصحبتوجيهالوقتمنالمزيدكسبمحاولةعلىيجبرانوفنسنتبارنجأنلدرجة

.واحدشهرلمدةالديونخدمةمستحقاتالدينلصندوقإالتدفعبأالالمصريةالحكومة
ديونخدمةفىالعجزتغطيةمنبدًالاإلداريةالمصاريفتغطيةفىالباقىواستخدام
بالقاهرةنورثبروكوجودوكان. التصفيةقانونفىمقررهوكماالسنيةوالدايرةالدومين
.االتجاهذلكلتأييدمهمًا

المختلطة، وحصلالمحاكمأمامالمصريةالحكومةمقاضاةإلىالعامالدينصندوقولجأ
المنشودالغرضحققتاإلستراتيجيةهذهولكن1884ديسمبر15فىلصالحهحكمعلى

أغلبهاكانالدينلخدمةعجافأقساطعنالدعاوىمنسلسلةفىاألولىمنها، وكانت
، ومنسنواتثالثلمدةالعومعلىقادرةالمصريةالمالية، جعلتفنسنتتدبيرمن

مدى؛أوسعسياسةمنجزءالعامالدينصندوقعلىاإلشرافقراريكونأنالممكن
مجلستشجيعثم، ومنمعوقاتمنالفرنسيونيثيرهمامدىإدراكعلىلدنلحث

أنالمؤكدومن. العملفىأيديهمابإطالقوفنسنتبارنجلمطالباالستجابةعلىالوزراء
فىاستثماراتهمبقيتطالماالماليةمبادراتهيتقبلونالفرنسيينأنتمامًايدرككانبارنج

.لهاالتحمسعدممنيظهرونهمارغممأمونة، وذلكمصر
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خاللالباخرةمتنعلىتقريرهمعظمأكتوبر، وكتبنهايةفىلندنإلىنورثبروكعاد
641الوزراءبمجلسزمالئهبعضمنالذعًانقدًاواجهعندماعدلهالعودة، ثمرحلة

إبنبلسانمتحدثًانورثبروكإعتبرالوزراءمجلسبأنالقولإلىمارلوجونويذهب
وجرانفيلجالدستوندفعوفنسنتبارنجمحاولةفكرةللتقريروأكد642)بارنجإيفلن (أخيه
بأوضاعالمتعلقةالسابقةالتقديراتبأنالبريطانيةالحكومةإقناععامنحومدىعلى

المصريةللماليةالذاتيةاإلدارةمساحةتوسيع، وأنالتفاؤلفىمفرطةكانتالماليةمصر
ضمانبضرورةالخاصةتوصيتهماالتقريرتضمنعافيتها، كماالستعادةأساسىشرط
ديونلدفعالسنيةوالدائرةالدومينبضمانإسترلينيًاجنيهًامليون8.7قيمتهقرضعقد

نظامتحسينعلىلينفق) روتشيلدمن (جنيهالمليونقرضقيمةتركمعالسايرةمصر
منالعاشرفىجرانفيلإلىبعثهارسالةفىللتقريرتحمسهبارنجوأخيرًا، أبدى643الرى

.نوفمبر

المزاجتقديرأساءاقدوبارنجنورثبروكأنكيفلندنفىالمباشرالفعلردأثبت
644الوزراءبمجلسزمالءه" استفز "تقريرهأننورثبروكفيذكر. هناكالسائدالسياسى

فقد645"بالديناميت "التقريرواصفًابارنجإلىتشيلدزكتب، بينمابالحرججالدستونوشعر
الحكومةمنالمضمونالقرضمسألةأنإحداهما: القلقتثيراننقطتانهناككانت

يقبلالالذىبالقدرالمستقبلفىالمصريةالماليةفىالشديدالتورطيعنىالبريطانية، ال
الذينالدينسنداتلحملةإنطباعًايعطىقد، بلفحسباألحرارحزبحكومةأعضاءبه

البريطانية، والنقطةالحكومةجانبمنلمصالحهمرسميًادعمًاثمةنأدائمًا، يرتابون
مصرفىالبريطانيةالماليةالرقابةأن" صراحة "نورثبروكذكرهفيماتتمثلالمهمةالثانية
عثرةحجريقفذلك، فكللندنمؤتمرقترحهااالتىاألوروبيةالرقابة" محلتحل "سوف
المالية،مصرأوضاعحولالفرنسيينمعالتفاوضالستئنافتبذلالتىالجهودوجهفى
لتمريراألحرارحزبنوابأصواتمنكافعددعلىالحصولفىشكثمةأنكما

641Mallet, Thomas George Earl of Northbrook, 191.
642Marlowe, Cromer in Egypt, 103 – 4; Northbrook to Vincent, Diary 30 Oct. 1884, DP,

Add. MS 48937.
643A Copy of Northbrook's report can be found in PRO,CAB 37/13/39, dated 9 Aug. 1884.
644Mallet, Thomas George Earl of Northbrook, 195.
64521 Nov. 1884, CP/2, FO 633/5.
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تخفيضمنبدًالأنهوتشيلدرزجالدستون، وأخيرًا، أحس646العموممجلسفىالقرار
قدرًاالمالككباريدفعأنيجب– "نورثبروكإقتراحاتفىجاءكما – األطيانضرائب

.647"الضرائبمنأكبر

حدإلىتقريرهفىجاءماببعضالقبولأجلمنالوزراءمجلسفىنورثبروكوناضل
سلطاتمنللحدمحاولةفى1885ينايروأوئل1884ديسمبرفىباالستقالةالتهديد
استطاععندمانتيجةالتهديدهذاحققالمصرية، وقدالماليةعلىالدوليةالرقابة

فرنسىإقتراحقبولجالدستونعتزامادونحائًاليقفواأنالوزراءمنوإثناننورثبروك
ظلتالبريطانيةالحكومةالمصرية، ولكنالماليةأحوالفىثانيةتحقيقلجنةبتشكيل
لندنإتفاقيةفى– أخيرًا – ثمارهاأتتالتىالتوفيقيةالمقترحاتمنبمجموعةمتمسكة
دولىبضمانقرضعقدعلىالموافقةعلىبريطانيا، فحصلت1883مارس18المؤرخة

اإلسترلينية، وتخفيضالجنيهاتمنماليينتسعةقيمتهلمصر) فقطبريطانىوليس(
إقترنذلك)، ولكن1886و1885 (عامينلمدةقيمتهامن% 5العامالدينعلىالفائدة
كاملةاألقساطسداديتملمإذاثانيةدوليةتحقيقلجنةتشكيلضرورةخطير، هوبشرط

وآخرألمانىمندوببضمالقبولبريطانياعلىكانالمقابلوفى. 1887عامموعدهافى
مماالتصفيةقانونعلىمعينةتعديالتبإدخال، والقبولالعامالدينصندوقإلىروسى
العامالدينصندوقبيناإليراداتفىفائضأىلتوزيع" التعقيدبالغةطريقة "بارنجسماه

.648المصريةوالحكومة

لتقريرالوزراءمجلسإجازةفىأملهتبدد، فقداألملوخيبةبالمرارةبارنجأحس
الفرنسيينرحمةتحتالمصريةالماليةتضع "بائسةوثيقةتوقيعتم، واآلننورثبروك

إننىالقولأستطيعال: "يقولمارس3فىجرانفيلإلىوكتب. 649"قبلذىمنأكثر
تكونأالالفائدة، وأتمنىمنقدرأكبرمنهانحققأنعليناالمالية، ولكنباإلتفاقيةمعجب
يهيئأنهعلىعالمةذلككان. 650)"باإلتفاقية (إلتزامًاأكثر) البريطانية (الخزانةوزارة

646Childers to Baring, 21 Nov. 1884, CP/2, FO 633/7.
647Baring to Childers, 30 Jan. 1885, CP/2, FO 633/5.
648Baring to Goschen, 7 Feb. 1885, CP/2, FO 633/5.
649Ibid.
650CP/2, FO 633/5.
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معصراعفىبشأنهادخلالتىالمالية، المعادلةلتحقيقجديدةمعركةلخوضنفسه
القديم، وصديقهتشرشلراندولفتشيلدرز، واللورد: البريطانيينالماليةوزراءمختلف
.وفرنساالعامالدينصندوقوغيرها، وحولالعسكريةالمصروفات، حولجوشن

جوردونعقدةحل
،النيلفىصعودًاطريقًاتشقجوردونإنقاذحملةفيهكانتالذىالوقتنفسوفى

، وأنالخرطوممشارفعلىنفسهالمهدىوجودعنأكتوبرفىعاجلةأخباروصلت
عبرالنيلمياهوتدفقالفيضانرتفاعامعقواتهمتناولفىأصبحتالمدينةدفاعات
الجديدة،السنةأيامأولفىوذلكتهريبهافىنجحرسالةآخربارنج، وتلقىضفتيه
العبارةببساطة، وتحمل1884ديسمبر14تاريخالبريد، وتحملطابعحجمفىوكانت
:التالية

مرة – مقترحًاولسلىإلىاإلبراقعلىهذاشجعهوقد651"جوردون – بخيرالخرطوم"
رفضاإلقتراحالصحراء، ولكنعبرالخرطومإلىسواكنمنتجريدةإرسال-أخرى
.652أخرىمرة

كادتماالبخاريةبالقواربأرسلتالتىاإلنقاذحملةأنفبراير5فىاألخبارجاءتثم
.قتلقديكونربماجوردونالمهدى، وأنقواتيدفىوجدتهاحتىالخرطومإلىتصل

ستةومعهاالحملةعادتعندماباأللمإحساسهوإزداد، بارنجتلقاهاقويةضربةهذهكانت
جوردونكان) 1884ديسمبر4حتىسبتمبر10منالفترةغطت (يوميةمنأجزاء
وتضمنت. المصريةالحدودعندالبريطانيةالقواتإلىمنهاإثنتينأوواحدةيرسل

عتبرتهاا، و، وغيرهموجرانفيلوجالدستونبارنجعنصريحةتعليقاتاليوميات
.653تأخيردونبنشرهاقامترسميةوثيقةلندنفىالحكومة

651Entry for 1 Jan. 1885, Journal 1884 – 5, BA, DEP, 11.
652Ibid.
:بعنوانEgmont Hakeكتبهاوحواشىبمقدمة1885صيففىمرةألولاليومياتنشرت653

The Journal A.s of Major – General C. G. Gordon, C. B., at Khartoum; I quote from the
facsimile reprint (London: Draf, 1984.(
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، بعدماوحيد، حزينرجلبهايتسلىكتاباتمجردكانتاليومياتتلكأنإلىألنويذهب
سبتمبر10فىالشمالإلىاإلنجليزمرافقيهمنمعهكانمنوآخرستيوارتأرسل
بارنجعنفيهاكتبهماأن، غير654همومهينفثهاراحالتىيومياتهإاللهتتبق، فلم1884
عندلدعمهالحماسىعرضهمنيسخر، فهولهإرتياحهعدمضوءعلىقراءتهيمكن

نفس" (والحماقةبالطيش "سبتمبر)، ويتهمه19يومية (1884ينايرفىبالقاهرةمروره
24يومية (السابقالربيعفىإنقاذحملةإرسالفكرةتأييدفىلفشلهاليومية)، ويلومه

يكتفنوفمبر)، ولم7يومية (الضحكعنالعزوفدرجةإلىجادًارجًالأكتوبر)، ويراه
معتنازعهمنسخر، بلعبوسببغاءشكلعلىفيها، بدالهساخرةصورةبرسم

).نوفمبر17يومية (بالقاهرةوجودهأثناءلهمارسمهاالتىالصورحولEgrtonإجرتون

الرسمعنتقولماذابشعة، إذنالصورةهذهإنتقولهل: إلجرتونبارنجقال"
يوميتهفىوضعهمابهذا، فإذاقورنماإذافظاعتهولك ؟ ومدىلىرسمهالذى
هذاعلىالرسمعلىإقدامهعلىهوجمشيئًا، فإذانساوىالأصبحناالرسميةشبه

عامًاحاكمًابإعتبارهرسمهاأنهإدعىكبيرًا، بريطانيًاضابطًاكونهمعالنحو
)".للسودان(

أواخرنشرهاقبلماوقتفىاليوميةمننسخعلىطلعاقدبارنجيكونأنوالبد
تمقدالفقراتبعضأن" الحديثةمصر: "كتابهفىعنهاعبرالتىنظرهووجهة. 1885655

اللوردعلىاألحمقالعنيفالتعدىمنكبيرقدر "علىحتوتارسميًا؛ ألنهاحذفها
.656"جرانفيل

النهايةإزاءمشاعرهإلىإشارةأىعلىتحتوىالنفسهبارنجيومياتأنالغريبومن
مقتلخبرأنيريالمإيثلوزوجتهبارنجأنفنسنتمننعلمهماوكل. لجوردونالعنيفة

نفسفىالفخمة، أقاماهالرسميةبالمالبسراقصحفلإللغاءكافيًاسببًايعدجوردون
السيرتقدموقد. 657اللياقةعنبعيدالتصرفذلكأنفنسنتتعليقمناألمسية، ويفهم

654Gordon and the Sudan, 377 – 8.
.ينعىهكأنهبشعرجوردونبعثةعنيكتبكانعندماأنه188يوليو21يوميةذكرفى655
656Modern Egypt, I, 432.
657Vincent, "Cairo Society", Diary, 30 Mar. 1885 DP, Add Ms 48949.
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 –بارنجولكن658التصرفهذاحولاستنكارىبسؤال– البرلمانعضو – ماريوتوليم
العسكريةمنهاعانتالتىالمهينةالهزيمةمواجهةفىأنهذكر– السؤالعلىردهفى

الحفلإقامةمنالبد، كانذلكجراءباإلمبراطوريةلحقتالتىالبريطانية، واإلساءات
هناككانتلقد. كالمعتاديجرىالبريطانىالعملأنللشامتينلنؤكدموعدهفىالمقرر
سوفذاتهامصرغزوأنالكثيرونظنالقاهرة، حيثفىفزعحالةحدوثمنخشية
لنفىمرتاحًا، وكانالقلقمنعامجوبوجودبارنجللمهدى، وشعرالتاليةالخطوةيكون

"تدينهرسائل "علىمعهالعثورللبوليستابعنشالاستطاعبعدماطارقجبلإلىالزبير
.659أتباعهوبعضالمهدىمعمتبادلةكانت

السيئةالعشرةالشهورإنعكاسات
عندئذ، وعلم1885يوليوبدايةفىإنجلترا، إالفىالصيفلقضاءالقاهرةبارنجيغادرلم
خصمه، أعادتالمحافظينمنمؤقتةحكومةوتشكيلاألحرارحزبحكومةسقوطنبأ

يكن، لمجالدستونوزارةوبينبينهالعالقةتوترالخارجية، ورغموزارةإلىسولسبرى
،السودانغزوإعادةأولوياتهاجدولعلىتضعأخرىوزارةخدمةإلىيتطلعبارنج

فشلبعد، ماذا660الفورعلىرفضهمامصر، وهوإلىجديدمالىمبعوثوإرسال
فىوقعتالتىالمصرية، والمأساةالماليةعنتقريرهبقبولالوزارةإقناعنورثبروك
التىالعشرةالشهوربرهنت، لقدالفرنسيينمنيلقاهاالتىالمستمرة، والمتاعبالخرطوم
.بهااألولىالسبعةشهورهمنأسوأكانتأنهاعلىبالقاهرةأمضاها

فىبارزةنجدها، كمامراسالتهعلىالواضحةالحدةفىيبدوالتوترهذامظاهروبعض
جوردونكيومياتليستيومياتوهى. 1884نوفمبرأواخركتبهاالتىيومياتهإحدى
كتبهمماهذا، ويتضحصدرهمكنونعنللتنفيسخاصةوسيلةهىللنشر، بلكتبتالتى
:نورثبروكمقترحاتالوزراءمجلسرفضضوءعلى1884نوفمبر25فى

658Marriott to Baring, 20 Oct. 1887, CP/2, FO 633/6.
659Journal, 1884 – 85, 23 Mar. 1885, BA, DEP 11.
660Baring to Ethel Baring, 27 June 1885,CP/1 Letters From the First Earl of Cromer.
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كانوالقدالمخاوفتثيرمصرموضوعالحكومةبهامسختالتىالطريقةإن"
الدوليمثلواآلخرالبرلمانيمثلالبحر، األولوأعماقالشيطانبينيقفون

، والالطرفينأحديرضىالذىالخطرسمعلىالمقدرةلديهماألوروبية، وليست
، والحكومةالدولىموقفنافىتمامًانتراجعأنأوالحربإالكلهذلكفىأرى

".بغيضًاكانمهمااألخيرالخيارتفضلالحالية

الحكومةكانتإذاعماسائًالأبرقأنهيكتب– الضيقذروةفىوكان – التالىاليوموفى
إلىيدفعنىالمصرية، والللماليةالذاتيةاإلدارةعننورثبروكفكرةرفضإلىحقًاتتجه
الحصوليعنيهمماأحد، فكللنصيحةتستمعالمغزى، فالحكومةذاتإجابةتوقعذلك
عدةسألهلعلهسؤاًالنفسهعلىبارنجيطرح، ثمالعموممجلسفىاألصواتبعضعلى

،طاقتىبقدرالعونتقديمعمله ؟ بالطبععلىالواجب، ماكلعلى: "قبلمنمرات
أؤديهأنعلى، ولكنمستساغغيرعملالسيئة، إنهالمتخاذلةسياستهمتنفيذفىواستمر

".وجهأحسنعلى

يومياتلتوهقرأقد، وكان1884ديسمبر9يوميةفىالموضوعنفسإلىبارنجوعاد
الإنسانًانفسهمنجعلأنه، حتىبالواجبوإحساسهولنجتونالدوقعلىوتعليقاتهكوكر

..سمناابالمتحدثالرجلعنذلكمنأكثرهومايقالأنأتمنىكنت: "بالشعبيةيحظى
فىالنبرةبنفسآخرتعليقوهناك". األدبيةالشجاعةمنالكثيرإلىيحتاجالحكمفنإن
والروسىالفرنسىالقناصلمن" مقنعتدخل "أسماهعمافيهتحدث1884ديسمبر13

أثقأنأتمنىكم: "قالالنظار، ثممجلسرئيسنوبارمنللتخلصوالنمساوىواأللمانى
حيث-) إنجلترا (الوطنوفىهناجبناءمعأتعامللمواجهتهم)، ولكنى (عملىأدواتفى

".بريطانياحكمتولتالخارجيةالشئونفى– عجزًاحكوماتناأكثر

يكنون، وغيرهم، والعسكريينالدبلوماسيينمنالكثيرأنعتبارناافىنضعأنوعلينا
كيانهمنجزءذلككانبارنجعند، ولكنالسياسيينلرؤسائهمالتقليدىالعداءمننوعًا
حقعلىمؤخرًاحصلواالذينالناخبين، ونفوذجالدستونليبراليةمنسخطهتزايدمع

عبرالذى – ألسرتهبارنجحبويبدو. بإزدراءإليهمينظربارنجكان، الذينالتصويت
، يذكرالمثالسبيلىى، وعلمعاناتهعنالتعويضمننوعبمثابة– اليومياتفىعنه
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اإلجازةلقضاءسفرهمعندوولديهإيثللتوديعمايو18-17اإلسكندريةإلىذهابه
عيدفىزوجتهإلىأرسلهاالتىالبرقيةفىيذكركثيرًا، كمايفتقدهمكانالصيفية، وكيف

الذىوالخطاب" العزيزةزوجتىياالسعادةمنسنواتتسعإنها: "يونيو28يومزواجهما
:معًاوالضيقالحبعنالتعبيربين، يجمعمنهلفقرةتناولناوسبقالمناسبةبهذهأرسله

مثل) المحافظينحكومة (ةدالجديسياسيًا، فالحكومةمحبطإننى – عزيزتى"
يحضهمالذىولسلىأحضانبينبأنفسهم، وألقوايستشيروننىالسابقتها، فهم

األرواحفى، وأفكرالجنونمنضربًاذلك، وأرىالخرطومإلىالذهابعلى
أراهاللولسلىحبىالقرار، ورغمذلكتخاذاتملوهباءتزهقسوفالتىالغالية

منهضفرائترتعدفاشلجنرالاستشارةيجوز، فالكذلككانسياسيًا، ولو
،سمعتهشأنمنيصلحأنالبساطة، ويريدغايةفىالمسألةأنيرىفهو،الفشل
الشخصىرأيىأبديتالرأى، وإذاأحديسألنى، ولمأفعلأنعساىماذاولكن

مننوعًاذلكفعد) األحرار (الحزبىنتمائىاضوءعلىذلكمتطوعًا، فسر
إحساسىأبدًا، ويزدادالبريطانيةبالسياسةذلكأفعللنولكننى.. الحزبيةالدوافع
،اإلحتراميستحقأحدًاحولىأرىأكادواليفهمنىأحد، فاليومبعديومًابذلك

لآلراءتامًامحوًاإالأرىالحكيمة، فالالوطنيةعنعبثًاأبحثإذاليأسويتملكنى
، لنكلعلى. المستوىرفيعةبهاأؤمنالتىالمثلألن، ربماوالطموحالشخصية

طموحاتىعلىتأثيرهاعنالنظربها، بغضإالأعمل، ولنالمثلهذهغيرأقبل
علىتكتبعبارةأنسب" فهمهأسئ "عبارةستكونأموتعندماالشخصية، ولكن

.قبرى

المباركةللوجناتقبالتى.. معكأكونأنإلىمشتاقإننى: "بقولهالخطابختتماو
.661"الجمالفائقةوالخصالت

وعادايوليو11فىفينسيافىإيثللتقىاعندماالشديدباإلرتياحأحسقديكونأنوالبد
السلكفىالعملفىاالستمرارعلىوافقسولسبرىإلتقىبالقطار، وبعدمالندنإلىمعًا

حيثأغسطس2فىإسكتلندافىالمستأجراألسرةبيتإلىوصلوأخيرًا. الدبلوماسى
".ميناحبيبىمنخطاب: "إيثلبخطمالحظةالخطابعلى661
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يوميتهوفى". االجتماعيةواإللتزاماتالسياسةعنبعيدًاالجميلةالغابةإلىهرب"
قليًال،وأتمشىالسابعةفىأستيقظ: "اليومىنظامهعنتحدث1885أغسطس16المؤرخة

الغداءاأللمانية، ثموأتعلمالموسيقىإلى، وأستمعوالنصفالثامنةفىاإلفطارأتناولثم
فىالسابعة، والنومفىالشاى، العشاءتناولالرابعةطويلة، وفىالواحدة، وتمشيةفى

".العاشرة
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عشرالحادىالفصل
اإلفالسضدوالسباقوولفدراموندبعثةمنالنجاة

)1885 – 1887(

مصرإلىةبريطانيبعثة
هوالشاغلشغله، كان1885صيفنهايةفىالقاهرةإلىللعودةيتأهببارنجكانعندما

Alfred Milnerملنرألفردسكهالذىالمصطلحاإلفالس"، وهوضدالسباق "سمىما

اللذينالعامينخاللقيمتهاكاملإلىالعامالدينعلىالفائدةإعادةأجلمنللنضال
أولالستشفاءربما (النمساإلىلندنبارنجمغادرةقبلوحتى662لندنإتفاقيةحددتهما
بذلكأيضًا، ويعنىالدوليةالساحةتشهدهاسوفملحوظةتطوراتثمةأنعلم) الصيد
إلىHenry Drnummond Wolffوولفدراموندهنرىالسيرإيفادسولسبرىقرار

حولالعالىالبابمعللتفاوضمفوضًاووزيرًاالعادةفوقوالقاهرة، مبعوثًاستانبولا
كورفو،فىستوركسللجنرالخاصًاسكرتيرًاهنرىالسير، وكان663مصرعنالجالء
 –جوشنبلجنةعضوًاكانالمصرية، عندماالعثمانيةبالعالقاتواسعةخبرةولديه
مبعوثًاأصبح، ثم1876عامالمصريةالماليةأحوالفىالتحقيقلجنةوهىجوبير

تكليفهعند، وكانالشرقىالرومللىتنظيمإعادةفىنظرالذىبرلينمؤتمرإلىبريطانيًا
أسسهالذى" الرابعالحزب "سمىفيماعضوًا، وكذلكبالبرلمانعضوًاالجديدةبالمهمة

.تشرشلرودولف

منالضرورىالقدر) بريطانيا (البلدلهذايضمنأن "لوولفالموجهةالتعليماتوكانت
مصريةحكومةإقامةعلىالعمل "بذلكاإلمبراطورية"، ويرتبطمصالحهالخدمةالنفوذ
فىموقفهسولسبرىأوضحوقد. 664"المحتملللتدخلتخضعالكفاءة، المندرجةعلى

هوأجلهمننعملالذىالهدفإن: "أغسطس13فىمرسلوولفإلىخاصخطاب

.)England in Egypt (London: Edward Arnold, 1892. ملنركتابفىفصلعنوانهوهذا662
هذهعنيستفسرسولسبرىإلىالتاريخذلكفىكتب؛ ألنه1885أغسطس23منذبذلكعلمقدبارنجيكونأنالبد663

.البعثة
664Marlowe, Cromer in Egypt, 110.
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بإعادةلناتسمحمعاهدةعلىالحصولمعينة، مثلخاصةتحفظاتمعولكنالجالء
وكان665"مصرحديدسككعلىالسيطرةلناتكوننشاء، وأنمتىاإلسكندريةإحتالل

.السودانفىدوربلعبالعثمانيينإقناعوولفدراموندعلىأنأيضًاالمفهوممن

تهددالجديدةوخاصة، فالمبادرةعامةألسباببالترحيبالبعثةهذهأخباربارنجيتلقولم
التركيزكانوقتفى، البحثبساطعلىمصرومستقبلالمصريةالمسألةطرحبإعادة

إلىيؤدىقدمصر، وأنهفىاألجنبىالمالىالنفوذمنالحدعلىيكونأنيجبفيه
السيطرةالستعادةمحاولةأىفىتمامًايشكون؛ ألنهمبالقلقالمصريةالنخبةإحساس

.المصرىالجيشعلىالعثمانية

فىالتفكيريعيدبارنججعلمصرفىالبريطانىالمسئولهووولفعتباراأنكما
من، وتلقىوولفمهمةأبعادتتكشفحتىالنمسافىالبقاءإليها، مفضًالالعودة

حتىاإلنتظارعليه، وأنالبريطانىالمعتمدداراآلنيشغلوولفأنيفيدماسولسبرى
فىمصرإلىبارنجسبقواقدكانواوطفليهاإيثلأنغير. 666آخرمقرًاوولفأوهويجد

بالدار،االستقرارعلىوولفعائلةمساعدةعبءعليهاوقعسلفًا، ولذلكالمقررالموعد
بحماماتالتمتعالتطوراتهذهلهأتاحتفقدضيقمنبارنجعاناهمارغمولكن

.667أطولمدةكارلسباد

النمسا،منأرسلهالذىسولسبرىعلىردهفىحدثلماإرتياحهعدمعنبارنجوعبر
إحرازهإمكانيةمنالتيقنالمستحيلمن: "لوولفالمعطاةالعامةللتعليماتإستالمهمؤكدًا
الدولىالتدخلضدالمعركةكسبفىنجاحىمنالتيقنالمستحيلمننهأكما... النجاح

منإعالنصدوردونلندنمؤتمرإنفضاضبعدبدأاالتجاههذافىمصر، فالتحركفى
مهمةفشلبعداإليقاعسريعوأصبحمصرفىسياستهاعنالجاللةصاحبةحكومة

.668"نورثبروك

665Roberts, Salisbury, 343.
66615 Sept. 1885, CP/2, FO 633/5.
.هناكبالعالجعالقةلهالثمانينياتمنذوالنمساالمجرعلىترددهولعلالنساعرقمنيعانىبارنجكان667
66819 Sept. 1885. Sp, Unbound letters.
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معإتفاقًاوولفدراموندأبرمأكتوبر، عندماأواخرفىبالضيقبارنجإحساسوإزداد
أحدهمابالقاهرةساميانمفوضانيلتقىأنبموجبهتقررالعثمانىالخارجيةوزير

مختارالغازىهواألتراكالضباطكبارأحد، واآلخرذاتهوولفدراموندهوإنجليزى
الجيشتنظيمإعادةذلكفىبماباإلصالحالمتعلقةالترتيباتحولباشا، للتباحث

الحدود،تأمينيتمعندماالسلمية، ثمبالطرقالسودان" لتهدئة "السبلالمصرى، وأحسن
إلىبذلكتقريرًاالساميانالمندوبانبرفعالمصريةالحكومةأحوال" وتستقر"وتنتظم

تحديدهيتمزمنىجدولوفقالبريطانيةالقواتجالءينظمبينهماإتفاقحكومتهما؛ إلبرام
يعنى، بلفحسبإتفاقإلىالتوصلفىالتأخرإحتماليعنىالذلكوكان669باإلتفاق
.وولفدراموندإلىالبريطانىالمعتمددارأعمالتسليم

فىبويلوهارى، وإجرتوننوبارنوفمبر، وكان2فىإالالقاهرةإلىبارنجيعدلم
أقامحيثشبردفندقإلىاإلنجليزالفرسانمن50حراسةفىبعربته، وساراستقباله

بارنجيكونأنوالبد670ينايرمنتصففىلهمسكنعلىوولفعثرحتىأجنحتهبأحد
لقاءأولوكان. بشبردإقامتهأثناءالبريطانىالمعتمدبدارمكتبهفىعملهمارسقد

هل: "سألهاإلجازة، إذمنعودتهبعديومأولفىجافًالقاءبالمكتببويلمعلبارنج
وتركه". بالكادذلكأفعلإننىسيدى، ياال: "لإلجابةفإضطر" ؟بطالقةالعربيةتتحدث
السفير (هوايتيقصدماذا: "ألجرتونيقولبويلسمعهحيثحجرتهإلىومضىبارنج

".النفععديميكونأنمنأسوأهنا ؟ إنهلناالولدهذاإرسالهمن) بإستانبولالبريطانى

لهذاأسابيعستةالعربية، فمنحلتعلمالتفرغوطلبشجاعتهاستجمعبويلأنغير
كان، كمابثقتهتمتعًابارنجمعاونىأكثرمنأصبحللبداية، ثمكافيًاذلكوكان671الغرض

اللغةتعليمهبارنجعلىعرضسنواتبضعوبعد. الوطنيةوالنخبةبينهالوصلهمزة
التركيةدروسفىبارنجاللغة، وتقدملتلكعاشقًاكانبويلولكن" فقطللتسلية "التركية
.672"يوميًامعًاالتمشيةأثناءوحدهابالتركيةمعًايتحدثانكاناوبويلأنهحتى

669Cromer, Modern Egypt, ii, 373.
670Boyle to Mrs Boyle, 2 Nov. 1886, BP, box A, file 2, 1885 – 7.
671Boyle, A Servant of the Empire, 40.
672BN, 151.
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علىوولفمعالمحادثاتوبدأديسمبر27فىالقاهرةإلىباشامختارالغازىوصل
الدوريعتبرسولسبرىأنيعلمبارنجالمصرى، وكانالجيشتنظيمإعادةحولالفور

بريطانياتقومأنعلىاألوروبيةالدولموافقةتتضمنتسويةأىفىحيويًاالعثمانى
لتقدماإلرتياحبعدمأصيبولكنهتحديدهايتممعينةظروفظلفىمصرإحتاللبإعادة
زيادةمععثمانيينبضباطالمصرىالجيشفىاإلنجليزالضباطالستبدالبخطةمختار
.ماليًاذلكتنفيذبكيفيةاإلهتمامدونالمصرىالجيشوقوةعدد

فبرايرإنتخاباتخسارتهابعدالمحافظينحكومةسقوطاألمورضطرابامنوزاد
التىالذاتىالحكمبقضيةتمامًامشغولةكانتالتىجالدستونوزارةمحلهاوحلت. 1886
مصيرتقررلقد: "بقولهالظروفتلكنورثبروكأوجز، وقداإليرلنديونبهايطالب
روسبرىاللوردوأصدر673"اإليرلنديينالفالحينبأصواتالمصرىالفالح

ROSEBERY –خطةبرفضوولفدراموندإلىتعليماته– الجديدالخارجيةوزير
العامةالمباحثاتفىاالستمرارالمصرى، معالجيشتنظيمبإعادةالمتصلةباشامختار

عادعندما1886نوفمبرحتىالنحوهذاعلىالموقفتجميد، وتموإستانبولبالقاهرة
دراموند– لمنصبهعادالذى – سولسبرىأخرى، واستدعىمرةالحكمإلىالمحافظون

.للتشاورلندنإلىوولف

جالدستونمعخالفهأصبحالذىروسبرىاللوردشخصفىحليفًالنفسهبارنجوجدوقد
علىنظرهوجهةطرحفىالوقتبارنجيضعلمكلمعروفًا، وعلىالسودانحول

القواتعلىيتعذربأنهبالقولالمعتادتشاؤمهعناألولىرسالتهفىوعبرروسبرى
فىتتمثلالمتاحةالضعيفةالفرصة، وإنسنواتعدةقبلمصرعنالجالءالبريطانية
الصورةمنالكئيبالجانبيعكسأخرى، وحتىأوحالةفىالعثمانيةبالقواتاالستعانة

قضاهاالتىالستةالشهورخاللالمصريةاألحوالفىتحسنحدثقدأنهلروسبرىذكر
أنيعنىمماإلنجتراالمعادىالفرنسىالقنصلباريهنقلتممصر، فقدعنبعيدًا

علىاإلعتمادباستطاعتهميعدلمربما؛ ألنهمبريطانيامنتوجسًاأقلأصبحواالفرنسيين
أمواًالوفرتاإلسكندريةحوادثمنللمتضررينالتعويضاتدفعأنألمانيا، كماتأييد

673Wolff, Rambling Recollections, ii, 403.
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التىاإلصالحاتفىالتقدممنقدربتحقيقسمحت) األجنبيةالجالياتبيد (السوقفى
.674اإلنجليزبدأها

،المحلىالمشهدجوانببارنجسابقتها، استعرضتاريخمنأسبوعبعدأخرىرسالةوفى
عنالمصرىالجيش، وعجزمكانتهإلىنوبار، وعودةلسلطتهالخديوفقدانإلىوأاشار

لوجودناباألسىأشعر: "الموضوعنفسفىالحديثإلىعاد.. وحدهوالنظاماألمنحفظ
كماالحقائقإلىالنظريجبمنها، ولكنالخروجباستطاعتناكانلوويسعدنىمصر، فى
كانالمعايير، فإذامنمعياربأىالحاضرالوقتفىلخروجناإمكانيةأرىفالهى

البريطانية، وربماالحاميةعددتخفيضباإلمكان، ألصبحهكسحملةإيقافباستطاعتنا
السودانفقدإلىكلها، وأدتاألمورضخمتهكسكارثةمصر، ولكنخارجاآلنكنا

.والنهبالسلببغرضمصرحدودعلىدينيًامهووسةللحربتواقةقبليةقواتوزحف
الإنناقولهأريدماولكن.. األبدإلىيستمرأنيجبلمصرإحتاللناإنأقولالإننى

منعاليةدرجةعلىعمًاليعدللجالءموعدأى، وتحديداآلنمنهاننسحبأنيمكن
.675"التهور

جهدمنبذلهماكانمستحيًال، ومهماالجالءيجعلوضعًابوضوحبارنجيحددهنا
تعاقب، فإنوولفمبادرةخطورةفىنظرهوجهةعناألمور، واإلعرابلتهدئة

، ويبدواليقينعنبعيدًااألمريجعل1886 – 1885قصيروقتفىالبريطانيةالحكومات
بهامقتنعًاأصبحاألفكارمنمجموعة، وكونالتحدياتلمواجهةجهدهبذلأنهواضحًا
، مامضضعلىاألمرلقبولإلضطرالنجاحوولفلبعثةقدرعنها، ولوللدفاعويعمل

أملعلىأفكارهعنالحديثفىمستمرًاكاناألمورتتكشفحتى، ولكنشكذلكفى
إلىعندهالليبرالىالوعىمنتبقىماأحالأنهونالحظ) الجالء (المشئوماليومتأجيل

بربرى،شبهبلدًامتحضرةدولةحتلتاإذا: "1886نوفمبرفىليالإلىكتبالتقاعد، فيما
ومن. 676"فيهتبقىأوالبلدذلكستترككانتإذاماالفورعلىتقررأنعليهافإن

.جانبهمنخطأيكنلمذلكأن، طالمانقضتاقداللحظةتلكأنيعتبرأنهتمامًاالواضح
6749 Feb. 1886, CP/2, FO 633/6.
67515 Feb. 1886, CP/2, FO 633/6.
67627 Nov. 1886, quoted in R. V. Mowat, "From liberalism: The Case of Egypt 1875 –

1887", Historical Journal, 6/1 (1973), 121.
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الماليةحولالخالفات
بالماليةالمتصلاليومىالعملمتابعةلفنسنتبارنجالمحاذير، تركتلكلكلونظرًا

أنبعامينذلكبعدالماليةمصرأحوالفيهاستعرضتقريرفىفنسنتوذكر. المصرية
التحديدضوءعلىسنويًامصريًاجنيهًاألف200يتجاوزلملالقتصاداإلجمالىالمعدل
اإلجراءاتعلىالمالىالمستشارركزولذلك. 677والمصروفاتلإليراداتالصافى
اإلدارةفىاإلنجليزالموظفينحثذلكالثغرة، وتضمنسدلمحاولةالنطاقمحدودة

سعرلتخفيضتعقيدًاأكثرمشروع، ثمرواتبهمفىمؤقتبتخفيضالقبولعلىالمصرية
ال، ولذلكوالدومينالسنيةالدايرةدينتحويلقتراحاطريقعنالعامالدينعلىالفائدة
الذىالكبيرالصدامذلكنوبار، وخاصةمعالتصادمإلىاإلجراءاتتلكتقودهأنيدهشنا

شغفأنإلى– المصريةالحكومةإلىتقريرهفى – فنسنتألمحعندما1886عاموقع
دينتحولنتيجةللبيعتطرحالتىاألراضىعلىأياديهملوضعالمصريينالوزراء
شاكيًا، فقامبارنجإلىنوبارولجأ" الشخصىالجشع "إلىيرتكزوالدومينالسنيةالدايرة
.678القولهذاحساسيةإلىفنسنتتنبيهمنهطالبًاروسبرىإلىبالكتابةبدوره

تشيرفهى، نتائجمنالتقريرذلكعلىترتبماعلىلفنسنتالخاصةاألوراقوتحتوى
روسبرىإلىتقريرفىوردتمعلوماتتسريبأولهما" سيئًاإنطباعًا "تركاحدثينإلى

مجلسأعمالجدولهضمنيعرضبهففوجئوخاصًاسريًاإعتبارهفنسنتفيهطلب
الجشع "أسماهعمانوبارإلىفنسنتبتقريرذكرهجاءماأنوالثانىالمصرى، النظار

روسبرىردالبريطانية، وقدللحكومةالرسمىالرأىعنيعبرذلكأنمن" الشخصى
معتتسقالتصرفاتهأنفنسنتفيهايذكرالتىاألولىالمرةليستهذه "أنغاضبًا
بالتأكيدالردمصر، وأنهىفىالبريطانىالخارجيةوزيرإليهيدعوالذى، التوفيقىاالتجاه

تجاهالبريطانيةالحكومةنواياعنيعبرالذىالوحيدالشخص) الخارجيةوزير (أنه
.679"مصر

677"Finance", in Draft MS "Egypt in 1887", DP, Add. MS 48961 B.
678Baring to Rosebery, 10 May 1886, CP/2, FO 633/6.
679Rosebery to Vincent, DP, Add. MS 48937.
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وزيرمنبرقيةتلقىأنهلهمؤكدًانوبارإلىالخارجيةوزيرردبفحوىبارنجوأرسل
صاحبةحكومةموقفحولفنسنتبتقريرجاءلماأساسالأنهفيهاأكدالخارجية

:التاليةبالكلماتختمتالبرقيةأنبإسمها، وأضافالتحدثسلطتهمنليسالجاللة، وأنه
وتقديربثقةيتمتع، وأنهبالضيقالشديدإحساسىباشانوبارإلىتنقلأنإليكأتوسل"

.680"الجاللةصاحبةحكومة

علىالبريطانيةالحكومةحثفىتتمثلالصعوبةبالغةمهمةعاتقهعلىبارنجوحمل
)مؤقتًا (تتنازلأن، أواإلحتاللوجيشالسودانلحملةالعسكريةالنفقاتفىالمساهمة

منألفًا175وقدرهاالسويسقناةشركةفىأسهمهافوائدمنعليهتحصلمابعضعن
البريطانيةالماليةوزراءمعشاقةمحاجاةإلىذلكجرهسنويًا، وقداإلسترلينيةالجنيهات

منأكثرالبريطانيةالماليةموازنةهتمامهماجلكان، والذينالمنصبعلىتعاقبواالذين
.681الماليةمصرأحوالفىللتحقيقثانيةدوليةلجنةإقامةمنبارنجبمخاوفاهتمامهم

المستشارينبينالصداممنالحدهىبارنجبهاضطلعاالتىاألخرىالمهمةوكانت
بعضفىالتوسعصاحبتمنهامفرالظاهرة، وهىالمصريينوالوزراءاإلنجليز

شعوروجودالمصرية، معالحكومةفىجديدةمجاالتطالتالتىاإلداريةاإلصالحات
، وفىوولفدراموندبعثةنجاححالةفىمعدودةستكونمصرفىاإلنجليزأيامبأنعام

بدقةمنهماأىيحددأنآخر، دونشيئًايريدونوبارشيئًايريدبارنجكانالحاالتبعض
النظام، وهو1886عامأوائلاألهليةالمحاكمقضيةإثارةخاللحدثيريد، كماما

الوزراءكانأخرىحاالتوفى. بالمصريينالمتعلقةالقضايافىبالنظرالخاصالقضائى
التىالمقترحاتمواجهةفىنوبارمنبتشجيعبمواقفهمالتمسكعلىيصرونالمصريون

.اإلنجليزالمستشارونإليهمبهايدفع

680Baring to Nubar, 18 May 1886, CP/2, FO 633/5 Also Rosebery to Baring, 21 May 1886,
CP, FO 633/7.

681Edward Hamilton, The Diary of Sir Edward Walter Hamilton 1885 – 1906, ed. Dudley W.
R. Bahlam (Hull: University of Hull Press, 1993), ii, 45.
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علىيعتمدالمكتوبة، ولكنهالتعليماتعلىيعتمدال– بارنجعند – العملنظامكان
معظمففى، الموظفينوكباروالخديونوبارعلىالبريطانىللمعتمدالشخصىالتأثير

:روسبرىإلىكتب. كافيًاالتأثيرذلككانالحاالت

تأثيرًاومؤثرًاعامًامصرفىالعامةالشئونعلىإشرافًاأمارسأنلىأتيحلو"
الشخصية، وحل) المهنية (الغيرةالعديدة، وتهدئةالمصادماتمنعلىكافيًا، يتيح
السياسيةالمتاعبكلموطنيعدالذىالبلدهذافىالمتتابعةالمشكالت
علىالمسئولية، ويعملتحمليخشىالمنالمصريينبينوجدتلما... واإلدارية

.682"الناسعندمتقبلغيربقراررتبطتاإذا، وخاصةغيرهكاهلعلىإلقائها

،المكتبىالعملمنالكثيرتضمن، فقدلهمناسبًابارنجيراهالذىالعملنوعإذًاذلك
تستمدالتىوالمناقشاتاللقاءاتمنالعديدوالودية، وكذلكالرسميةالزياراتمنوالعديد
ذلكومكانتها، وتضمنبريطانيامصر، وقوةفىالبريطانىالنفوذتوطيدمنأهميتها
حقائق "يراهبمالندنفىاألمربيدهممنلها، إلقناعنهايةالمطولةحمالتفىالدخول
، وتدبيرأمورهمإدارةعنأهلهايعجزالتىلمصررؤيتهعليهايضفىالتى" األمور
بارنجبدأ1887و1886عامى، وخاللعندهاألساسىالنموذجنوبارظل، ولذلكأحوالهم

بهذهالقيامعلىالقادرمصرفىالوحيدالرجلأنهعلى – مرةكلفى – للندنيقدمه
القراراتتخاذاعلىالشجاعةالضرورية، ولديهالمهاراتبعضتنقصهكانتوإنالمهمة
.683"مباشرةلىيلجأمشكلةواجهتهشعبيًا، "وكلماالمقبولةغير

هارىيرسلهاكانالتىالخطابات، وتقدمالبريطانىالمعتمدداردوريأتىكلهذلكووسط
،1886684صيفمطلعفىالراحةوأوقاتالعملظروفحول، مالحظاتهأمهإلىبويل
أحدبشفاءإبتهاجًاحفلةأقامتبارنجأسرةأنلهايذكر– مثًال – يونيومناألولففى

منبوتشراإلنجليز، والعميدالدبلوماسيينبعضالدار، حضرهاحديقةفىاألوالد، 
الجالياتأرستقراطية "بأنهمبويلوصفهمممن، ومجموعةاإلنجليزية، وطبيبانالكنيسة
جمعإحتشدأيامبضعةأوبيومذلكوبعد. التهانىلتقديمبإيثلأحاطواالذين" األجنبية

682Baring to Rosebery, 10 May 1886, CP/2, FO 633/6.
683Ibid.
684BP, Box A, File 2: 1885 – 7.
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محطةعلىباشامختاروالغازىوولفودراموندنوباررأسهمعلىالقومعليةمنغفير
بصحبتهمبارنجالصيفية، وكاناإلجازةلقضاءسفرهمعندوطفليهاإيثلالقاهرة؛ لتوديع

حتىبالداروحيدًابارنجوظل. هناكمنالباخرةيستقلونحيثاإلسماعيليةإلى– عادة– 
منعندئذالعملأيامتفاصيلعنأمهإلىبويلكتبوقد). األقلعلى (يوليومنالخامس
، وأربعلبارنجمراسالتثمانبكتابةخاللهامساء، يقومالسادسةحتىصباحًاالثامنة

.بالشفرةبرقياتأربع، وإرسالوثيقتين، وترجمةمذكراتمسودات

تعليماته.. معهيعمللمنالنافعةبالخبراتغنىبارنجإيفلنالسيرإن: "قائًالويستطرد
.685"التحديد، دقيقةالوضوحشديدة

وولفدراموندمتاهةإلىعودة
كسبهاالتى1886للعاماإلنتخابيةالمرحلةمنجانبخاللبإنجلتراموجودًابارنجكان

وزيرًاIddesleighإدسالىللوزارة، واللوردرئيسًابسولسبرى، وجاءتالمحافظون
ونورثبروك؛ ألنهبارنجترحيبموضعالحكمإلىسولسبرىعودةللخارجية، وكانت

مصالحعلىحرصًاأكثرأنهيرونالسابقة، كانوااألحرارحكومةوزراءوبعض
تشتهىبمادائمًاتأتىالالرياحأن، غيرجالدستونمنواإلمبراطوريةالدوليةبريطانيا

، وكتببارنجيعارضهاالتىوولفدراموندلبعثةالتحمسشديدإدسالىكان، فقدالسفن
مصرفىوضعنا "أنتمامًايؤمنأنه) القاهرةإلىعودتهبعد (نوفمبر5فىبارنجإلى

عليه، فرد686"منهاالنهائىلإلنسحابالكاملةاالستعداداتوإتخاذمرحليًا، تنظيمهيجب
بعدضروريًا، فليكنالتحديدذلككانإذاللجالء، ولكنموعدأىتحديدضدبأنهبارنج
.687محددًاإلتزامًاذلكيتضمنأندونسنواتعشر

بالعململتزمًايعدلم، ولعلهبارنجمعالتعاملصعوبةأيقنقدإدسالىيكونأنوالبد
التعبيرات "منالخارجيةوزير، وتضايققبلمنيظنكانكماالجالءتحقيقأجلمن

المراسالتإحدىهامشعلى، وكتبمشاعرهعنبارنجبهايعبرالتى" المتزايدةالحادة

685Ibid.
686CP/2, FO 633/7.
687Baring to Iddesleigh, 31 Oct. 1886, CP/2, FO 633/6.
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وزيرضيقولعل688"تهدئتهيجبغاضببارنجإيفلنالسير "بارنجمنلهالواردة
أسباببينمنيرونهالكتاببعض، جعلمعهالتعاملفىبارنجأسلوبمنالخارجية

مالىكعضوالسابقمنصبهليتولىأخرىمرةالهندإلىبارنجإعادةفكرةإدسالىتأييد
التعقيدشديدةالموضوعبهذاالخاصة، والحقائقدافريناللوردالجديدالملكنائببمجلس

خبرةأنأدرك– الجديدالهندوزير– Crossكروساللوردأنالواضح، فمنوالغموض
األمرأن– الجديدالماليةوزير – تشرشلراندولفرأىالهند، بينمالحكومةنافعةبارنج
وكتب689وحدهوولفمرتبسوىالخزانةتتحمل، فالبارنجمرتبتوفيريتطلب

كلضغوطبسببلذلكمضطرًانفسهللفكرة، يجدتقبلهعدمرغمأنهبارنجإلىإدسالى
.690وسولسبرىتشرشلمن

أنفقط، رغمواحدعاملمدةالهندإلىالذهابإلىاستعدادعلىأنهكروسبارنجوأبلغ
معيتراسلبدأأنه، غير691هناكيفعلهماثمةأنيرىاللها"، وأنهمعنىال "الفكرة
زيارةفىلندنإلىمصرمغادرةعلىالعزمللهند، وعقدالماليةالشئونحولدافرين
العامذلكمايو، وخاللفىسمالإلىيصلأن، على1887أبريلفىبهايقومقصيرة
ديسمبر28فىإدسالىمنبرقيةتلقىولكنه. 1888692للعامالهندموازنةإعداديستطيع
.لهبالنسبةالكريسماسهديةبمثابةذلك، فكان693الفكرةبإلغاء

قبلتشرشللراندولفالدراميةاالستقالةأولهما: األيامتلكلندنفىمهمانحدثانووقع
وفاةاآلخر، والحدثلهخلفًاالماليةوزيرمنصبجوشنجورجالميالد، وتولىأعياد

منصبهلتركفيهيتأهبكانالذىالوقتنفسفىفجأةالقلبيةبالسكتةإدسالىاللورد
بإعتبارهماوسولسبرىجوشنمعيتعاملأنبارنجعلىأصبحسولسبرى، وبذلكللورد

وولفدراموندبعثةمناألخيرةالمرحلخاللالقرار، وذلكصنعمفاتيحيملكان
.اإلفالسلتفادىالمريرالسباقمناألخيرةوالمرحلة

688Zetland, Lord Cromer, 146.
689Iddesleigh to Baring, 17 Dec. 1886, CP/2, FO 633/7.
690Iddesleigh to Baring, 12 Nov. and 3 Dec. 1886, Ibid.
69121 Nov. 1886, CP/2, FO 633/5.
69215 Dec. 1886, ibid.
693CP/2, FO 633/7.
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الحلهومصرعنللجالءموعدتحديدأن– إدسالىكانمثلما – سولسبرىرأى
دراموندإلىوكتب. البريطانية – األوروبيةللعالقاتبالنسبةاألمور؛ لتهدئةالمناسب

العثمانيةالدولةمعتفاقيةاإلىالتوصللمحاولةالعالىالبابإلىثانيةأوفدهأنبعدوولف
لكانإليهانذهبلمكنامصر، فلوفىنكونأالقلبىكلمنأتمنى: "الصددبهذا

لمصرالدائماإلحتالل "أنالملكةإلىوكتب694"العالمفىبأحدنكترثأالباستطاعتنا
شكوكهعنالتعبيربارنجوواصل. 695"العثمانيةوالدولةفرنسامعالدائمةالخالفاتيعنى

ترتيباتوضععناإلمتناعإن: "1887يناير21فىسولسبرىمحذرًاالمعتادة، فكتب
لجالءمعينتاريختحديدفىالتورطبعدمالنصحسيئة، وكررترتيباتوضعمنأفضل

.696"مصرعنالبريطانيةالقوات

مأخذسولسبرىنواياتؤخذأنيجبأنهيستنتجبارنج، بدأأسابيععدةمروربعدأنهغير
مواجهة– الجالءبعد – المصريةللحكومةتتيحالتىاإلجراءاتبعضيقترحالجد، وبدأ
المحاكمأمامالحكومةمقاضاةفىالعامالدينصندوقحقإلغاءمثلاألجنبيةالضغوط
ينصأنلإلنسحابموعدتحديدضرورةحالةفىرأيه، أبدىأبريل23وفى697المختلطة

البريطانيةالقواتإخالءعلىسنواتالقاهرة، وخمسمنلإلنسحابسنواتثالثعلى
نقطة، وضع14منمكونًابرنامجًامايو15فى، وأخيرًا، قدم698باإلسكندريةلمواقعها
.699مصرمنالبريطانيةالقواتخروجبعد" صالحةحكومة "وجودلضمان

الخارجيةوزيروقعبينمانتظارهااطالالتىاإلتفاقيةتوقيع1887مايو22فىتموأخيرًا
ثالثخاللمصرمنباإلنسحاببريطانياتعهدت، وبموجبهالعالىالبابعنالعثمانى
وسمحت. خارجيًاأوداخليًامصرلهاتتعرض" خطرحالة "هناكتكنلمماسنوات

"الخطرحالة "قيامحالةفىالبالدحتاللاإلىبالعودةالعثمانيةوالدولةلبريطانيااإلتفاقية
الكبرىالخمسالدولتعلنأنسولسبرىعليهأصرالذىالشرطوكان. الجالءتمامبعد

.قبلمنفتقدتهاالذىالدولىبالقبولبريطانياتحظىاإلتفاقية، وبذلكعلىموافقتها
694Cecil, Life of Salisbury, cie, 41, quoted in Marlowe, Cromer in Egypt, 114 – 15.
695Ibid, 39.
696SP, A 52.
697Baring to Salisbury, 4 Mar. 1887, SP, A/52.
698Ibid.
699Baring to Salisbury, 15 May 1887, SP, A/52.
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قبلالموضوعفىللنظرأسابيعأربعةمدتهامهلةالثانىالحميدعبدالسلطانوأعطى
.عليهالنهائيةالموافقة

بذلتالتىالدبلوماسيةالجهوديقدرإنهقائًالوولفدراموندإلىتهنئةبارنجوأرسل
موعدإقتراب "عنتحدثعندئذكتبهاأخرىخطاباتوفى. 700البقاءعلىالجالءلتغليب
لقضاءيونيومنتصففىلندنإلىسافروعندما701"مصرعنالبريطانيةالقواتجالء
تغيرتقداألوضاعأنالقاهرةإلىعودتهعنديجدأنالمتوقعمن، كانالصيفإجازة
.تمامًا

منهماأىتقبلكلها، فلمالعمليةإلجهاضوالروسيةالفرنسيةالحكومتانتحركتوهنا
تحددهالظروفتبعًاالبقاءأوباإلنسحابلبريطانيااإلتفاقيةأعطتهالذىالتلقائىبالحق
الوضعأنقررعندماالموضوعفىمباشرةفرنساوزراءرئيسودخل. وحدهالندن
بالدهأمامأوسعفرصةيهيئدولىعترافابيحظىالالذىمصرفىلبريطانياالقائم
لهحتاللاظلفىتحقيقهيمكنمماأكبرمصر، بصورةفىالماليةمصالحهاعنللدفاع
والروسالفرنسيينمنهائلةضغوطًاالسلطانواجهأنذلكنتيجةوكانت702قانونيةصفة
الواردةالنقاطبعضحولالتفاوضإعادةعلىالموافقةسولسبرىمنيلتمسجعلته

المدةتلكنقضتايومًا، وعندما15لمدةالتفاوضإلىالعودةسولسبرىفقبل. باإلتفاقية
.توقعودونفجأةذلكيوليو، حدثمنتصففىلندنإلىبالعودةوولفدراموندأمر

ذلكمنلالستفادةجهدهاأقصىتبذلالمعنيةاألطرافكل، راحتذلكضوءوعلى
مصر، تمتفىالعملحريةمنبريطانياكسبته، فمااإلمكانبقدرالعادىغيرالوضع
فىالدولىالنظامأقامهاالتىالضروريةغيرالقديمةالمؤسساتعلىباإللقاءموازنته

الدولإلىالدعوةتوجيه "منالبدكانوولفدراموندإتفاقيةمشروعلبنودمصر، فوفقًا
تحقيقفرصةأنغير". موحدوتشريعىقضائىلنظامرعاياهاإخضاعفىللنظرالمعنية

األخرىوالدوللهايعدفلمفرنساأما). ذلكبعدتبينمانحوعلى (األبدإلىضاعتذلك
المصريةالحكومةعلىالمباشرالتأثيرإمكانيةفقدتجميعًا، ولكنهااإلعتراضسوى

7001 June 1887, CP/2, FO 633/4, quoted in Marlowe, Cromer in EGYPT, 118.
701e. g. Baring to Salisbury, 31 May 1887, PRO, FO 141/245.
702Saul, La France et l'Egypte, 600.
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وتمهيدمصرعنالبريطانيةالقواتجالءحالةفىلهممتاحًايصبحقدكانمانحوعلى
.بأنفسهمأمورهمإلدارةالمصريينأمامالطريق

التوترشيوع
اإلتفاقية،مشروععلىوولفدراموندتوقيعصاحبتالتىالصعبةالشهورغضونفى
وتأييدهاعونهاعلىالحصولأجلمنحكومتهمواجهةفى– أيضًا – يناضلبارنجكان

.تمامًاوتوترهمزاجهحدةعناأليامتلكخاللكتبهاالتىالرسائل، وتكشفالسياسى
فبراير،شهرفى" والسوءالحدةبالغ "الحلقفىإلتهابمنمعاناتهبلةالطينزادومما

هنا،األمورالستقراريكفىماالجهدمنأبذلأنمنىطلبلقد: "قائًاللجوشنويصفه
عنمبكرًاإنجلتراإلىوالولدينإيثلبإرسالقرارهوكان703"الكالمفىأقتصدوأن

فيمابإجازةأقومأنالبد: "ضيقهعنفيهعبرلتعليقمثارًاأبريلشهرفىالمعتادالموعد
إثنىإلىتحتاجقدأنهاالقلقويساورنىالمتراكمةاألعمالإلىأنظرأنأستطيعفالبعد

"بإسرافه "تتعلقلندنمنمزعجةأخرىأنباءووصلته704"العامهذاإلتمامهاشهرًاعشر
.705البريطانيةللمعتمديةداربناءإلعتزامه

منألحديمكنفكيف. واإلضطرابالتوترشديد– أيضًا – السياسىالوضعكانكذلك
فىالحكوماتتعاقبضوءالغد، علىبهيأتىقدمايدركأنالبسيطالفالحإلىالخديو
،وإنقطاعإتصالبينوولفدراموندمهمةقصير، وتأرجحزمنىمدىعلىلندن

البريطانيينعلىالسخطعنمعبرشعورإنفجارإحتمالمنالشكوكبارنجوساورت
القواتحشدعندمافعلمثلماالمحلىالعامالرأىمنهاعانىالتىاإلضطرابحالةنتيجة

أبريلفىليدفناإلسكندريةإلىإستانبولمنباشاشريفجثمانوصولعندالبريطانية
اإلحتاللتجعلالتىالسبلعنبالبحثشغلكما. 706"لذكراهاإلحترامإظهاربحجة "1887

.للفالحينالرىمياهتوفيرعلىحرصهأسباببينمنذلكبغضًا، وكانأقلالبريطانى

70328 Feb. 1887, CP/2, FO 633/5.
704Baring to Goschen, 1 Apr. 1887, ibid.
705Baring to Primrose, 5 Mar. 1887, ibid.
706Baring to Salisbury, 24 Apr. 1887, PRO, FO 141/245.
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هناكلمصر، كانتالمستقبلبهيأتىقدمامعرفةعدمحالةشيوععنالنظروبغض
الماليةووزيربارنجبينالمتصلبالصراعتتصلإحداهما: اإلهتمامتثيرانمسألتان

البريطانيةالخزانةرغبة، وعدماإلحتاللجيشنفقاتمسئوليةيتحملمنحولالبريطانية
للتعبير– سولسبرىماليةوزير – جوشناستخدمهاالتىالقاسية، واللغةالعونتقديمفى

مدعنباإلمتناعلهمبارنجتهاماتا، وتعاقبنفقاتأىالخزانةلتحملالرافضموقفهعن
مراسالتأسلوبخشونةساءتهنفسهسولسبرىأنعلىمؤشرات، وهناكلهالعونيد

:المعروفالصريحبأسلوبهبارنجعلى، وردقبلمنإدسالىساءت، كمابارنج

البريطانيةالموازنةعلىالمحدودغيراإلعتمادعلىبشدةيعترضجوشن/ السير"
الاألخيرةإدعاءاتكإنويقول. المصريينالماليةرجالبينمؤخرًاشاعالذى
المطالبمنللمزيدذريعةستكونتمامًا؛ ألنهاومرفوضةلهاأساسوالسند

.707"مستقبًال

الدستورلجوشنفشكااإلمكانبقدرمهذبًايكونأنبارنج، حاولمتوقعهووكما
وغيابصعبةمشكلةأىفىالبتبمكانالصعوبةمنيجعل، وأنهالقائمالبريطانى
،اتجاهفىيدفعونهالماليينجعلإلىأدىالذىالمتعاقبةالبريطانيةالوزاراتبيناإلتساق

السخرية، فاللغةمننوعإلىالوضعهذاأدىآخر، وقداتجاهفىيدفعونهوالعسكريين
إلىالوزيرأرسلهالذىاألخيرالخطاب، وخاصةالحربوزارةخطاباتبهاتكتبالتى

وكأنه" مبهمًا "مصر، جاءفىالبريطانيةالقواتقائدGrenfellجرانفيلفرانسسالجنرال
:كتب

مننقومأنالمتوقعمنأنفهمهاستطعتفما... مصرفىالهولأبوحضورفى"
أعجزإننى، القواتعددبتخفيضنقومأالالعسكرى، علىاإلنفاقبخفضجانبنا

القشاستخدامدونالطوبقوالبصناعةمحاولةإن. المحيراللغزهذاقراءةعن
.708"فشلت، ولكنهاالنيلضفافعلىيومًاجربت

707Zetland, Lord Cromer, 148 – 9.
708Baring to Goschen, 7 Mar. 1887, quoted in Zetland, Modern Egypt, 151.
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بريطانيا، وساعدمساعدةإلىحاجةدونالمصريةالموازنةتسويةتمتاألمرنهايةفى
فى1888 / 1887عامعنكاملةالعامالدينعلىالفوائدسدادإلىالعودةإعالنعلىذلك

الجيشمصروفاتخفضعلىبارنجإصرارذلكعلىوساعد1887.709مارس
هنامناإليراداتمنإضافيةمبالغتدبيرعلىوبلمفنسنتوالشرطة، وقدرةالمصرى

خالقمحاسبةنظامجانب، إلىالنفقاتفىاالقتصادعلىالدائم، وإصرارهموهناك
وجهةمن" نجاحًا "ذلكإعتبارولكن. 710اإليجابيةالنتيجةهذهإلىالتوصلمنمكنهم
فنسنتلجنةأعمالسببتباشانوبارمثللرجلفبالنسبة. آخرأمرًاكانالمصريةالنظر

الشديدالضغططريقعنوهناكهنامنمليماتتوفيرعلىحرصهاشديدًا؛ ألنتوترًاله
األجوروزيادةالوظائفإتاحةإلىالراميةخطتهسبيلعترضاقدللمصروفات
نوبارأنسنواتعدةبعدكتابهفىملنروأشار. 711مناسبًايراهالذىبالقدروالمعاشات

السيطرةمنالتخلصإلىتؤدىقدثانيةدوليةتحقيقلجنةتشكيليفضلكانربما
.712المصريةالماليةعلىالبريطانية

الحكومةعتزامامنمعًا، فجاءتوقلقهبارنجهتماماأثارتالتىالثانيةالمسألةأما
فىسنويًاالترعوتطهيرالجسورلحفظالفالحينعلىالمقررةالسخرةإلغاءالمصرية

قبلورياضنوبارتأييدنالتفكرةبها، وهىالمأجورالعمل، واستبدالالصيففصل
العاملة، تبعدللقوةإهدارالسخرةففى: نواحعدةمنعنهاالدفاع، ويمكن1882العام

بالقسوةإتسمتبدنية، فقدضريبةعتبارهااطويلة، وبلمدةوحقولهمقراهمعنالفالحين
،بالغموضمحاطًاالزالللجدل ؟ سؤالمثارًاعندئذأصبحت، لماذاولكن. 713والظلم
كانالتىالمبالغقيمةبالسخرة، زادتتتمالتىاألعمالتلكإلىحاجةهناككانتفطالما
أنغير. لذلكماليةإعتماداتلديهاتتوفر، والاألعمالتلكنظيرتدفعهاأنالماليةعلى
منذأعلنواالذينالرىمهندسىمنوزمالئهمونكريفسكوتبجهودأثيرتالمسألةتلك

709Sir Auckland Colvin, The making of Modern Egypt, (London: Thomas Nelson, n.d.), 177.
710Alfred Milner, England in Egypt, 11 th edn. (London: Edward Arnold, 1904) 205 – 6.
711Ibid, 108 – 9.
712Ibid, 110 – 11.
713Nathan J. Brown, "Who Abolished Corvee Labour in Egypt and Why ?, Past and Present,

144, (Aug. 1994), 124 – 30, Scott Moncrieff's report of 14 Jan. 1885. Quoted in Cromer,
Modern Egypt, ii, 409.
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،األنعامسوقذلكإلىسيقواإذاإالبالسخرةللعمليخرجونالالفالحينأن1885يناير
هذاإلىالرىنظامصيانةخطةفىالنجاحعدم، وأرجعوانصيبالتعذيبمنونالهم

.714السبب

نورثبروكبتوصيةبدأتالحوادثمنمجموعةمناالستفادة، استطاعلبارنجوبالنسبة
موازنةمنفنسنتأسقطهرقمجنيهًا، وهذاألف450نحواألطيانضرائببتخفيض

ألف250تخصيصعلىاإلنجليزوالمستشارينباشانوبارذلكوشجع. 1886 / 1885
بطلبالمصريةالحكومةوتقدمت. للسخرةالجزئىاإللغاءلتحقيقالمبلغهذامنجنيهًا

اإلدارية؛ لتغطيةالمصروفاتإلىالمبلغهذاإضافةعلىللموافقةالعامالدينصندوقإلى
بينالموضوعحولدائرةالمناقشاتكانتوأخيرًا، بينما715الرىنظامصيانةأجور

مصر، سارعفىاألوروبيةالدولقناصلبينأوًال، ثمالعامالدينصندوقمفوضى
إنقاصمقابلجنيهًاألف250، وخصصيدهفىالمبادرةزمامأخذإلىمونكريفسكوت
اآلخر،النصفإنجازفىالمأجورالعملعلىواإلعتماد، النصفإلىالسخرةأعمال
.716التخصيصهذاعلىالدوللموافقةنتظارادون1886للعاموذلك

اإللغاءتعلنالمصريةالحكومةجعلدولية، عندماأزمةبقياممهددًابارنجتدخلوجاء
الترتيباتعلىالموافقةفىالفرنسيينتلكؤعلىردًا1887فبرايرفىللسخرةالتام

علىمضضعلى، وافقواالفخفىوقعواقدأنهمالفرنسيونأدركوعندما. الجديدة
موافقةعلىيتوقفذلك، ولكنالغرضلهذاجنيهمليونالربعمبلغمونكريفتخصيص
علىاإلشرافليشملالعامالدينصندوقإختصاصتوسيععلىالبريطانيةالحكومة

.بالرىالخاصةالمصروفاتجميع

هذهفىصلبًاموقفًاالبريطانىالوزراءمجلسإتخذ، بارنججانبمنضغوطوبعد
الموازنةبإنقاصأقدامهتحتمنالبساطبسحبوجوشنسولسبرىهددأناألزمة، بعد

وتطلب717الرىصيانةفىالعملأجورتحملالمستحيلمنيجعلحادًانقصًاالمصرية

714Ibid, 407.
715Milner, England in Egypt (1904), 193 – 95.
716Ibid, 411 – 13.
717Salisbury to Baring, 4 Feb. 1887, CP/2, FO 633/7.
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إنقاصقتراحابيقبلالوزراءمجلسالقاهرة، جعلمنبارنجشنهمضادًاهجومًااألمر
تتمكنحتىكافيةزمنيةلمدةبريطانياعليهاتحصلالتىالسويسقناةأسهمفوائدمبلغ

بارنجلجعلكافيًاذلكوكان. 718لإليراداتجديدمصدرإيجادمنالمصريةالحكومة
.الرىنظامصيانةفىالمأجورالعملبهايستبدلأنوتمامًاالسخرةإلغاءإلىيتجه

حققهالذىالنصرقيمةمنلإلنقاصمارسفىإلتفافبحركةالفرنسيونوأخيرًا، قام
فىبهقمناالذىالوحيدبالعمل: "سولسبرىإلىبهابعثرسالةفىوصفهوالذى، بارنج
حتىللموضوعالدعايةعنيكفأنسولسبرىمنهطلبفقد719"شعبيًاقبوًالونالمصر

.شديدًاتوترًااألوروبيةالسياسةفيهتعانىوقتفىالفرنسيينثائرةيثيرال

بينهالعالقةتوترإلىأدتالمسألة، فإنهاهذهفىبارنجوقفهالذىالصلبالموقفورغم
لمبارنجبأنشعورمونكريفنتابا، وومونكريففنسنتهمامستشاريهمنإثنينوبين
:قائًالاالستقالةعرضهأسبابعنسألهصحفىمراسلإلىوكتب. الكافىالدعملهيقدم

بذلكقصدوأنه.. كالصخرحماسًا، جامديبدىال، فإنهونزاهتهبارنجعدالةرغم"
تلكبمثلذرعًايضيقبارنجكانولما720"كآبةمنالمسألةفىماليرىبارنجتحريك

ال" هندى – إنجليزى "مونكريفسكوتأنإلىالسببأرجعباالستقالة، فقدالتهديدات
ومقاومةالعبوديةمناهضة"تجاهالينتمىأنهالهند، كماعنتختلفمصرأنيعرف
السلطةحقائقيتفهمواأندونالخيرتحقيقينشدونالذينالبريطانيينمنوهو". األفيون

فيه، طيبأيامبعدمونكريفإلىخطابًاكتبأنلبثماأنهغير721اإلمبراطورية
.722الخطابتلقيهمنأيامبضعةبعداستقالتهفسحبخاطره

فهمهعدمعنينمنحوعلىتصرف– مثًال – مونكريفتمامًا، متباعدةاألفكاركانت
ألننىكبير؛ مبدأإلىيعودمعًاخالفناأنأرىإننى: "إليهكتبعندمابارنجلوضعتمامًا
علىاإلنتصار (الكبيرالتلمنذمصرعنتمامًامسئولةأصبحتبريطانياأنأعتقد

718Salisbury to Baring, 11 and 13 Feb. 1887, ibid..
719Quoted in Marlowe, Cromer in Egypt, 131.
720Mary Albright Hollings (ed.), The Life of Sir Colin C. Scott – Moncrieff (London: John

Murray, 1917), 219.
721Baring to Salisbury, 7 Feb. 1887, SP, A/52.
722Baring to Moncrieff, 6 Feb. 1887, CP/2, FO 633/5; Moncrieff to Baring, 7 Feb. 1887,

CP/2, FO 633/7.
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دوريةبصورةبالمستشارينتصالهاعدمبارنجأخطاءمن، كانكلوعلى. 723)"عرابى
المدىذاتالسياسيةباإلعتباراتالبعيدةاألهدافلموازنةإدراكهممنيتحققحتى

.القصير

استدعاءبعدفنسنتمعالخطيرالصدامالسخرةبمسألةأحاطتالتىالصعوباتوتفسر
خطابًابارنجإليهفكتب. 1887أبريلفىالماليةاألمورحولللتشاورلندنإلىاألخير
تممابمخالفةفيهإتهمهمايو29فىالقاهرةمنأرسله) صفحة18فىيقع (مطوًال
شئونفىالعليااليدالعامالدينصندوقيعطىحلحولبالتفاوضبينهماعليهاإلتفاق
نتيجةالحركة، وذلكعلىالمصريةالماليةوزارةقدرةمنيحدالمصريةالماليةالسياسة

فىحدثذلكوأن724العامةاألشغالمصروفاتسقفلرفعالفرنسيةللمطالباستسالمه
تنازًاللفرنساأعطىالذىوولفدراموندإتفاقيةمشروععلىالتوقيعفيهتمالذىالوقت
.725مصرعنللجالءمعينتاريخبتحديدمقابلبدون

الفترةتلكخالللبارنجالذهنيةالحالةعنمهمةفكرةيعطينافنسنتإلىبارنجوخطاب
الذىفاألسلوب. اإلنتهاءوشكعلىلمصرالبريطانىاإلحتاللفيهابداالتىالقصيرة

بصورةاألعمالأداءيتمأنعلىوالحرصوالقلقالحسرةبينيجمعالخطاببهصيغ
منومقامًاسنًاأكبرإننى: "بقولهفنسنتشبابنضارةإلىويشير. المستقبلفىمختلفة
التعليماتكلبتنفيذىأقوم، فأنااإلهمالرأيىمصيريكونأنأقبلالرسمية، الالناحية

أرىوالتىعملها، أستطيعالالتىالترتيباتعنتسألنىال، ولكنبإخالصأتلقاهاالتى
".السوءفيها

عملثمرةكان1885إتفاقيةفىحدثتالتىالقصورأوجهأنمؤكدًابارنجويستطرد
فيها، وكانوضعوناالتىالصعوباتمرارةعندئذذاقواالذينالبريطانيةالخزانةرجال
تنشأقدصعوباتأىمواجهةمسئوليةمنكبيرًاجانبًا "أنذلكمناستوعبهالذىالدرس

أنوجدتإذاإالخطةأىعلىأوافقأالجهدىقصارىسأبذل، ولذلكعاتقىعلىيلقى
بطريقةالشبهشديدة) بريطانيا (بالدناحكومةسياسةوأن". لتنفيذهاجيدةفرصةهناك

7236 Feb. 1887, SP, A/52.
724Baring to Goschen, 9 May 1887, CP/2, FO 633/5.
725DP. Add. MS 48929.
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أوًال، ثمالصففىالكلمةاألمانة"، فتهجى "أوالدهلتعليمتبعهااالتىسكويرويكفورد
بجمعنقومأنعلينا) فنسنتيقصد (وأنتإننى "الحديقةمناألعشاببجمعاألوالدكلف

.726"الحديقةمناألعشاب

اإلنجليز، كانتالمستشارينمعتعاملهفىبارنجواجههاالتىالمشاكلتلككلورغم
لهرعايتهحدبلغتالذىفالرجل. األصعبهىالمصرىالوزراءبرئيسعالقته

مشكلةخاللحيويًادورًايلعب"، استمرMy Nubarنوبارى: "بالقولإليهباإلشارة
لندنفىزمالئهإلىمراسالتهفىبارنجوصفه، وقدوولفدراموندومفاوضاتالسخرة

خاللالمنصبهذالشغلالرجالأنسب "الكثيرةأخطائهرغمعنه"، وأنهغنىال "بأنه
727بينهم" الوحيد "الوزارة، لعلهمناصبشغلوامنعددقلةعتبارااألخيرة"، ومعالسنوات

ثمةوكأنيعمل "الذىمصرفىالوحيدالرجلوهو728"الشرقىبالمفهومدولةرجل "فهو
حدثلوأنهإلىاإلشارةكلهبذلكويريد729"الغربيةواألفكارالشرقيةاألفكاربينرابطة
الخديولجعلاألنسبالشخصهونوبار، فإنالدولىمصروضعفىمفاجئتغير

حمايتهإلىحاجةفىنوبارأنأيضًاذلكالتغيير، ويعنىذلكيتقبلونالمصريةوالنخبة
.وغيرهمومونكريففنسنتأمثالمنالمستشارينتصرفاتمن

السطور،بينالنقاطمنالعديدإلىلمحبارنجأننجدالرسالةتلكقراءةإلىعدناوإذا
الذىهوالقاهرة، وأنهفىاألمورزماموحدهيملكأنهللندنيبينأنيريدناحيةفمن

منيستعلمأنوولفدراموندمنهطلبعندماالمحلية، ولذلكاإلداريةالسياسةيضع
أنالصوابمنليس: "قائًالإعترض، والدومينالسنيةالدايرةمستقبلفىرأيهعننوبار
استقرفيماالرأىنوبارنسألثمعملهنريدفيماالفكرنعمليريد، بلعمانوبارنسأل
بقدريتمتعنوباريجعلأنمصلحتهمنأيضًايرىكانبارنجأنغير730"رأيناعليه
فىذلكعنيعربنجدهحقًا. القرارصناعةعمليةيظنهبماليقومالسلطةمنكاف

أنالممكن، فمنكلوعلى731"جيدةمزاجيةحالةفىاآلنليسنوبار "مثلعبارة
726Ibid.
727Baring to Salisbury, 22 May 1887, SP, A/52.
728Baring to Goschen, 28 Feb. 1887, CP/2, FO 633/5.
729Baring to Iddesleigh, 24 Oct. 1886, CP/2, FO 633/6.
730Baring to Salisbury, 2 Feb. 1887, SP, A/52.
731Ibid.
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اإلعتراضعناإلعالنعدمإختار، ولكنهبارنجيقولهمابعضعلىنوباريعترض
.صراحة

مؤقتة، قائمةزمالةالمساواة، وهىعدمعلىالقائمةبالزمالةالرجلينعالقةووصفت
يقصر، حيثللعملواضحًاتقسيمًاتضمنتأنها، كماالطرفينبينالمنافعتبادلعلى

نوبارينازعالولكنهالعموميةواألشغالكالماليةمعينةمجاالتعلىاإلصالحبارنج
:1886أكتوبرفىإلدسالىذكرمانحووالداخلية، علىالقضاءعلىالسيطرة

بضعخاللنصابهاإلىاألمورنعيدأننستطيعبأنناالقائلةالفكرةأنأرى"
فالبرنامج.. خاطئة، فكرةعملناهمايتابعونالمحليينالعمالءنترك، ثمسنوات

اإلداريةالفروععنالنظرنصرفأنالنجاحمنقليًالحظًاينالقدالذى
علىوطنيةحكومةأىتعملقدالذىاإلصالحفىجهودنانركزالرئيسية، وأن

.732)"مصرمن (إنسحابناحالةفىفيهاالستمرار

أكفاءمثلبارنجمعجوانبهبعضتلتقىالذىالخاصبرنامجه– أيضًا – لنوباروكان
عنمدافعًابداأنهورغم. األهليةوالمحاكمالمختلطةالمحاكمنظاموتعديل. السخرة

علىالحبللبارنجيترك– أخرىأحيانفى – ، نجدهاألحيانبعضفىالمصريةالمصالح
المؤسساتجانبمنبإعتراضيواجهذلككانإذا، وخاصةيريدهماليفعلالغارب

وزارةإلىنظرهوجهاتتوصيلعلىالقدرةهويفتقدهكانالمصرية، وماالسياسية
منمعهماالتعاملعلىمضطرًاكان، فقدبلندنالبريطانىالوزراءومجلسالخارجية

1887صيففىإضطرولذلك733الشديدةكراهيتهموضوعكانوضعوهوبارنجخالل

الخارجيةورجالسولسبرىاللوردليحرضلندنإلىيائسة، فذهببحركةيقومأن
من– األقلعلى – واحدًاحضربارنجأنحظهسوءومنوفنسنتبارنجعلىالبريطانية

جاءماعلىالتشجيعيلقىالوأنهاالستقبالحسنيلقىنوبارأنمن، ليتأكداللقاءاتهذه
.734منهيشكو

73224 Oct. 1886, CP/2, FO 633/6.
733Edward Dicey, The Story of the Khedivate, (London: Rivingtons, 1902) 395 – 6.
734Cromer, Modern Egypt, ii, 340 – 1.
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واألربعينالسادسةفىبارنج – التحولنقطة
أنباء، فإنبارنجإليفلنالعامةالحياةفىاألهميةبالغةتحولنقطة1887العامصيفيعد

أنإلىمطمئنًاالخريففىمصرإلىعودتهتعنىكانتوولفدراموندإتفاقيةفشل
تكنلمحقامصر،فىاإلصالحىبرنامجهينفذأنخاللهايستطيعطوالسنواتأمامه
ضدالسباقأنإعالنعندهيستطيعالذىالحدإلىوصلتقدالماليةمصرأحوال

الذى1888لعامالموازنةمشروععلىيتوقفكانذلكفعًال، فإنكسبهتمقداإلفالس
 –وكان. منظورةأصبحتالنتيجةبأنبالثقةلهيسمحوضعفىكان، ولكنهفنسنتيعده
الولكن. البريطانيةبالخارجيةدبلوماسيًاكونهبحكمآخرمكانإلىللنقلعرضة– أيضًا
فىعملى: "عليهأطلقلماالجادالتنفيذفيهابدأالتىاللحظةتحديدباستطاعتنازال

.فعًالبهقامماذلكمصر"، وكان

تغيراتعنمصرإلىبارنجعودةعلىنقضتاالتىاألولىاألربعالسنواتأسفرتلقد
للقواتوسريعمناسبنسحاباتحقيقإمكانيةفكرةمنإنتقالهشهدتلقد. مهمةأخرى

نظامإلقامةاألقلعلىسنواتعشرإلىبحاجة، اليقيناليقينإلىمصرمنالبريطانية
وقوعإلىأدتالتىاألحوالبتكراريسمحالالذىبالقدرالقوةمندرجةعلىللحكم

مصر، وهىمصالحيخدمالنظامهذامثلأنراسخًاإعتقادًا، وأعتقداألجنبىاإلحتالل
منتحولكيفمالحظةويمكن. 735"لندنإلىمراسالتهفىعليهااإللحاحكررنقطة

مصالحعنالمعبربأنهاإلعتقادإلىالماليةمصرمصالحعناألمثلالمعبرأنهفتراضا
.رؤيتهبتبنىالبريطانىالعامالرأىنخبةيقنعأنهواآلنيحتاجهماوكل. جميعًامصر

علىمصروضععلىالمساعدةإلى1887و1883بينفيمابارنجوأقوالأفعالأدتلقد
أنه، رغمالذاتىالحكممنحهاوليساإلمبراطوريةإلىضمهاالمنطقيةنهايتهكانتطريق

لعمليةخاضعةمصرأخرى، أصبحت، وبعبارةالحينذلكفىتمامًاذلكيدركلم
تلكتطورت، وكلمااإلصالحاتمنمجموعةإجراءخاللهامنيتممألوفةاستعمارية

تلكبأنوالبريطانيينبارنجقتناعا، زادتوسعتالضرورة، وكلماحسباإلصالحات
عنتختلفمصرجعلوالذى، األوروبيينأيدىعلىإالإنجازهايمكنالاإلصالحات

735e. g. Baring to Goschen, 28 Mar. 1887, CP/2, FO 633/5.
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"الدوليةالصيغة "أحيانًابارنجعليهأطلقمالالستعمارحضعتالتىالبالدمنغيرها
فىفرنساوالسيمااألخرىالدولتضعهاالتىالعقباتبذلكالمصرية، ويعنىللمسألة
المفروضةالضوابطضدحملتهنتصار، فإنامنبارنجحققهماورغم. بريطانياطريق
.تمامًايتحقق، لماألنسبرآهاالتىمصرإدارةفىالتصرففىحريتهعلى

بحزبجالدستونجناحعنإنشقاقه– أيضًا – العامذلكزيتالند، شهديالحظوكما
أنهعلى1886فبرايرفىلروسبرىنفسهقدمقدبارنجكانوإذا736البريطانىاألحرار

أولئكإلىنضماأنهذلكالهند، فمعنىفىشأنهكانكما" راديكاليًا "وليس" معتدلليبرالى"
فىالبريطانيةاإلمبراطوريةمصالحأنيوقنونأصبحواالذيننورثبروكمثلاألحرار

مثلهمبارنج، وأصبح737غيرهيدفىمنهاالمحافظسولسبرىيدفىأمنًاأكثرالعالم
مؤمنًا– مثلهم – وظل. الديمقراطيةالممارسةعصرفىالعموممجلسمواقفتزعجه

.الحرةالمحدود، والتجارةالعسكرىواإلنفاقالمنخفضةبالضرائب

عريضبدينًارجًال1890العامنحوبارنجإليفلنإلتقطتفوتوغرافيةصورةوتبين
أنهإالجالسًاكانأنهنظارة، ورغمإلىبحاجةتبدوالشعر، عيونهكستنائى، األكتاف

رجلأنهعلىهيأتهلحظة، وتدلأىفىواقفًاليهبواالستعدادالتوترعالماتعليهبدت
التىالهيئةمسئوليةجميعًانتحملW. Audenأودنيذكر، فكمابهاالستهانةيمكنال

بارزًا، جادًا،ليكوننفسهأعدرجلصورةتبدو، وهنااألربعينسنبعدعليهانبدو
حكمفىالخبرةناحية، وواسعمنالشخصيةاستثماراتهعنيدافععامةوشخصية
فىمعهلقاءمنبلنتيخرجأنعجبأخرى، فالناحيةمناألوروبيةغيرالشعوب

منالكثيركانأنعجب، وال738الحقيقىعمرهمنسنًاأكثريبدوبأنهباإلعتقاد1883
أميرعنهوقال. قلقًارجًالفيه، ويرونحضرتهفىبالهيبةويحسونإليهينجذبونزواره
.739"التهذيبينقصهقدير، ولكن "رجلإنهرينللجيمسويلز

736Zetland, Lord Cromer, 119 – 26.
737Baring to Rosebery, 7 Feb. 1886, CP/2, FO 633/4; Mallet, Thomas George Earl of

Northbrook, 232.
738Longford, A Pilgrimage of Passion, 198 – 9.
739Sir J. Rennell Rodd, Social and Diplomatic Memories 1884 – 93, (London: Edward

Arnold, 1922), 188 – 9.
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إلىاالستماععلىمقبًالللفكاهةمحبًا– الخاصةحياتهفى – بارنجكانكلوعلى
لهايقاللعبةبويلمعيلعبظل1897عامالميالدعيدليلةففىالطريفة، الحكايات

enventiveكلوظلجرنفلالجنرالجوارإلىاألرضعلىنامكما. الليلمنتصفحتى
عاشقًاكانكما. 740المزاحسبيلعلىالورقمنبلفافةرأسهعلىاآلخريضربمنهما

كانتبينماالشعرعلىالحديثة، والنثراألعمالعلىالكالسيكيةاألعمالمفضًالللقراءة
أنه1884ديسمبر9بتاريخيومياتهفىيشير. ورشيقةأدبيةمنهاأكثرجافةحادةتعليقاته

تعانيهماأنذكرأنلبثماجميلة"، ولكن "قرأهاالتىالسطورأنعتبراواألوديسةيقرأ
الذينأولئكمن، وتعجبالثالثالكتابعلىتعليقًا" جميعًانموتأنيجبأننا "هو

ناعمةبلغةعاديةمعانعنالتعبيرإليهيجذبهمماأنإلىذلكبالشعر، وأرجعيفتتنون
.رقيقة

نظرتهعلىذلكبالجدية"، ويغلبيتسمصارمأسلوبه "بأنهلهفنسنتوصفيعززومما
فى – أعدأنهمناإلنجليزيةالكنيسةراعىبوتشرللعميدذكرهالذىالحديثللحياة، ذلك

.741"التفاهةشديدة "تبدوللمسيحية، فوجدهااألولالقرنمنذبالخطاياقائمة– شبابه

استيعابًاالفترةتلكفىالكتابأكثركانLytton Stracheyستراشىليتونولكن
:أنه، فالحظبارنجلشخصية

،عملهفىتمامًاحريص، وهوبذهنهيدورماكلعنيعبراليتكلمعندما"
والرمادى،الداكناألزرقفىينحصرومزاجه... الدقةأمر، يتحرىلكليتحسب

بعدملكةبالقوة، ولديهيتسماللونمحددغيرالرومانسية، سمتهعنتمامًابعيدًا
بعدثماريجعلمماتكلالعزيمةإليها، أضفالكثيرونيفتقدهاالتىالنظر
اإلحتفاظمعالتراجعفنالصبر، يجيدالنظر، شديدثاقب. المنالقريبةالنظر

.742"األمامإلىينطلقأنيلبثمابالكرامة، ثم

740Boyle to Mrs Boyle, 26 Dec. 1897, BP, box B, file 1: Letters to mother 1896 – 7.
741Vincent, "Sir Evelyn Baring", Diary 5 April 1885, DP, Add. MS 48949.
742Lytton Strachey, Eminent Victorians, (first Published 1918, London: Penguin Books,

1986), 239.
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عشرالثانىالفصل
البريطانيةالسيطرةتوطيد

)1887 – 1891(

المصريةالذاتيةاإلدارةعلىاألخيرالهجوم
السيطرةدعم: رئيسيتانأولويتانمعهحامًال1887خريففىمصرإلىبارنجعاد

قادةإلقناعبحملةوالشرطة، والقيامبالقضاءالمتعلقةاألمورفىوخاصةالبريطانية
ولم. مصرحكمفىالمصريينمنأفضلالبريطانيينأنلندنفىلهموالمشايعينالحزب

حديثهناك، كانوولفدراموندإتفاقيةفشلمضمونًا، فرغمالمهمةهذهفىالنجاحيكن
كانمنمصر، سواءعنالجالءحولبريطانياساسةمنمعينفريقبينيدورمتصل
الوعدورقةاستخدامفىيرغبسولسبرىاللوردكانالمعارضة، فقدأوالحكمفىمنهم

أحرصوكان. 1889743يونيوفىالفرنسىالسفيرمعمفاوضاتهفىمصرعنبالجالء
يؤدىقدالتدخلأشكالمنشكلأىعلىباإلقدامفرنساإغضابعدمعلىبارنجمن
علىاألحرارحزبحرصمصر، بينمافىالبريطانيةالسلطةدورإلىاإللتفاتإلى

فىللحكمالحزبعودةعنداإلختبارموضعيصبححتىبالغموضموقفهمإحاطة
.التاليةاإلنتخابات

تتمالالوزراء، أورئاسةمننوبارتنحيةضرورةيعنىالجديدبارنجتجاهايكنولم
معارضتهعنالطرفغضيعنىالذلككانتقدير، وإنأقلالفور، علىعلىتنحيته
فىالقاهرةإلىبارنجعودةالمصرية، فبمجردالوزاراتفىالبريطانىالتدخلمنللمزيد
الحاجةدعتإذاالوزراءرئاسةلتولىباشارياضاستعدادمنالتأكدعلىحرصأكتوبر

ألن "الحينذلكفىنوبارمنالتخلصينوىالأنهسولسبرىإلىكتبأنه، غيرذلكإلى
، كانكلوعلى744"لندنفىعلىشنهالذىالهجومبعدذلكأفعلأنمنىيتوقعونالجميع
المحاكموهما: بهاتإرتبطاللتينللمشكلتيننتيجةالوزارةفىإضافيًاوقتًايقضىنوبار

743Saul, la france et L'Egypt, 611.
744Baring to Salisbury, 22 Oct. 1887 (Marlowe, Cromer in Egypt), 133.
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.1884عامتكوينهمافىلعبهالذىالدور، بعدالطرقوقطاعاللصوصاألهلية، ولجان
البريطانىالجيشبينهامنمتنوعةأطرافمنهجومموضعاألهليةالمحاكمنشاطوكان

علىساعدبشكلالمحاكمإلدارتهنوبارعلىبالالئمةبارنج، ونحىالمسلمينوالعلماء
إلىينحازكاننوبارإنقيل، فقدغالىبطرسمنبتحريضاإلنتقاد، وذلكإثارة

.745القضاةتعيينعندالمسيحيين

فىاألهليةالمحاكمقصورلتعويضأنشئت، فقدالطرقوقطاعاللصوصلجانأما
هذهوجودعلىتدلالشواهدوكانت. الريفىالعنفمنالنوعهذامثلمعالتعامل
واالجتماعيةاالقتصاديةالتغيراتنتيجةالبريطانىاإلحتاللوقوعقبلالريففىالظاهرة

الفالحينمناأللوفعشراتأمالكنتزاعابينهاومنالسابقةالعقودفىحدثتالتى
1884عامنوبارمنكبيرًاإهتمامًاوجدتالظاهرةهذهولكن746العزبقسرًا، لتكوين

بالدهمفىوالنظاماألمنإقرارعلىقادرينالمصريينأنإنطباعًايعطىحتىتحديدًا
.المحلىالسخطأشكالمختلفباستغالل– السودانيةالحدودعبر – المهدىقياموخشية

عامالصعيدإلىإمتدتالدلتا، ثممديرياتمنمديريةكلفىأوًالاللجانأنشئتوقد
يتمركزحيثوالقضاءالبوليستجاهل، وتمالمديرينقيادةتحتمباشرة، ووضعت1885
إلنتزاعالمبرحللتعذيبفيهمالمشتبهتعرضمنالشكوى، وكثرتاألجنبىالنفوذ

، دوناللجانتلكعلىلإلشرافبالداخليةلجنةتشكيلإلىأدى، ممامنهماإلعترافات
أخرى، ولعلهألموريتفرغحتىعملهاتؤدىاللجانتلكبارنجتركذلكورغم. جدوى
تحينعندماالمصرىللقضاءموجعةضربةلتوجيهتستخدمأنيمكنسلبياتهاأنرأى

.تاليةمرحلةفىالفرصة

لوجرلالجنرالالبلجيكىالقاضىتعيينعلىنوبارالقوة، أجبرإلظهارمحاولةأولوفى
Legrelleاألهليةالمحاكممنالمتزايدةالشكوى، بسبب1886أكتوبرفىعامًانائبًا

الوفاةإثرعلىالتالىالعامفىالثانيةالمحاولةوجاءت. الطرقوقطاعاللصوصولجان

745Baring to Salisbury, 14 Dec. 1887, Printed as "Egypt, Confidential 1168, CP/2, FO
633/98.

746Nathan Brown, "Brigands and State Building: The Invention of Banditry in Modern
Egypt", Comparative Studies in Society and History, 32 (1990), 265 – 6.
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،1887نوفمبرفىالمصرىللبوليسالعامالمفتشBakerبيكرفالنتينللسيرالمفاجئة
فىرغب، فقدالمديرياتفىالبريطانىالوجودمنالحدعلىيحرصنوباركانولما

للمنصبورشحذلكعلىعترضابارنجأن، غيرالمنصبذلكفىمصرىتعيين
، فأوفدبارنجوجهفىبالقفازنوبارألقىعندئذ. المصرىالجيشفىبريطانيًاضابطًا
.لخطتهالبريطانيةالحكومةتأييدكسبعلىللعمل1888فىلندنإلىتيجرانصهره

عكسعلىلندنإلىبالحضورلتيجرانالبريطانيةالخارجيةأذنتعندمابارنجوتألم
،لهالبريطانيةالحكومةتأييدولمدىلسلطتهإختبارًاذلكقترحها، وعداالتىالتوصية

السلطة،موقعبإظهاراألمريتعلقعندماأنهمؤكدًاسولسبرىعلىمراسالتهنهالتاف
حتىاستقالتهبتقديمالنار، هددعلىالزيتيصبوحتى. الخضوعسوىنوبارأمامفليس
إلىكتبالخارجيةوزيرأنورغم. أرادماله، فتحققموقفهدعمعلىسولسبرىيرغم
معالعالقاتفيهزدادتاوقتفىاستفزازىعملعلىداماإلقعدممنهطالبًابارنج
مصرعلىالتامةسيطرتناعنيكشفعملبأىالقيامأريدالإننى: "توترًا، فقالفرنسا

نوبارإلجبارالكافىبالقدرموقفهمؤيدًابارنجإلىأبرقذلكبالذات"، رغمالوقتهذافى
.747لبيكرخلفًابريطانىبضابطالقبولعلى

السببيونيو، وكانفىإالمنصبهمننوباربإعفاءالخديويقم، لمذلكغضونوفى
فىمساندتهفىتوريطهمحاولةعليهالخديوأخذالخديو"، فقدثقةفقدانه "لذلكالمعلن
نتهتا، ، وبذلكوحدهاإلهانةيلقىالمصرى، وتركهللبوليسالعامالمفتشتعيينمسألة

.األربعالسنواتعلىيزيدلمامتدتاالتىونوباربارنجبينالعالقة

عتقادهاإلىذلكأرجعاوسولسبرىبارنجأنالتحدى ؟ يبدوعلىنوبارأقدملماذا.. ترى
الدخولنحونوبارندفعاوربما. مصرعنالجالءعلىيعملونيزالونالاإلنجليزبأن
تزايدإلىالسببيكمن، وقدبهيحظىكانالذىالمحلىالتأييدتآكلبسببمواجهةفى

 –الدبلوماسيةمهارتهإلىيعودالذىالخديومعالمؤقتتحالفهنتيجةبالنفسبالثقةشعوره

747Salisbury to Baring, 17 Feb. 1888, quoted in Marlowe, Cromer in Egypt, 146.
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إتفاقيةتتمخضأنتوفيقخشىعندما– Diceyديسىإدواردصديقهقولحدعلى
.748الحكمإلى) إسماعيل (والدهإعادةعلىالعالىالبابإصرارعنوولفدراموند

جيدًا، حقعرفوهالذيناإلنجليزالموظفينكبارقدرهامهمةآثارًاوراءهنوبارتركلقد
،1886عاممذكرةضمنهاالتىالمختلطةالمحاكمإصالحلخطةالعاماإلطارقدرها، منها

معتفاهمإلىللتوصلجهودهمافىوبارنجلسولسبرىعملدليلالمذكرةتلكفكانت
علىاإلعتراضوعدمالمحلىللقضاءاألجانبالرئيسية؛ إلخضاعاألوروبيةالدول

عنبارنجمراسالتوتكشف. المحاكمأمامباألجانبالمتصلةالمصريةالتشريعات
علىواإلعتمادبدايتهاكيفيةعنواضحةفكرةتقديمدونالمباحثاتتلكفىالمراوغة
.749للمشورةطلبًاكثيرًااآلخرين

الذىولكوكسوليمالمهندسقدرهالذىالسخرةإلغاءفىدورهاألخرىنوبارآثارومن
عامنوبارإلى" Egyptian Irrigationالمصرىالرى : "كتابهمناألولىالطبعةأهدى
أوالفرنسيينأواإلنجليزمننوبارعنيدافعونممنالقليلهناك، كانذلكوبعد. 1893

وغيرهلبارنج، تاركًا1879عاممذكراتهفىللحوادثروايتهتتجاوزال، بينماالمصريين
كانتمحدودة، وإذاالتاريخيةأهميتهبالثقة، وأنجديرغيرولكنهماهرًاكانبأنهوصفه
يعودذلك، فإنالحقوقتفىاإلعترافنالتقدالمصرىالذاتىالحكملحمايةجهوده

مصرفىلإلدارة" هندى "نموذجإقامةعلىبالتلهفوزمالئهلبارنجتصويرهطريقةإلى
.750وطنيًاوترًايمسظل

الراميةسلفهسياسةمواصلةمحاولتهفىذريعًافشًال– نوبارخليفة – باشارياضوفشل
المصرى، ولماالقضاءإدارةعلىبارنجهجوممواجهةفىالبريطانىالنفوذمنالحدإلى
بارنجلبثوما751إحتواؤهالسهلمنكانالمناورة"، فقدعلىالقدرةإلىيفتقرأمينًا "كان
اللصوصبلجانتتعلقالخياراتمنعددًاالجديدالمصرىالوزراءرئيسإلىقدمأن

748Dicey, Story of the Khedives, 438 – 9.
749Barbara Allan Roberson, "Judicial Reform and the Expansion of International Society.

The Case of Egypt", Ph. D. thesis (London 1998), 212 – 17.
750e. g. Afaf Lutfi al – Sayyid, Egypt and Cromer: A Study in Anglo – Egyptian Relations

(London: John Murray, 1968), 70 – 5.
751Berque, Egypt, 159.
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تلكأنإلىذهبالذىالجرالالعامللنائب1888عامتقريرإلىمستندًاالطرقوقطاع
تحكممنعرضأوتمامًاإلغائهابينرياضبارنج، فخيروالظلمالعنفشديدةاللجان

منخيفةرياض، فتوجساألقلعلىواحدأوروبىعضوبهامراجعةلجنةعلىبسجنهم
بهزيمةمنىأنرياضلبثوما. 1889752مايوفىاللجانبإلغاء، وأمرالثانىالخيار
Herbert Kitchenerكتشنرهربرتالبريطانىالضابطتعيينبارنجاستطاععندماأخرى

.1890عامربيعفىالمصرىللبوليسعامًامفتشًا

1889فىالمختلطةالمحاكمإصالححولاألوروبيةالدولمعالمفاوضاتقطعتوعندما

ليعملJohnسكوتجونالقاضىإعارةالبريطانيةالهندحكومةمنبارنجطلب
.األهليةالمحاكمإلصالحمشروعًاويضع) المصريةالحقانيةبنظارة (قضائيًامستشارًا

قضائىعاممفتشبتعيين– 1890ديسمبرفىمنهالمقدمالتقريرفى – سكوتوأوصى
معًاوالخديورياضفسارع. األهليةبالمحاكماألوروبيينالقضاةعدد، وزيادةبريطانى

المقترحالعامبالمفتشيستبدلآخربإقتراحيعودبارنججعل، ممااإلقتراحرفضإلى
الحكومةلدىاإليطالىالقانونى، والمستشارسكوتمنتتكونتفتيشلجنةتعيين

،باإلقتراحقبلحتىرياضعلىشديدبريطانىضغطومورس. العامالمصرية، والنائب
وكتشنرلسكوتبارنجوتشجيعالقرارذلكوأدى. أخرىمرةوحيدًاالخديوتركوبذلك

االستقالةإلى– النهايةفى – رياضدفعالخديو، إلىإلىمباشرة، واللجوءرياضبتخطى
.1891753مايوفى

رأىعمدًا، بعدمااالستقالةعلىرياضأجبرالذىهوبارنجأنعلىتامإجماعوهناك
مصطفىوحل. بريطانيابمصالحيضرذلكمنأطولمدةالوزراءرئاسةفىوجودهأن

فىصريحًاطويلة، وكانلسنوات) الناظر (الوزيرمنصبشغل، وقدرياضمحلفهمى
مصر، فيمافىبارنجوجودطوالالنظارلمجلسرئيسًا، وظلالبريطانىلإلحتاللتأييده
محررإلىخطابفىالحدثهذاعلىبارنج، وعلق1895 – 1893عامينمدةعدا

752Brown, "Brigands and State Building", 277.
753Robertson, Judicial Reform, 220 – 5, Harold Tolufson, Policing Islam: The British

Occupation of Egypt, and the Anglo – Egyptian Struggle Over Control of the Police, 1882 –
1914 (Westport) coun: Gneenwood Press, 1999) 66.
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كانتعماتمامًامختلفةهنااألحوال "تحقيقهاستطاعالذىالنصرعنفيهعبرالتايمز
فىالنصرلواءلناعقدالبلد، حقًا، لقدبهذاعالقتىبدأتعندماعامًا14قبلعليه

نفوذالغالبفى، وهوالبريطانىللنفوذخاضعةالمهمةاإلداراتكلالمعركة، فأصبحت
.754"جيدًاختيارهاتم

رياضوزارةسقوطإليهأدىلماباإلنتصار، ليس– أيضًا – اإلنجليزالموظفونوأحس
العمومية، وناظراألشغالناظر – مباركعلىأمثالمن" السوداءالقطة "منتخلصهممن

إصالحإلجراءاآلنمصراعيهعلىفتحقدالبابأنرأواألنهم، بلفحسب– المعارف
فى– الماليةمستشار – ملنرألفردذكرمانحووعلى. المصريةاإلدارةجوانبلكلتام

السبلأفضل "أن" المصريةالحكومةخدمةفىإنجليزى: "بعنوانطبعهاالتىالملزمة
اإلدارةتربةلتقليباإلصالحمحراثفيها، واستخدامالغوصهومصرمنللخروج

.755"آخرإلىطرفمنالمصرية

الحكومةبخدمةعملواالذينالبريطانيينعددأنمالحظةبمكاناألهميةمنولكن
المالية،فىإثنينمنهمكبرىمناصبمنهم39موظفًا، تولى366يتجاوزلمالمصرية

زيادةالبريطانيينالموظفينأعدادوزادت. 756بالشرطةالعمومية، وثمانيةباألشغالوتسعة
علىوقعالحينذلكفىولكن. مصرفىبارنجخدمةسنواتمنتبقىماخاللكبيرة
حامية، تسندهمومعاونيهبارنجإلىإضافةاإلنجليزالموظفينمنالمحدودالعددهذاعاتق

لكافةالعامالتوجيهعبءعليهم، وقعبريطانىجندىآالفخمسةمنصغيرةعسكرية
اإلهتمامفىيبالغبارنججعل– الظروفتلكظلفى – بالضعفاإلحساسولعل. األمور
فىالبريطانيةللقواتالمستمرةالعسكريةبالعروضآخرإلىحينمنالقوةبإظهار
منالصغيرلجيشهاألمثلامالستخدا، وكذلكالسويسقناةومدنواإلسكندريةالقاهرة
.المخابرات، وعناصرالشرطة، والجواسيسرجال

التحكمفىبارنجنجاحفىالزاويةحجرسولسبرىواللوردبارنجبينالعملعالقةوتعد
.تتوطدحتىوقتإلىالعالقةهذهحتاجتاالمصرية، ولإلدارةاألساسيةاألركانفى
7545 May 1891, MBL, TA (1891.(
755)London 1892), 22.
756Marlowe, Cromer in Egypt, 154 – 5.
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سقوطعشيةالوزارةمنخروجهبعدسولسبرىسيرةكتبالذىروبرتسويذهب
"عملعالقةأحسن "757بارنجمعكونسولسبرىأن، إلى1892إنتخاباتفىحكومته

الضغوطمنعالقةالتلكتخلولم. عامموظفمعيكونهاأنسولسبرىستطاعإ
تتجاوزألمورطلبًاكثيرًا، يضغطمطالبهفىملحًابارنجكان، فقدحالأىعلىوالتوتر

موضوعكانبارنجولعل758الشديدبحرصهالمعروفسولسبرىبهيسمحأنيمكنما
بالمعادين "محاصرًانفسهيجدأنهفيهاذكرالتى1888عامليتونإلىسولسبرىشكوى
الجالءببساطة، ويعارضون) مصر (ضمفىيرغبونالذينالمتطرفينوالوطنيينللترك
.759"األحوالكلفى

سولسبرىيعطىمطوًال، حتىعرضًاقضيتهعرضعلىدائمًاعملبارنجأنغير
مهمة،خطواتيخطوأنقبلتامةبينةعلى، ويجعلهبهالقياميعتزمعماكاملةفكرة
منهماكلأصبحأنذلكعنونتج. المتبادلواإلرتياحالثقةمنجوبينهماسادوبذلك
المتهورينفىالثقةعدمفىإشتركاكما. اآلخرلهايتعرضالتىبالضغوطمعرفةعلى
سوفاألمورمقاليدمتلكوااإذا: "بقولهسولسبرىوصفهمالذىالجنراالتأمثالمن

760"المريخضدعنهاللدفاعالقمرعلىعسكريةحامياتإقامةأهميةعلىيصرون

إلىحاجةهناكتعد)، لم19ق (التسعينياتأوائلفىغايتهاالعالقةهذهبلغتوعندما
 –يقرتجعلهالتىواألفكاربالمعلوماتأمدهالجالء، بلفكرةبإغفالسولسبرىإقناع

.761هناكلتبقىمصرإلىجاءتبريطانياأن– أكبربصراحة

كاملةبصورةمصرماليةإدارةالنحو، تركتهذاعلىتجرىاألموركانتوبينما
األرضفنسنتهيأوقد. 1889صيفبعدElwin Palmerبالمرإلوينلخليفته، ثملفنسنت

نتجوقد1890صيففىتمااللذينالسنيةالدائرةودينالممتازةللديونمهمينلتحويلين
.المصرىالدينسنداتقيمةرتفاعاثمرةسنويًاالفائدةمنجنيهًاألف314توفيرذلكعن
وقد. للسخرةالتاماإللغاءتحقيقفىالفائضهذااستخداممنهااألساسىالغرضوكان

757Roberts, Salisbury, 532.
758Quoted ibid. 531.
759Quoted ibid, 350.
760Quoted ibid, 532.
.Ibid, 531روبرتسعندوردتالزمنيةالحدودهذه761
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إدارةمناإلنجليزتمكينمنيعنيه، لماالفرنسىالجانبمعارضة– كالمعتاد – ذلكأثار
تحويلمعارضةعلىالعزمالفرنسيونعقديسرًا، لذلكأكثربصورةالمصريةالمالية
أعمالاستخدامفىاالستمرارفكرةيناصرونوكأنهمبدواذلكفعلوا، وعندماالديون

، وأخيرًا762أنفسهممصرفىالفرنسيةالجاليةأعضاءإنتقادموضعجعلهمالسخرة، مما
العوائدعنالناجمةباألموالللسخرةبديلتأمينبالمراستطاععندماموقفهمعنعدلوا

فىمصرفىالتبغزراعةحظرنتيجةالمتزايدةالتبغوارداتعلىالمحصلةالجمركية
.1890يونيو

المعدالتإنخفاضاستمرارمبشرة، رغمتبدوالزراعىاإلنتاجتوقعاتبدأتكذلك
قناطربإصالحمونكريفسكوتقيامنتيجةذلكوجاء. والقطنالغاللألسعارالدولية
وفرتمنهاالخارجةالثالثبالرياحاتربطتعندماالتى) 1840عامبنيتالتى (الدلتا

القطنإنتاجفىالزيادةنتيجةفجاءالباقىالدلتا، أمالمناطقالرىمياهمنأكبركميات
إلى1890 / 1889 – 1886 / 1885أعوامالسنةفىقنطار2930000قدرهمتوسطمن

.1895763 / 18911894 / 1890أعوامالسنةفىقنطار4.760.000

، باستخدامالفرنسىالثقافىالنفوذمنالحدلمحاولة– الوقتذلكفى - أخرىمبادرةوثمة
اللغةتعليملنشروالمعارفالعموميةاألشغالنظارةجسررأساإلنجليز، وإقامةالمعلمين

دانلوبدوجالساإلسكتلندىتعيينالسياسةتلكفىالزاويةحجراإلنجليزية، ويعد
Douglas Dunlopمفتشًاتعيينهذلك، وتال1889عامالقاهرةمدارسفىاإلنجليزيةلتعليم

لمدرسةناظرًاجالسجو، عملجامعةخريجدانلوبوكان. 1890ينايرفىبالمعارف
،تفكيرهومحدوديةبصرامتهاإلرسالية)، عرفمدارسإحدى (باإلسكندريةأندروسانت
هدفًاالمصرىالتعليمإدارةفىالمتزايددورهاالجتماعية، جعلهالحياةإلىميولهوعدم

.البريطانيةالتعليميةللسياسةالمحليةللمعارضة

عنالبحثكان، فقدفيهنفسهأقحممانتيجةأدركقدبارنجكانإذاماتحديدًانعرفوال
، فتمعندهاإلهتمامأولويةيحتلمصرفىلفرنساوالثقافىاللغوىالنفوذمنللحدسبيل

762Saul, La France et l'Egypt, 611 – 15.
763Egypt, Ministere des Finances, Departement de la Statisique Generale, Annuaire

Statistique de l'Egypte, 1914 (Cairo: Imprimerie Nationale, 1914), 356.
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المدرسةلمواجهة1889عامبالقاهرة) الخديويةالمدرسة (جديدةثانويةمدرسةتأسيس
إلعدادقسمًابالخديويةالتوفيقية)، وجعلالمدرسة (الفرنسيينسيطرةتحتكانتالتى

المعلمينمنالمزيدوجلباإلنجليزيةتدريسدانلوبهموكان. اإلنجليزيةاللغةمعلمى
ليقوم" طروادةحصان "دانلوباستخدامإلىيرمىكانبارنجمصر، ولعلإلىاإلنجليز
،764الداخليةنظارةإطارفىبريطانىعاممديرسيطرةتحتيضعهالتعليمفىبإنقالب

تهدفاللسياسةاألساسىالمحركدانلوبالخطة، ظللهذهالفرنسيينإجهاضبعدوحتى
مصرلحاجاتالضيقةالخاصةرؤيتهأيضًالتفرض، بلفحسبالفرنسسينمواجهةإلى

.الصرامةمنشديدةدرجةعلىمركزىبيروقراطىهيكلخاللمنالتعليمية

لندنإقناع
والرأىالبريطانيينوالساسةسولسبرىلحثحملتهفىمزدوجةإستراتيجيةبارنجإتبع

مصر،فىالبريطانىالعسكرىالوجوداستمراربأهميةاإلقرارعلىالبريطانىالعام
بريطانيا، واآلخربرعايةيتمالذىاإلصالحقيمةإبرازاإلستراتيجيةتلكمظاهروأحد

أمورهمإدارةعنالمصريينعجزعلىتقوموشعبهامصرعنمعينةأفكارإعطاء
أوغريبةليستاألفكارهذهومثل.. األوروبيةالمساعدةإلىالدائمةوحاجتهمبأنفسهم

أنهبارنجرؤيةفىجديدًاكانماولكن. أخرىوأماكنالهندفىبهاالعملتمجديدة، فقد
كانطالماالمحلىالعامالرأىلتوجيهاألفضليراهاالتىبالوسائلوإصراربقوةيدفع

قوتهذروةفىعندئذبارنج، وكانمنهمفرالمصرأمرًافىالبريطانىالوجوداستمرار
تلكحملتهبهاشحبالتىالطاقةأننصدقأالبمكانالصعوبةوالبدنية، ومنالفكرية

الرجلبأنهفيهاإقتنعالتىالمقدسةالشخصيةحربهبأنهاشعور– أيضًا – إليهاالدافعكان
سياسيًا،عدوًايعدذلكفىيشكمنمصر، وأنبإسميتكلمأنلهيحقالذىالوحيد

.مصريًاأوأوروبيًاأوكانبريطانيًا

.للباحثالدكتوراهرسالةفىالمذكورةالفرنسيةالمصادرعن764
David Chapin Kinsey, "Egyptian Education Under Cromer: A Study of East – West

Encounters in Educational Administration and Policy 1883 – 1907, Ph. D. thesis (Harvard,
1965), 227.
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استجابة1887 – 1886منالمصرىالذاتىالحكمفكرةضدبارنجحملةتبلورتوقد
الظهورإلىWilfrid Bluntبلنتويلفرد، وعودةوولفدراموندمفاوضات: لحدثين
أنإدسالىإلىبارنج، كتب1886أكتوبرففى" للمصريينمصر "مبدأإحياءكبطل

الحكومةهىاالستقرارأركانتقيمأنالمحتملمنالتىالوحيدة" الوطنيةالحكومة"
الإضطراب "إلىالبالدماليةتقودأنتستطيعوالتىتعصبها"، فىالمتطرفة "المسلمة

الذى" الحديثةمصر "كتابهفى– بعدفيما -طرحهاالتىواألفكار. 765"األملعلىيبعث
سولسبرىاللوردإلىمراسلتينفىطرحهالهسبق) 19ق (التسعينياتفىكتابتهفىبدأ
للمسلمينوزارةإنشاءفيهيقترحبلنتمنخطابعلىردًااألولى، جاءت1887عام

).أبريلفى (للرأىطلبًابارنجإلىوأحالهاسولسبرىتلقاها

محمديًا"،بلدًا "بإعتبارهابلنتذهنفىمصرعنتكونتالتىالصورةأنبارنجفذكر
حقيقةفى – فمصر" سليمةليست "، صورةالعربالمصريونيحكمهأناألفضلمن

الحديدية،والسككالسويسقناةإزالةممكنًاكانإذاتوصيفه"، وأنهيمكنالبلد– "األمر
األجنبية، والدينواإلمتيازاتاألوروبية، والتجارة، أوروبا، والجالياتإلىالبرقوخطوط

لبريطانيا، يصبحعامًاقنصًال– عندئذ – بلنتتعيينالمختلطة، وتم، والمحاكمالعام
وعنفًاإغتصابًا "أكثرتكونسوفالحكومةهذهمثلللتنفيذ، ولكنقابًالبلنتقتراحا

.766مكانهايحتلالذىالتركيةاألرستقراطيةحكممن" وفسادًا

الخارجيةإلىبهابعثثانيةرسالةفىإطنابًاأكثربشكلالظهورإلىاألفكارتلكوعادت
لرجلإبن، وهوفارسسليمطرحهاالتىاآلراءفيها، يتناولالعامنفسمنديسمبرفى

.ستانبولاوالقاهرةفىالمحليةالصحفبعضتحريريتولىسياسيًا، كانمنشقمارونى
جدير" الشرقفىبريطانيامكانةتدهور "عنوانيحملالذىفارسكتاببارنجورأى

منبهجاءمامصر، رغمفىالمسلمينمنغفيرجمعآراءعنيعبر؛ ألنهباإلنتباه
يدفىتقعمصرفىالحاليةالحكومةأنيرونالناسهؤالءفادحة"، ومثلأخطاء"

فىممثلين (األرمنجانبهمإلىيضعون، بلوحدهماإلنجليزبذلكيقصدونالغرباء، وال
.السواء)، واألتراكعلىوألقباطالشوام (نوبار)، والمسيحيين

76513 Oct. 1886, CP/2, FO 633/5.
7661 May 1887, SP, A/52.
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هىبارنجقدمهاالتىالمصرى ؟" واإلجابةهومن "حولالتساؤل – بدوره -ذلكوأثار
تعمدالذينأولئكتضمصيغةمصريًا، وهىيعدمصرأرضعلىيعيشمنكلأن

فىحيويًادورًايلعبونالذينهماآلخرون، وهؤالءالمصرييندائرةمناستبعادهمفارس
إلىمصرتسليمإلىيدعونممنفارسمثلأناسًاأنذلكعلىويترتب. الحكمإصالح

تتناقضعمليةغير "سياسة– بارنجرأىفى – يدعمون، إنماالحقيقيينالمصريين
الحقيقيون"،المصريون "فارسيعدهمعمنبارنجيتساءلثم". أنفسهمالمصريينومصالح

البالدسكانمنالفالحينجماهير: أساسيةعناصرثالثةمن" خليط "بأنهمويجيب
الذين "القرى، وشيوخالمالكصغارمنمحدودالجهل"، وعددغياهبفىالغارقين"

،مراتبهمختالفاعلىاألزهرعلماءفىيتمثلالثالثالبالد"، والعنصرأعيانيمثلون
السلطةإلىعودتهمتؤدىالوالذين" واضحًاباإلدارةاإلشتغالعنعجزهميبدو"الذين

حكومةهوفارسعندالخفىالبديلكانوإذا. 767"، والظلمالحكمالفساد، وسوء "إلىإال
هذهمثلتكونبعيد، فلنزمنمنذبمصرالموجوديناألتراكمنأوإستانبولمنتركية

.768حاًالأفضلالحكومة

الذينالقالئلكأحدنوبارقدمبارنجأنكيفالطرحهذاضوءعلىنرىأنالسهلومن
استنادهافىتمامًاصحيحةبنوباررياضاستبدالإلىفارسدعوة، وكانتعليهميعتمد
كماالهويةأرمنىنوباركونإلىيعودالذلكأنبارنجنوبار، ويرىشعبيةإنعدامإلى

المحاكمإنشاءمنهاآثامعدةإرتكبمسيحيًاوبإعتباره" مسيحىألنه، "بلفارسيزعم
محاباتهثماإلسالمية، ومنللشريعةمنافيةالمسلمينمنالكثيريعتبرهاالتىاألهلية

، بلبذلكيكتفلمفارس، وأنالمسلمينحسابعلىالقضائىالسلكفىللمسيحيين
العامالرأىاستشارةعنيتقاعسالمونوبارألنه) القبطى (غالىبطرسعلىتحامل

،كفاءتهملعدممناصبهممنالمسلمينالقضاةإبعادعلىمعًاتعاونا، بلفحسباإلسالمى
لعدماألقباطمنقاضيينفصلضرورةعلىباإلصراراألمرإصالحإلىبارنجضطراو

.769كفاءتهم

767Baring to Salisbury, 14 Dec. 1887, FO 633/98, 2 – 7.
768Ibid, 7 – 8.
769Ibid, 20 – 2.
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يعدأنيمكننوبارأنيؤكدواضحًا، فهوالرسالةمنالقسمهذامنبارنجهدفويبدو
ينتسب، وأنهالسيئينأحسنأنهعلىأحيانًاصورهمصر، وقدفىسيئًاكانمالكلرمزًا
فىاألموريضعبارنجمثلرجلإلىتحتاجالتىمصرفىالعديدةالجماعاتإحدىإلى

المصرىقدرةاستحالةعنيقالالحاكمة ؟ وماذاالنخبةباقىعنيقالماذاترى. نصابها
نموذجًانوبارمنبارنجالبالد ؟ جعلسكانتكونالتىالمتباينةاألقساململمةعلى

علىوحدهماألقدرهمالبريطانيينأن، مبينًاالعملهذابمثلالقيامعنعجزهفىلمصر
عناإلبتعادلضمانعليهماإلعتماد، يمكنمنحازينغيرغرباءفهمالعملبهذاالقيام

.والعنصرىالدينىالتحيز

إلىوصولهعندلهايدعوكانالتىالسياسةعنبارنجإبتعادمدىالرسالةهذهوتوضح
الجالءوضرورةالذاتىالحكمعن– عندئذ – يتحدثكان، فقد1883سبتمبرفىالقاهرة
إلىفيهذهبالذى – السودانيةاألزمةأثناءتخذهاالذىالموقفمنإنتقلواآلن. العاجل

علىالمصريينفيهرأىالذىالموقفإلى– الفوضىإلنتشارإتقاءمصرعنالجالءعدم
أصبحبلدبحكملهمالسماحعندهايمكناللدرجةواإلنقسامالتخلفمنكبيرةدرجة

الوطنىالشعورمندرجةعنتعبيرًاعرابىثورةكانتوإنأوروبا"، حتىمنقطعة"
إلىبالعودةتسمحالبصورةتطورتقداألمورأنمرغمًا)، ورأىذكرمانحوعلى(

، ذوىاألعراقمتنوعى "اليومأصبحواالتجانسعنبعيدينكانواالذينفالسكان. الوراء
جعل "سياسةأصبحتآخر"، ولذلكبلدأىفىتواجدهايمكناللدرجةدوليةطبيعة

إمكانيةفىأشك: "قائًالواستطرد". تمامًاعمليةغيرذاتيًا، سياسةمستقلةأمةالمصريين
المصريينمثلوعاجزةجاهلةطبقةإلىمتحضرةشبهدولةفىللسلطةالمفاجئاإلنتقال
اآلنلهمتتوفرالكما.. للغيرخاضعًاجنسًاقرونمدىعلىهؤالءكان، فقداألقحاح
اإلرتقاءعامة، المتحضرالعالممصلحةمنأومصلحتهممنتجعلالتىالالزمةالكفاءة

.770"الذاتىالحكممرتبةإلىبهم

فىالبريطانيةلإلنجازاتالدرامىاإلخراجفىتتمثلبارنجلحملةاألخرىالذراعوكانت
اإلخراجهذاتخذابإسمها، وتحقيقهتمبمافخورةالبريطانيةالحكومةيجعلبشكلمصر

770Baring to Salisbury, 14 Dec. 1887, CP/2, FO 633/98, 7.
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، ودفع1891العاممنذكتابتهافىبدأالتىالسنويةالتقاريرأحدهما: شكلينالدرامى
".مصرفىبريطانيابرسالة "يسمىأصبحبماتشيدالتىالمقاالتكتابةإلىرجاله

أحوالعنيكتبهاكانالتىالدوريةغيربالتقارير، استبدلاألولبالشكليتعلقوفيما
وأحوالهامصرإدارةعنالسنويةالتقارير "عنوانحملتجديدةتقاريرالمصريةالمالية
الخطوطالتقاريرتلك، وقدمت1891مارسمنبتداءاوذلك" اإلصالحتقدمومدى

الممتازة، ولكنهابصياغةماديةأغراضمنمصرفىاإلنجليزحققهلمااألساسية
فىمستحيل– بارنجقولحسب – ألنهالخلقىبالتقدمالهندىالسياقفىعرفماتتضمن

.771األسريةالحياةوغيابالزوجاتتعددنتشارانتيجةالقريبالمدىمصر، على

المصالحمختلفمنتأتىمذكراتعلىإعتمادًاالسنويةالتقاريركتابةتتموكانت
لندنإلىإرسالهيتمالعامنهايةفىالتقريرإعدادكتمالادورية، وعندبصفةالحكومية

التقاريرتلكأنكبير، ورغمأثرالوقتذلكفىلنشرهأنبارنجرأىحيثالربيعفى
منكانأنهالبوليسعاممفتشباشاColesكولستحريرى، رأىكعملمتميزةجاءت

بعدماإلىكتابتهاتأخرتلو– الهندفىكما – للمعلوماتدقيقًامصدرًاتعدأنالممكن
التقاريربتلكوقصد. 772العامنهايةبعدمتأخروقتفىإاليتمالالذىاإلحصاءاتجمع

مصر،فىبريطانيا، واآلخرفىأحدهما:الجمهورمنمختلفيننوعينإلىرسالةتوجيه
وأناة، بينمابصبروالتمحيصبالبحث– بارنجقولحدعلى – األولالجمهوريهتمحيث

تنالالتقاريرهذهكانتوبينما773األطيانضرائبفىالنظربإعادةإالاآلخريهتمال
أنبهاتينجاءماعلىللردمطبوعاتإصدارإلىالبعضقرائها، دفعتبعضإعجاب

.سوءًازادتهامصر، بلأحوالتحسينعلىتعمللممصرفىالبريطانيةالسياسة

،بارنجحملةمنالثانىالشقفىرئيسيًادورًااإلنجليزالموظفينكبارمنإثنانولعب
وألفرد، 1886نوفمبرفىمصرإلىجاءالذىEldon Gorestجورستإلدونأحدهما

بداركدبلوماسىاألولعامهجورستقضى. 1889فىجاءالذىAlfred Milnerملنر

771Baring to Nubar, 15 June 1891, CP/2, FO 633/5.
772C. E. Coles Pasha, Recollections and Reflections, (London: St Catherine Press, 1918) 170

– 1.
773Cromer to Villiers, 30 Jan. 1896, PRO, FO 78/4761.
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بارنجثقةكسبالعربية، واستطاعاللغةبتعلمفراغهوقتيشغل، وكانالبريطانىالمعتمد
على774"المصريةالمالية "عن1887عامتقريركتابةفىبالمساهمةلهبسرعة، فسمح

،Poll Mall Gazetteجازيتمولالبولصحيفةفىمحررًاالعمليةحياتهملنربدأحين
إعدادعلى، فعاونهلجوشنخاصًاسكرتيرًاعملهخاللمنالماليةالشئونتعلمثم

المحافظينحكومةفىالبريطانيةللماليةوزيرًاكانعندمااألولىالثالثالموازنات
بالمرترقىبعدماالمصريةبالماليةللحساباتعامًامديرًابارنجوعينه. 1888775 - 1886

بلنتويلفرديذكرهلماووفقًا. لفنسنتخلفًا1889عامالمالىالمستشاروظيفةإلى
إلعدادلهالفرصةإلتاحة، بلفحسبالماليةخبرتهمنلالستفادةتعيينهيأت، لموآخرون

"البريطانيةالمنجزات "فيهمتدحاالذى" England in Egyptمصرفىإنجلترا "كتابه
إلىواألحرارجالدستونعودةقبيلحيويةلحظةفى، ونشر1891عاممعظمهوكتب

.1892776خريففىالحكم

مصر، وتولىحكمفىإنجلترااستمرارتبررالتىاألساسيةاألفكارملنرعملطرح
اإلفالس"،ضد"، "والسباقveiled Protectorateالمقنعةالحماية "مثلعباراتصياغة

.الشعبىالوعىفىاستقرتعباراتوهى" المياهعلىالصراع"و

قراءلجعلبدقةمحسوبةهادئة، وحتميةدرامىإطارفىكلهالكتابيصوغأنواستطاع
المتميزةالخصائص "استطاعتبمابالفخريشعرونعشرالتاسعالقرنمناألخيرالعقد

تملقمنالكتابأسلوبيخللممصر، كمافىإنجازاتمنتحققأن" البريطانىللجنس
والمتصلةالتاريخيةالتناقضاتبلدصورةفىمصرقدم، فقدمشاعرهودغدغةالقارئ

سوىبكفاءةأمورهايديرأنأحدباستطاعةليسالمعاصر، وأنهالواقعبتعقيدات
.صادقوبراجماتية، وحسذكاء، وصبر، منعنهمعرفبماالبريطانيين

774Mellini, Gorst, 18 – 19.
775John Marlowe, Milner: Apostle of Empire (London: Hamilton, 1976), 15.
776Wilfrid Scawen Blunt, My Diaries: Being A Personal Narrative of Events 1888 – 1914

(London: Martin secker, 1932) 44 – 5; H. S. Deighton, "The Impact of Egypt on Britain: A
Study of Opinion", in P. M. Holt (ed.), Political and social Change in Modern Egypt

(London: Oxford university Press, 1968), 247.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

301www.RaoufAbbas.org

، ثم1894عامبحلولمراتأربعطبعأنهحتىالفورعلىجماهيريًانجاحًاالكتابولقى
إنجلترا، كانفىتأثيرهعنالنظروبغض. التاليةالعشرالسنواتفىأخرىطبعاتسبع

عاميشهدأنمصادفةمحضفرنسا، وليسفىصداهابهوردتالتىاألفكارمنللكثير
عملوالمصريين"، كأولمصر "عنduc d'harcourtركوراددوقكتابصدور1893

كتابعلىترتبتالتىالسابقةدربعلىوسار. لمصرالبريطانىاإلحتالليبررفرنسى
.777القاهرةفىالمعاديةالتعليقاتمنبالعديدملنر، فقوبل

صاحبها، وبيانإلى" مصرفىإنجلترا "بكتابالواردةاآلراءنسبةبمكانالصعوبةومن
.البريطانىالمعتمدداررجالمنغيرهأوبويلأوبارنجأوملنرإلىتعودكانتإذاما

الذينالمصريينأين "؟" أوالمصريونهممن: "مثلالسؤاللصيغةملنرفاستخدام
لهااأللوان"، استخدامهمتعددجمهور "بأنهمللمصريينوصفهمصر؟" أوحكميستطيعون

منالكتابفىبارنجمساهمةوجاءت. سولسبرىمعبارنجبمراسالتتأثرهعنينم
فىودراماواجببإعتبارهااإلمبرياليةتقديمعلى، وقدرتهالعباراتبعضضبطخالل
دوركانأجلها، لقدمنسعىهناكيكنلمإذامثيرةعبء، وفرصة، وأنهانفسهالوقت
وقد. نجاحهثمارمعظمجنىثمإدارتهيتولىالذىالمشروععلىاإلشرافهوبارنج

موقعهلهأتاحوالتى، الكتابفىتظهرلمالتىالمعلوماتمنالكثيرلديهتوفرت
يكتبونعمنالبحثوالنظار، وكانالخديومعاليومىتعاملهبحكمعليهاالوقوف

:بقولهالكتابعلىعلقبلنتأن، حتىلهالمهمةاألعمالأحديمثلبإسمهويتحدثون
.778"نفسهبارنجإمالءمنبهجاءمامعظم"

الكتابفصولمنالعديدففى، لبارنجبوقًا– الكتابهذافى – ملنريكن، لمكلوعلى
كتابعلىبارنجتعليقفىنجدهمماودقةمنطقيةأكثرالرئيسيةللقضايامعالجتهكانت
نقدًاملنر، ونقدهقرأهالذى" الحديثةمصر "لكتابهاألولىالمسوداتفىأوفارسسليم
معالجتهأثناءبارنجكانمثلماومتوجسًامتحفزًابارنجيكن، ولم1896779عاممهذبًا

تزايدالمصرى، موليًاللمجتمععمقًاأكثرتحليًالقدمولعله. مثًالمصرفىفرنسالوضع
777Blunt, My Diaries, 84 – 85; Kassem Amin, Les Egyptiens Reponse a M. le duc d'Harcourt

(Cairo Barbier, 1894.(
778Entry For 31 Dec. 1892; Blunt, My Diaries, 86.
779Milner to Cromer, 21 May 1896, CP/2, FO 633/12.
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ذلكفىتمامًا، وكانبارنجأهملهاالتىالحكومةموظفىمنالمهنيةالشريحةحجم
الحضرسكانمنوإمافالحينإماأنهمعلىالبالدمسلمىمتعمدًا، ليصور

.780المتعصبين

األخبارفىالتحكم
هذاعلىالكتابةعلىوغيرهملنريشجعبارنججعلتالتىالرئيسيةالدوافعأحدكان

السودانية،الشئونمعجالدستونحكومةتعاملطريقةمنتعلمهاالتىالدروسالنحو
أن، وأعتقدالعموموجهعلىمصرفىكاملةمسئولياتتحملمنالمترددموقفهاومن

يتأثرالذىالبريطانىالبرلمانفىمؤيديهامنخشيتهاهولفشلهاالرئيسىالسبب
الجهاتإلىطلباتمنبهيتقدممايوازنأنبارنج، فرأىالعاموالرأىبالصحافة
للوصولأصواتهمعلىالسياسةتعتمدالذينأولئكعلىالمباشربالتأثيرلندنفىالرسمية

.السلطةإلى

يتصفونالذيناألحرارمنالباقيةالبقيةاعتبرماعلىتطرحأفكارهكانتبينماولذلك
،781الصحفقراءمنالناخبينإلىاألفكارتلكيوجهالمبدأ، راحعلىوالثباتبالحكمة

منتجعلبأهميةيحظىذلكالخارجية، ورغمالشئونيجهل– عنده– كانالقطاعوهذا
،كتابهمناإلنتهاءعلىيعمل1891صيففىبلندنملنركان، فعندماتجاهلهالصعب

عليها،التعرفالجمهورعلىيجبمسألة– دائمًا – الخارجيةالسياسة: "بارنجلهكتب
عنمندوحةالالقضايامنوغيرهالمصربالنسبةأنهوأعتقد. بشأنهاالتوجيهإلىويحتاج

الطبولدقفىاالستمرار، وهوCobden's Corn Lawللقمحكوبدنقانوننظامتباعا
.782"جيدًاعملهعليكماأديتلقد. كللدونرءوسهمفوقنفسها

الصحافةإلىآراءهتنقلقنواتوراءبارنجسعىوراءالتفكيرمنالنوعهذاوكان
خاللمنالعادىعملهأسلوبممارسةفىمنتظمة، وبداية، استمربصورةالبريطانية

780Compare Milner, England in Egypt, 324 – 8, with Baring to Salisbury, 14 Dec. 1887, 6 –
7.

781For his views on the existence of anon – party, Whiggish opinion, see Baring to Moberley
Bell, 3 Apr. 1890, MBL, TA (1891.(

78227 June 1891, MP, quoted in Deighton, "The Impact of Egypt on Britain, 247.
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فىينشرمعينمقالبكتابةأحيانًاالبريطانية، والقيامالصحفمراسلىمناألفرادبعض
اإلتصالوسيلةهوبلموبرلىتشارلزبالقاهرةالتايمزمراسلبعينها، وكانجريدة
)، وكان19ق (السبعينياتأوائلإلىبهصلتهاللندنية، وتعودبالصحافةلبارنجالمحلية
مراسلةمنباإلسكندرية، تحولبالتجارةتشتغلبريطانيةأسرةأبناءأحدبلموبرلى

Egyptianجازيتاإلجبشيانصحيفةمؤسسىأحد، فأصبحمنتظمغيربشكلالصحف

Gazetteالتىالتقاريرنتيجةبالقاهرةلهادائمًامراسًالالتايمزتعينهأن، قبل1880عام
بينمنوكان. 1882عامالبريطانىاإلحتاللإلىأدتالتىاألحداثحولبهايبعثكان

".المصريةالمالية "عن1887عامنشرتملزمةكتابةبهبارنجلعالقةالعديدةالثمار

البريطانيةالصحافةعلىالمنتظمالتأثيرفىبلموبرلىالستخدامذهبيةفرصةوحانت
يسألهبارنجإلىموبرلىكتب، فقد1890فىالتايمزإلدارةلندنإلىاستدعىعندما

طالقلقضيةمعالجتهاسوءنتيجةبهاحلتالتىالكارثةبعدبالجريدةللنهوضمقترحاته
حولبينهماالمراسالتتبادلبارنجأرسلهالذىالمطولالردعنونتج. Parnellبارنل
للقياماألولبارنجختياراهوجورستبالقاهرة، وكانللجريدةمناسبمراسلعنالبحث

الماليةوزارةإلىينقلأنقبلالخطاباتوبعضمقاالتخمسالمهمة، فكتببهذه
الطريفومن. صعبًاالجريدةمراسلةفىاستمراره، فأصبح1891ينايرفىالمصرية
إلىكتبلها، فقدمراسًالأحدهمختياراوالتايمزمعبارنجتعاملكيفيةعلىالوقوف

:بلموبرلى

منهللجمهور، وأتوقعتتحلمالتىالمعلوماتمناالستفادةفىعليهأعتمدسوف"
الذلكعدا، وفيماالحرجالبريطانيةللحكومةأولىتسببمعلوماتيرسلأال

أنمنهأتوقع، أولكمإرسالهاقبلبرقياتهأومراسالتهفىأتدخل، ولنبشئأهتم
علىمعينشئقتراحابتتعلقالتىالمهمةاألمورفىإالبشأنهايستشيرنى

بما) جورستبمهمة (هناأحدًاأبلغلنمهمة، ولذلكالسريةوقرائها، إنالتايمز
.783"البريطانىالمعتمددارموظفىذلكفى

78311 May 1890, MBL, TA (1890.(
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مجلةالتالية، كانتالسنواتفىالبريطانيةالصحافةمعأخرىقنواتفتحوتم
سانتجونوصاحبهامحررهاأصبحمنها، فقدواحدةThe Spectatorاالسبكتاتور
بارنجمائدةعلىالعشاءوزوجتهليتناولاألخيردعاهمنذلبارنجحميمًاصديقًالوستراشى

منهماكلخاللهاإكتشفالتى1896عامللقاهرةزيارتهماأثناءالبريطانىالمعتمدبدار
مدىعلىالعالقةتلكستراشى)، ودامتتعبيرحدعلى (صاحبهمعسياسيًاتوافقًا

تحصلكانتالتىرويترزوكالةمراسلهوآخرصحافىوهناك. 784التاليينالعقدين
،بويللهارىصديقًاالمحلىمراسلها، وكانالبريطانىالمعتمددارمنمالىدعمعلى
يلقىكانحيث "البريطانىالمعتمددارمكاتببدخوللهالمسموحالوحيدالصحافىوكان

.785"دائمًاالترحاب

حقق، لقدالقنواتتلكعبربأفكارهللدفعاإللحاحعلىالفائقةقدراتهبارنجواستخدم
إلىعادالذىChamberlainتشامبرلينجوزيف: الساسة، مثلبعضزياراتفىنجاحًا

هالمصرية، وأنالمسألةفىرأيهغيرقدأنهزمالءهليبلغ1890مارسفىبرمنجهام
عترفاوقد786"بهالقيامعاتقهاعلىألقىواجبعنالتخلىبريطانياحقمنليس"

األفكارإلىاالستماعاستعدادهعنكتبالذى– لبارنجالسياسىالخصم –بلنتويلفرد
تحويلفىنجاحهإلىتعودأنهابلنترأىسمةالشخصى"، وهىرأيهتخالفكانتمهما"

فكرةمعهمحاملينالقاهرةإلىيصلونالذينالراديكاليينالبرلمانأعضاءمنالكثير
يحنلم– األقلعلى – أومستحيلاإلقتراحأنقتنعوااوقد، ويتركونهاعجلعلىالجالء

.787بعدالجالءأنأو

الصحافةفىبريطانياتأييدعنللتعبيرمنفذإيجادعلىمنصبًااألخيربارنجإهتماموكان
وجودإلىمبكرةقائمةتشيرواإلنتشار، إذاإلتساعفىعندئذآخذةكانتالتىالمصرية، 

طويًال،منهاالكثيريعمرلم788والتسعينيات1876بينفيماعربيةودوريةصحيفة168

784John St Loe Strachey, The Adventure of Living, A Subjective Autobiography (London:
Hodder Stoughton, 1922) 367.

785Quoted in Clara Boyle, Boyle of Cairo: A Diplomatist's Adventures in the Middle East
(Kendal: titus Wilson, 1965), 113 – 14.

786The Times, 25 Mar. 1890.
787Blunt, My Diaries, 30.
788Martin Hartmann, The Arabic Press of Egypt (London: Luzac, 1899) 52 – 8.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

305www.RaoufAbbas.org

الوسطىالطبقةمنمتزايدةألعداداألخبارتقديمأهميةإلىتشيرعددهاكثرةولكن
رغمبمكانالصعوبةمنالصحففىالتحكم، وكانواألوروبيينالبالدأهلمنالمتنامية
الجديدة،للصحفالتراخيصبإصدارتختصالداخليةبوزارةللمطبوعاتإدارةوجود
وكانت. األجنبيةالحمايةمظلةتحتأوترخيصدونيصدرالصحفمنالكثيروبقى
صحيفةفيهااألخيرة، بماالفئةضمنتدخل– األقللىع – عربيةصحفثالثهناك

.789لفرنساالمؤيدة" األهرام"

مواليتينصحيفتينخاللمنالعملفىالمحلىالعامالرأىلتوجيهبارنججهودوتمثلت
التىالعربية" المقطم "صحيفة، والثانيةجازيتاإلجبشيان: ، أولهمامنه، ممولتينلإلحتالل

خمسقبلالقاهرةإلىبيروتمننزحواآخرانوصحفياننمرفارس1889عامأسسها
توزيعهالبث، وماصفحاتأربعفىالظهوراألخيرةوبدأت. 790التاريخذلكمنسنوات

جانبًاالمقطم، وخصصتاأليامتلكفىكبيررقميوميًا، وهونسخة2500إلىوصلأن
فيهابمااألوروبيةالصحافةعننقًالمصرعنمقاالتلترجمةاألولىالصفحةمن

مسئوليةبويلوتولى. بارنجعندالسرورعلىباعثًاعنهاالنقلكانالتى791التايمز
.بالمقطميينالخاصةأحاديثهفىأصحابهاإلىيشير، وكانبالمقطماليومىاإلتصال

بالقاهرةالكبرىبارنجأسرة
بالقاهرة،وعائلتهيقيمثابتة، حيثوتيرةذاتبالقاهرةبارنجيقضيهاالتىالسنةأصبحت

المعتمدبداركبيراستقبالحفلفيقامبالقاهرة،الرسمىالعملموسمنهايةحتىأكتوبرمن
الملكةميالدبعيدإحتفاًالمايو24فىيقامالذىالعسكرىالعرضبعدالبريطانى

.ذلكنحوأوشهربعدبارنجبها، ويلحقلندنإلىإيثلتسافرفيكتوريا، بعدئذ

فىبالنمساكارلسبادبحماماتالمرورعنتوقف) 19ق (التسعينياتمنمعينوقتوفى
كونتركسفيلمياهباستخداممكتفيًا) النساعرقمنلالستشفاء (العودةطريق

Contrexevilleمانحو، علىمكانأىفىأيضًاشربهايمكنالتىزجاجاتفىالمعبأة
789W. Fraser Rae, "The Egyptian Newspaper Press", Nineteenth Century, 32 (Aug. 1892),

214 – 16.
790Hart mann, The Arabic Press, 101.
791Rae, The Egyptian Newspaper Press' 220 – 1.
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وفريقالطباخويحصلاإلقامةمكانإغالقيتمإيثلسفروبمجرد792لسولسبرىذكر
التىاالجتماعيةالمناسباتنفقاتتوفيريتمحتىالصيفيةإجازتهمعلىالهنودمنالخدم
.793الخاصحسابهمننفقاتهايتحملأنبارنجعلى

موافقةيتلقالقديمة، ولمالمعتمددارفىتقيمالعائلة، ظلتبارنجبذلهاالتىالجهودورغم
فىأخيرًابنائهافىالعملنتهىا، و1890عامإالالنيلشاطئعلىالجديدةالداربناءعلى
العملطاقممعووندامروالندوطفالهوزوجتهبارنج، وعاش1894 – 1893شتاء

الجميعالدار، فكانمنبالقربأماكنفىيسكنونعزابًاكانواالذينبالدارالدبلوماسى
العائلة،معأيضًاالعشاءلتناوليدعونكانواماواحدة، وكثيرًامائدةعلىالغداءيتناولون

رحالتأعضائها، يشاركهممنكعضولألسرةمالزمًاأصبحأنبويلهارىلبثوما
ليًالروالندتمريضفىوساعدللطفلينعطوفعمبمثابةاألسبوعية، وأصبحالعطلة
منحارشكرخطاب، وتلقى1888ديسمبرفىالرئوىباإللتهابأصيبعندماونهارًا
:فيه، جاءنفسهالوقتفىالمرضمنتعانىكانتالتىإيثل

بويلالمسترعزيزى"

أستطيع، والعليهعطفكأبدًاينسىلنصغيرلطفلالصورةهذهتقبلأنأرجو
..وتعليمهتسليتهعلىأنفقتهاالتىالطويلةالساعاتعلىالشكرمنحقكأوفيكأن

معهسيجلب1889عام، ألنالماضىذكرياتمنستصبحالصورة، هذهولألسف
اآلباء؛إلىالحزنيجلبالمدرسة، ممازىمعالشعرفهتصفيفىكبيرًاتغييرًا

يأتىأنالبدالتغير، ولكنالرقيقالصوتذلكغيبةفىسحرهاتفقدالقاهرةألن
.794"حالأىعلى

اإلعداديةبالمدرسة– عشرالثانيةبلغالذى – روالندإلتحق، إيثلخطابمنيبدووكما
لم، وبعدئذوندامبهلحقأنلبث، وماإيتونبمدرسةبعدهاوإلتحق، 1889عامبإنجلترا
.والفصحالميالدأعيادفىإالالقاهرةيزورا

79215 May 1896, CP/2, FO 633/6.
793Rennell Rodd, Social and Diplomatic Memories, 1894 – 1901, 10 – 11.
794Christmas Eve 1888, CP/4, box 1, File 1; it is reproduced in Boyle, Boyle of Cairo, 82.
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،الحفالتمنكبيرًاعددًا– االجتماعيةللحياةالمتعطشان – وإيثلبارنجأقامولذلك
ألفنحولديهأنلندنفىصحفىلمراسلإيفلنذكر1887أوائلوفى. الرقصوحفالت

.795أسبوعكل– غالبًا – حفًاليقيم، وأنهالمدعوينقائمةعلىإسم

إلىيعودونأخذواالذينالشتاءزواربعضالحفالتإلىالمدعوينبينمنوأصبح
، أمابارنجشقيقتوممثلالمعتمدبداريقيمكان، وبعضهم1887 – 1886منذمصر
إلىجاءالذىدوجالسبوسىمثلالتجربةسبيلعلىلإلقامةدعوتهمفتمتوناآلخر
فيهورأى. 1894796 - 1893شتاءفىشهورثالثةلمدةبالقاهرةالهواءلتغييرمصر
الكتببعضتركالذىهوالشابذلكولعل797"التفاهةشديدفيهنفعالولدًا "بارنج

المدفأةفىإلقائهاإلىودعاهبارنجأحرج، ممابحجرتهالمصورةاإلباحيةالفرنسية
لتعيينهمساعيه، بذلعملألىالشابصالحيةعدممنبارنجيقينورغم798لحرقها
.800الطلبرفضالسفيرولكن. 799بإستانبولالبريطانيةبالسفارةشرفيًاملحقًا

علىالحفاظفىجهدًاالبريطانية، وبذلتالجاليةلسيداتكرئيسةواجباتهاإيثلومارست
مشغولةأصبحتأنلبثت، وما801واألزماتالمشاكلتعانينمن، ورعايةالراقىالسلوك

فىمعهاوتصحبهنالقاهرةإلىوصولهنعندالجددالكبارالموظفيننساءباستضافة
إلىاألرستقراطيةالسيداتتدعوكانتالتىالخديولزوجةتقديمهن، مثلالمناسبات

الزوجاتأولئكإحدىكيالردمابلالشتاء، وتذكرموسمفىالشهرفىمرتينالقصر
كنالقصر، حيثإلىجميعًايتوجهنثمأوًالالبريطانىالمعتمددارفىيتجمعنكنأنهن

تتركالذلكبالفرنسية، وبعدالتحيةكلماتبعضيتلقينثمالضيافةصالونفىيجلسن
.802سلوكهاأومظهرهاإنتقاددونواحدةإيثل

795Baring to Primrose, 5 Mar. 1887, CP/2, FO 633/5.
796Wilde to Lady Queensberry, 18 Nov. 1893, in the Complete Letters of Oscar wilde, ed.

Merlin Holland and Rupert Hart – Davis (New York: Henry Hollt, 2000), 575 – 6. Bosie's
three months in Egypt allowed wilde the peace of mind to finish the Last three acts of An

Ideal Husband and most of two Lesser – Known Plays; Richard Ellman, Oscar Wilde
(London: Penguin Books 1988), 387 – 8.

797Cromer to Venetia Pollington, 6 Jan. 1894, CP/1, Letters from the 1st Earl of Cromer.
798Storrs, Orientation, 52 – 3.
799Cromer to Venetia Pollington, 6 Jan. 1894, CP/1, Letters from the 1st Earl of Cromer.
800Ellman, Oscar Wilde, 392.
801Rodd, Social and Diplomatic Memories, 1894 – 1901 21.
802Mabel Caillard, A Lifetime in Egypt 1876 – 1835 (London: Grant Richards, 1935), 107.
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،منهمواحدًاجرنفلفرانسيسالسيرالجنرالكان، فقدالمقربينبارنجأصدقاءعنأما
مقتنيًاباآلثارمولعًاجرنفلالمصرى، كانالجيش) قائد (سرداركونهعنالنظروبغض

عندللنيلالغربىالبرعلىواحدةبينها، منالخاصجيبهمنالحفائربعضلها، مول
.بارنجدارزيارةفىمنتظمًاضيفًاكانأنهيومياته، وتبين803أسوان

بنتفاضلنازلىاألميرةخاللمنالمصريةباألرستقراطيةبارنجأسرةتصالاوجاء
الجنرال، ويصفهاعابدينقصرخلفيقعكبيرًابيتًاتسكنكانتالتىإسماعيلالخديوعم

، وشديدةالشفافاليشمكترتدىكانتالمرأة"، وأنهالتحريرالنضالبطلة "بأنهاجرنفل
التأييدشديدة، أصبحتقبلمنعرابىثورةتؤيدكانتأنهاورغم804بارنجإلىالقرب

ورجالالمصريينللنظارمنتظمبشكلالغداءمآدبتقيم، وكانت805البريطانىلإلحتالل
الشخصياتببعضاإللتقاءفرصةورجالهلبارنجأتاح، مماوزوجاتهمالدبلوماسىالسلك

منجانبعلىتراهاالتىبالمعلوماتبارنجإمدادعاتقهاعلىأخذتالمهمة، كماالمحلية
.بهااالستفادةيستطيعاألهمية، وأنه

، ومعلوماتصحفقصاصاتذكريرد1889مايو8فىبارنجكتبهشكرخطابففى
بعضتقديمتعمدت، ولعلها806المهمةالشخصياتمنوغيرهاالخديويةالعائلةعن

.لهنفعلهممعرفتهفىأنرأتممنبارنجإلىالمهمةالمصريةالشخصيات

يماثل، كانالسياسىوالمعارضالصديقبينتجمعبارنجعندمكانةبلنتويلفردحتلاو
فمن. تمامًاومتناقضةمتباعدةكانتاإلمبراطوريةعنأفكارهماولكنالعمرفىبارنج

بلنت، ولكنالمجتمعاتمستوىعلىللتقدمكبرىأهميةيعطىبارنجأنالواضح
نفسهاتحكماألوروبيةغيرالشعوبتركفىغضاضةيجدالاجتماعيًا، كانالمحافظ
يمقتأصبحالزمناألوروبية، وبمرورالحضارةمظاهرعليهمتفرضأندونبنفسها

منكبيرلعدد" مذبحة "عتبرها، وماالمحلييناألهالىضدالموجهةالعسكريةالحمالت
.1898عامدرمانأممعركةفىالمهدىأتباع

803Reverend A. H. Sayce, Reminiscences (London: Macmillan, 1923), 240.
804Grenp, Diary, 31 Dec. 1898.
805Lutfi al – Sayyid, Egypt and Cromer, 95; Storrs, Orientations, 105.
806Baring to Princess Nazli, CP/2, FO 633/5.
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ملتمسًاالبريطانىالمعتمددارإلىبلنتذهبعندما1883عامببلنتبارنجإصطدموقد
العالقةوتدهورت.مستحيلأمرذلكبأنبارنجمصر، فردإلىبالعودةلعرابىالسماح
علىالحصولدونالسجنفىالوطنيينالقادةبعضبلنتزارعندماأكثربينهما

منمنعطلبه)، ثمرفضذلكبعدالترخيصطالبًاتقدموعندما (بذلكرسمىترخيص
قدكانواسراحهمإطالقطلبالذينالسجناءأن، رغمسنواتثالثلمدةمصرزيارة

.1887عامالقاهرةبجوارعبيدالشيخفىأحبهالذىبيتهإلىوعاد807السجنمنخرجوا
منالبريطانىالمعتمددارفىبارنجيزورالسياسة، ظلعنباإلبتعادأقسمأنهورغم
يضمحزبالفالح"، وهو "بحزبسمىمابأعضاءقائمةبارنجإلىآلخر، وأرسلوقت

وزارةمحلللحلوليصلحونأنهمإعتقدالذينبالعربيةالمتحدثينالمصريينالمسلمين
القائمةإعدادتموقد. 1891فبرايرفىاالستغناءإلىطريقهافىكانتالتىرياض

،المنفىمنبالعودةعندئذلهسمحالذى– بلنتصديق – عبدهمحمدالشيخمعبالتعاون
بارنجرفضورغم. 808زغلولسعدالمحامىبالقائمةذكرهموردمنبينمنوكان

مفتىمنصبتولىفىعبدهمحمد، وساعدللمستقبلبهاباإلحتفاظمهتمًاظلالفكرة
سعد، وعين1899عامالقوانينشورىبمجلسعضوًاتعيينهوفىالمصريةالديار

عامًا15لمدةبلنتمعالمضطربةصداقتهواستمرت. 1906عامللمعارفناظرًازغلول
عندما1889فبرايرفىبالقاهرةبلنتبنتزفافحفلفىاألبدوربارنجأخرى، ولعب

.809إنجلترامنحضورهدونبلنتمرضحال

لجأ، فقداآلبقينللعبيدالدرامىالظهورالبريطانىالمعتمددارفىالحياةمظاهربينومن
وخاصةاألوسطالشرقبالدفىوالقنصلياتالبريطانيةالسفاراتحدائقإلىالعبيدأولئك

عليهمكانالذينالمحليةالشرطةإلىبتسليمهمتقضىالرسميةالسياسة، وكانتإستانبول
يسلمونأصبحوا، ولكنبالحسنىمعاملتهمأوعتقهمحولالعبيدأولئكمالكمعالتفاوض

مصربينالرقيقتجارةتحريمإتفاقيةإبرامبعدأنشئتالتىالرقيقتحريرمصلحةإلى
،العتقبوثائقاآلبقينالعبيدتزويدالمصلحةعاتقعلىيقعوكان. 1877عاموبريطانيا
هذهعنراضيًابارنج، وكانالرزقمنهيكسبونعملعلىالحصولفىوتساعدهم

807Longford, A Pilgrimage of Passion, 198 – 9.
808Blunt, My Diaries, 48.
809Blunt, My Diaries, 340 – 1.
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اإللغاءيقبلالولكنهالعتقيقبلاإلسالمىالمجتمعأنمقتنعًاللمشكلةالتدريجيةالمعالجة
عتقهمتمقدعبدآالف10نحوكانولما. 810للشريعةمنافيًاالعلماءيراهالذىللرقالتام
المعتمددارإلىلجأوامنأنيعنىذلك، فإن1889 – 1883عامبينمصرفى

بارنجحمايةطالبينسياسيًاالمتنفذةالعائالتبيوتمنهربواالذينأولئكهمالبريطانى
.811لهم

رجلينمعالغداءيتناولبارنجكانعندما1887عاموقعتحادثةبويلهارىويروى
.للقاهرةزيارةفىلندنمنقدمااألجنبيةالبالدفىالرقتحريرجمعيةأعضاءأقوىمن

السببعنبويلسألها، وعندماأقدامهعلىبنفسهاوألقتنحوهجركسيةإمرأةندفعتاإذ
أخذهاعندئذإعتاقهامعاملتها، وطلبتيسيئونأرستقراطية، وإنهمألسرةجاريةإنهاقالت
الجوارىبيتإلىتحريرها، وإرسالهاتمحيثالرقيقتحريرمصلحةإلىبنفسهبارنج

اإلشتغالمنالمحرراتالجوارىليحمى1886عامبارنجأنشأهالذىبالقاهرةالمعتقات
.812بالدعارة

بمنتجعبيتفىوقتهامعظماألسرةتقضىفقد. بهالخاصالرتابةنظامللصيفوكان
ويقعمحلىمالكمنالغرضلهذاإلسكتلندا، تستأجرهالشرقىالشمالىالركنفىكيثنس
مطلعفىكيك)، بنى (الصيدميناءمنميًال15بعدعلىهلكيركقربكورسونهرأعلى

.813عشرالتاسعالقرن

قبالةالغربىالشاطئعلىألشلوخبحيرةعلىفندقإلىرحلةبارنجوندامويصف
هذهمثلعنفكرة، يعطىبويلإلىأرسلهخطابفى1889أغسطسفىسكاىجزيرة

:اإلجازة

810Y. Hakan Erdem, Slavery in the Ottoman Empire and its Demise 1800 – 1909
(Houmdmills, Basingstoke: Macmillan press 1996), 91 – 2, 161 – 4, 168 – 9.

811Figure from Memorandum by Mr. Clarke, in FO, Egypt, No. 4 (1889), 44.
812FO, Egypt, no. 4 (1889), 72 – 3.

813 Elizabeth Beaton, Caithness: An IIIustrated Architectural Guide (Edinburgh: Rutton Press,
1996) 104.
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..والكبيرةالصغيرةاألخرىاألسماكوبعضقدمانطولهسمكثعبانإصطدت"
ملئالفطر، والفندقمنالكثيرهناك. فوكساللوردصحبةاأليائلأبىوإصطاد
.814"باألطفال

حتىقصيرةلندنفىإقامتهاوجعلتستريتسيمورفىمنزلهاباعتقداألسرةوكانت
.815االجتماعيةالمجامالتمنوتتخلصهناكالسكنمتاعبتتفادى

ثالثاألسرةبالقاهرة، شهدتالقديمةالبريطانىالمعتمددارفىاألخيرةأعوامهموخالل
،1889ديسمبر – نوفمبرفىإيثلمعبارنجبهاقامالتىالنيليةالرحلة: عائليةحوادث

ببنكلحقتالتىاألزمة، ثم1891فبرايرفىبارنجإليفلنالخمسينالميالدبعيدواإلحتفال
تقديمفىالبنكتورط، فقد1890أكتوبرفىبلندناألسرةتملكهالذىبارنجإخوان

بضعةالسقوطوشكعلىالبنك، وتأرجحاألرجنتينفىلشركاتمضمونةغيرقروض
منوعددإنجلترابنكمحافظبينبالتعاوننوفمبرمنتصففىإنقاذهتم، ولكنأسابيع
منبارنجإليفلناألكبرالشقيقاستقالةشرطوكان. روتشيلدبنكبينهامنالخاصةالبنوك
شروطالكارثة، أحدعنمسئوًالعدالذىلفلستوكاللوردأو) Nedند (البنكإدارة

.816"وشركاهمبارنجإخوان "بإسمجديدةشركةوتكوينالشركةحلمعالتسوية

ممكنةأصبحتعامًا12لمدةعنهايتحدثانظالالتىالنيليةالرحلةأنألختهاإيثلذكرت
والجيشجرنفلالجنرالفيهاألحقالتى1889أغسطسفىتوشكىموقعةبفضل

المالحةأصبحتوبذلك. 817النجومىقادهالسودانيينالغزاةمنبجيشالهزيمةالمصرى
لشركةالتابعةالنيليةالباخرةبارنجعائلةاستقلتوقد. الثانىالجندولحتىالنيلفىآمنة

منالتوقف، معأسوانإلىنوفمبر، وأبحرت16فىأسيوطمن" البرنس "كوكتوماس
.818والشيوخاألعيانومقابلةوالسجونوالمدارسالمحاكمعلىللتفتيشآلخرحين

814Boyle, Boyle of Cairo, 83.
815Baring to Bell, 30 May 1890, MBL, TA (1890.(
816Zieglar, The Sixth Great Power, 244 – 56.
817Ethel to Venetia Pollington, 21 Nov. 1889, CP/1, Letters from Ethel Errington (Cromer) to

her sister Venetia Errington (Pollington.(
818Ibid.; Boyle, Boyle of Cairo, 98 – 9.
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سجلتوقد. 819البديعةبألوانهما، واستمتعتوالغروبالشروقبمنظرإيثلأعجبتوقد
كبارمحاكاةعلىبقدرتهاتشهدالمائيةباأللوانملونةبريديةبطاقة24فىالرحلةمناظر

الرابعزواجهماعيدفىبارنجإلىوإهدائهاإطاراتفىبوضعهاأمرت، وقدالرسامين
.820"النيلعلىهانئةأسابيعثالثةتذكار "إسمعليهاعشر، وأطلقت

علىالقنصلنائبأقامهكبيراستقبالحفلحضرواحتىاألقصرإلىوصلواأنوما
لقيتالتىالمحليةالرقصاتبعضعليهموعرضتالموسيقىعزفتحيثشرفهما
.821بويليذكرمانحوعلىوإيثلبارنجإستياء

داخلاألقدامعلىمسيرةفىبارنجبويلصحباألقصرجنوبتقعالتىأرمنتوفى
أندونالقريةشيوخاستقبلهماحيثالنيلعنبعيدةقريةإلىوصالحتىالصحراء

حكماإلنجليزىالباشاتولىمنذ "األحوالتحسنعنمعهماهويتهما، وتحدثوايعرفا
،النيلشاطئحتىلتحمالهمادابتينلهمايدبراأنالشيوخأصرنصرافهمااوعند". البالد

ففضالبارنجحملعنعجزالحماروحمار، ولكنواحدجملسوىلديهميجدوافلم
.822لغيابهماقلقحالةفىالباخرةعلىمنوجميعإيثلليجدااألقدامعلىالعودة

األقصرإلىورفاقهبارنجعادعسكرىقاربظهرعلىالثانىللجندولزيارةوبعد
.آخرإحتفاللهمأقيمحيث

ذلكبعدالخمسينميالدهبعيدبارنجإحتفالعليهاكانالتىللكيفيةتسجيلهناكوليس
كتبهخطابمنذلكيتضحالعائلة، كمابنكبأزمةمشغوًاليزالالكانربما، ولكنهبعام
.بشهرذلكقبلبلموبرلىإلى

..بأحداألذىيلحقوالمولكنهمالمتألقالتجارىوإسمهمأنفسهمأقاربىدمرلقد"
.823"منهايشفىسوفأظنهالضربةكبريائىتلقىلقد

81921 Nov, and 5 Dec. 1889, CP/1, Letters from Ethel Errington (Cromer.(
820Letters of 28. June 1890, CP/1, Letters and Papers of 1st Lady Cromer.
821Boyle, Boyle of Cairo, 99.
822Ibid. 98 – 90.
823Ibid. 99 – 100.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

313www.RaoufAbbas.org

، وحفلتنيويوركفىتومأخيهطريقعناألزمةتسويةبتطوراتعلمعلىبارنجوظل
ولكن. 824للعائلةالتجارىباإلسمضررمنألحقهلماندإلىاللومبتوجيهتومخطابات

آالفعشرةبمبلغتأسيسهاتمالتىالجديدةالشركةفىأقاربهمامعساهماوإيثلبارنج
إدارةتحتعافيتهاستعادأنالبنكلبثوما825ألفًاوعشرينبخمسةتومساهم، كماجنيه
مؤلمةأزمةكانت، ولكنهاالثانىريفلستوكاللوردبعدفيماأصبحالذىندنجلجون

.حالأىعلىمهينة

824Ethel to Venetia Pollington, 5 Dec. 1889, CP/1, Letters from Ethel Errington (Cromer.(
825Ibid.
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عشرالثالثالفصل
السوططرقعة

)1892 – 1895(

الجديدالخديومواجهة
مارسفىاللوردرتبةنالعندماإسمهاليحمل" كرومر "بهاولدالتىالبلدةبارنجإختار
يرسىأنقبلتفاقمتامشكلتينعندئذواجهتهوقد". كرومراللورد "أصبح، وبذلك1892
ولده، ليخلفه1892ينايرفىتوفيقالخديووفاةأوالهما: دائمةأسسعلىسلطتهأركان
المشكلة، أماالالزمالتدريبينقصهعليهجديدًاوافدًاكانالذىالثانىحلمىعباس

برئاسةالخريففىبريطانيافىالحكمإلىاألحرارحزبحكومةعودةفكانتاألخرى
رتبطتامصر، وقدعنالجالءفكرةيؤيدونالذينالوزراءمنوغالبيةجالدستون
فىالمطلقلندنتأييدإلىيحتاج) الجديد (كرومراللورد؛ ألنالبعضببعضهماالمشكلتان

سلطةتحدىبدأالذىالجديدالخديوالثانىعباسمعنصابهافىاألمورلوضعسعيه
بتلقىيبشرماهناكأنرغماألحرارحكومةمنمتوقعًاالتأييدذلكيكنولم. اإلحتالل

مصرزارقدكانالذى– جالدستونخارجيةوزير – روسبرىاللوردمنكبيرعون
واجهتهمصر، كمافىاألمورحقيقةعلىيطلعهأنعندئذلبارنجأتاحمما1887عام

البريطانيةالمصالحدفعإلىالراميةسولسبرىسياسةتباعابإلتزمروسبرىأنحقيقة
.أفريقيافى

مثاليًاشريكًاتوفيقالخديوأصبحاإلحتاللعلىنقضتاالتىالعشرالسنواتوخالل
، أوقلبفكر، أولديهليس "بأنهإسماعيلوالدهوصفهالذىالرجل، وهوللبريطانيين

بعدسنةاإلنجليزتجاهتحمسًايزداد "بأنهشخصيتهملنريصفأنعجبفال"  شجاعة
شخصيةأحالملديهالعريكة، ليسمنكسر، لين "بأنهبيركجاكوصفهوالذى، 826"أخرى
صاحبتالتىالمناوراتفىاإلنجليزلمصلحةاستخدمهيبةمنلهبقىماوحتى827"كبيرة

826Scolch, Egypt for the Egyptians!; 308; Milner, England in Egypt, 135 – 6.
827Berque, Egypt, 151.
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رواهاالتىبالقصةكرومرنظروجهةتلخيصويمكن. نوبارأمثالمنالوزراءطرد
.1890فىالبريطانىالمعتمدبدارللعملجاءالذىArthur Hardingeهاردنجآرثر
كرومر،علىيقرأهاكانالخديو، وعندماإلىموجهةرسالةمسودةبإعدادكرومروكلفه
سوفالرسالةهذهأنثقةعلىوإننى: "نصهاكانالتىالختاميةالعباراتإلىووصل
ال، فالرجلتفسدهبهذا، إنكهاردنجياالال: "كرومرسموكم"، صاحبحكمةتسترشد
كانلمامنهابصيصلديهكانلوالتقدير، وحتىوحسنالحكمةعنشيئًايعرف
.828"رشيدًا

جدًا،قصيرمرض، بعدعمرهمناألربعينفى، وهولتوفيقالمفاجئةالوفاةكانتومن
السنواتمنالكثيرمنهيتوقعكان؛ ألنهبالضيقشعرالذىلكرومرالصدمةبمثابةكان

أطبائه "أيدىعلىقتلقدتوفيقًاأنلسولسبرىكتبأنه، حتىبالتعاونالحافلة
المدىعلىاألمورمجرياتعلىيؤثرسوفالخديوموتأنيرىكانفقد829"السيئين
الدولىمصرلوضعمهمًارمزًاالخديو، يظلاستكانةدرجةكانتومهما. القريب

الفعليةالعثمانيةالسلطةإطارخارجالعثمانية، ولكنهاللسيادةإسمًاخاضعةفهى: الغامض
بها، ونتيجةخاصةهويةذاتبإعتبارهاأمورهادفةبإدارةلبريطانيايسمحالذىبالقدر
فىاستخدامهاوالمكانة، باستطاعتهالسلطةمنكافبقدريتمتعالخديوظللذلك

.األساسيةالمجاالتمنالعديدفىالبريطانيةالسياسةتغييرحتىأومعارضة

معظم، تلقىعمرهمنعشرالسابعةفىفتى– لتوفيقاألكبراإلبن – حلمىعباسكان
إنجلترا،منهااألوروبيةالدولمنكبيرعددزيارةذلكأوروبا، وشملفىتعليمه

 –1883 (بسويسرابمدرسةالوقتبعضلتحقاالمجر، و – وفرنسا، وألمانيا، والنمسا
أثناءوالدهوفاةأنباءبلغته)، وقد1892 – 1887 (بالنمساتريزيانومبأكاديمية)، ثم1887

828Sir Arthur Hardinge, A Diplomatist in The East, (London: Jonathan Cape 1928), 38.
82910 Jan. 1892, SP, A/53 Baring also blamed Taufiq's death on his venereal disease; Baring

to Salisbury, 11 Jan. 1892, CP/2, FO 633/7. The same story is told by the newly arrived
British diplomat Horace Rumbold; See Martin Gilbert, Sir Horace Rumbold; Portrait of a

Diplomat, 1869 – 1941 (London: Heinemann, 1973), 11.
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وضعهانمساويةباخرةمتنعلىاإلسكندريةإلىالفورعلىفسافرباألكاديميةوجوده
.830خدمتهفىالنمساإمبراطور

منهماكلرواهماذلكفىكرومر، بمامعلعباساألولىاللقاءاتعنالكثيركتبلقد
طرفسلوكعنالدفاعالمجتزأةالرواياتتلكاستهدفتما، وغالبًا831اللقاءاتتلكعن
التىاألسبابلشرحمحاولةفىالحقبإدراككتبت– أغلبهاأو – أنهاكما. آخرأو

.المصرية – البريطانيةالعالقاتعلىآثارمنعليهترتببمابينهمايقعالصدامجعلت
تفادىإمكانيةالصعوبة، لعدمبالغةاألولىاللقاءاتصورةرسمإعادةمحاولةوالزالت
الذىالمتعجرفالبريطانىالمعتمدمواجهةلألمور، مثلالدرامىالواقعأسرفىالوقوع

والدهبالكرامة، وبسلبيةمتزايدإحساسلديهالخبرةعديمشابمععامًا51عمرهيبلغ
.للبالددائمإحتاللوكأنهيبدوأخذالذىالبريطانىالوجودتكثيفإلىأدتالتى

المتعارضة،بمواقفهمامقارنةكثيرًايهماللآلخرمنهماكلعداءأنواضحًايبدوولكن
.الشخصيةومصالحهالوطنيةبالدهلمصالحتهديدًايمثلاآلخروجودعتبرامنهمافكل

علىالشابالخديوتطويعأرادأنهاإلعتقادإلىيدعوناما– كرومرحالةفى – وهناك
يخفىأنحاولفيكتوريا، ثمالشابةالملكةمعMelbourneملبورناللوردفعلمانحو
اإلطاريلتزمحتىعباسكرامةمتهاناإلىيهدفالذىوالوعيدالتهديدمنبنظامفشله

.لهالمحدد

اإلسكندريةإلىوصولهبمجردبدأكرومرمعصراعهأنمذكراتهفىعباسويروى
الموسيقىفرقةتعزفهالعثمانىالوطنىالنشيديليهالمصرىالوطنىالنشيدوسماع

العالىوالباببريطانياأنيذكرهأنبذلكقصدكرومرأنفهمالبريطانية، فقدالعسكرية
بعيداإلتهاموهذا. 832"واالستقاللالحريةنحومصرتطلعاتإعاقة "علىدائمًاسيعمالن

مامواجهةفىمصرمصالحعنللدفاعالفورعلىإنبرىكرومرالصحة؛ ألنعن
منهاأجزاء، ونشرت1914عاماإلنجليزيدعلىخلعهبعدماوقتفىبالفرنسيةسكرتيرهعلىمذكراتهعباسأملى830

=وقامتThe Last Khedive of Egyptبعنوانباإلنجليزيةترجمةلهاونشرت1951أبريلفى" المصرى "بجريدة
دارعنعربيةطبعةلهاصدرتكما) Reading, Ithaca Press, 1998، سنبلأميرةاإلنجليزيةإلىبالترجمة=

).يحيىجاللترجمةبالقاهرةالشروق
831For Abbas, see Abbas Hilmi, the Last Khedive, Particularly ch 14. For Baring, Earl of

Cromer, Abbas II, (London: Macmillan, 1915), chs. 2 – 4.
832Abbas Helmi, The Last Khedive, 69.
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شبهمعظمتجعلبصورةالشرقيةمصرلحدودتحديدمنعباستوليةفرمانيتضمنه
يكنولم. مصرواليةحدودعنوخارجًاالعثمانيةلإلدارةخاضعًاسيناءجزيرة

إلىالفرمانتعديلفىالفضليعودباألمر، ولذلكمهتمًايبدو– لندنفى – سولسبرى
الخطعندالسابقوضعهاإلىالشرقيةمصرحدودأعادالذىكرومرحتجاجاصالبة
الفرمانقراءةجعلكرومرأنذلكإلى، أضف833العقبةخليجإلىالعريشمنالممتد

بعرضالمصرىالجيشفيهقامالذىالوقتفى، ورجالهالخديوأمامتتم) المعدل(
.834عابدينسراىأمامعسكرى

إلىقادتقدعباسمعاألولىالقليلةلقاءاته، كانتنفسهكرومربروايةيتعلقوفيما
مهرىركبت: "فبرايرفىسولسبرىإلىكرومركتببينهما، فقدمبكرنفورحالةوقوع
أنآملكماالبريطانيةالحكومةفىيثقسوفوتدريجيًا... خفيفةشكيمةمستخدمًاالجديد

متاعبأىحدوثيتوقعأندونالصيفإجازةلقضاءمصرغادرولذلك835"بىيثق
.غيابهأثناء

اإلسكتلندىمنتجعهفىكرومركانعندمايوليوفىالبريطانيةالعامةاإلنتخاباتوجرت
، فقدلهمزدوجةضربةبمثابةاإلنتخاباتفىاألحرارحزبفوز، وجاءلندنعنبعيدًا
اإلنسجامفائقةالعمللعالقةنهايةبذلكالوزارة، ووضعترئاسةإلىجالدستونأعاد
،ورجالهللخديومشجعةاألخبارتلككانتنفسهالوقتوفىسولسبرىمعأقامهاالتى

.اإلنتخابيةخطبهإحدىفىمصرعنالجالءفىالنيةعنتحدثجالدستونأنوخاصة
القد، بأنهالمرضبسببالعودةفىكرومرتأخيرفسرتمصرفىإشاعةسرتكما

.836مطلقًاالقاهرةإلىيعود

وزير – روسبرىيدعلىمصر، علقتعنالجالءفىجالدستونرغبةولكن
التفاوضمنللحكومةالرسمىالموقففيهأعلنمناورًاتصريحًاألقىالذى– الخارجية

الحالة "إلىمصرعودةحينإلىيرجأسوفالتفاوضذلك، وأنالعالىالبابمع

833Marlowe, Cromer in Egypt, 157.
834Haringe, Diplomatist in the East, 53 – 4; Egyptian Gazette, 14 Apr. 1892.
83513 Apr. 192, SP, A/53.
836Mellini, Gorst, 44.
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اللوردبرؤيةالقبولإلىتتحولأنيجبكلهامصرأنبلنتويلفردالطبيعية"، ورأى
طابعذاتحكومةفيهاتتولىمصرية – األنجلواليوتوبيامننوعقياميعنىمما. كرومر

مسلحةقواتجودوإلىحاجةدون) المصرى (العامالرأىمنبدعممصرحكمبريطانى
.837الواقعأرضعلىيتحققلنالخيالمنضرببريطانية)، وهو(

يشعروناإلنجليزالموظفينوكبارالمستشارينمنعددًاليجدمصرإلىكرومروعاد
غيابطولإلىذلكجورستوعزا. لهالمحددبالدوريقبللنعباس؛ ألنبالقلق

ورأى. 838سيئةمشورةمن) مصرخارجيةوزير (باشاتيجرانقدمهكرومر، وما
بهم، واستبدالهوالدهحاشيةرجالعنباالستغناءعباسقيامإلىيرجعذلكأنآخرون
الفرنسىالقنصلإنأيضًالإلنجليز، وقيلوكراهيةعزمًاسنًا، وأكثرأصغررجاًال

معاديًا،يبدوالخديووجدأنكرومرلبث، وما839ذلكعلىيحرضهReversauxريفرسو
،المدارسبزيارة، يقومبالمصريينتصاًالا، وأكثربكرامتهماسًايراهفيماحساسيةوأكثر

منعلمكما840الحكومةموظفىإلىكتابةالتعليماتالحكومية، ويوجهوالمصالح
الشعوربتشجيع، ويقوماإلحتاللمظاهرلبعضنتقادهاعنعلنًايعبرالخديوأنالتقارير
كرومرجانبمنالفعلردوكان841المصريةالعربيةالصحافةفىلإلنجليزالمعادى
حد، علىمعهالتعاملفىصعوبةيواجهبعدهايعد، لملعباسقوية" محاضرة "إعطاء

فقطشهرينبعدبرزتكبيرةأزمةثمةأخرى؛ ألنمرةأخطأولكنه. 842لروسبرىقوله
.الكالمهذامن

المصريونبدأحتىطويلوقتيمضواإلنجليز، لمعباسبينالتوتراستمرارومع
ومستشاروهعباسفيهرأىالنظار، فقدمجلسرئيسفهمىمصطفىعلىنقدهميركزون

صحةإعتاللأنكما. اإلنجليزيةبالدمىالوزارةبحشدتوفيقفيهاوقعالتىاألخطاءكل
ينايرمن14السبتيوم، وفىيخلفهمنحولالشائعاتإنتشارإلىأدىفهمىمصطفى

837Lord Cromer and the Khedive, Nineteenth Century 35, (Jan. – June 1894), 187.
838Mellini, Gorst, 44.
839Mohamed Gamal – El – Din Ali Hussein El Musaddy, The Relations Between Abbas

Helmi and Lord Cromer, Ph. D. Thesis, (London 1966), 30 – 35.
840Ibid, 36 – 7.
841Berque, Egypt, 165.
84212 Nov. 1892, CP/2, FO 633/6.
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النصحبتوجيهفهمى، فرداستقالتهتقديممنهطلبرسوًالالثانىعباسإليهأرسل1893
فخرىحسنوعينالنصيحةعباسوتجاهل. أوًالكرومراللوردباستشارةالخديوإلى
لإلنجليزعدائهعنعبرللحقانيةناظرًاكانوفخرى، منهبدًالالنظارلمجلسرئيسًاباشا

على، وأجبرالقانونىالمستشارسكوتجونالسيرقدمهاالتىاإلصالحاتبمعارضته
عباسالخديوقراروتضمن. 843شخصيًاكرومرمنبإصرار1891ديسمبرفىاالستقالة
.منهمابدًالوتعيينآخرينوزيرينطردالثانىحلمى

محاولةكلفىرأىمصر، فقدفىبريطانيالوضعسافرًاتحديًاذلككرومروإعتبر
فىالخطوةهذهعلىإقدامهعباسبرروقد. لسلطتهمباشرتهديدمصراستقالللتأكيد

كانإذ844مقنعًاذلكيبدووحده"، والالخديوحقمنالوزراءإختيار "إنبالقولمذكراته
منكرومريمارسالتىللطريقةتحديًايمثلذلكأنيدركواأنمستشاريهوعلىعليه

بدعميحظىلنكرومرأنظنواعندماالتقديرأساءواالبريطانية، ولعلهمالسلطةخاللها
حشدإلىالحجمبهذامواجهةتؤدىأناألمر، البدنهايةوفى. لندنفىجالدستونوزارة
.الخديوصففىالمصرىالعامالرأى

فىيبالغ– دائمًا – يجعلهمماتحسببإصرار، دونالمعركةإلىمباشرةكرومرندفعاو
والتىلندنإلىالمتالحقةالمراسالتسيلمننظرهوجهةعلىالوقوف، ويمكنتصرفه
إتصل، وزميليهفهمىمصطفىبإقالةعلمهفبمجرد. روسبرىإلىبرقيةمنهاكليعقب

بوزيرلإلتصالالفرصةلهتتاحأنقبلالقرارإعالنبعدمبالخديو، وطالبهتليفونيًا
معتبرًاحدثلماوصفًاروسبرىإلىكرومربرقيةتضمنت، وقد845البريطانىالخارجية

أىتأييدسوىخيارأمامهاليسلندنمصر، وأنفىبريطانياوضعضدموجهًاإياه
:كالتالىمقترحاته، وقدميقترحهمضادعمل

معموًالكانالذىالنظامبأنالقولفىليستمرللخديوالغاربعلىالحبلتركإذا"
مناقشةإلىمدفوعينأنفسنانجدسوفصالحًا، فإننايعدلمسنواتعشرلمدةبه

843H. D. Traill, England, Egypt and the Sudan, (London: Archibald Constable, 1900), 138.
844Abbas Helmi, The Last Khedive, 79.
845Berque, Egypt, 167.
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درسًا، فمنالخديولقنإذاأما. مرفوضةصورةفىاألوانقبلالمصريةالمسألة
.846المتاعبمنالمزيديثيرأالالمحتمل

الوزراءومجلسروسبرىأنمنللتأكدنفسهاليومفىأخريينبرقيتينكرومروأرسل
البابمعبرمتهاألمرحولالتنسيقتمأنه، معلنًانظرهوجهةاستوعبواقدالبريطانى

قرارًايصدرأنينوىالخديوإنتقولالتىالشائعة، مكررًاوالروسوالفرنسيينالعالى
الوزارةتغييرموضوعمرالمصرية، إذااإلدارةفىاإلنجليزالموظفينجميعبفصل
.بسالم

:التالىاليومفىالجوابيةروسبرىبرقيةوجاءت

كتغييرالمهمةاألمورفىمعهاالتشاوريتمأنالجاللةصاحبةحكومةتتوقع"
تستطيعالالتغيير، وأنهافىاآلنرغبةوالضرورةالأنهالوزارة، وترى

.847"باشافخرىتعيينقتراحاعلىالمصادقة

إصرارحالةفىتخاذهااينوىالتىالتاليةالخطوةعنتسألهأخرىبرقيةكرومروتلقى
أجراسكلنطالقالكافبشكلالعنيفةكرومرإجابة، وجاءتموقفهعلىالخديو
القائد (ووكرللجنرالاألوامرتصدرأنقترحأ: "التراجعالخديورفضحالةففى. اإلنذار

تعليماتمعوالداخليةوالحقانيةالماليةوزاراتمقارحتاللاب) البريطانيةللحاميةالعام
وعندئذالوزاراتتلكبدخولموافقتنادونعينواالذينالثالثةللوزراءالسماحبعدم

تصريفيتولواأن) البوليسعاممفتش (Settle، وسيتلبالمر، وسكرتمنأطلبسوف
الذينالوزراءأسماءالخديولنايقدمحتىمنىالتعليماتيتلقوا، وأنالوزاراتتلكأمور
.848"الجاللةصاحبةحكومةبهمتقبل

لوىبإنقالبيذكرهإنه، وقالاإلحتمالعلىروسبرىطاقةيفوقاإلقتراحهذاوكان
فىالمناقشاتصعوبةمنالمقترحاتزادتكما. 849)1851ديسمبر (باريسفىنابليون

جالدستونعندكرومرنوايافىالمتزايدالشكعنتعبيرًاالوزراءمجلسجتماعاتا
84615 Jan. 1893, CP/2, FO 633/6.
84716 Jan. 1893, PRO, FO 141/299.
848Ibid.
849Marquess of Crewe, Lord Rosebery, vol, ii, (London: John Murray, 1931), 415.
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–كرومرمؤيدىطليعةفىكانتالتى – الملكةإلىروسبرىوكتب. 850حكومتهووزراء
.851كرومربرقيتىفىجاءلماالمجلسقلقعنمعربًا

كان، عندماالشأنبهذاالبريطانىالوزراءمجلسقراربعدتلقىقدروسبرىيكنولم
إذاأنهعباس، فأخبرالوقتكسبمحاوًالالتالىاليومصباحعابدينقصرفىكرومر

جديدينوزيرينتعيينعلىعتراضاهناكيكون، "فلنمنصبهإلىفهمىمصطفىأعاد
"الخديوجوابلمعرفةالتالىاليومفىالقصرإلىكرومريعودأنوالحقانية، علىللمالية

دارإلىيعودكرومركادوما. البريطانيةالحاميةقواتاستخدامعنشيئًاللخديويقلولم
:الوزراءمجلسقرارحاملةروسبرىبرقيةوردتحتىالمعتمد

، وقدالعنفبالغةكرومرلورديقترحهاالتىالوسائلأننرى) الحكومة (إننا"
،بموقفهتمسكهحالةفىأنهالخديوإبالغاألفضلومن. الدولىللقانونخرقًاتمثل
حكومةإلىالرجوعدونعملبأىالقياميجب، والذلكتبعاتيتحملأنعليه

للتفكيرفرصةذلكيعطيكوقد. الخصوصبهذاللتعليماتطلبًاالجاللةصاحبة
.852"عنفًاأقلعملفى

عباس: "كتابهفىكرومرالمسار، فيذكرتغييرإلىيدفعالذىبالقدرواضحًاالقراركان
حيثغالىوبطرسباشاوتيجرانبينهتماليومذلكظهربعدعقدجتماعًااأن" الثانى
يعلن، بينمافهمىمصطفىمحلباشارياضإحالليتمبموجبهاخطةعلىالثالثةإتفق

صداقةعالقاتإقامةعلىجدًاحريص "أنهوهىكرومرأمالهاالتىالكلماتالخديو
مستقبًالالجاللةصاحبةحكومةنصيحةسماعإلىدائمًايتطلعبريطانيا، وأنهمعمتينة
.853"المهمةالمسائلجميعفى

850Robert Rhodes, James, Rosebery: A Biography of Archibald Philip, fifth Earl of Rosebery
(London weidenfeld & Nicolson, 1963), 277 – 9.

851Crewe, Lord Rosebery, ii, 419.
852Ibid, 419.
853Cromer, Abbas II, 27.
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البريطانية،الحكومةفيهوضعتهالذىالموقففىأملهبخيبةشعورهكرومريخفولم
زيارتهفىجرىما، واصفًاالتالىاليومفىلندنإلىأرسلهاالتىالبرقيةفىوذلك

:للخديو

هنا،القائمالتوترضوءبهدوء، علىالمسألةبتسويةأقومأنالواضحمنكان"
ممثًالبهأقومعملأىلدعملديكمنيةوجودعدمإلىتشيرالالتىوبرقيتكم

مصطفىتعيينإعادةإناألمور، وقالإليهآلتلماأسفهالخديوأبدىلقد... لكم
صاحبةحكومةإلىبالرجاءيتوجه، ولذلكبسلطتهويضركرامتهإلىيسئفهمى

فىوترددت.. فخرىمنبدًالرياضتعيينقترحاو.. ذلكعلىتصرأالالجاللة
يستمر، وسوفمريضحالأىعلىفهوفهمىمصطفىتعيينعلىاإلصرار

أخرىمرةجيدةستكونبالخديوعالقتهأظنالحدثماكلما، وبعدلوقتكذلك
علىقلتولذلك.. ذلكمنأكثرالخديوإهانةالحكمةمنليسأنهأيضاوأعتقد

".المسألةلهذهنهائىكحلالخديوبإقتراحأقبلأننى.. الشخصيةمسئوليتى

وفقًاأداءهينظمحتىرأىمنالحكومةعنهعبرتماوفقتصرفبأنهريالقروينتهى
.854للرفضعرضةشيئًايفعل، والله

أخرىبرقيةففى.. التعليماتتلكحوللإللتفافسبيلعنالبحثالفورعلىكرومروبدأ
شعبية؛ ألنمشاهبكتيبةمصرفىالبريطانيةالحاميةتعزيزطلبنفسهاليومفىأرسلها
فرصةأقربفىيعلنأنيريد، وأنهعليهيعتمدالالمصرى، والجيشإزدادتالخديو

عاصفةجلسةإلىالطلبذلكأدىوقد. 855مصرفىالبريطانيةالقواتعددزيادةعن
فىأقليةآخروزميليمثلفيهانفسهروسبرىوجدالبريطانىالوزراءبمجلسأخرى

إن): يناير20 (بالجملةقولهجالدستونعنونقل. الوزراءوباقىجالدستونمواجهة
إلىالقواتيرسلوهووستمنستركنيسةبرجعلىشعلةيضعأنمنهيطلبربماكرومر
عنللجالءيضطرونكرومر، قدلطلبيستجيبوالمإذاإنهمروسبرىوقال856مصر
بعدأخرىمرةإلحتاللهاأكبرقواتإلرساليضطرونالخديو، أويصدرهبأمرمصر

854Cromer to Rosebery, 18 Jan. 1893, quoted in Marlowe, Cromer in Egypt, 165 – 6.
855Cromer to Rosebery, 19 Jan. 1893, quoted ibid 167.
856Hamilton, Diary 1885 – 1906, 20 Jan. 1893, 186 – 7.
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أى (يناير21ففى. كالممجردكانذلكولكن857الموافقةإلىالمجلسفإضطر، ذلك
لم، "فإذايومينبعديعقداجتماعًاآخرهناكأنكرومرإلىروسبرىأبرق) التالىاليوم
إلىالخارجيةوزراةتنتقلفسوفالمطلوبةبالصالحياتتزويدكالوزراءمجلسيقرر

الوزارة،تركإلىستضطرونكنتمإذا: "الفورعلىببرقيةكرومرفرد. 858"آخروزير
كبارمنالكثيرإستقالةذلكعلىيترتبوسوف. المحدودمجالىفىحذوكمأحذوفسوف

الموحدالموقفوكان859كلهااإلدارةتنهاروسوف.فصلهميتمأوهنااإلنجليزالموظفين
إعتزامهروسبرىيعلنلملوحتىباالستسالمجالدستونإلقناعكافيًاوكرومرلروسبرى
المشاةلكتيبةاألوامرصدرتإقتراحهعلى، وبناء860الوزراءمجلسجلسةفىاالستقالة

السويسقناةمنتقتربسفينةظهرعلىكانتالتى) BLACK WATCHووتشبالك(
–الفورعلى – كرومرالقاهرة، وأمرإلىوتوجههاإنزالهاالهند، فتمإلىطريقهافى

.للقوةاستعراضفىالقاهرةشوارعفىبعرضها

نستطيعالعصيبة، ولكنالعشرةاأليامتلكخاللكرومرمزاجتصويراليسيرمنوليس
المحليةاألوروبيةالجاليات، ومنلندنمنالقادمةالمتضاربةالضغوطتأثيرنتخيلأن

البعضينصحهبينمابحزمالتصرفإلىيدعوهبعضهمكانالذينالمستشارينومن
تسويةإلىوالحاجةلألحداثالسريعاإليقاعأنغير. التامالحذرجانببإلتزاماآلخر
كانتعادتهعليهجرتوكما. متواصلةأفعالردودالوزراء، تطلبمجلسمعاألمور

نستطيعكذلك: فيهاالفكرإعمالحالحدتهافى، وتختلفبالعنفتتسمالفوريةتصرفاته
وكان. القوةبإظهارمنهاتصلاماوخاصةالصعبةاألموربمعالجةاستمتاعهنلمسأن

،بأنفسهماإلنجليزثقةيدعمحتىاألزمةخاللالخديوىبالنادىيوميًاالتنسيلعب
.861األوروبيينالخصوممنوغيرهمالفرنسيينويضايق

مصرعنالجالءفكةتعدلمحينالراحة، علىسبلكرومرإلتمساألزمةإنتهاءوعند
عالقة، ولذلك862بالفكرةاألحرارحكومةتمسكرغمإنجلترافىالقبولبنفستحظى

857James, Rosebery, 276.
858CP/2, FO 633/6.
85922 Jan. 1893, CP/2, FO 633/6.
860James, Rosebery, 279 – 80.
861Zetland, Lord Cromer, 191.
862Rosebery to Cromer, 14 Feb. 1893, CP/2, FO 633/7.
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إعادةذلكمننظرهوجهةلتأييدالبريطانىالعامالرأىلكسبكرومرنظمهاالتىبالحملة
بالنجاحلنفسهكرومرتهنئةوراءوذاكهذامصر"، وكانفىإنجلترا: "ملنركتابطباعة

مصر، وخاصةفىاألمورحقائقيراهبمااإلعترافإلىاألحرارحكومةإجتذابفى
البريطانىالعسكرىالوجوداستمراراألبد، وأهميةإلىمصرمغادرةخطورةإدراك
.فيها

بريطانيا،فىبحفاوةاستقبلقدملنركتابكانباقية، فإذاظلتللقلقأسبابثمةأنغير
الحمايةسياسةعنالحديثأكدالقاهرة، فقدفىعكسيًاأثرًاتركتالعربيةترجمتهفإن

فىبلنتفيذكر. اإلحتاللحقائقحولالمصريينشكوككرومرتبعهااالتىالمقنعة
863بريطانياأعداءصفإلىواسعةشعبيةقطاعاتإجتذابعلىساعدالكتابأنيومياته

.1882منذعميقسباتفىيغطظلالذىالوطنىالشعورإليقاظكافيًاذلكوكان

إرساللتبريرمصر، واستخدمهفىاألوضاععلىطرأالذىبالتغيركرومرعترفاوقد
طلبةبهايقومالتىالمظاهراتعنمصر، فكتبإلىالبريطانيةالقواتمنالمزيد

الخديو، وجرهاعربةخيولبفكالجماهيرقيامحادثوإلىبالقاهرةالعلياالمدارس
مقرأمامعدائيةمظاهراتالجمعة، ونظمتيومباألزهرالصالةألداءذهابهعندبأنفسهم
إلىتشيروالتىاألقاليممنالورادةالتقاريرإلى، وأشارالتالىاليومفىالمقطمجريدة
يتعمدكرومركانلوحتىتتزايدالمعارضةأنواضحًاوكان864هناكعباسشعبيةتزايد

.الوقتمنالمزيدتتطلبنصابهاإلىاألمورإعادةأنشك، والذلكفىالمبالغة

ونتائجهللقوةاألخيراالستعراض
إلىالموجهالنقدمنمستمرةموجةفىنفسهاعنالجديدةالمعارضةروحوعبرت

.مصرفىالبريطانيةوالسياسةاإلنجليزالمستشارين

الرسميينغيراألعضاءرفض، عندما1893ديسمبرفىالمعارضةمؤشراتأحدوجاء
أنهابحجةالتالىالعامموازنةلمناقشةالمعتادةالخطوةإتخاذالقوانينشورىبمجلس

863Blunt, My Diaries, 85 – 6.
864Lutfi al – Sayyid, Egypt and Cromer, 111.
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تحريرمصلحةإلغاءبينهامنتعديالتذلكبعدقترحوااو865متأخروقتفىقدمت
السريةوالخدمةالعامةاألشغالعلىالمصروفاتإلنقاصالسجونومصلحةالرقيق

معركةيخوضونيكونوالمأنهمواضحًااإلنجليز، ويبدوالموظفينرواتبوإنقاص
حتىبعنايةيطرحونهاالتىالقضاياختاروااومصر، فقدبريطانيافىالعامللرأىموجهة
األسعارتدهورنتيجةإنخفاضمنالفالحيندخولأصابماإطارفىتبريرهايمكن

الحكومةتقدمهالذىالدعمبإنقاصبالمطالبةالوطنيةنزعتهمعن، وعبرواللقطنالعالمية
، وحث866أيضًاالمحلىالمصرىللمسرحالدعمتقديمتستطيعحتىاألوروبىللمسرح
شورىمجلسأعضاءمطالبجميعرفضعلىالنظارمجلسفىزمالءهرياض
قدرةعلىدليًالوزمالئهكرومرجانبمناعتبرتالمقترحاتتلكأنغير. القوانين
.اإلنجليزضدالمصرىالوطنىالشعورإثارةعلىعباس

إمتعاضهيبدىعباسكانالعسكرية، فقداألمورساحةإلىالرئيسىالصراعإنتقلعندئذ
المصرى،الجيشعلىالبريطانيةوالسيطرةالقاهرةفىالبريطانىالعسكرىالوجودمن
رواتبهمكانتالذينالمصريينالضباطبينالسائدةالسخطبحالةتامعلمعلىكانكما
عنيزيدماإلىلهمالترقىفرصتوفراإلنجليز، ولعدمزمالئهمرواتبعنكثيرًاتقل

البريطانيةالحاميةجنودعددزيادةنتيجةتصاعدأنالتوترلبث، وما867البكباشىرتبة
ماهروكان. 1893نوفمبرفىللحربيةوكيًالماهرمصطفىالخديوتعيينيناير، ثمفى

باشاإلىبكمنترقيتهالسودانية)، وجاءت – المصرية (الحدودلمحافظةسابقًاوكيًال
قولحدالكبرى، علىالمناصبتولىباستطاعتهمبأنالمصريينللضباطمؤشرًالتعطى
.868حلمىعباس

رئيسWINGATEونجتوالماجورالمصرىالجيشسردارووكرالجنرالوأدرك
شديدةالمسألةأنوأيقنوا869أيديهممنيفلتيكادالجيشوالءأنالعسكريةالمخابرات
إلىالراميةالحملةفىاستخدامهيمكنماضبسالحتزودهموأنهابريطانيافىالحساسية

865Ibid, 119 – 20.
866Journal official, 146 (23 Dec. 1893), suppl., Copy in Cromer to Rosebery, 24 Dec. 1893,

PRO, FO 78/4516.
867El – Musaddy, Relations, 72.
868Abbas Hilmi, The Last Khedive, 82 – 3.
869EL – Musaddy, Relations, 91.
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الهنودالجنود، وعصيان1857عامالهندبثورةبالتذكيرالخديو، وذلكنفوذمنالحد
، وكتبلندنفىالخطرناقوسلدقكافيًاكانذلك، كلاألوروبيينضباطهمألوامر

يوصونشئأىيؤيدسوفروسبرىأن1893نوفمبر5فىونجتإلىجريفلالجنرال
.870اإلنجليزوضباطهبالسردارتتعلقأزمةنشبتإذابه

،1893أكتوبرفىاإلجازةمنعودتهعشيةنفسهاالفكرةإلىإنضمكرومرأنويبدو
فىالخديو، زرعهعميلسوىليسماهرًاأنروسبرىإلقناعحملةالفورعلىفشن

بذل، كما871البريطانيةقيادتهعنالمصرىالجيشإلبعادسريةخطةلتنفيذالحربية
تحينعندمارياضإلىبحاجتهليقينهوعباسرياضبينإسفينلدقالجهدأقصى

.872الخديومواجهةفىللقوةأخيرباستعراضللقيامالفرصة

تفتيشيةجولةفىوكتشنروماهرعباسذهب، عندما1894ينايرفىالفرصةوحانت
، ورغمالسودانمعالجنوبيةمصرحدودتحرسالتىبالصعيدالمصريةالقواتعلى

علىتعيبالتىالمالحظاتمنعددًاأثارالخديوأن، يبددحدثماتفاصيلحولالخالف
أسوانفىباستعراضهاقامالتىاإلنجليزالضباطبقيادةالمصرىالجيشكتائبمستوى
فىكانتالمالحظاتتلكمناألقلعلىواحدةأننفسهكتشنرعترفاوقد. حلفاووادى
كنل، واستقالتهقدمأنهلدرجةباإلساءةأحس) الجيشسردار (كتشنرأن، غير873محلها
فرصةإنتهزكرومرأنغير. ساعاتبضعبعدفسحبهاعليهشديدًاضغطًامارسعباس
عنالمالحظاتهذهأبدىعباسأنورغم. مرةآلخرالخديوإلذاللالحادثهذاوقوع

العسكريةالسلطةشأنمنللتقليلمحاولةذلكعدالمصرى، فقدالجيشمستوى
:للحادثرؤيتهشرحفىكرومرذكرهلماالبريطانية، ووفقًا

870Quoted ibid. 76.
871Zetland, Lord Cromer, 208.
872Marlowe, Cromer in Egypt, 173.
873Kitchener's report on these events can be found in Cromer to Salisbury, 28 Jan. 1894,

PRO, FO 78/4574; the Khedive's, Cromer to Salisbury, 18 Feb. 1894, ibid.
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تصعيدضروريًا، وكانتالفيهيمكنالصدامفىالمعركةميدانإختيارقررت"
تعطى، وأالالبريطانىالعامالرأىيهمموضوعًامنهاتجعلدرجةإلىاألزمة
.874"أجنبية) أوروبية (دولةألىالتدخلفرصة

التوصيةروسبرى، معإلىاالستقالةعلىعزمهفيهاأعلنالتىكتشنربرقيةكرومرنقل
أمرالحربية، وإصدارنظارةمنماهرإبعادعلىالجاللةصاحبةحكومةتصربأن

، فرد875المصرىللجيشاإلنجليزوالضباطكتشنرلقيادةيردالتقيبدىالخديومنيومى
تيجرانإبالغفىالردهذاكرومر، واستخدمذلكعلىبالموافقةالفورعلىروسبرى
:عملهيجببمابالقاهرةورياض

أمرًاالحادثيعتبرأنهالخديوإلبالغتوجيهاتهروسبرىاللوردإلىأصدر"
تسمحأنالصعبومناإلنجليزالضباطتقريععلىسموهدأبخطيرًا، فقد

لممناسبة، فإذاترضيةتقديممنوالبد... ذلكباستمرارالجاللةصاحبةحكومة
البريطانيةالسيطرةمنالمزيدتحتالمصرىالجيشيوضعسوفذلكيتم

أمرإصدار) ب (ماهرطرد) أ: "(يلىمابتنفيذالتعليماتصدرتوقد. المباشرة
.876"اإلنجليزوضباطهالمصرىالجيشبتقديريومى

نفسهالقاهرة، فوجدإلىالعودةطريقفىبالقطارمسافرًا– عندئذ – الخديووكان
رياض، وأصردولىأومحلىدعممنعليهيحصلأنيمكنعماتمامًا، بعيدًامحاصرًا

مصدرًايعدونهالذىالمصرىالجيشلتجنيبكرومرإلىاالستجابةضرورةعلى
التامة،البريطانيةللسيطرةتمامًاالخضوعوالتمرد، تجنيبهاإلنضباطوعدملإلضطراب

ضمحتىأوالحمايةفرضإلىيهدفأنهعلىروسبرىتهديدبتفسيررياضتأثروربما
لنجدةساكنًايحركوالموالروسالفرنسيينأن، كما877البريطانيةاإلمبراطوريةإلىمصر
إقالةمنمفرًاعباسأماميكن، لمالفيومعندباألخباررياضجاءهعندماولذلك. الخديو
.المصرىالجيشونظاممظهرعلىالتامرضاءهفيهيعلنيوميًاأمرًاباشا، وطبعماهر

874Cromer, Abbas II, 53 – 5.
875Ibid, 56 – 7.
876Cromer to Tigrane, 24 Jan. 1894, PRO, FO 78/4574.
877Lutfi al – Sayyid, Egypt and Cromer; 123: William Blackwood.
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كقائدعباسالخديولدورنهايةوضع" الحدودبأزمة "سمىماأنعلىالمؤرخونويتفق
اآلخرينيحرضأخذومنذئذ. مصرفىالبريطانىالوجودضدالموجهةللمعارضةعام
لمولكنه. نفوذهضآلةإلىأدىعالنية، ممابهابالقياميغامرأندونالمعارضةعلى

غيرسبًاللتمسا، بلوالسياسيينوالصحافيينالوطنيينمنجديدجيلبرعايةيكتف
العمارةإحياءفىاألوقافإدارةاستخدامالمصرية، مثلالوطنيةالهويةلتأكيدمباشرة

لدىالمفضلاألوروبىالمعمارىالنمطأمامشامخةوقفتالتىالحديثةالمملوكية
صحافىقولحدعلىكرومرأنحقيقةأبرزت" المقنعة "الحمايةأنغير. 878األجانب

.879مصرفى" المطلقالحاكم "األيامتلكفىمصرزارإنجليزى

الذينالسياسيينمنالقديمللحرسالتاماالستبعادمنهالذلكأخرىنتائجهناكوكانت
منرياض، فاستقالاألوروبىالنفوذمحاصرةفىالسابقةالعقودمدىعلىدورًالعبوا

حادثمنذتمامًاالخديوفىالثقةفقدأنهبلنتل، وذكر1894أبريلفىالوزراءرئاسة
الكثيرحققوااإلنجليزأنإعتقدوالذىإمتعاضًا، أكثركانالذىنوباروخلفه. 880الحدود

،توفيقحكمطوالحققوهمايفوقعباسحكممناألولىالسنواتخاللالمكاسبمن
يعاملونالمفرطاإلحساسذوىاإلنجليزأن: "أبريل5فىكتبهشخصىخطابفىوذكر

على (الخديوشجعواالجبناء؛ ألنهمالمجرمينمعاملةبالوزراءيسمونمنأوالوزراء
.881"األخيرةاللحظةفىكرومرأقدامعندزحفواثم) المعارضة

مسنًا– "كرومرقولحدعلى – ويبدوبالسكرمريضًانوبارالمسكينوكان
السيطرةمنحمايتهايحاولكانالتىالمعاقلآخرسلمشهوربضعة، وبعد882"ومستهلكًا
لفرضطويلوقتمنذيتطلعكرومركانالداخلية، فبينماوزارةوهىأالاإلنجليزية
مشروعًا) الوزارةإلىنوبارإلعادةتحمسالذى (جورستعليها، قدماإلنجليزيةالسيطرة

يتولونللشرطةجددإنجليزمفتشينتعيينإلى، يرمىالبريطانىالمعتمددارإعجابأثار
878Andre Raymond et al. (eds.), caire L'art et les grandes Civilisations: L,es grandes cites

(Paris: Citadelles & Mazenoud, 2000), 401; Donald Malcolm Reid, Whoes Pharaohs ?
Archaeology, Museums, and Egyptian National Identity from Napoleon to world war 1

(Berkley: University of California Press, 2002), 239 – 42.
879G. W. Stevens, Egypt in 1898 (Edinburgh: William Blackwood, 1898), 64.
880Blunt, My Diaries, 135.
881From Nubar's unpublished memories, quoted in Berque, Egypt, 169.
882Cromer to Kimberley, 2 June 1894, CP/2, FO 633/6.
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883والقرىاألقاليمذلكفىبماكلهاالبالدمستوىعلىواإلدارةاألمنعلىاإلشراف

علىتعليقًانوباربالوزارة، فقال" مستشار "مجردجورستيصبحالمشروعمنوكجزء
.884"مصريةحكومةهناكتعدلم "ذلك

الكثيرجديدة، نالسياسيةشخصياتظهورأمامالفرصةالقديمالحرسهزيمةوأتاحت
الذىالحقوقمدرسة، تلميذكاملمصطفىبينهم، منالمالىودعمهالخديوتشجيعمنهم
"المؤيد "محرريوسفعلى، والشيخ1893ينايرفىالمقطمجريدةأمامالمظاهراتقاد

منالسابقبالجيلعالقتهموثقواأنالجددالرجاللبثالرئيسية، وماالوطنيةالجريدة
للسيطرةشديدًامعارضًاكانالذىالنديماللهعبدمثلالثوريةالوطنيةالشخصيات
إلىعودتهبعد" األستاذ "لمجلةمحررًاوأصبح) 19ق (السبعينياتمنذاألوروبية

.885مصر

كاملمصطفىإسمظهورمعنشاطهمعنجيدةمعلوماتلديهكانتكرومرأنويبدو
لتيارباعثًابصفته، وليسنشاطهمالحظةيجبمهيجًاعتبارهابتقاريرهفىمنتظمبشكل
فىكاملمصطفىمهارة، وتجلت886حينبعدتضحاكماالمصريةالوطنيةمنجديد

 –جالدستونإلىكتب، فقدالبريطانىعدوهإحراجهدفهادعائيةبحركةالقيامفىالتفكير
لقائهعنفيهتحدثمقاًالونشر. اإلحتاللإلىالنقدتوجيهإلىيدعوه– تقاعدقدكانالذى
أنلهأكداللوردشقيقأنمصر، وذكرإلىمتجهةباخرةعلى– كرومرشقيق – والتر

.887فيهاليبقوامصرإلىجاءوااإلنجليز

إلىكتبفقد. كامًاليكنلمالخديوعلىنتصارهاأنعندئذيرىكرومر، كانكلوعلى
عباسًا، أن1894أبريلفى– الخارجيةفىروسبرىخليفة– Kimberleyكمبرلىاللورد

بديلإختيارإلى– مستقبًال – تدعوقدالحاجةأن، ورأىاألحوالمنحالبأىيتغيرلم

883Mellini, Gorst, 48 – 50.
884Nubar, Letter of 27 Nov. 1894, quoted in Berque, Egypt. 169.
885Arthur Goldschmidt Jr., "The Egyptian Nationalist Movement" in P. M. Holt (ed.),

Political and Social Change in Modern Egypt (London: Oxford University Press, 1968), 311
– 12.

886e. g. Cromer to Salisbury, 28 Jan. 1896, PRO, FO 78/4761.
.1896يناير28األهرام887
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الخديو،تصرفاتسوءإلىكرومرتقاريرفىاإلشارة، تكررتالحينذلكومنذ. 888له
الشخصيةأسرارهوراء، ويسعىعباسأسالفتاريخفىينقببويلهارىوراح

1900عامLandsdowneالندسداوناللوردإلىكرومرخطابذلكومن. 889وعائلته

منحطون"، فجده "عباسإليهاينتمىالتىالحاكمةالعائلةأفرادجميعأنفيهذكرالذى
قرابةأمراض"، وجمعتهمجمع "والدهمختًال"، وكانقاتًالتأكيدبكلكان "إبراهيماألعلى

التىالذخيرةمننوعًاذلككانوإذا890"الصرعنوبات "منيعانى، وأخًازوجتهمعالدم
داللتها،نغفلأننستطيعالاستخدامها، فإنناإلىيدعوماوقوعلحينكرومريدخرها

الوطنيةالحركةأنمنذهنهفىاستقربمااآلخرينإقناعكرومرمحاولةعنتعبرفهى
دعممنلقيتهماشجعهاعرضيةأفعالمجردولكنحقيقيةظاهرةليستالمصرية
.الخديو

مايومنذالبريطانىالمعتمدبداردبلوماسيًاعملالذىRennell Roddرودرنلويذكر
أنمصر"، شاعرًامستقبلحولباإلكتئابيشعر "زالالكرومراللوردوجد، أنه1894
ظلفىالبالدمواردتنميةهوعملهيمكنماكلالمرتقبة، وأنبالنهايةيوحىماهناك

صعوبةيزدادذلكمحددة، وأنبريطانيةسياسةغيابفرضهاالتىالمائعةاألوضاع
.891"لإلحتاللالمعادىالخديويستغلهالذىالروسى – الفرنسىاإلتفاقإلىبالنظر

إلقاءتمبإسكتلندا، فقدإجازتهقضائهخاللمصرمنطيبةأخبارًاتلقىكرومرأنغير
القوانينشورىمجلسرئيس – شريفباشاعلىبينهممنالباشاواتبعضعلىالقبض
علىاإلصراروراءشريفالجوارى، وكانبعضلشرائهم– لكرومرالمعارضةقطب

علىالسابقالشتاءفىالموازنةمناقشةأثناءالرقيقتحريرلمصلحةالجزئىاإللغاء
هناكتعدلمكبيرة، وأنهرواتبيتقاضونالمصلحةبتلكاألوروبيينالموظفينأنأساس
بارنجتونإلىخطابهضمنهاالتىكرومرتعليقاتكانتوإن. المصلحةلتلكحاجة

Barringtonبدقةمحسوبةبعباراتصيغتقدالوزراءلرئيسالخاصالسكرتير:

88820 Apr. 1894, CP/2, FO 633/6.
889Storrs, Orientations, 68.
8909 Nov. 1900, CP/2, FO 633/6.
891Rennell Rodd, Social and Diplomatic Memories, 1894 – 1901, 11 – 12.
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يرونالالقدامىفالباشاواتالخطورة، بالغأمرًارتكبوهافيماأرىالإننى"
إلى، أضفنفسهالوقتفىقانونيةغيرأعمالهمالعبيد، فجميعشراءفىغضاضة

الطلببإنهاءإالتحقيقهيمكنالمصرفىالرقيقتجارةعلىالتامالقضاءأنذلك
".الباشاواتطبقةفىيتركزالذىعليه

تعيينالسردارمنيطلبعسكريةمحكمةأمامالقضيةفىالنظرعندأنهكرومرقترحاو
لنالباشاواتأنمنللتأكدالمحكمةهيئةفىمصريًايكونأن، يفضلبهموثوقضابط

حاجةال، وأنه892باشاواتكونهملمجردعليهمخفيفةعقوبةتوقيعأوساحتهمإبراءيتم
بدت، فقدالبريطانىالعامالرأىأمامواضحةأصبحتالحقائقألنالجهدمنالمزيدلبذل

.قدميهعلىالرصاصيطلقمنصورةفى– أخرىمرة – المصريةالمعارضة

المحاكمة، ولكنمنيفلتحتىاإليطاليةالجنسيةيحملأنهباشاشريفعلىزعموقد
الباشاواتأحد، وعوقباآلخرينمعمحاكمتهأخرذلكأن، غيرخذلتهاإليطاليةالسلطات
الشاقةباألشغالالرقيقتاجرعلىاآلخر، وحكمالباشاشهور، وبرئخمسةلمدةبالسجن

شريف، أما893المعتقاتالجوارىببيتالجوارىمنخمس، وأودعسنواتخمسلمدة
أولئكمنثالثًاإشترىقدبأنهعترافهامقابللمرضهالمحاكمةمنأعفىفقدباشا

.894الجوارى

الموازنةإلىالنقدتوجيهمتابعةالقوانينشورىبمجلسالرسميينغيراألعضاءوحاول
تخفيض: التقليديةالموضوعاتباشا، فأثارواشريفغيبةفى، 1894ديسمبرفىالجديدة

الدوائرفىاألجنبيةاللغاتاستخداممنالسرية، والحدبالمصاريفالخاصاإلعتماد
،895االقتصادىالكساداستمراربسبباألطيانعلىالضرائبالحكومية، وتخفيض

مجلستقريرفىاإلنتقاداتطرحتهالذىاألسلوبإنتقادعلىنوباركرومروشجع
النقدفيهاكانالتىالحاالتبعضفىالتنازالتبعضبتقديمذلكوازن، ولكنه896النظار

89231 Aug. 1894, PRO, FO 78/4596.
893Eve Marie Troutt Powell, "Colonized Colonizers: Egyptian Nationalists and the Issue of

the Sudan, 1875 – 1917', PH. D. Thesis (Harvard 1995) 144 – 62.
894Egyptian Gazette, 29 Sept. 1894.
895Cromer to Kimberley, 2 Jan. 1895, PRO, FO 78/4668.
896Cromer to Kimberley, 4 Jan. 1895, PRO, FO 78/4668.
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أعضاءأثارهمامعظمتجاهلتمفقدكل، وعلى897"يبررهماله– "تعبيرهحدعلى– 
فىالمجلسأعضاءاقتصادوراءكانالتصرفذلك، ولعلإعتراضاتمنالمجلس
يعدلمعباسًاأنحقيقةيدرككرومركان، وأحيانًا1895موازنةإلىاإلنتقاداتتوجيه

منالكثيرإثارةعنالقوانينشورىمجلسكفكما898المتاعبإثارةباستطاعته
حتىالوطنىالشعورتأجيجوراءظلتالتىالتعليمسياسةإنتقادعدا، فيمااإلنتقادات
.1907عامكرومراستقالة

قصرينحكاية
مننفسهالوقتفىجاءعباسعلىكرومرنتصاراأنالطريفةالمصادفاتمنكان
المعتمدلدارالجديدالمقرإلىمعهوالعاملينوأسرتهفيهإنتقلالذى1894 – 1893شتاء

ثكناتمناليارداتمئاتبعدعلىيقعالذى، النيلضفةعلىالدوبارةبقصرالبريطانى
قصرعنواحدميلمنأقليبعد، كماالنيلقصرجسرمنبالقربالبريطانىالجيش
فىالسياسيةالحياةقطبايمثالنعابدينالدوبارة، وقصرقصر: المبنيان، وأصبحعابدين

.االستعدادأهبةعلىتقفعسكريةقواتتسندهالذى" الفعلىالحاكم "مقرمصر، األول
بهاآلخر، فيقيمالقصراإلمبراطورية، أماأنحاءمختلفمنبقواتيعززهاأنويستطيع

اآلخرمنهماقصركل، حاكىالعامالصعيدوعلى. 899صولواللهحولالالذىالحاكم
،والنياشيناألوسمةتوزيع، وفىالدبلوماسىالسلكورجالللساسةالحفالتإقامةفى

.باألقاليمجوالتهماخاللمنالقاهرة، أوأنحاءتطوفالتىبعرباتهماللناسويظهران

وزارةمنBoyceبويسالمعمارىالمهندسالدوبارةقصرمبنىبتصميمقاموقد
للنظرالفتًامبنى، وكانإسترلينىجنيهألف40وتأثيثهبناءهالبريطانية، وتكلفاألشغال

الغربيةالواجهةعلىوالثانىاألولبالطابقينأخرىالواجهة، وشرفاتفىكبيرةشرفةله
للمدينةمواجهًاالرئيسىالمدخلهواء)، وجعلأطيبكانتولذلك (النيلعلىتقعالتى
حيثوالديوانكرومرمكتبيقعالمبنىداخلالمدخليساروإلى. الشرقيةالجهةمن

وقاعةاالستقبالقاعةتقعاليمين، وإلىالطعام، وحجرةوالموظفونالدبلوماسيونيعمل
897Cromer to Salisbury, 2 Dec. 1895, PRO, FO 78/4669.
898Ibid.
899Steevens, Egypt in 1898, 68.
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، ويضمبكاملهاألولالطابقمنالشمالىالنصفكرومرعائلةإقامةمقرحتلاو. الرقص
مكشوفةكبيرة، وخزانةالعمل، وحمامًا، وحجرةللمالبس، وغرفتينالنومحجرات

علىتطلالمتميزينللزوارجلوس، وحجرةللضيوفكبيرةحجرةهناك، وكانتلثيابل
جدرانهاببساطة، وطليتالداروزينت. 900الواجهةطولعلىأخرىنوم، وغرفالنيل

للخدمجناحوهناك901اللونبيضاءومقاعدخشبيةبمناضدوأثثتالناصعاألبيضباللون
.الغربىالجنوبىالركنفىالبصرمرمىعنبعيدًاينزوىطابقينمن

يقضىكرومرجعلبسيطة، ممابتكلفةعجلعلىبنيتقدالدارأنتضحاأنلبثوما
فىتنفيذهأهملماإضافة، أوعيوبمنكتشفاماإصالحعلىاإلشراففىسنوات

التىالكبيرةالحديقةفىإنجازهيتطلبمماالكثيرهناك، وكان902للمبنىاألصلىالتصميم
ولذلك. 903ورعايتهاالحديقةتنظيمعلىاإلشرافإيثل، وتولتالنيلوضفةالداربينتقع
حددهبماتتميزمريحة، ولمالدوبارةقصرفىلإلقامةاألولىالخمسالسنواتتكنلم

منالمستعمراتفىالبريطانىللمقيممثاليةدارتصميمعنكتابهفىكيرروبرت
فىالمتاحةالراحةوسائلبينتجمعأنيجبالدارأن)، ورأى1864صدر (متطلبات
النفقاتلتوفيرالمتطلباتمنبالكثيرالتضحيةتمت، فقد904االستخداموسهولةإنجلترا

البريطانيةالهيمنةطابعتعكسدارإقامةعلىالبريطانية، والحرصالخزانةتتحملهاالتى
.القاهرةفى" بيتهم "الداريعتبرونكرومرآلكان، فقدكل، وعلى905مصرعلى

الدارطاقممعًا، يعامالنوالعامةالخاصةحياتهماوإيثلإيفلنمارسالدارتلكففى
ملنرإلىDawkinsداوكنزكلينتونكتبالكبيرة، وقدأسرتهمفىأعضاءعتبارهماب

وألوالدهمالنفسهماتمامًايعيشانشخصينهناكأنأظنال: "للدارالعائلىالطابعواصفًا

900Plan in F. A. Huntley, H. M. Diplomatic Agency, Cairo', May 1894 (copy in the chancery
of The British Embassy, Cairo). Huntly was the local Superintendent  of works who acted as

Surveyor. There is much the same layout today except that the Ambassador's Study and the
Chancry offices are now in a new building next door.

901Thomas S. Harrison, The Homely Diary of A Diplomat in the East 1897 – 1899 (Boston
Houghton Mifflin, 1917), 28, 69.

902e. g. Cromer to Lord Esher, 23 Nov. 1899, CP/2, FO 633/8.
903Cromer to Boyce, 12 June 1897, CP/2, FO 633/8.
904Karen Chase and Michael Levenson, The Spectacle Intimacy: A Public Life for the

Victorian Family (Priceton: Princeton university Press, 2000), 159.
905Dawkins to Milner, 16 Aug. 1896, quoted in Mellini, Gorst, 55.
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، ويصفالعملنتهاءابعدللراحةمكانًاالدارفكانت906"كرومروالليدىاللوردمثل
بينفيماثالثًاسكرتيرًاثمملحقًابالقاهرةخدمالذىHorace Rumboldرامبولدهوراس
،الموسيقى، يعشقولديهعلىالحدبشديدكانبأنهكرومر، يصف1895 – 1892
نتظارهاأثناءشتراوسمقطوعاتإحدىيعزفالبيانوإلىيجلستجدهماوكثيرًا
،إيثلمنمجوهراتوبعضكرومرمنالوسطحزاماستعارأنهويذكر. 907للعشاء
بارنجموريسويذكر. 908كتشنرأقامهالفاخرةبالمالبسراقصًاحفًالوزوجتهليحضر
يتناولكان، إنه1896نوفمبرفىلمصرزيارتهأثناءبالدارأقامالذىكرومرقريب

،النيلعلىالمطلةلغرفتهالعلياالشرفةفىوالموزالصغيرالبيضمنالمكوناإلفطار
بالصحفضدهالمنشورة" البذاءات "بعضعالبصوتيقرأعمهإلىيستمعوهو

.909المصرية

عنخافيًاكانالذىكرومرشخصيةفىالرقيقالخاصالجانبإبرازفىيسهمذلككل
.910عنهاالغيريسمعلمالتىوحساسيتهاالمشاعردفءفيهترىإيثلالغرباء، فظلت

،911آلخرحينمنبهمثقتهعنيعبر" معاونيهأعينفىدائمًاجذابًا "رامبولدوعده
أمورإدارةحقصيفًابالقاهرةيبقونلمن، وأعطىالعملمنكبيربجانبالقياموفوضهم

ذكروقد. 912الطويلةالصيفإجازةأثناءغيبتهفىمناسبًايرونهماوفقالمعتمددار
:معاونيهألحدبوضوحذلككرومر

المسئولأنتتصبحباإلجازةقيامىعندأنههاردنجعزيزىياتفهمأنيجب"
لىكتبتوإذا. بمصريتعلقسؤالأىعناإلجابةعنأمتنعسوفوإننىالوحيد، 
مشغولبأننىأجيبكالخديو، فسوفأوتيجرانمعتفعلأوتقولماذاتسألنى
.913"األفرادأولئكعنتمامًاشيئًاأعرفشاير، والكيثنسفىالسمكبصيد

906Ibid.
907Gilbert, Sir Horace Rumbold, 20 – 1.
908Ibid, 16.
909Baring, Puppet Show of Memory, 168 – 9.
910e. g. extract from Scott Moncreiff's diary for 26 Oct. 1891 in Hollings (ed.), Life of Sir

Colin C. Scott Moncreiff, 267.
911Gilbert, Sir Horace Rumbold, 11.
912Rennell Rodd, Social and Diplomatic Memories, 1894 – 1901, 59.
913Harrison, Homely Diary of a Diplomate in the East, 42.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

335www.RaoufAbbas.org

إلىمردهالعلفظاظةمنبهعرفما، ويضايقهممنهينفرونظلواالغرباءأنغير
فقدراندلوالجنرالكتشنرمثلمهمينلشخصينبالنسبة، حتىشخصيتهوقوةمظهره
بالرهبةيشعران "كرومرمكتببابمنيقتربانعندماأنهمارودرنلأخبرنا

.914"والتوجس

فما. عائلىهوومارسمىهومابينالتداخلبالداراليومىالعملنظاموصفويؤكد
مبكرًا، ويتجهإفطارهيتناولكرومرأنالتسعينياتمنتصفأيامأحدعنرودرنليذكره

معاونوهيأخذهاالمراسالتمنمجموعةويملىالبرقياتمسوداتيعدحيثمكتبهإلى
همزةكانالذىالبريطانىالمالىالمستشار: الزواريأتىواضحة، ثمبلغةلصياغتها

الحكومية، ثمالمصالحمختلفالنظار، ورؤساءومجلسالبريطانىالمعتمدبينالوصل
يتولىالذينالقوانينشورىمجلساألزهر، وأعضاء، وعلماءاألعيانتمثلالتىالوفود
الغداءطعامالدارطاقمويتناول. معهحديثهمأثناءبالترجمةيقومثمللوردتقديمهمبويل
إلىالخيولتجرهاالتىبالعربةالخروجذلكيلىواحدة، مائدةعلىكرومرآلمع

أوبويلبصحبةقدميهعلىكرومريسيرحيثالمقطمإلىأواألهراممنالقريبةالحقول
عالبصوتيفكركانماوغالبًا. معهالعاملينالدبلوماسيينمنغيرهماأورودرونل
يجبماحولعامةمناقشةفىمرافقهمعيدخلأويواجههاالتىالمشاكلفىالمشىأثناء
كانكرومرأنرامبولدوالحظ. الجزيرةبنادىالتنسلعبالتسلية، وتضمنت915عمله
العربيةالكلماتاستخدامفرصةيعطيهالتنسلعبأن، كمااللعبفىالهزيمةيكره

.916"كورة.. ولد: "الكراتبجمعيقومالذىالصبىمناديًاحييعرفها، فيصالتىالمحدودة

،االستقبالكحفالت: الترويحيةباألنشطةحافًالالقاهرةموسمأمسياتمنالكثيروكان
600أحيانًاتضمكانتالتى (الرسميةبالمالبسالرقصالعشاء، وحفالتودعوات

أنرامبولدخاصة، فيذكربشهرةالدارمطبخوتمتع. منزليةبزياراتالقياممدعو)، أو
الرئيسىالطبقكانثمالغزاللسانبطبقبدأتالقديمةالمعتمدبدارتناولهاوجبةأول

األمريكىالقنصلهاريسونتوماسويكتب917الدارطاهىيجيدهالذىبالكارىالجمبرى
914Rennell Rodd, Social and Diplomatic Memories, 1894 – 1901, 5.
915Ibid, 59 – 60.
916Gilbert, Sir Horace Rumbold, 12.
917Ibid, 12.
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، وطبقالعجللحمشريحةطبق، يليهالذهبىبالحساءبدأ1897عامإليهدعىعشاءعن
قائمةيولىكرومروكان. 918كريمواآليسالحلوىالبارد، وأخيرًاالبرىالبطصدور
الطعاممستلزماتشراءعلىيحرصإنجلترافىاإلجازةكبيرًا، وأثناءإهتمامًاالطعام

وكان. 919المقددالخنزيرلحممثلالشتاءفىلتستهلكالقاهرةإلىمعهيحملهاالتى
كانتربماالعادةوهذه. الطعامتناولعلىضيوفهإقبالمدىمالحظةعلىدائمًايحرص

عاملمصربهاقامالتىالزيارةأثناءويلزأميرتروى، بطلهاغريبةبقصةالصلةوثيقة
فرد" الممتازالكارىهذامنالمزيد: "طالبًاالمائدةعلىكرومرنادىأنه، فقيل1889
منهإثنينأكلت، وقدثقيلألنهأكلتبماتكتفىأنلكالخيرمن: "كرومرعليه

بيضاءبعمائمهنودخدمالتسعينياتفىالمائدةخدمةعلىيقوموكان. 920"بالفعل
إنجليزى،يرأسهممصريينخدم1900عامبهم، واستبدلبالذهبمطرزةوصديرات

.921كرومرميزانيةتتحملهمماأكبرالهنوداستخدامتكاليفأصبحتعندما

، وقضاةالعامالدينصندوق، ومندوبوالدبلوماسيون: األوروبيينمنعامةالضيوفوكان
، والموظفونالبريطانىالجيش، وضباطالمحامينكبارالمختلطة، وبعضالمحاكم

منالضيوفعددوكان. الشتاءموسمفىمصرزواركبار، وبعضالبريطانيون
وماالمناسبةبهيبةيشعرونكانواالضيوفمنالكثيرأنويبدو. 922محدودًاالمصريين

الذى، المهذبتحفظهعنيقال، ومازوارهمعالحديثقلةمنكرومراللوردبهشتهرا
أنغير923"الحفالتبعدلماببشاشتهيحتفظ "بأنهMabel Caillardكيالردمابلوصفه
بالمالبسالرقصفيهابماالمناسباتمنعددًايقيمأنإيثلعاونةبماستطاعكرومر

.924صباحًاالرابعةحتىأحيانًاتستمرالتىالرقصاتنهايةحتىواقفًايظلالرسمية، وأن

لتلكالالزمةالترتيباتإعدادفىإيثلمساعدةالثالثالسكرتيرواجباتبينمنوكان
المؤسساتتقيمهاالتىالحفالتذلك، وتضمن925وخارجهالمعتمددارداخلالمناسبات

918Harrison, Homely Diary of a Diplomat in the East, 35.
919Rennell Rodd, Social and Diplomatic Memories, 1894 – 1901, 11.
920Boyle, A Servant of Empire, 58.
921Boyle to Mrs. Boyle, 10 Sept. 1900, BP, box B, File 3.
922Boyle, A Servant of Empire, 51.
923Caillard, A Lifetime in Egypt, 117 – 18.
924Ibid.
925Gilbert,Sir Horace Rumbold, 12.
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لجمعسنويًايقامالذىللهواةالمسرحىالحفلبينهاكرومر، ومنبرعايةالمحليةالخيرية
الهواهفرقةتعرضحيث) 1894عامأنشئتالتى (بالحيوانالرفقلجمعيةالتبرعات

–بارعًاهاويًاممثًالكانالذى – جورستوقام. 926أوسوليفانجيلبرتأوبراتإحدى
.927المسرحيةالحفالتتلكبعضترتيبفىإيثلبمساعدة

لحضورخارجيةدعواتهناكتكنلم، أوالمناسباتتلكمثلمنخاليًاالمساءكانوإذا
األصدقاءمعالمساءاألسرةتقضى. األوبراحفالتإحدىمشاهدةأورسميةمناسبات

رامبولدكرومر، ويذكرمعاألدبيةالمناقشاتفىأوالورقلعبفىبالدارالعملوطاقم
ويستطيعبديكنزمعجبًايقرأ، وكانماكليتذكرجعلتهقويةبذاكرةيتمتعكانكرومرأن

اإلنجليزى، والشعروالمذكراتالفرنسيةالرواياتأحب، كماأعمالهفىإختبارأىإجتياز
الحديثالشعريستسيغالكانأنهرودرنلوالحظ928عشرالثامنبالقرنالخاص
، بينمالقراءاتهتقديرًاأكثرصورةآخرونوقدمBrawning929براوننجأعمالوخاصة
تكشف، كماعصرهفىنشرتالتىالذاتيةللسيرمتابعتهعنالرسميةمراسالتهتكشف

نورثبروكاللوردأعارهفقد930وأقاربهأصدقائهمعالرواياتتبادلعنالخاصةمراسالته
.931"روما "الجديدةزوالإميلرواية

إلىأوالمدرجسقارةهرممنطقةإلىبعربتهيخرجاألسبوعية، كانالعطلةأياموفى
برحلةللقيامأسرتهعنداألماكنأفضلمنالموقعانكانالخيرية، حيثالقناطرحدائق

.932قصيرة

بيت "إسمالقاهريونعليهأطلقالذىالبريطانىالمعتمددارحيثالدوبارةقصرلبثوما
مصر، وكانحكمفىالفرديةمنعاليةدرجةعلىلنظاممركزًاأصبحاللورد"، أن

المحلية،باإلدارةبعالقتهتتصلالتىالمكتوبةالوثائقمنبالقليلإاليحتفظالكرومر
الذىعملهمنالدبلوماسىالجانبنقيضعلى، وذلكذاكرتهفىبهااإلحتفاظمفضًال

926Caillard, A Lifetime in Egypt, 127 – 8.
927Mellin, Gorst, 75.
928Gilbert, Sir Horace Rumbold, 21; St Loe Starchey, The Adventure of Living, 370.
929Rennell Rodd, Social and Diplomatic Memories, 1894 – 1901, 56 – 7.
930Baring, Puppet Show of Memory, 168 – 9.
931Northbrook to Cromer, 11 Nov. 1896, CP/2, FO 633/11.
932e. g. Boyle to Mrs. Boyle, 17 Jan. 1897, BP, box B, file 1: Letters to Mother 1896 – 97.
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تسببهماعلىقضىالذىالكرومىالنظامقوةعلىدليًالذلكعدوقد933دائمًايوثق
منمحدودًاعددًاإالكرومريستخدم، ولم934فهموسوءتأخيرمناإلداريةالمحررات

ذلكيتمأنفضلالمصريةالحكومةمعالمباشرباإلتصاليتعلقوفيما. لمعاونتهاألفراد
داوكنز،كلينتونبالمر، ثمإلوين، ثمجورستإلدون: واحدبريطانىموظفخاللمن

إلىذلكداوكنزوأرجع. معلومةلفترةالدورهذامنهمكل، فلعبجارستنوليموأخيرًا
وحدهإليهيستمعواحد، وأنرجلخاللمنللعملدفعهالذىللكسلكرومركراهية

.935للمعلوماتكمصدر

منالزوارمصر، فكانفىللسياسةالعاماإلطاربارنجوضعنفسهالنهجوعلى
، وتركالديوانرئيسإختصاصمناألعمالورجالالصحافةرجالمناألوروبيين

منهائلسيل، وتلقىالمصريينالصحافةرجالمعالتعاملمهمةبويللهارى
إعداديتولىبويلأصبحالزمن، وبمرورالمصريينمنالمقدمةوالشكاوىاإللتماسات

منجمعهايتولىالتىوالدينىالسياسىالمصرىالعامبالرأىالمتعلقةالمعلوماتكل
هذاولكن. المعلوماتومصادرالسريينالعمالءمنوشبكةالشخصيةإتصاالتهخالل

شابًاكانالذى – بويلأصبحالثمانينياتأواخرففى، اإلرتياحعلىيبعثيكنلمالوضع
المعلوماتكرومرمنهيستقىالذىالمهمالوحيدالمصدر– عمرهمنالعشرينياتفى

سوءاألمرزادومما. والدينىالشعبىالعامبالرأىتصلاماكلفىالمشورةفيهويتلقى
األولىالتسعالسنواتقضىالخارجية، فقدالرؤىعلىالتعرفمننفسهحرمبويلأن
البريطانىالمعتمددارعنيغبإجازة، ولمعلىيحصلأندونالقاهرةفىخدمتهمن

إالبعدهامصريتركلمإنجلترا، ثمفىقضاهاإجازةعلىفيهاحصلواحدةمرةسوى
.1907عامسيدهاستقالةبعد

، فماواألقاليمبالقاهرةكرومرنفوذلفرضقاعدةعتبارهابدورًاالدوبارةقصرولعب
مرتديًامكشوفةبعربةخاللهاالقاهرة، يجولفىمعروفةشخصيةأصبحأنكرومرلبث

بنىزيًايرتدونالخدممنكوكبةبيضاء، حولهقبعةالرمادية، معتمرًاالطويلةالسترة
933Rennell Rodd, Social and Diplomatic Memories, 1894 – 1901, 29; Mellini, Gorst, 99;

Boyle to Tommy, 30 Oct. 1899 BP, box B, file 3.
934Eldon Gorst, Lord Cromer in Egypt (1905), quoted in Mellini, Gorst, 88.
935Dawkins to Milner, 16 Aug. 1896, quoted in Mellini, Gorst, 55 – 6.
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وتروى. 936لهالطريقبإفساحالمارةآمرًاإسمهمعلنًاالقواصيجرىعربته، وأماماللون
،عابدينقصرنافذةمنالقواصصيحاتسمعتوفيقالخديوأنفاضلنازلىاألميرة
وإيثلكرومرأنكما937منى ؟"يطلبهجاءالذىما.. ترى: "قائًالوتمتموجههفإكفهر
التىالبريطانيةالعسكريةالعروضجميعيحضرونكانواالمعتمدبدارالعاملينوجميع
الحقيقىبالمركزالتذكيربهاقصدعروضالقصر، وهىأمامعابدينبميدانأقيمت
فيهايظهرالللقاهرةصورةأى "أناألمريكىالعامالقنصلمصر، والحظفىللسلطة
تسيروفصائلهمالجندفسرايا.. ملحةبصورةواضحالعسكرىناقصة، فالطابعتعدجندى

معسكرإلىتحولتقدالقاهرةأنالزائريحسآلخر، حتىآنمنالقاهرةشوارعفى
.938"حربى

منالقاهرةشوارعفىالدائمالعسكرىللحضوركرومراستخدامعلىنقفأنويمكن
فىفيكتورياالملكةلحكمالستينالعيدبمناسبةأقيمتالتىلإلحتفاالتالمعاصرالوصف

قصرمنبموكبهكرومر، خرجاإلحتفالموعدعلىالسابقاألحديومففى. 1897يونيو
يوم (يومينوبعد. القديسينجميعبكنيسةالمناسبةبهذهأقيمالذىالقداسلحضورالدوبارة
، راكبًاعابدينقصرأمامأقيمالذىالبريطانىالعسكرىالعرضحضر) نفسهاإلحتفال

بتوزيعالملكية، وقامالتحيةتلقى، وهناكالرماححملةمن21الكتيبةجنوديرافقهاعربة
ليستضيفالمعتمددارإلىالبريطانية، وعادالقواتاستعراض، ورأسوالنياشيناألوسمة
حتفاًالاحضرنفسهاليومعصر، وفىهناكأقامهاستقبالحفلفىالبريطانيةالجالية

البريطانيةالقواتقائدأقامهعشاءحفلبالجيزة، أعقبهاألورمانبحديقةأقيمبريطانيًا
وحرص. مساءالعاشرةتمامفىاألورمانحديقةحتفالاإلىعاد، ثمالكونتننتالبفندق

خطمنهاالقاهرةمدينةالمتأللئةاألضواءتغمرأنعلى– نفسهالوقتفى – اإلنجليز
الملونةباللمباتمضاءهائلبحجمVRوحرفىالنيلشاطئعلىالمعتمددارأمامطويل
بألعابالمشهدكتملاالمدينة، وأركانمنركنكلفىيشاهدحتىالقلعةفوقوضع
نتخيلأنبمكانالصعوبةومن. 939بالتحيةالمدافعطلقاتمعالمقطمفوقأقيمتنارية

936Rennell Rodd, Social and Diplomatic Memories, 1894 – 1901, 60.
937Storrs, Orientations, 52.
938Frederick Penfold, quoted in Mellini, Gorst, 96.
939Egyptian Gazette, 22 June 1897.
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عنهمغابتقدالقاهرةسكانيكونأنيمكنوال. الخديولفضاءهذامنأكثرغزوًا
.بالدهمعاصمةفىالبريطانىالوجودطبيعة

فىبمشاركتهبدأتالتىللدائرةكمتمممصرفىكرومردورإلىالنظريمكنوبذلك
بدأ، ثمالسبعينياتأواخرفىإسماعيلللخديوالفرديةالسلطةمنالحدإلىالراميةالجهود

واضح، وذلكاإلحتاللوجودمعبنفسهمارسهالذىالفردىللحكمالخاصالطابعيقيم
مصرظروفتتطلبهماذلكبأنقتنعاقدكان، ولماغموضوالفيهلبسالتمامًا

المشهدمعالمتحديدلهأتيحكلماالرسميةمراسالتهفىذلكيرددالخاصة، راح
ذاهوفهاأيضًاعنهاودافعواالفكرة، بلهذهاإلنجليزمنالكثير، وقبل940المصرى
لمصر،بزيارة، قامالتعليمخبراءمنكانالذىFITZROY BELLبلفيتزروىالمدعو

يديرونمنلمصر، ألنالمناسبالوحيدالحكمنظامهواالستبدادإن: "1902عاموكتب
.المتحضرالعالمأمامعملهميبررواأن، عليهمبرلمانلديهميكونأندونالحكمأمور

.941"التاريخمحكمةأماموكذلك

بقدر – كرومر، أشاروامنبالقربعملواالذينأولئكمنقالئلأفرادإالهناكوليس
داوكنزكلينتونالحظأخطار، فقدمنذلكيتضمنهمابعضإلى– الخصوصيةمنكبير
، ولكنعنهغنىالنفسهعتبراإذالديهمابعضيفقدالرجل "أنالماليةنظارةفى

تشيرمانحوعلىهوبعينيهاألموررؤيةمشقةيتحملأناستعدادعلىليسكرومر
عندماالحقوقتفىرودرنلويكتب942"قبلمنذلكيفعلكانأنهإلىمذكراته
الذىاألوتقراطىالطابعتجاهافىالتطورإلىتؤدى" تمامًافردية "كرومرسلطةأصبحت

.943"التامبالرفضيقابل

محالةاللهايخضعالتىالبغيضةالغوايةحقيقةأدركقدكرومرأنواضحًايبدووال
األعمالمنالكثيرقرأقديكونأنفالبد. واسعةسلطاتيدهفىيجمعالذىالشخص
وشكسبير،. ميكيافيللىإلىثيوكليدسمنالموضوعتناولتالتىالضخمةاألدبية

940e. g. Cromer to Salisbury, 8 May 1896, CP/2, FO 633/6.
941R. Fitzroy Bell, "Education in Egypt", Nineteenth Century and After, 52 (July – Dec.

1902), 412.
942Dawkins to Milner, 18 Sept. 1896, quoted in Marlowe, Cromer in Egypt, 232.
943Rennell Rodd, Socail and Diplomatic Memories, 1894 – 1901, 18 – 19.
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منلمعاونيهيسمحبأنهالتباهىشديدأخرى، كانناحيةومن. أكتون، واللوردوجيبون
األسرةحكامبأنالتامإيمانهعنيعربأنه، كما944تامةبحريةآرائهمبإبداءالشباب

لهمسمحلويفعلونسوفأنهمالفردى، أوالحكمخطيئةرتكبوااالذينهمالخديوية
،القانونحكمتحت "أنهحقيقيةرؤيةعنعجز؛ ألنهرياضإلىالنقدبتوجيه، وبادربذلك

.945"هواهوفقيتصرفأندائمًايستطيعال

لألخطارمدركًايكنلمكرومر، فإنأعمالهواقعمنعليهنحكمأنأردنالوأنناغير
حياةعنمعلوماتهوحدهممنهميستمداألفرادمنحفنةعلىعتمادهاعنالناجمة

ماكلربطفىتماديهأنأيضًايدركلمأنه، كماحكمهميتولىالذينأولئكوتطلعات
بكليتعلقفيماالعامالرأىجانبمنللنقدعرضة، جعلهبشخصهمصرفىيجرى
متوازنغيرتركيزلديهكانوإداريًا، ولعلهسياسيًاالمصريةالمسألةجوانبمنجانب
أمامإربًايتمزقالعالمكانإذا: "الشهيرتعليقهفىسولسبرىعنهعبرمصرعلى

.946"بالمزيدكرومرطالبحالها، لماعلىمصر، وبقيتناظريه

المعتمدلداروالخاصةالعامةالحياةفى– كعادتها – حيويًادورًاتلعبإيثلظلت
العمر،فىوالتقدملديهاالخبرةتراكممعاالجتماعيةالناحيةمنثقةوإزدادت، البريطانى

، فوازنتواأللعاباإلحتفاالتالشتوية، ونظمتاالجتماعيةالمناسباتكلتنظيمفتولت
كانتالتىاالجتماعيةالمهاراتلديهتتوفرلمالذىزوجهاشخصيةفىالنقصبذلك
النفوذأزعجهمالذينأولئكخواطرتطييبفىالكواليسوراءدورًاولعبت. 947بهاتتميز

.بويللهارىالمتزايد

الجالياتبينبالعالقةيتعلقفيماالبريطانىالمعتمدلدارالخيرالوجهإيثلومثلت
بنفسهالتقدمالقاهرةشوارعفىعربتها، تقودككلالمصرىوالمجتمعاألوروبية

والمالجئللمستشفياتالتبرعاتعرفتها، وتقدمالتىللعائالتالعزاءأوالمساعدات

944Gilbert, Sir Horace Rumbold, 11.
945e. g. Cromer, Modern Egypt, ii, 345.
946Quoted by the French Ambassador to Britain in a dispatch of 3 Oct. 1896, Lutfi al –

Sayyid, Egypt and Cromer, 127 – 8.
947Caillard, A Lifetime in Egypt, 117 – 18; Rennell Rodd, Social and Diplomatic Memories,

1894 – 1901, 21.
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أن– قصدبغيرأوبقصد – إنطباعإعطاءعلىبذلكساعدت، وقد948الخيريةوالجمعيات
األوروبيةاألسريةالحياة، وأنالمصرياتالنساءمنبالحريةتمتعًاأكثراألوروبيةالمرأة

النساءيبقىالذىالخدرنظاممنأرقىالجنسينبيناإلختالطعلىوالقائمةالمنفتحة
.المجتمععنبمعزل

948Ibid, 106 – 7; Ethel's obituary notice, Egyptian Gazette, 17 Oct. 1898.
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عشرالرابعالفصل
إيثلوفاةومأساةالسودانإلىعودة

)1895 – 1899(

السوداناستعادةقرار
هتمامهالإلنجليز، وراءالمتاعبيسببقدالمهزومالخديوأنكرومرعتقاداكان

وراءمنالحكمةتناولمصر، وقدفىاالقتصادىالنموتحققالتىبالسياساتالمتواصل
 :أنمتأكدًاكانأنه، فكتبسنواتببضعذلكبعدسولسبرىإلىبهابعثرسالةفىذلك

سوفيقودهاالتىالنفوذذاتالصغيرةوالطبقةالخديو، فإناإلحتاللوجودطالكلما"
ثمومن.. إلحتوائهاسبيلالالتى) لبريطانيا (العداءحالةعلىاإلبقاءفىيستمرون

العملىالبرهانلتقديمالمادىبالرخاءالشعبجماهيرتشعرأنالسياسيةالضرورةتتطلب
.949"الدينىوالتعصبالعنصريةالكراهيةشعورإثارةمواجهةفى

الوقتفى – مصرتجنىأسوان"، وأنخزان "بناءالسياسةتلكفىالزاويةحجروكان
، وما1894عامكسادبعدالقطنأسعارإرتفاععنالناجمةاإليراداتتزايدثمار – نفسه
إلىأدىمماالخيريةالقناطرإصالحآثارمنبالدلتاالصيفىالرىمياهزيادةعلىترتب
الزراعيةلألراضىمساحةإجراءالزراعية، وتمالمحاصيلإنتاجفىكبيرةزيادةتحقيق

لمدةاألطيانعلىالضريبيةاإللتزاماتالخاصة، وتثبيتالملكيةحقوقلتحديد1898عام
.الهندفىتبعتاالتىالمبادئأساسعلىالتاليةعقودالثالثة

عين، عندما1891منذفعاًالإهتمامًاتلقىبدأتأسوانفىالنيللمياهخزانإقامةوفكرة
نتهىا، والخزانمشروعلدراسةمديرًاWillcocksويلكوكسوليمالبريطانىالمهندس

؛ ألنبالذاتأسوانختيارا، فتم1893فىالخزانإلقامةالمالئمالموقعتحديدمن
موادتوفر، كماالخزانجسمإلقامةمتينًاأساسًاتشكلهناكالجرانيتيةالصخورتكوينات

موافقتهاسياسية؛ ألنألسبابمصرإلىللحضوردوليةلجنة، ودعيتنفسهللخزانالبناء
صندوقبهايحتفظالتىالماليةاإلعتماداتفوائضمنتمويلهسبيلتيسرالمشروععلى

94915 June 1898, SP, A/111.
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، وكانللموضوعوافيًاتلخيصًامقدمًا1895عامويلكوكستقريروظهر. 950العامالدين
يترتبسوفما، رغمممكنوقتأسرعفىالمشروعبتنفيذالبدءعلىحريصًاكرومر
.الخزانإلقامةالمحددالموقعمنالجنوبإلىيقعالذىفيلةمعبدإغراقمنعليه

فىسولسبرىاللوردبرئاسةالمحافظينحكومةقررتعندمابالضيقشعركرومرولكن
الضغطعدوا، بتخفيففىاألحباشيدعلىاإليطاليينهزيمةعلىبالرد1896مارس12
تعبيرحدالنيل"، علىأعالىفىأبعدلمسافةمصرأقدامتثبيت "طريقعناإليطاليينعن

بحملةالقيامبضرورة– بعيدزمنمنذ – يعلمكانكرومرأنورغم. 951سولسبرى
يدركجعلتهالمرةتجربتهأنما، إالمرحلةفىالمهديةالدولةبقايابتصفيةعسكرية

.كبيرةماليةتكلفةمنالمشروععليهينطوىماتمامًا

تخاذاضيقًا، وزادهسنواتعدة" أسوانخزان "مشروعلتأجيلكافيًاسببًاذلكوكان
وشكت. اإلعتبارفىمصرمصالحوضعأوًال، ودوناستشارتهدونلندنفىالقرار

منالعديدذلكعنونتج. 952زوجهااستشارةدونتمكلهاألمرأنبلنتآنلليدىإيثل
إذااستقالتهحتمالاإلىتلميحاتتضمنتلندنإلىكرومرأرسلهاالتىالغاضبةالبرقيات

.953خاطرهبتهدئةالحكومةتقملم

تخاذاالصدد، فتمهذافىشئعملضرورةويرىجيدًاكرومريعرفسولسبرىكان
يتلقىالمحتملة، وأنالعسكريةالحملةعنمسئوًالنفسهكرومريكونبأنفورىقرار

كرومرإختار، نفسهالسياق، وفىالحربوزارةمنوليسالخارجيةوزيرمنتعليماته
يكونأنعلى– الجديدالمصرىالجيشسردار – كتشنرهربرتإلىالحملةقيادةإسناد

كلثقةعدمذلكعلىوساعد. لندنفىالحربوزارةوليسكرومرأماممباشرةمسئوًال
علىاإلنفاقضبطفىالبريطانيةالعامةاألركانهيئةفىوكرومرسولسبرىمن

تفادىأرادا، ولعلهماالدبلوماسىالمجالعلىالتأثيرذاتالقراراتتخاذافىأوالحمالت
وأخيرًا. الزمانمنبعقدذلكقبلجوردونإنقاذحملةعملأعاقالذىالقياداتتسلسل

950William Willcocks, Sixty Years in the East (Edinburgh: W. Blackwood, `1935), 128.
951Salisbury to Cromer, 13 Mar. 1896, SP, A/55.
952Blunt, My Diaries, 220.
953Marlowe, Cromer in Egypt, 202.
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علىأوًال، وحثهاستشارتهعدمساءهالذىالخديوتهدئةعلىكرومرسولسبرىساعد
.954لهمتشجيعهعنتعبرالمصرىالجيشقواتإلىرسالةتوجيه

عالقةيسترجعاأنوسولسبرىكرومرباستطاعةاألولية، كانالعقباتتلكإزالةوبمجرد
الذىبالقدراآلخرفىمنهماكلوثق، فقدالثمانينياتأواخرفىبدأتالتىالطيبةالعمل
فىسولسبرىوجدفقد. وحدهااألساسيةاألمورعلىتقتصربينهماالمراسالتجعل

تحتاجهاالتىوالدبلوماسيةوالعسكريةوالماليةاإلداريةالمهاراتمنمجموعةكرومر
.أمينةأيدفىالحملةأنالبريطانىالبرلمانلطمأنةذلكيكفىالحملة، كماهذهمثلإدارة

بشعبيةيتمتعالكتشنركان، فقدالتحدياتمنالكثيرتمثلبكتشنركرومرعالقةوكانت
تهماوقيادتهتحتالواقعةبالقواتاإلهتمامعدمعنه، وأشيعالبريطانيينالضباطمن

كتشنرإحتفاظكرومر، قلقيثيرمما، وكان1885 – 1884السودانحملةفىباإلهمال
شقيقة – كانبورنأليسلليدىصداقتهخاللمنسولسبرىمعمباشرخاصإتصالبخط

لهعسكريًامعاونًاسولسبرىنجلسيسلإدوارداللوردعينأنهكما– سولسبرىزوجة
علىللحصولكتشنرمساعىيحبطأنلكرومرالفرصةأتيحت، ولكنالسودانحملةفى

ضيافةفىاألسبوعيةاإلجازةيقضىكرومركاندنقلة، عندماعلىالزحفلفكرةتأييد
عليهاحرصعائليةمناسبة، وهى1894صيفهاوسهاتفيلدفىوعائلتهسولسبرى

.955سنويًا

وإعدادهالمصرىالجيشتدريبفىفائقًاجهدًابذل، فقدعيوبهفاقتكتشنرمزاياأنغير
جيدًا، وأعجبالمرتقبةالعملياتمسرحيعرفأنهكما. 1892منذالحملةهذهبمثلللقيام

التىالموازنةكاهليثقلالبماالنفقاتفىاالقتصادعلىوقدرتهالماليةبمهارتهكرومر
يثقكرومروكان. 956المصريينللجنودجديدةمالبسشراءرفضكرومر، فقديضعها
أواجهأنأتوقعال: "سولسبرىإلىفكتباألمورمعالجةعلىكتشنرقدرةفىتمامًا

الناحية،هذهمنإيجابيًاكتشنر، وكان957"إشارتىرهنكتشنرعلىاإلبقاءفىصعوبة
954Blunt, My Diaries, 221.
955John Pollock, The Road to Omdurman, (London: Constable) 1998, 88 – 9.
956Philip Warner, Kitchener: The Man Behind the Legand (New York: Athenaeum 1986),
75.
95717 May 1896, SP, A/55.
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تحتالعمليشرفنى، عظيمرجلكرومر "أنلسولسبرىالخاصالسكرتيرإلىفكتب
.958"دائمًالطيفًا، وكانأريدهماكليعمل، فهورئاسته

عصرميزتالتىالعالقاتتلكمنالرجلينبينصعبةعملعالقةبدأتوهنا
يتسمانبينهما، فهماتجمعمشتركةخارجيةصفقاتهناككانتوربما. اإلمبراطورية

الكثيرأنالعامة، كماالخطبإلقاءيكرهالكيل"، وكالهمايطفححينالخشونة"وبالغلظة
الذىوالحرجبالحفالتمنهماكلضيقعنتتحدثعنهماقيلتالمتماثلةالقصصمن
إنالقولإلىلناحاجةوال. 959السيداتإلىالتحدثإلىضطرارهادعنمنهماكلفيهيقع
مختلفًا– مثًال – نفسهيعتبرمنهما، فكلصاحبهوبينبينهالتشابههذايلحظلممنهماأى
ليسعسكرىعالمية، واآلخر، وشخصيةدولىوممولدبلوماسى، فأحدهمااآلخرينعن
الهزيمةإلحاقطريقعنالعسكرىمستقبلهيبنىأنعلىالعزم، عقدللعبثوقتلديه

منهمكالنأ، والعملهذاوراءالمخاطرةحجميعلممنهماكالأنالمهدية، غيربالقوات
فىبريطانياواجهتهالذىالحرجذلكتكرارمنهماأىيحتملوال،صاحبهإلىبحاجة

رغمالشراكةبهذهلإلحتفاظجهدهمنهماكلبذل، ولذلكبالخرطومالسابقةالمعركة
.لألمورتقديرهوسوءصاحبهغباءمنالدائمةشكواه

منالتوجسببعضهما، أولهماتتصالنملحتينمشكلتينكتشنروكرومرواجهوقد
، وخاصةقبلمنختبارهالالفرصةتتحلمالذىالجديدالمصرىللجيشالقتاليةالقدرات

كانتصفها، كماإلىالمسلمينالجنودلكسبممكنجهدكلتبذلقدقواتيواجهعندما
علىالمصرىالجيشقدرةعدمحالةفىبريطانيةقواتاستدعاءإلىالحاجةتقلقهما
العسكرى، ومناإلنفاقسقفمنيرفعسوفذلكالمرجو، ألنالنحوعلىبمهامهالقيام
الظروففىناجحأداءبأسلوباألولالعسكرىاإلشتباكيتمأنعلىحرصهماجاءهنا

الطريقعلىفركتفىببسالةالمصريةالقواتقاتلتعندماباإلرتياحوأحسا960المتاحة
االستيالءتموالتىحلفا، وادىجنوبميلمائتىعلىتزيدمسافةعلىتقعالتىدنقلةإلى

المشكلةأما. 961سبتمبرفىإسكتلندافىالصيفإجازةيقضىكرومركانعندماعليها
958Kitchener to Barrington, 21 May 1896, KP, 30/57/9.
959Pollock, Road to Omdurman, 287.
960Cromer to Salisbury, 13 June 1896, CP/2, FO 633/6.
961Cromer, Modern Egypt, ii, 90.
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إقامةإلىالحاجةأنلسولسبرىكرومرإقناعصعوبتهامنمالية، زادفكانتالثانية
المصريةالزراعةتنميةلضمانقبلذىمنأكثرضروريةأصبحت" أسوانخزان"

المناطقإدارةالحملة، ومصاريفتكاليفلتغطيةالالزمةاإليراداتوزيادةمستقبًال
يضعالذىالعامالدينصندوقيدفىالموقفمفتاحاستعادتها، وكانتتمالتىالسودانية

.منهاجانبعناإلفراجعلىموافقتهيتطلبكبيرة، مماإحتياطياتعلىيده

صندوقفىالدولىاالستقطابعنمعبرةالماليةالمعضلةلحلاألولىالمرحلةوجاءت
مقابلفىمندوبينأربعةموافقةجنيهمليوننصفعناإلفراجطلبلقى، فقدالعامالدين

لجأحتىالمصريةللحكومةيسلمالمبلغكادوما. وروسيافرنسامندوبىمعارضة
كرومرضدلصالحهماالحكمالمختلطة، فصدرالمحاكمإلىالمعترضانالمندوبان
وكان. واحدةالعامالدينصندوقإلىالمبلغإعادةأصبحتالمصرية، وبذلكوالحكومة

،جنيهألف800قدرهالمصريةللحكومةقرضبتقديمالتدخلالبريطانيةالحكومةعلى
منصاحبها، وما1897بربرةإلىالمصريةالقواتلدفع– كتشنرتقديرفى – كافيةكانت

الماليةوزيرإقناعكتشنرإلىويعزى. 962حمدأبوإلىالحديديةالسككخطوطمد
كاننوفمبر، وإنفىلندنإلىبهاقامقصيرةزيارةأثناءالقرضقراربإتخاذالبريطانى

إلى3.5منالقرضعلىالفائدةنسبةإنقاصعلىالماليةوزيرحثالذىهوكرومر
2.5%963.

تقدمتكلماصعوبةأكثركانتالتالىالعامحملة، ولكنيرامماعلىتجرىاألموركانت
يساعدعندماكالمعتادالصيفأواخرفىالتقدمبدأمصر، وقدفىقاعدتهاعنبعيدًا

االستيالءحلفا، وتموادىجنوبالجنادلمنطقةتجاوزعلىالقواربالفيضانرتفاعا
الخطلمدالفرصةأتاحمما. واحدبشهرذلكبعدوبربرةيوليونهايةفىحمدأبوعلى

بربرةبينجديدةطريقأقيمتنفسهالوقتوفىحمدأبوإلىالصحراءعبرالحديدى
.األحمرالبحرعلىوسواكن

962Marlowe, Cromer in Egypt, 207.
963Ibid.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

348www.RaoufAbbas.org

شديدتحسبهناككانالمحليةالجبهةصعيدحقيقية، فعلىمتاعبيواجهكتشنربدأوهنا
حتىبسيطةمناوشاتبعدبربرةمنالمفاجئالمهدىخليفةجيشنسحابايكونأن

كانإذاماحولالسؤالإثارةإلىذلكالصحراء، وأدىعبرالحديدىالخطقطعيستطيع
العونلتقديم، وذلكلذلكيحددالذىبريطانية، والموعدتعزيزاتاستدعاءيتطلباألمر

مكانفىالهزيمة، وتتجمععلىاستعصتالتىالعدوقواتمواجهةفىالمصريةللقوات
مصر،فىللحاميةعامًاقائدًاجريفلتعيينالحربوزارةإعالنبلةالطينوزاد. قريب

وصولحالةفىالمشتركةالقواتقيادةيتولىسوفأنهعلىالتعيينذلكفسروقد
الذىبالقاهرةبالمرمعاللهجةعنيفةمراسالتكتشنرتبادلوأخيرًا. بريطانيةتعزيزات

اإلستراتيجيةالمدينة – كسالحاميةعلىلإلنفاقطلبهالذىالمبلغعلىتخفيضًاأجرى
يربطالذىالسهلفىتتحكموكانتبإخالئهامؤخرًااإليطاليونقامالتى– المهمة

.األحمربالبحرالخرطوم

كتشنر، جعلتالمتواصلالعملنتيجةباإلرهاققترنتاالتىالمقاتلينمنالحشودهذه
:نوفمبر6فىداوكنزكلينتونإلىكتباإلنهيار، فقدوشكعلى

المزيد،أتحملأنأستطيعأننىأظن، الوالقلقالتوترمنأعانىكمتدرىالإنك"
قبلإجازةعلىأحصلأن، وعلىالموتتمنىدرجةإلىالشديدباإلنهاكوأشعر

.964"تمامًاأنهارفسوف، وإالالقادمالعامالميدانىالعمليبدأأن

ذلكولكن965أكتوبر18فىاالستقالةعارضًاكرومرإلىأبرقاأليامتلكغضونوفى
مااإلكتئابمننوباتتنتابهكتشنرأنمؤكدًاسولسبرىإلىكتبالذىكرومر، يزعجلم

إلىشخصيًاقادتهالتىالتوترحاالتتذكركرومرأنشك، وال966منهايتعافىأنيلبث
حرجالوضعبأنعترفاأنهللضغط، غيرأداةاستخدمهاقدكانباالستقالة، وإنالتقدم

.القاهرةإلىوالحضورلوكيلهالقيادةترككتشنرمنيطلبأنيمكنللغاية، وال

964Quoted in Pollock, Road to Omdurman, 111.
965KP, 37/57/11.
966Pollock, Road to Omdurman, 112.
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وراءكان، فقدالجدلموضعسوءًااألوضاعزيادةفىكرومرلعبهالذىالدورزالوال
، وكانبذلكبالمرينفردكسال، ولملحاميةالمخصصاإلعتمادتخفيضضدالتصويت

هذامثلأنسولسبرى، محذرًاالخرطومصوبالتحركمتابعةفىكتشنرمنتحمسًاأقل
، ويؤكد967تتحملهأنالمصريةالماليةالمواردتستطيعمايتجاوزالحربىالمجهود
ليسجرنفلتعيينأنلكرومرأكدتلندنأن) كتشنرترجمةصاحب (Magnusماجنوس

، ولكن968غضبًاكتشنرزادممابذلكيبلغهلمكرومركتشنر، ولكنبمركزمساسفيه
، ويناقشهناكاإليطالىبالحاكمليجتمعمصوعإلىإيفادهثمالقاهرةإلىكتشنراستدعاء

تلككانتما، بقدرخاطره، ويطيبروعهمنيهدئأنلكرومركسال، أتاحمستقبلمعه
فىللحملةقائدًاسيظلأنهكرومرلهأكداليومية، فقدالمتاعبعنبعيدًاللراحةفرصة

وأنالتدبير،وشكعلىكسالفىحاميةإلقامةالماليةاإلعتمادات، وأناألحوالكل
.969الحاجةعندالبريطانيةالقواتمنبأالىملةحالتعزيزطلبباستطاعته

منيعلمكاد، فمابكاملهالوضعتغيرحتىحلفاوادىفىقيادتهإلىيعودكتشنركادوما
علىالزحفوشكعلىالتعايشىالخليفةجيشأن) الحربيةالمخابراترئيس (ونجت

مساعدةدونالمواجهةهذهتحمليستطيعالالجيشأنلكرومرأبرقبربرة، حتى
كاذبة، ولكنهاكانتونجتنقلهاالتىالمعلومةأنبعدفيماتبين، وقد970البريطانيةالقوات
بريطانيةتعزيزاتيطلبوأنجانبًاالحذرينحىكرومرلجعلكافية– عندئذ – كانت
فىللحملةالحماسموجةكرومرتأخير، وركبدونالحملةمهمةتنفيذيتمحتىفورًا

منكبيرًاقسطًابريطانياتتحملكتشنر، وأنبيدالحملةقيادةتظلبأنبريطانيا، فطالب
.971تكاليفها

منكبيرًاقدرًاكرومريوليهاأنقتضتامهمةتطورات، وقعت1897ديسمبروفى
عليهالحصوليمكنمماأكبرللسودانالجديدةاإلدارةتكلفةتكونأنتوقع، فقداإلهتمام

مثلكافيةأمواًالتدرمشروعاتعنبجديبحثتالية، وراحسنواتلعدةالمواردمن
96722 Oct. 1897, SP, A/110.
968Philip Magnus, Kitchener: Portrait of an Imperialist (London: John Murray 1958), 107 –
8.

969Ibid, 112.
970Cromer, Modern Egypt, ii, 96.
971Zetland, Lord Cromer, 232 – 3.
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سككإدارةحقوقبيعمقابلاإلقتراضإلىترمىكانتوالتى، أجهضتالتىالخطة
تنفيذعلىتركزالماليةالمواردزيادةفىالكبيرأملهأنغير. مستقبًالالسودانحديد

، فعندمااألمامإلىقدمًابالمشروعيدفعأنحاولأيضًا، وهناأسوانخزانمشروع
للحكومةقرضأوكمنحةجنيهمليونىبتقديمإقتراحهالبريطانيةالحكومةرفضت

إلجراءلندنإلىبالمر، فأوفدالخاصالقطاعأبوابطرقإلىإتجه، 1896عامالمصرية
فبرايرفى.Aird & Coوشركاهإيردهىبريطانيةهندسيةشركةمعسريةمفاوضات

1898.

والخزانالسدببناءبموجبهإيردشركةتقوممعقدإتفاقإبرامإلىالتوصلالنتيجةوكانت
، على1903عامالمشروعمناإلنتهاءيتمحتىأمواًالتتلقىأندونسنواتخمسخالل

علىالطريقسدذلكشأنمنوكان. 972عامًا30لمدةأقساطعلىذلكبعدالسداديتمأن
فىالبدءيعوقالدولية، ممامناقصةفىالمشروعبطرحالعامالدينصندوقمطالبة

.973اإلنجليزأيدىمنتمامًاخروجهإلىيؤدىقد، بلفحسبسنواتعدةالمشروع

المنفذةالشركةبحصولتسمحأموالإقتراضالضرورىمنكانغامضةوألسباب
أجبرتقدالمصريةالحكومةأنإلىيرجعذلكفورًا، ولعلمستحقاتهاعلىللمشروع

وإلىسولسبرىإلىالمرسلةالخطاباتوتكشف974لندنفىتنافسيةعروضقبولعلى
الالبريطانية، فالسوقبذلكالمتصلةالمشكالتبعض) كرومرقريب (ريفلستوكاللورد
بارنجبنكإلىاللجوء، وكانمناسببضمانمدعومًايكنلمماحكوميًاعرضًاتقبل

رفضتالتىالبريطانيةالحكومةبضمانروتشيلدبيت، وطالبذلكمناسبةلعدممستبعدًا
.975المصريةالماليةتحكمالتىالدوليةالمعاهداتإطارفىقانونيتهلعدم، ربماذلك

وهوSir Ernest Casselكاسلإرنستالسيرإلىكرومر، لجأالحرجالوقتهذاوفى
أنالفورعلىأدركوالذى، سنواتعدةلالستشفاءمصرعلىيتردد، كانمستقلممول

972Cromer to Salisbury, 5 June 1897, SP, A/110; Saul, La France et l'Egypte, 641.
973Kurt Grunewald, "Windsor – Cassel": The Last Court Jew', Leo Baeck Institute yearbook,

14 (1969), 135; Cromer to Revelstoke, 2 Feb. 1898, CP/2, FO 633/8.
974Helen E. Jeffries, Sir John Arid, DBB i, 18.
975Cromer to Revelstoke, 2 Feb. 1898, to Salisbury, 4 Jan. 1898, CP/2, FO 633/6.
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وتم. 976مجزيةفوائديثمرأنعامة، البدالبريطانيةباإلدارةأسوانخزانمشروعرتباطا
شركةعننيابةالماليةالمسئوليةاألخيربموجبها، تحملوكاسلكرومربينصفقةإبرام

قرضخاللمنأموالهيستردأنعلىالفورعلىمستحقاتهملهميدفعبأنإيرد، فتعهد
القرضسنوية، ومدةنصفأقساطبموجبعامًا30مدتهالمصريةالحكومةعليهتحصل

تمالصفقة، وبذلكعلىالبريطانيةالحكومة، ووافقت977سنويًا% 6قدرهابفائدةعامًا40
أصدرتهاالتىالحواالتعنتنازلكاسلأنغير. 1898978فبرايرفىالعقدعلىالتوقيع

شركةإسمحملتجديدةشركةإيرد، إلىشركةأعماللتغطيةمقدمًاالمصريةالحكومة
مبلغاألخيرةالشركةوجمعتIrrigation Investment Corporationالرىاستثمارات

عامسنويًا، وفى% 4بفائدةسنداتإصدارطريقعنالحواالتقيمةجنيهمليون4.7
أوًالناجحًااستثمارًاالمشروعكان، وبذلك979بإرادتهاأعمالهابتصفيةقامت1902

.وأخيرًا

1898فىوالمأساةالنصر
الرحلةتلكمنالهدفوكان1898فبرايرفىنيليةبرحلةوجرنفلكرومرأسرتاقامت

السير، ومقابلةالسودانشمالفىاستعادتهاتمتالتىاألماكنبعضرؤية: مزدوجًا
فىحمادىنجععندحملتهمالتىالنيليةالباخرةجنحتالحظ، ولسوءأسوانفىكاسل

600وسواعدبخاريتينقاطرتينباستخدامتعويمهاتمقدأنه، ورغمالجنوبإلىالطريق

لقاءدونالقاهرةإلىالعودةوصحبهكرومرقرر، فقدالغرضلهذاحشدهمتمفالح
فقد. 981المزمنمرضهامنإيثلمعاناةعجلعلىالعودةسببوكان. 980كاسلإرنست
بهاتوصىالتىبالترتيباتزوجهاإلىأرسلتأنهاحتىالسابقالعامطوالحالتهاساءت
.982إنجلترافىالقاهرة، أوفىالوفاةحدثتإذادفنهاوفاتها، وطريقةعند

976Brain Connell suggests that Cromer had organized Cassel's financial acumen when he
visited Egypt on behalf of Bischoffsheims Bank in the 1870 S; Manifest Destiny: A study of

the Rise of influence of the Mountbatten Family (London: Cassell, 1953), 71.
977Grunewald, "Windsor – Cassell", 135.
978Marlowe, Cromer in Egypt, 227.
979Saul, La France et l'Egypte, 641.
980Boyle to Mrs Boyle, 23 Feb. 1898, BP, Box b, file 2.
981Cromer to Cassel, 26 Feb. 1898, CP/2, FO 633/6.
982CP/1, letters and papers of 1st Lady Cromer.
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عنديتبعبمامارس31فىلزوجها، فكتبتاألجلبدنوالعميقالشعورذلكإليهاوعاد
)الصعيدمنالعودةفور (لندنإلىتوجهت، وقد983دفنهالحظةيحضرونوفاتها، ومن

باستطاعتها، وأنالتحسنفىآخذةصحتهاأن، فقررالمتخصصيناألطباءأحدلمراجعة
دنتهربرتالماجورإنجلترا، ولكنفىنقاهةفترةقضاءبعدالقاهرةإلىالعودة

Herbert Dentعمرهامنالمتبقيةاألشهرأنرأىذلكبعداستشارتهالذىالطبيب
، وقدعانتهالذىالمبرحلأللمبمسكنلحقنهاالليلفىكثيرًااستدعاءهتموقد. محدودة
حملةتاركًالرؤيتهاللعودةيضطرالحتىذلكمنفمنعتهكرومرإلىالكتابةدنتحاول

،إبالغهتتولىأنكرومرشقيقةسيسليامنطلبتحالتهاساءتعندماولكن. السودان
.984إسكتلندافىبيتهماإلىمعًايذهباأنمنهطلبتيوليوفىحضروعندما

الصعيد، فعلىالسودانشمالفىذروتهابلغتقداألحداث، كانتنفسهالوقتوفى
ستدورالمعركةأنيعنىمماينايرفىبدأقدالبريطانيةالقواتوصولالعسكرى، كان

منكبيرةبقواتلتقتا، حيثمارسفىأخرىمرةتقدمهاالقواتوبدأت. الصيففى
كتشنركان. النيلبنهرعطبرةنهرلتقاءاعندتعسكركانتدقنهعثمانبقيادةاألنصار
إقترحبينهماالبرقياتتبادلالرأى، وبعدكرومرمنوطلبالقرارإتخاذعنعاجزًا

 –الحزينةالجمعةيومبالتقدمالجيشكتشنر، وأمر985الهجومشنثمالحذرإلتزامكرومر
.بالعدوالهزيمةوألحق– أبريل8

جنوبًا، وقضىميلمائتىمنأقلتبعدالتىالخرطومإلىمفتوحةالطريقأصبحتوبذلك
للزحف، ويستعدالتعزيزات، يتلقىصيفىمعسكرفىالتاليةاألربعةالشهوركتشنر
جندى، ثلثهم25.800يضمالمصرى – اإلنجليزىالجيشكانالوقتذلكوفى. األخير
قرضبتقديميونيوفىلندنقرارمنذمؤمنةونفقاتهتموينه، وكانالبريطانيينمنتقريبًا
ألفًا750توفيرسيتمالمنحة، كماسبيلعلىاآلنعتبارهايمكنجنيهألف800قيمته

.الحملةأعمالبقيةنفقاتلتغطيةأخرى

983Ibid.
984Major Herbert C. Dent, "The First Lady Cromer", The Graphic, 6 Jan. 1923.
985Magnus, Kitchener, 119 – 20.
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برقيةعنهعبرتبريطانياجانبمنأساسىتدخل، حدثالسياسىالصعيدوعلى
إلىحلفاوادىمنالسودانمعالتعاملفيهاإقترحيونيو، 3فىكرومرإلىسولسبرى

من (مصريةأرضًاوليسالمستقلةالمهديةدولةأنهعلى) أوغندامعالحدود (وادالى
منكبيرةدرجةعلىالحالينبين، والفرق986الثوارعليهايسيطر) القانونيةالناحية

عليهالسيادةصاحبةالعثمانيةاإلمبراطوريةمنالسودانبذلكينتزعلماألهمية، فهو
 –ذلك، ويساعدالفتححقإلىيستندمنفصًالمصريًا – إنجليزيًاوضعًاخلق، بلفحسب
،السودانمناطقبعضإلىتتطلعالتىاألوروبيةالدولمساعىإحباطعلى– بالتالى
Marchandمارشانالكولونيلبقيادةحملةبالفعلأرسلتقدكانتالتىفرنساوخاصة

.الخرطومجنوبميل400بعدعلىتقعالتىفاشودهعندالنيلعلىموقعًاليقيم

إلىجنبًاوالبريطانىالمصرىالعلمينرفعسولسبرىإقترحاألمور، إيضاحولزيادة
لكرومر، وكان987"الفاتحينبينالقانونيةللمساواةرمزًا "الخرطومحتاللاعندجنب
استمرارمعنىعلىحتوائهااإلىذلكيعودالخطة، وربمابهذهالمتعلقةالشكوكبعض
الفكرةأنأسبوعبعدسولسبرىأبلغولكنه. مصرفىسياستهأعاقتالتىالمبهمةالصيغ
.988إعجابهمنالكثيرنالت

منالثانيةالحلقةدارتإنجلترا، عندمافىالصحيةإيثلحالةيرعىيزالالكرومركان
يوليو،25اجتماعفىالسودانمستقبلحولالبريطانىالوزراءمجلسفىالمناقشات

منكرومرأرسلهاالمجلسعلىمعروضةمذكرةهناك، وكانتحضورهمنهطلبالذى
:شقينذاتسياسة، وهىتتبعالتىالسياسةعلىالموافقةواحد، وتمتشهرمنذالقاهرة

أنتعتبرالجاللةصاحبةحكومة "أنمضمونهإعالنًاالخديوإبالغكرومرإقتراحأولها
كرومرقتراحاعلىالمجلسوافقكما". السودانبشئونيتعلقماكلفىالعلياالكلمةلها
جنوبًااألزرقالنيلفىأحدهمامسلحينقاربينإرسالالخرطومعلىاالستيالءيعقبأن

البريطانىالعلمينبرفعفيقوم) الحبشةمعالمفترضةالحدود (الروصيرصحتى
الحملةوصولمنللتحققكتشنربقيادةاألبيضالنيلفىيبحر، واآلخرهناكوالمصرى

986PRO, FO 78/5050.
987Ibid.
98811 June 1898, CP/2, FO 633/7.
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رسميًا،إحتجاجًافيها، ويقدمالحقإدعاءنايعلنهناككانتفاشودة، فإذاإلىالفرنسية
.989الفرنسىالموقعوجنوبشمالعسكريةنقاطًاويقيم

التواجدبضرورةعليهفيهايلحكتشنرمنبرقيةكرومرتلقىأغسطسأوائلوفى
العودة، وكانمنتمكنهلمالصحيةإيثلحالة، ولكن990سبتمبرمناألولفىبالقاهرة
فىاإلنتصارأنباءتحملالملكةمنرسالةتلقىعندماإسكتلندافىبكيثنسموجودًا
نصائحرغممصرإلىوزوجتهكرومر، فعاد991سبتمبرمنالثانىفىدرمانأممعركة
فىالقاهرةإلى، فوصال992السفراءثوعتحملعلىإيثلقدرةلعدملهدنتالدكتور
12فىالفراشلزمتمشقتها، ولكنهاعلىالرحلةإيثلتحملتوقد. أكتوبرمنالرابع

أنبعدأكتوبر16مساءمنالسادسةفىتمامًا، وماتتالصحيةحالتهاتداعتوقدأكتوبر
أنهاالوفاةبشهادةوجاء. 993سريرهاعندالموتصلواتقراءةمنكاثوليكىقسفرغ

ضحيةراحتأنهاروالندلولدهذكركرومر، ولكنبالقلبحادهبوطنتيجةجاءت
.994"قتلهاالذىالكلىمرض"

، واللحظاتأحزانهإخفاءكرومرمحاوالتعنأكتوبر14فىوالدتهإلىبويلوكتب
إلى– نفسهاليومفى - كرومركتبكما. 995صدرهمكنونعنللتفريجيقتنصهاالتى

عندقضتقدتكونربماوأنهامنهاميئوسإيثلحالةأنيبلغها) فينيشيا (زوجتهشقيقة
.996الخطابوصول

بكنيسةأقيمالذىالجنائزىالقداسحضوريستطعلمإنهحتىكرومرعلىالحزنوغلب
روحهاخالصأجلمنأقيمتالتىالصالةأكتوبر، وال19يومجوزيفسانالقديس
المعتمددارإلىالفورعلىكتشنروجاء. 997التالىاألحديومفىالقديسينجميعبكنيسة

989Roberts, Salisbury, 696 – 7; Marlowe, Cromer in Egypt. 216.
990Cromer, Modern Egypt, ii, 103.
991Ibid, 103 – 4.
992Dent, "First Lady Cromer"; Rennell Rodd, Diplomatic and Political Memories, 1894-

1901, 239
993Ibid, 239 – 41.
994Cromer to Rowland, (Viscount Errington) 20 Oct. 1898, CP/4.
995BP, box b, file 2.
996CP/1.
997The text can be found in CP/2, FO 633/35.
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وفاةعلىالسابقاليومفىفاشودة، وذلكفىمارشانمواجهةمنعودتهبعدالبريطانى
الصعبة،الظروفتلكفىأعمالمنبهقامماعلىيشكرهكرومرإليهوكتب. إيثل

.998السودانحملةنجاحفىبالفضللهعترفاو

بجبانةنوفمبر11فىدفنهالرغبتها، وتمتنفيذًاإنجلتراإلىإيثلجثةأرسلتوقد
بعدجوارهاإلىفينيشياأختهاودفنت999ولديهابحضورماوثبراونفىرودنرويمبو
بورنمنطقةفىتدفنأنإختارتإيثلأن" المالحظات "فىكرومر، وذكر1000عامين
.1001قبلمنولديهامعسعيدةأوقاتًافيهاقضت؛ ألنهاماوث

فرانسسالجنرالوخاصةلمواساتهباستطاعتهمماكلواألصدقاءاألقارببذلوقد
الميالدأعيادإجازةلقضاءالقاهرةإلىووندامروالندولداهوحضر1002وعائلتهجرنفل

وجورستمعهكرومرصحبهماوقد. 1003لكرومرالسلوىبعضذلكفىوكانمعه
إلىالجديدالحديدىالخطالجميعركبآثارها، ثملزيارةاألقصرإلىرحلةفىوبويل

والموظفينالضباطعلىكلماتكرومر، وألقىدرمانأممعالمزارواحيثالخرطوم
وخديوبريطانياملكةحكمتحتاآلنأنهمالسودانشيوخمنجمعًااإلنجليز، وأبلغ

يكونلنأنهمسيحية، طمأنهمدولةحكمهمتتولىأنمنمخاوفهميبددوحتى1004مصر
أننفسهالموضوعحولسؤالعلىردًابعدفيماالدينية، وقالشئونهمفىتدخلهناك
أوقريبمنالرقيقتجارةإلىيشراإلسالمية، ولمالشريعةتطبيقاستمراريتضمنذلك

.1006جملةجملةكرومرحديثترجمةيتولىبويلوكان. 1005بعيد

99819 Oct. 1898, KP, 30/57/14.
999 Quotation from Elizabeth Stone, God's Acre; or, Historical Notices Relating to
churchyards (1858), in Michael Wheeler, Death and the Future Life of Victorian Literature
and Theology ( Cambridge: Cambridge University Press, 1990) 57.

.هيلىتيرانسالقسمنعليهاحصلناالمعلوماتهذه1000
1001BN, 370 – 1.
1002Grenp, entries for 29 Oct. and 19 Nov. 1898.
1003The day after Ethel's death Cromer had written to Rowland, "I am so lonely and none but

my beloved children can cheer me"; 17 Oct. 1898, CP/4.
1004Mellini, Gorst, 71; Blunt, My Diaries, 310 – 11.
1005Zetland, Lord Cromer, 218 – 19; Taj Hargey, Festina Lente: Slavery Policy and practice

in the Anglo – Egyptian Sudan, Slavery and Abolition, 19/2 (Aug. 1998.(
1006Grenp, entry for 4 Jan. 1899.
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األساسحجرالتالىاليومفىالفاصلة، ووضعالمعركةموقعوصحبهكرومروزار
.1007"التذكاريةجوردونكلية "وهوأالكتشنرتبناهالذىللمشروع

يجددسنويًابذكراهااإلحتفالوكانإيثللوفاةزنهحمنيتخلصأنكرومريستطعولم
:19001009عامكتبهاقصيدةفىكرومرإليهاأشار، وقد1008الحزينةالقديمةالذكريات

زوجىبيدأمسكتواهنةبأنفاس
والموتالزواجآللهةوقلت

الرجلهذالمثلحبًاإن
أوالدنامعويبقىيحيا

عندمااإلسميذكرأندون" الحديثةمصر "كتابهفىمرتينإيثلذكركرومرأوردوقد
الخلقىالمستوى "إدخالعلىساعدهالذىالرفيقوعن" بكتابتهإليهأوحىمن "عنتحدث
ذكرياتهإلىيرجعرحيلهابعدزمنًاواستمر1010"المصريةاالجتماعيةالحياةإلىالرفيع
جوارهاإلى، دفن1901عامأخرىمرةتزوجأنهواإلرشاد، ورغمللقوةإلتماسًامعها
.1011وفاتهبعد

السودان
والحكومةبريطانيابينإتفاقيةصورةفىالمزدوجةسولسبرىخطةترسلأنتقرر

1فىإشرافهتحتالقانونىالمستشارأعدهلإلتفاقيةمشروعًاكرومروأرسل. المصرية

فقدوكتشنرسولسبرىبينتملقاءنتيجةالمراجعاتلبعضالمشروعنوفمبر، وتعرض
اإلنفاقضبطفىوخاصةاإلدارةفىكبيرًانصيبًاالقاهرةإعطاءعلىاألخيرعترضا

1007Quted in Boyle, Boyle of Cairo, 103.
1008Cromer to Katherine Cromer 16 Oct. 1903, CP/5, box 1, file 1.
1009The Earl of Cromer, Paraphrases and Translations from the Greek, (London: Macmillan,

1903), 98.
1010Cromer, Modern Egypt ii, 104, 322 – 3.
1011Wheeler, Death and Future Life, 2, 48, 55.
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فىالتحكمفىكرومررغبةعنيعبرالذى" المركزية "إثمعلىعترضا، كما1012المالى
األوراقتكديسوباء "علىمعترضًاالقاهرةإلىوكتببذلكسولسبرىأقنع، وقدشئكل

.1013"البريطانيةاإلدارةأصابالذى

الخارجيةوزيرغالىكرومر، وبطرسجانبمنبالقاهرةاإلتفاقيةعلىالتوقيعوتم
أنعلىاإلتفاقيةالنيلية، ونصترحلتهمنكرومرعودةفوريناير19فىالمصرى، 

تعيينهيتممعًاالمدنيةوالسلطةالعسكريةالقيادةبينيجمععامحاكمالسودانإدارةيتولى
إصدارالعامالحاكمحقالبريطانية، ومنالحكومةتوصيةعلىبناءخديوىبمرسوم
بها، وتكونالمصرىالوزراءورئيسالبريطانىالمعتمدإبالغمعبالسودانالقوانين
واحدة،جمركيةتعريفةلهجمركىاقتصادىتحاداباآلنيسمىماوالسودانمصر
ماالسودانعلىمصرىقانونأىيسرىالالسياسية، ولذلكالناحيةمنمنفصلولكنه

للمحاكموالاألجنبيةلإلمتيازاتالسودانيخضعال، كمالهالعامالحاكمعتمادايتملم
.مصرفىالقائمةالمختلطة

عامة، وشعرالمصرىالعامالرأىأوالخديولدىمقبولةالسودانتفاقيةاتكنولم
استعادتهتمتقدالسودانأنيرددونالشديد، وكانوابالحرجالمصريونالوزراء
أنمفادهبيانًاالسنويةالموازنةعلىبمالحظاتهالقوانينشورىمجلسوأرفق. 1014لمصر

الثأرنحواإلنجليزنزوععلىكاملمصطفىوعلق1015مصرمنجزءالسودان
تهدرواحد، بينماإنجليزىلدمثمنًامصردفعتهالذىالفادحالثمنبينمقارنًالجوردون

سدادلتحميلهاأهينتقدمصرأنالمصريونورأى1016ثمن ؟بالالمصريينآالفدماء
العامحتىسنويًاونصفجنيهمليونقدرهاالبالغالسودانموازنةفىالسنوىالعجز

.األساسيةالسودانمصروفاتكلتمويل، وكذلك1914

1012M. W. Daly, Empire on the Nile: The Anglo – Egyptian Sudan 1898 – 1934 (Cambridge
university Press, 1886), 16 – 17.

1013Salisbury to Cromer, 9 Dec. 1898, quoted in Marlowe, Cromer in Egypt. 218.
1014Blunt, My Diaries, 310.
.74 – 370)، 1962القاهرة (الوطنيةالحركةباعثكامل، مصطفىالرافعىالرحمنعبد1015
1016Speech of 23 Dec. 1898, quoted in Powell ,"Colonized Colonizers", 170 – 1.
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بشأنرهظنوجهةيتضمنخطابًابهافقًارمكتشنرإلىاإلتفاقيةمننسخةكرومرأرسل
الكبرىالمسائلمعالجةالبريطانىالمعتمدفيتولى. والخرطومالقاهرةبينالجديدةالعالقة
شخصىآخرخطابوفى. 1017العامللحاكموالتنفيذالتفاصيلذلكفىبماعداهاماويترك

عندالمخلصة، تعددوافعهاكانتمهماالتى، والتعليماتالنصائحبعضلكتشنرقدم
.1018نفعذاتكتشنر

وهجومهللمعركةاألخيرةللمراحلكتشنرإدارةعندفاعًاالجهدأقصىكرومربذللقد
الكثيروأن. الجرحىمناألنصاربعضقتلأنباءلندنإلىوصلت، فقددرمانأمعلى
دوناألخيرةأنفاسهميلفظونالمعركةأرضعلىتركوا "المهدىقواتمنالجرحىمن
فىرفاتهوإلقاءونبشهالمهدىقبرقصفمنبهقامساكنًا"، وماكتشنريحركأن

.1019النيل

استجوابات، وقدمت1020الممارساتلتلكإنتقادحملةجارديانالمانشسترصحيفةوشنت
كتشنرمنحالبرلمانقرارعلىإعتراضات، هناكالصدد، وكانتهذافىالبرلمانفى

الموضوعهذاحولسمعتهلمااستاءتالملكةبفضله"، حتىعرفانًا "جنيهألفثالثين
لمقتلباإلنتقام "سعادتهارغم، وذلكبرفاتهوالعبثالمهدىقبرهدموخاصة

.1021"جوردون

كرومروقال. 1022الجرحىبقتلقواتهقيامفيهأنكركتشنركتبهخطابًاكرومرأرسل
،1023ضروريًاكانذلكأنإالالمهدىقبرلتدميرمبرروجودعدمرغمأنهلسولسبرى

، وأصدرت1024عادىقبرفىدفنهيجبكانأنه، ورأىبرفاتهالعبثاستنكرولكنه
العامالرأىلتهدئةكتشنروخطابكرومرخطابىفيهانشرت" بيضاءورقة "الحكومة

101719 Jan. 1899, KP, 30/57/11.
1018Ibid.
1019e. g. Wilfrid Blunt's Letters to the Times, 10 Sept. 1898.
1020Ernest Bennet, "After Omdurman" Contemporary Review, 75 (Jan. 1899), 18 – 33.
1021Quoted in Magnus, Kitchener, 135.
1022Enclosuer in Cromer to Salisbury, 17 Feb. 1899, quoted in Daly, Empire on the Nile, 3.
102317 Feb. 1899, quoted in Daly, Empire on the Nile, 5.
1024Cromer to Salisbury, 2 Mar. 1899, quoted in Daly, Empire on the Nile, 6.
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الموظفينكبارأعمالعنالدفاعقبيلمنذلككانإذامانعرفالولكننا. 1025البريطانى
.فعًالالحكومةآراءعنتعبيرًاكانتأو

بناءإعادةعلىاإلنفاقفىكتشنرإسرافمنللحدالبدايةفىكرومريتدخلولم
.اإلنفاقفىالتجاوزهذاأقلقهمالذينبالقاهرةموظفيهأمامعنه، ودافعالخرطوم

كرومراستشارةاألخيررفضإزاءصعبًاأصبحكشتنرعنالدفاعفىاالستمرارولكن
كانالذىالمالىبالعونيفعلهعمامفصلبيانتقديمرفضهوكذلكقراراتمنيتخذفيما

أمرًاكتشنرأصدرعندمامارسفىالخالفمساحةزدادتا، ثم1026القاهرةمنيتلقاه
، وبذلكالسودانيخدمونالذينالمصريينللضباطمنحتالتىاالستثنائيةالعالواتبإلغاء
طلباإلنجليز، وعندماالضباطصغارمنزمالئهمعنالمصريينيميزكتشنركان

.الرفضعلىكتشنرصممالقرارإلغاءكرومر

طموحانرجالنيحتملال " النيلوادىأنإلىذهبعندماحقعلىدالىمارتىوكان
تبخر،قدلكتشنرحترامهاأنلكرومرالشخصيةالمراسالتكشفت، فقد1027"مستبدان

مايو، وفى1028"بلدوحكمعسكرىفيلققيادةبينيميزال " كتشنرأنسولسبرىوذكر
السماحرفضآخر، فقدموضوعلمناقشةالقاهرةإلىالحضوركتشنرمنطلب1899
قواتبقاياأنبحجةالخرطومجنوبالمجاعةجتاحتهااالتىالمناطقفىالغاللبتجارة
كتلمعوليسبشرمعيتعاملأنهيتذكرأنكرومررجاهوعندما. هناكزالتالالمهدى

فىعملعنيبحث، وسوفبالسودانذرعًاضاقأنهلهوكتبثائرتهخشبية، ثارت
.1029الهند

حولوتناقشابالقاهرةإلتقيابإنجلتراالصيفإجازةمنوكتشنركرومرعادماوبعد
قائدًاكتشنرتعيينبعدالشخصيةخالفاتهما، وعلقتبالسودانالمتعلقةالماليةاألمور

1025Dispatches from Her Majesty's Agent and Consul – General in Egypt respecting the
conduct of British and Egyptian troops following the Battle of Omdurman, PP (1898) 112,

921 – 3.
1026Magnus, Kitchener, 149; Kitchener to wingate, 1 Feb. 1899, quoted in Daly, Empire on

the Nile 32.
1027Daly, Empire on the Nile, 30.
1028Cromer to Salisbury, 22 Apr. 1899, CP/2 FO 633/7.
1029Cromer to Salisbury, 19 May 1899, CP/2, FO 633/7; Magnus, Kitchener, 151.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

360www.RaoufAbbas.org

.ديسمبرفىأفريقياجنوبفىالبويرضدالحربإلىتجهتاالتىالبريطانيةللقوات
عريكةأليناألخير، وكانللسودانعامًاوحاكمًاالمصرىللجيشسردارًاونجتوخلفه

إدارتهبحجة– آلخرحينمن – معهيحتدكانكرومركرومر، ولكنمعالتعاملفى
ونجتإلىوكتب. بهاوالبريطانيةالمصريةوالسلطاتالقاهرةإلىالرجوعدونللسودان

الخرطومعلىوالمصرىالبريطانىالعلمينلرفعاألساسىالسببإن: "1904مارسفى
عوائدتحصيلعلىونجتإصرارعلىردًاذلكوكان". األجنبيةاإلمتيازاتإبعادهو

.1030مصرإلىالمتجهةالمواشىقيمةعلى% 10بنسبةجمركية

كتشنررحيلبعدريفلستوكإلىأرسلهخطابفىكتشنرتجاهمشاعرهكرومرلخصوقد
.االقتصادتجاهبلوثةمصابممتاز، ولكنهعسكرىقائدبأنهأفريقيا، فوصفهجنوبإلى
يهمهكانماكلجنازتها، وأنأثناءزوجتىبكىعندمابداإلنسانيتهالوحيدالمظهروأن
سيداتمنالزائراتفيهيستضيفالذىالسخيفالقصرذلكهوالسودانفى

.1031البريطانيةاألرستقراطية

10306 Apr. 1899, BP, box 2, file 2.
1031Magnus, Kitchener, 153 – 4.
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عشرالخامسالفصل
االقتصادىالنجاحسنوات
1900 – 1904

األوروبىاالستثماروسلبياتإيجابيات
تممعًا، فقدالفرنسيينوعلىالمهدىخليفةجيشعلىمزدوجًاإنتصارًا1898العامجلب
استخداملمنعالعامالدينصندوقفىفرنسامناوراتإحباط– األولالمحلفى– 

 –كاسل، وظهورأسوانخزانومشروعالسوداناستردادحملةتمويلفىاإلحتياطيات
كانواالذين "إخوانسوارسمثلالمحليينالممولينمعللعملوقدرته – الثانىالمحلفى

االستثماراتأمامالطريقفتحالفرنسى"، مماالمالرأسعلى – قبلمن – يحسبون
الثماربينمنوكان. 1032األمامإلىقدمًالدفعهاحثيثًاسعيًاكرومرسعىالتىالبريطانية

وبالمركرومرأوجدهاماليةمؤسسةالمصرى، وهواألهلىالبنكتأسيسلذلكاألولى
الذى (العثمانىاإلمبراطورىالبنك، ولمنعالعامالدينلصندوقالنقيضدورلتلعب

.1033المصريةالماليةالشئونفىمهمدورلعبمن) الفرنسيونالممولونعليهيسيطر

بيتمعوثيقةعالقاتلهكانت، فقدفيهللمبالغةمحلالذلكفىكاسللعبهالذىوالدور
أولئكأيضًا، وكانمتينةكانتالمحلييناليهودبالممولينعالقتهروتشيلد، ولكن

كلهذلكمن، وأهم1034العامةاألعمالمشروعاتتمويلفىمهمًادورًايلعبونالممولون
فى – يدعمكانبينماالتسعينياتفىلمصرالشتويةزيارتهكرومر، خاللثقةإكتسابه
إحتاجعندماثمكبيرة، ومنبمكاسبمعًاعليهماعادتالتىببالمرعالقته– نفسهالوقت

يسمحوضعفىكاسل، كانأسوان، وخزانالسوداناستردادلحملةتمويلإلىكرومر
.األمامإلىقدمًاالخاصةبمشروعاتهالدفعذلكيلى، ثمالعونيدبمد
1032Saul, La France et l'Egypte, 649, 651; Cromer to Craver.
1033Cromer to Lord Hilingdon, 21 May 1898, CP/2, FO 633/8; J, Thobie, European Banks in

the Middle East, in Rondo Cameron and V. I. Bovykin (eds.), International Banking 1870 –
1914 (New York: Oxford university Press 1990), 411 – 12.

1034Robert Vitalis, When Capitalists Collide: Buisiness Conflict and the End of Empire in
Egypt (Berkeley: university of California press 1995), 33 – 8; Gudrun Kramer, The Jews of

Modern Egypt, 1914 – 1952, (Seatle: university of Washington press 1989), 39 – 41.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

362www.RaoufAbbas.org

الخاصةللتفاصيلكرومرأوالهالذىاإلهتمامحجمعلىأيدينانضعأننستطيعوال
البنكإنشاءمشروعوبالمر، وخاصةكاسلبينالتفاوضموضعكانتالتىبالمشروعات

السنية، وهماالدائرةأطيانمنالمتبقيةفدانألف300مساحةالمصرى، وبيعاألهلى
بمتابعةمشغوًال– شخصيًا – كرومركانفقد. 1898يونيوفىعنهمااإلعالنتماللذان

الصحيةالحالةبتدهورفبرايرمنذإنشغالهإلىباإلضافةالخرطومعلىالنهائىالزحف
أنمتأخروقتفىإاليدرك، ولمالتامتأييدهالمشروعاننالفقدكلوعلى. إليثل

المصالحفىخطيرًاتفريطًايمثالنالمصريةالحكومةنظروجهةمنكاناالمشروعين
.المصرية

أطيانبيعمتيازاوالبنكتأسيسمتيازاعلىRalph Suaresسوارسرالفحصلوقد
بالتوجهنصحًا، وتلقىللتمويلمصادرعنبحثًاأوروباإلىسافرأوًال، ثمالسنيةالدائرة

واسعًا،نفوذًايمنحهفالبنك1035أهميةمنللمشروعينماتمامًايدرككانالذىكاسلإلى
البدءعندباإلرتفاعاألراضىأسعارتبدأعندماكبيرةبأرباحتبشرالسنيةالدائرةوأطيان

منكلهلذلكالرى، بماشبكةتوسيعمنعليهيترتبقد، وماأسوانخزانمشروعفى
.الزراعىاإلنتاجعلىأثر

مصرىجنيهمليونقدرهمصدرمالبرأسخاصةشركةالمصرىاألهلىالبنككان
يلعبأنالبنكعلىوكان. 1036لندنممولىمنومجموعةبإسمهنصفهكاسلقدمواحد
منهاالمخصصعدافيمامواردهاجميعالحكومةفيهتودعالحكوميةالخزانةدور

.العامالدينلصندوق

الزراعىلإلئتمانقسمًاالبنكحصريًا، وفتحالمصرىالنقدأوراقإصدارحقالبنكونال
مستقلةشركةإلىالقسمذلكتحول1902كرومر، وفىلرغبةتنفيذًا– 1899أواخر– 

هتماماويرجع. فيهالمساهمينكباركأحدكاسلوجودمع" المصرىالزراعىالبنك "بإسم
تقلبأالللبنكالحكومةقدمتهالذىالضمانعلىموافقتهإلىالزراعىبالبنككرومر

1035Grunwald, "Windsor – Cassel", 135 – 6.
1036Ibid. 136; A. E. Crouchley, Investment of Foreign Capital in Egyptian Companies and the

Public Debt, Ministry of Finance Technical Paper no. 12 (Cairo, 1936), 32.
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)الحكوميونالصيارفة (الضرائبجباةيتولى، وأنالمالرأسقيمةمن% 4عنأرباحه
.1037وفوائدهاالزراعيةالديونأقساطوتوريدجمعمسئولية

الوقتيفسرذلكتعقيدًا، ولعلأكثرمشروعًاالسنيةالدائرةأطيانشركةتكوينوكان
الدائرةلممتلكاتالشركةشراءيعنىالمشروعكان، فقدمغزاهلفهمكرومراستغرقهالذى

،لهضمانًااألطيانرهنتالذىالقرضقيمةيمثلمصرى، وهوجنيهمليون6.4بمبلغ
بيعفىالشركةتبدأبأنسمح، فإن1905فبرايرقبلللشركةتسلمالاألطيانأنرغم

فىكاسلبينيجمعConsortiumماليًاإتحادًاالشركةوشكلت. 1038الفورعلىاألراضى
للدائرةالتابعةالسكرمصانعبيعتمنفسهالوقت، وفى1039القاهرةفىوسوارسلندن

العامةالشركة "هىأخرىمحليةشركةإلىبهاالضيقةالحديديةالسككوخطوطالسنية
ممولأىعلىالعسيرمنكانالحالةهذهوفى. 19021040عام" والتقطيرللسكرالمصرية
.الكبرىالصفقاتتلكمنجانبًالينالالالزمالمالرأستدبيرالضيقةكاسلدائرةخارج

منلديهاماأهمباعتالمصريةالحكومةأنتمامًاقتنعاأنلبثماكرومرأنغير
أصبعأعض: "1903ديسمبرفىريفلستوكاللوردقريبهإلىكتب، فقدبخسبثمنأصول
.1041"الفاضحةالمكاسبتلككليحققأنلكاسلسمحتألننىالندم

الخطف "قاعدةعلىتقوموأصولهاالمصريةالحكومةمؤسساتخصخصةعمليةكانت
القرننهاية، وعندالمناسبالعادلالسعربتحديداألمريتعلقعندماوالجرى"، وخاصة

شركةبيعتبدايتها، فقدفىالخصخصةعمليةكانتالعشرينالقرنومطلععشرالتاسع
اإلدارةرجال، وتعلم1897فىفقطمصرىجنيهألف150بمبلغالخديويةالبوستةبواخر

الموظفينتركمشكلةمواجهةعليهم، وكانأخطائهممن– الخبرةيفتقدونكانواالذين– 

1037Samir Saul, "European Capital and Its Impact on Land Distribution in Egypt: A
Quantitive Analysis (1900 – 1914), in Georgy Blue, Martin Bunton and Ralph Crozier (eds.);

Colonialism and the Modern World (Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2002), 135.
1038Saul, La France et l'Egypte, 648.
1039Pat Thane, "Sir Ernest Joseph Cassel", DBB, i, 607.
1040Roger Owen, "The Egyptian Sugar Industry, 1870 – 1914" in Bill Albert and Adrian

Graves (eds.), Crisis and Change in the International Sugar Industry Economy, 1860 – 1914
(Norwich: ISC Press 1984), 221 – 3.

10416 Dec. 1903, BA, 203076, Partners' File: Supplementary Set. Cromer must also have been
aware of the fact that no sooner had shares in the Daira Saniya Company been put on the

market than they appreciated enormously in value; Saul, La france et L'Egypte, 677.
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،اإلتساعفىاآلخذالخاصالقطاعفىأفضلعملفرصعنبحثًامواقعهماألكفاءالكبار
بانتقالمتبوعاالمصرىاألهلىللبنكمحافظاليعملالماليةوزارةمنبالمرنتقالاوجاء

ذلكيكنولم. 1042وغيرهحريرىفيكتورأمثالمنالبنكإلىالماليةمنأكفاءموظفين
علىينطوىكاناألكفاء، ولكنهالموظفينبعضمنالماليةوزارةحرمانمجرديعنى
قاممماثلة، عندماأخالقيةطبيعةذاتمشاكلحدثت، فقدالمصالحتضاربمننوع

خدمةالمتوقعالنيلفيضانرتفاعامستوىحولمعلوماتبتسريبالرىمهندسىبعض
أبلغ، فقد1043التالىالموسمفىالقطنسوقعلىالتأثيرعليهترتبخاصة، ممالمصالح

بعضهناك "بكرومرالشخصيةثقتهرغمأنه1900عامبلنتصديقهعبدهمحمدالشيخ
.1044"رجالهبتصرفاتتحيطالشكظالل

فيماالنزاهةمنعنهعرفماعلىالحفاظعلى– ناحيتهمن – حريصًاكرومركان
سببعن) بارنجبنكرئيس (ريفلستوكاللوردلغريمهشرحالمالية، فكماباألموريتعلق
زجاج"،منبيتفى "يعيشإنهمصر، فقالفىسنداتهلبيعبارنجبنكإلىلجوئهعدم
،رشوتهمرفضالذينأولئك "جانبمنشديدةلمعارضةمثارًاتالعبشبهةأىيجعلمما
غيرمنالداألنأولئكوكل.. المشروعغيرالكسبمنافذعليهسدفاسدموظفوكل

البشر، ممنمنمتنافرًاخليطًايضمالذىالمجتمعهذابهميحفلالذينالدولةموظفى
بعضتسجيلالممكنومن. 1045"بأخرىأوبصورةلتصرفاتهمحدودًاضوابطىوضعت
مغانمتحقيقفىمواقعهمالستغاللهمالموظفينبعضبتوبيخكرومرفيهاقامالتىالحاالت

للدائرةالبريطانىالمديرHarry Crookshankكروكشانكهارىمعفعلشخصية، مثلما
أنغير. 1046كريهًاعمًاليعدالدائرةممتلكاتمنألرضشراءهأنأبلغهالذىالسنية، 
الموظفينقيامدونتحولالتىالضوابطوضععنبعجزه1907عامإعترفكرومر

باستطاعتهيكنلملذلكونتيجة. 1047العقاريةاألطيانسوقفىبالمضاربةالبريطانيين

1042Cromer to Windham (Baring), 23 June 1904, BA, 203076, Partners' File: Supplementary
Set.
1043Boyle to Mrs Boyle, 12 Apr. 1900,BP, box B, File 3.
1044Entry of 15 Feb. 1900 Blunt, My Diaries, 349 – 50.
104515 Nov. 1905, BA, 203076, Partners' File: Supplementary set.
1046CP/2, FO 633/8.
1047AR 1906, PP (1907), 100, 668 – 9.
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خلف "بتعيينالنصحالخلقية"، أوللقيممنافية "أعمالعلىيقدملمن" النصحتوجيه "سوى
المصرىاألهلىالبنكإدارةمجلسألعضاءسمحالذىبالمرحالةفىحدثحازم"، كما

السوقفىالمضاربةفىالستثمارهاطائلةمبالغعلىللحصولحساباتهمبكشف
موضعكانموقف، وهو1048للتساؤلمثيرًاوكاسلكرومرمنكلعدهماالعقارية، وهو

فى – الوحيداألمانصمام: "بأنهكرومروصفالذىوبلنتعبدهمحمدالشيختقدير
.1049"المالىوالفسادالمضارباتعصرمواجهةفى– الحالىالوقت

خرج، فقدذاتهكاسلتصرفاتمنمتعاضهاعنيعبركرومر، بدأالزمنمرورومع
السنية،الدائرةصفقةفىكرومر، وخدعأسوانخزانقرضصفقةفىاألسدبنصيب

يكرهكانالذىالسابعإدواردللملكحميمًاصديقًاكانأنهذلكمناألخطرولكن
–لديهالمفضلةالملكعشيقة– Keppelكيبلالمسزاستقبالرفضاوزوجتهكرومر؛ ألنه

عندماالملكصداقةكاسلكسب، وقد19031050 / 1902شتاءفىالقاهرةزيارتهاعند
معنفسهالشئفعلأنلبثوما. 1051وعشيقتهللملكاالستثماراتمستشاردورلعب

بعضعلىالحصولمقابلفى1904عاممصرىجنيهمليوننصفالخديو، فأقرضه
فىالثانىعباسالخديوعلىاإلبقاءأرادالذىكرومرغضبذلك، وأثاراإلمتيازات

لإلحتاللالمعادىالنشاطتمويلفىيستمرالحتىالماليةالقدرةمنمعينةحدود
ذكرمانحوروتشيلد، علىآلعلىكاسليفضل– ذلكرغم – ظلولكنه. 1052البريطانى
لقبولتاماستعدادوعلىالتعاملفىمريحكاسل؛ ألن19051053عاملريفلستوك

1904عامالودىاإلتفاقإبرامبعدأنهذلكإلىيضافأنالمتنوعة، ويمكنالمشروعات

أنذلكمن، وأهم1054مستوىأعلىعلىباريسضدلندناستخدامإلىكاسلحاجةقلت

الواحدللفردمصرىجنيهألف400المكشوفعلىسحبهاتمالتىالمبالغأكبرإنقيل1048
Cromer to Revelstoke, 16 Feb. 1906, BA, 203076, Partners' File: Supplementary Set.

).المترجم – ضمانبدونالقرضحكمفىهوoverdaftالحسابكشف(
1049Diary entry for 17 Mar. 1905, quoted in Longford, Pilgrime of Passion, 359.
1050Cromer to Bell, 11 Nov. 1902, MPL, TA (1900 – 10); Hardinge to Grey, 13 Apr. 1906,

PRO, FO 800/92.
1051Diana Souhami, Mrs Keppel and Her Daughters (London: Harper Collins, 1996) 53 – 7.
1052Pat Thane, "Financiers and British State: The Case of Sir Ernest Cassel" Business History

28/1, (Jan. 1986), 92.
105315 Nov. 1905, BA, 203076, Partners' File: Supplementary Set.
1054Saul, La France et l'Egypte, 669.
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كرومريريدالذينالفرنسيينالممولينمنالنوعذلكمعمهمةروابطلديهكانتكاسل
.1055مصرفىالراهنالوضعيدعمذلكمصر؛ ألنفىاالستثمارعلىتشجيعهم

خلصاءدائرةخارججورستحميمًا، كانرفيقًاجورستإلدونفىكرومرووجد
، ولكن1056بالمرفىكلهاثقتهكرومرركزعندما1898العامقبلقصيرةلفترةكرومر
راتبًااألعلىالمصرىاألهلىالبنكمحافظمنصبعلىللحصولبالمرسعىعندما

فىلبالمرالمناسبالبديلجورستفىكرومرالمتاحة، وجدالفرصحيثمنواألغنى
بتعيينهجورستأبلغفقد. إيثلليعودلندنفىكرومركانالمصرية، ولماالماليةوزارة

ليوجه: "جورستقولحدعلى – الفرصةكرومرنتهزايوليو، وقد21فىماليًامستشارًا
مععالقاتىعنإحداهمانقطتينفأثار... مستقبًاللعملىبأدائىيتعلقفيماالنصحلى

معبعالقاتىتتعلق، واألخرىالتراضىحدودكثيرًاتتجاوزرآهاالتىاللطيفالجنس
ومن. 1057"المطلوبالتوافقلتحقيقيكفىالذىبالقدرمرضيةغيررآهاالتىجنسىأبناء
بكلاالستفادةنحوونشاطبهمةوإتجهإهتمامًا، النقدذلكيعرلمجورستأنالطالعحسن

معالجديدةالعملعالقةوصف، وقدعنهغنىالشخصًانفسهمنليجعلالمعطيات
:التالىالنحوعلى) 1900عام (كرومر

البالد،وزراءلمجلسالفعلىالرئيسالعمليةالناحيةمنيعدالمالىالمستشارإن"
المستشارفىثقتهيضععندماسمحًاحاكمًاكرومراللورديصبحأنالممكنومن

اللوردنفوذإلىذلكيرجع، والموافقتىبدونشئعمليمكنفال.. المالى
إننىحال)، أىعلىتحجيمهفىأرغبالالذى (توجيههمجردإلىوليسكرومر
.1058"بحكمةالبالدحكومةأدير

المركزدعائمتوطيدعلىساعدتحيويةشراكةمعًاوجورستكرومركونلقد
العامالدينصندوقمعالمفاوضاتمنسلسلةمصر، فجرتفىالبريطانىاالقتصادى

السككخطوط، وإلقامةأسوانخزانإنشاءالستكمالاإلحتياطيةاإلعتماداتعنلإلفراج

1055Cromer to Revelstoke. 6 Dec. 1903, BA, 203076, Partners' File: Supplementary Set.
1056Mellini, Gorst, 55 – 56.
1057Quoted Ibid, 67.
1058Ibid, 72.
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وفرنسا، ثمإنجلترابين1902عامأبرمالذىالتجارىاإلتفاقذلكالجديدة، وتبعالحديدية
الماليةعلىالسيطرةفىبريطانيايدأطلقتالتى، 1904عامفرنسية – األنجلوالمعاهدة

، بالقيامالعامالدينصندوقسلطاتمنبقىماتحجيممحاولةعنهانتجوالتىالمصرية، 
أنإلىتوصلأنلبثماكرومرالموحد، ولكنالدينمنلجانبآخرضخمبتحويل

بعيدًا،حدًابلغت) األقصىالمغرب (مراكشحولوفرنساإنجلترابينالسياسيةالمناورات
التخلىعلىفرنسالحثالطريقفيها، مهدتطرفًانفسهكرومركانالتىالعمليةوهى
إنفاقبهايتمالتىالطريقة، علىالعامالدينصندوقفىاإلعتراضحقمنلهابقىعما

.المصريةاإليرادات

لكاسلمنحتالتىاإلمتيازاتمنوجورستكرومروعاهاالتىالدروسوكانت
دورًاجورستلعب1899ففى. األهميةمنكبيرةدرجة، على1898عاموجماعته
لتلكالدومينألراضىمماثلةبمشروعاتاألمامإلىيدفعأنمنكاسلمنعفىمحوريًا

لصالحمباشرةالدومينأطيانبيعيتمأنالسنية، مفضًالللدائرةبالنسبةقدمهاالتى
تمتالتىالمحاوالتبإحباطوجورستكرومرقيامذلكوتبع. المصريةالخزانة

إلىالخاصالمالرأسمساعىيحبطاإلحتكارأنمصر، بحجةحديدسككلخصخصة
، وفى1059الحديديةللسككالحكوميةاإلدارةفائدةمنيقلل، مماالمجالهذافىالمنافسة
فرنسية – األنجلواإلدارةوجودباستمرارالفرنسييندعمفىفائدتهلذلككانالحالتين
لمالودى، طالمااإلتفاقإطارفىترضيةسياسة، وهىالدومينوألطيانالحديديةللسكك

.المجالهذافىرسمىفرنسىتدخلهناكيعد

المصريةالدولةمصلحةعنكرومرفكرة
الدولةمصلحةعنالوضوحشديدةفكرةبلورةعلىشجعقدالجديدالوضعهذاولعل

منيعتبرمايحددالذىهووحدهكرومرأنأساسعلىمبنيةفكرةالمصرية، وهى
الخاصالمالرأسفىالثقةفقدانهذلكمظاهرأهمومن. المصرىاالقتصادمصلحة
تحتيظلواأنيجبالتجار "أنكتبفقد. الخاصةمشروعاتهفىالتدخلعلىلقدرته

1059Saul, La France et l'Egypte, 660 ff.
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الخطوطإنشاءفىالنظرعندالهندفىأثارهاالتىالقضيةإلىنعودوهنا1060"السيطرة
بهيقومأنيمكن، وماوجهخيرعلىبهتقومأنللدولةيمكنبماتتعلقوالتىالحديدية
.أفضلبصورةالخاصالقطاع

بإيقاعينموالكبير، فهومغزاهلهالمصرىلالقتصادالمركبةللطبيعةتقديرهأنكما
والطرقالشركاتمنالعديدأمامالعملمجاليفسحنفسهالوقتفى، ولكنهأسرع

المواردتوفيرعلىمقصورًايعدلماالقتصاديةاألمورفىفالتفكير. األرباحلجنىالجديدة
،البنوكبإدارةالخاصةالمسائليتضمنأصبح، ولكنهالعامالدينأقساطلسدادالالزمة
، والسياسةللعاطلينالعملفرصوالصناعة، وتوفيرالزراعةبينالتوازنوتحقيق
كرومروكان. اقتصاديةصعوباتتواجهالتىالكبرىالمشروعاتإزاءتباعهااالواجب

فكربها، فقدتامةدرايةعلىكانالتىالبنوكمثلاألمورتلكبعضمعللتعاملمهيأ
حدالبنوك"، علىبنك "أوللدولةمركزىبنكإلىالمصرىاألهلىالبنكتحويلبتالفى
نقديةسيولةتوفرمنللتأكدكلهالمصرفىالنشاطعلىاإلشرافحقله، يكونتعبيره

توفيرعلىقادرًايكون، حتىاألجلقصيرةأوالعاجلةالمطالبلمواجهةالبنوكلدى
عامفجأةبالمروفاةبعدالتحولذلكلتحقيقفرصةسنحتوقد. 1061المطلوبةالسيولة
مركزى،بنكإلىالمصرىاألهلىالبنكلتحويلالالزمةالخطواتفعًال، وبدأت1906
.1062تمامًاالموضوععلق، ثمكتملتاقدالخطواتتكنلم1907أزمةوقوعوعند
الدولةبدعمالخاصالقرارفىتتمثلاالقتصادفىالدولةلتدخلأخرىحاالتوهناك
أنيمكنماحولللتساؤلجديدمنوالتقطير، ليطرحللسكرالمصريةالعامةللشركة
.الخاصالماللرأستتركهالدولة، ومابهتقوم

المعلوماتوخاصةباإلحصاءاتاالستفادةمنيكثربدأكرومرأنأيضًاالمالحظومن
رفاهيةمنحققهومااالقتصادىالنمومقوالتإلىاإلشارةفى، 1897بتعدادالواردة

أمربلباإلحصاءاتكرومريهتمبمصر، لمعملهمناألولىالسنواتففى، للمصريين
فىكرومرأصبحاإلحتاللبقاءاستمرارمعولكناإلحصاء،مكتببإغالق1883عام

1060Cromer, "The Government of Subject Races", repr. In the Earl of Cromer, Political and
Literary Essays 1908 – 1913, (London: Macmillan, 1913), 51.

1061Cromer to Revelstoke, 22 Feb. 1906, BA, 203076, Partners' File: Supplementary Set.
1062Saul, La France et l'Egypte, 684, 688.
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اإلحصاءاتمادة، واستخدم1905عامالمكتبتأسيسفأعاداإلحصائية،إلىاألرقامحاجة
السكانعددبينالتوازن: البريطانيةبالهنداالقتصادىالتحليلفىيتمكانمانمطعلى
بمصرتوجدالأنه1906للعامالسنوىتقريرهفىبها، وكتبالمتاحةوالمواردالبالدفى

حافةعلىيعيشونالذينللسكانالمتزايدالتعدادمثلالحلعلىمستعصيةشبهمشكالت
مديرياتمنإثنتانأومديريةفهناك: للقلقمثيرةعالماتثمةأنغير. 1063المجاعة

هوللتصديرواحدمحصولعلىمتزايدعتمادا، وهناكبالسكانتكتظالبحرىالوجه
؛ إلتاحةفنىتعليمإقامةضرورةمنإليهتوصلماوراءالتفكيرذلك، وكانالقطن
إنتاجدعمالزراعة، وكذلكغيرأخرىمجاالتفىالريفسكانأمامالعملفرص
.1064الزراعىاإلنتاجلتوزيعكسبيلالسكرقصب

معينة، ومنحدودذاتمجاالتبوجودتفكيرهفىالهنديةبتجربتهكرومرتأثروتجلى
فىالتوسعإليها، وعدمالمصريينبعضتجاهامنوموقفهالصناعةالمجاالتتلكأبرز

األولبالمجاليتعلقالمتنامية، وفيماالوسطىالطبقةتطلعاتمعيتفقالذىبالقدرالتعليم
ولكسماثيويدعىبريطانيًاكرومرلتقىاعندما1895عاممرةألولالموضوعطرح

Matthew Wilksمصنعإلقامةالعموميةاألشغالنظارةمنترخيصعلىحصل
إلىيؤدىقدالمشروعهذانجاحألنبالقلقكرومرالقطنية، وشعرللمنسوجاتبالقاهرة

علىخطيرةنتائج "المشروعلذلكأنكمبرلىللورد، وكتبالمصانعمنغيرهقيام
أن، وذكر1065وبريطانيامصربينالجاريةالقطنفىالكبيرةوالتجارةالمصريةالمالية

وارداتعلى% 8نسبتهابلغتالتىالجمركيةالعوائدتفقدقدالمصريةالخزانة
ثمالنكشاير، ومنفىالمنسوجاتمصدرىتذمرإلىيؤدىقدالقطنية، مماالمنسوجات

القطنصادراتعلىالجمركيةالعوائدإلغاءإما: "ضروريينأمرينهناكأنلولكسذكر
.1066"محليًاالمصنعةالقطنيةالمنسوجاتعلىعاليةضريبةفرضوإما

1063AR 1905, PP (1906) 100, 500.
1064Ibid, 503.
106515 Apr. 1895, PRO, FO 141/311.
1066Ibid Also E. R. J. Owen, Lord Cromer andthe Development of Egyptian Industry, 1883

– 1907', Middle Eastern Studies, 2/4 (July 1966), 282 – 301.
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الظهورإلىالمسألةعادت، ولكنمشروعهفىقدمًاالمضىولكسيستطعلموهكذا
الذيناإلنجليزاألعمالرجالمنمجموعةإلىاإلمتيازفىحقوقهولكسنقلعندما

، فوجدوا1898عام" المحدودةالمصريةالقطنيةالمنسوجاتشركة "إلقامةخطةوضعوا
علىمعوقةضريبةفرضعدمطلبهمعلىوردًا. موقفهعلىمصرًازالالكرومرأن

الضريبة، وقالفرضعدماستحالةتأكيدإلىجورستكرومروجهالشركةإنتاج
بمصرالقطنيةللمسنوجاتمصانع؛ إلقامةبموجبهيسعونالذىالنظامإن "لهمجورست
ذلكولكن. 1067"تمامًاالحمايةضدتقفالمصريةالحكومةسياسةالحماية، ولكنيقتضى

الضريبةفرضأنأساسعلىخطتهمفىفمضواالمشروعأصحابعضدفىيفتلم
ثم، ومنحقوقمناألجنبيةاإلمتيازاتلهمتكفلهبمامساسفيهالمنسوجاتإنتاجعلى

عامالجديدةالمصانعبناءفىالعملوبدأ. 1068المختلطةالمحاكمإلىاللجوءيمكنهم
المصريينالعمالتدريببدأالنكشاير، كمامنوالفنيينالمديرينإحضار، وتم1900
.الجديدةاآلالتتشغيلعلى

للحيلولةأخيرةبمحاولةالشركةرئيسقام1901مارسفىبالمصانعالعملبدءوقبل
النكشاير، وتحفزتبالنجاحتكلللمجهودهولكنالشركةإنتاجعلىرسومفرضدون

قدرهاالقطنيةالمنسوجاتعلىإنتاجضريبةبفرضيقضىسومرموصدر. 1069للمواجهة
أنالورش)، علىفىالمنتجاليدوىالنسيجعلىتسرىوال (المصانعفىالمنتجة% 8

المختلطةالمحاكمإلىالشركةلجأت، عندئذالتالىالشهرفىبالمرسومالعمليسرى
.1070الحكمباستئنافاإلدارة، فأمرالسالحيلقلمكرومرأنالقضية، غيروكسبت
شركةعلىأصبحوبذلكالحكومةلصالحالعلياالمختلطةالمحكمةقضتالجميعولدهشة

1067Gorst to Little and Johnson, 8 Oct. 1898, enclosed in Cromer to Salisbury, 29 Oct. 1898,
PRO, FO 141/335.

1068For a copy of the relevant legal opinion, see de wiart to Garfallo, 4 May 1896, to be
found in Egyptian Cotton Mills Ltd, Copy of the correspondence with the Egyptain

Government Relating to the 8% Duty', enclosed in Lansdowne to Rennell Rodd, 9 Aug. 1901,
PRO, FO 141/361.

1069Atherton to the Directors, 8 Mar. 1901, in, Copy of Correspondence with the Egyptian
Government Relating to the 8% Duty.'

1070Cromer to Bergne, 2 May 1901, CP/2, FO 633/8.
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"والنسيجللغزلالمصريةاإلنجليزيةالشركة "باإلسكندريةومنافستهاالمصريةالمنسوجات
.مصانعهمامنتجاتجميععلىإنتاجرسم% 8تدفعاأن

تأثيرمنالمختلطة، والالمحكمةقرارعلىكرومرتأثيرمدىمنالتأكدنستطيعوال
المنسوجاتشركةعجزت، فقدالشركتانواجهتهاالتىالصعوباتفىاإلنتاجضريبة

الشركة، وقامت1907عامتصفيتها، وتمتبالذاتأرباحتحقيقعنالمصرية
خلفالذى (جورستقرارساعدهاثم1908حتىوالنسيجللغزلالمصريةاإلنجليزية

عدةالشركتان، وحددتسنواتخمسلمدةاإلنتاجرسومبتعليق) منصبهفىكرومر
اإلنتاجلتسويقتجزئةتجاروجودوصعوبةاإلنتاجيةالطاقةضعفمنهالفشلهماأسباب
علىتعمالنالشركتانكونأنغير. ربحًاأكثرالمستوردةالمنسوجاتبيعكانطالما
أنإلنهيارهما، كماأساسيًاسببًااإلنتاجرسمفرضمنيجعلاالقتصادىالنشاطهامش
الصناعة،ميدانقتحامافىيفكرمنكلأحبطقدبضراوةمحاربتهماعلىكرومرعزم

.المحاولةعناءيتحملالوجعله

علىواإلمبراطوريةاالستعماريةاإلدارةعنكرومرنظروجهةالقضيةهذهضحوتو
بصورةتنموسوفأنهاذاتها، معتقدًافىالحديثةالصناعةيعارضال، فهوالعموموجه

–معينةحاالتفى – سعىأنهشكوال. ومصرالهندمنكلفىالزمنبمرورطبيعية
الالزمةاألنابيببإنتاجقامتالتىسورناجالشركةدعمهمثلتنميتهاعلىالعملإلى

حسابعلىيتمأنيجبالالصناعةتشجيعأنيرىكانولكنه. 1071الصرفلنظام
غالبيتهمجتمعفىالفقيرةالجماهيرلكساءالالزمةالمنسوجاتمنالرخيصةالواردات

بريطانيامصالحبينتناقضًايرىيكنلمإمبريالىكحاكمأنه، كما1072الفالحينمن
فىريبونمعتبعهااالتىالسياساتعندفاعًاقبلمنذكرمانحوعلىومستعمراتها

إحتقاناتفىتسببقدالنكشايرمعالهنديةالتجاريةالمصالحتضاربأنتنبأوالقد "الهند
المتوقعمنالصددهذاوفى. 1073"لهانهايةالسياسيةأضرارعليهاتترتبقدوتوترات

إطارداخلنزاعقيامدونبالحيلولةواقتصاديًاسياسيًادورًاالحرةالتجارةتلعبأن
1071M. E, Yapp (ed.), Politics and Deplomacy in Egypt: The Diaries of Sir Miles Lampson,

1935 – 1937 (Oxford: Oxford university press 1997), 231 – 2.
1072Baring, "Recent Events in India", 687.
1073The Fiscal Question in India' in Cromer, Political and Literary Essays, 1908 – 1913, 331.
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يقدمواأنومصرالهندفىمعارضيهعلىالسهلمنكانذاتها، وهنااإلمبراطورية
البريطانية،المصالحلصالحالمحليةبالمصالحالتضحيةلزومهولطرحهنقيضًا

حدودفىالمستعمراتإبقاءفكرةلصالحالمحليةالصناعيةبالمصالحوالتضحية
.1074الزراعىاإلنتاجفىالتخصص

النظرإلعادةاستعدادًاأقلكرومرمصر، كانفىالتعليمبسياسةيتعلقاألمركانوعندما
نبدأأنالمناسبمنولعل. األهميةحسبترتيبهاويصعبمتعددةذلك، وأسبابآرائهفى

يكنولمخاصًامعظمهفىكان– صبيًاكرومركانعندما – إنجلترافىالتعليمنأبالقول
الحاكمهذايتجهأنالطبيعىمنكانولذلك1075الحكوميةالسياسةأدواتمنأداة

التعليمنسقهعلىيصاغأنيمكنالذىالنموذجعنبحثًاالهنديةالتجربةإلىاإلمبريالى
منالبريطانيةالهندفىالسائدةالفكرةفخفىالوقوعالسهلمنأصبحمصر، وعندئذفى
من" فائض "إيجادإلىيؤدىقدالنخبةإطارفىيدخلونالمنتعليمفىالتوسعأن

نحيازاوكان. السياسىالهياجفىيتسببونثم، ومنوظائفلهمتتوفرالالذينالمتعلمين
يثيرونمنيخرجالمصرىالتعليمأنرأىإنهحتىواضحًاالفكرةلهذهكرومر

منالمناسبالعددتخريجعنعاجزةالمصريةالمدارسكانتعندما، حتىالمتاعب
.1076اإلحتاللوضعهاالتىللتعليمالضيقةالحدودتلكفىالمعلمين

منالمتأخرةالعقودفىالهنديةالتجربةمنجاءالتعليميةالسياسةفىآخرتأثيروثمة
فىللتعليمالبريطانىالنموذجاستخدامإمكانيةمنالتشاؤمتزايدعشر، هوالتاسعالقرن

متطلبًاتعدالتىاألخالقيةوقيمهااألوروبيةالهويةبخصائصيتمتعونهنودتخريج
الذىاإلندماجىللنموذجذريعًافشًالذلكفىالبريطانيونرأىفقد. الفعالةلإلدارةأساسيًا
األفكارنتشاراإلىذلكإرجاعيمكنكلوعلى. وغيرهMacaulayماكوالىلهروج

األفكاربها، تلكالشديدعشر، والتأثرالتاسعالقرنأواخرفىالعنصرىبالتميزالخاصة
التعليممنالمستعمراتأبناءاستفادةاستحالةوربماصعوبةإلىذهبتالتى

1074e. g. "Report of the Organizing Committee for the First Egyptian National Congress', Pt.
111: The Economic Situation', in Minutes of the Proceedings of the First Egyptian National

Congress (Alexandria 1911), 30 – 1.
1075Kinsey, Egyptian Education Under Cromer, 79, 213 – 15.
1076Kinsey, Egyptian Education Under Cromer, 195 – 213.
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العلياالطبقةعناألوروبيةالحياةأسلوباستيعاب "نأملنرمقولةوكانت. 1077البريطانى
سلسلة "إلىحاجةفىبأنهمبالقولالطبقةتلكألفرادنتقادهاو" سطحيًاكانمصرفى

.العنصرىاالستعالءعنالتعبيرألسلوبنمطيًانموذجًاالمقولةتلك، كانت1078"فقرية

منالمحلىالتخوفالهندية، دعمهااألصولذاتالتحيزاتمنمجموعةنجدثمومن
فىالشديدالمصرى، والشحالتعليمىالنظامفىالبريطانىالمكونزيادةفىالرغبة
التى) مبادئنعدهاأنلناجازإذا (المبادئهذهكرومرأوضحوقد. التعليمعلىاإلنفاق
القوانينشورىمجلسلضغوطتعرض، عندماالتسعينياتعقدفىتفكيرهحكمت

نوعينوجودبضرورة، فقال19021079العامعنتقريرهفىالمصرية، وذلكوالصحافة
العلياوالثانوية، والمدارساإلبتدائيةالمدارسفىالطابعأوروبىتعليماألولالتعليممن

منالدراسيةالرسومالحكومية، وتحدبالمصالحللعملالالزمةالعناصر، إلعدادالثالث
فىمدى، ويتمثلأوسعفهوالتعليممناآلخرالنوعأما. التعليممنالنوعهذاعلىاإلقبال

خضوعهحالحكوميةمعونةعلىأحسنهايحصلقدالتى، 1080الريففى" الكتاتيب"
والعددللمعونةالالزمةالماليةاإلعتماداتوفرةعلىتوسعهتوقفمشروع، وهوللتفتيش

.المعلمينمنالمناسب

الحكومةأنإلىكرومرذهب، فقدالتشوهمنقدرعلىبمنطقاالتجاههذاتبريروتم
منأعدادتخريجالخطأمنأكفاء، ولكنوموظفينجيدإدارىجهازإلىتحتاجالصالحة
الحكوميةالمدارسأناإلنطباعإعطاء، أوالموظفينإلىالحكومةحاجةتفوقالمتعلمين
الرسوماستخدمتثمالحكومية، ومنبالوظائفاإللتحاقإلىالطريقبدايةهىاإلبتدائية
أولياءتنفيرفىكرومراستمر، كماالمدارستالميذعددمنللحدضبطكأداةالدراسية

الناحيةمننفعًاأجدىالفنىالتعليمأنعلىباإللحاحالثانوىالتعليممنالتالميذأمور
األمورإلىنظروامعقولة؛ ألنهمالسياسةتلكرأواقداإلنجليزيكونأنالعملية، والبد

الذينالتعليملرجالتحديًاتمثلكانتالجيدة، ولكنهاواإلدارةالعاماألمنزاويةمن

1077Ibid, 86 – 7.
1078Milner, England in Egypt, 321, 328.
1079PP (1903), 87, 1008 – 14.
1080Cromer to Freemantle, 17 Dec. 1896, CP/2, FO 633/8.
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فىاآلخذةالمصريةالوسطى، وللطبقةذاتهحدفىكقيمةالتعليمبضرورةيؤمنون
.ألبنائهاأفضلعملىمستقبلإلىتتطلعالتىاإلتساع

التعليمية، رغمسياستهتنفيذيتولىمنأنسبمنعتبارهابدانلوبإلىكرومررتاحاو
النقدتحملعلى، وقدرتهمنهيطلببمااإللتزامعلىالمحدودة، لحرصهقدراتهمنيقينه

تبعهااالتىالطريقةعلىوافققدكرومريكونأن، والبد1081لهيتعرضالذىالشديد
عاممنذالنقدمنالمزيدأثارتالتىالطريقةاإلنجليز، تلكالمعلمينختيارافىدانلوب
أنتبيناإلنجليز، فقدمنالجامعاتخريجىتعيينسياسةبهااستبدلتعندما1903
إلىللقفزقدمموضعالمصريةبالمدارسالعمل، ويستخدمللتدريسيصلحالمنهمالكثير
أخلمماالتعليمفىبقوامنهمالكثيرينأنغير. 1082الحكوميةالمصالحفىأخرىوظيفة

الثانويةبالمدارساإلنجليزالمعلمينعددإزدادتمامًا، فبينماالمعارففىبالتوازن
المعلمينعددإنخفض، 1906 – 1896بينفيمامعلمًا120إلى57منالفنيةوالمدارس
مراكزالمصريينتولىدونحالدانلوبأنكما. 1083معلمًا98إلى128منالمصريين

فكرة، وهىالعملهذابمثلللقيامكفاءتهمضعفمنخوفًاالمدارسإدارةفىمهمة
.1084أفقهضيقعكست

لإلهتماماستعدادعلىآخرإمبريالىحاكمأىكانإذامامعرفةبمكانالصعوبةومن
يتعرضلمأنهالمؤكدكرومر، منحالةففى، للتعليمأفضلفرصالمصريينبمنح

سبيلوعلى. 1085التعليممجالفىالمزيدلتقديماآلخرينمستشاريهأودانلوبمنلضغط
فىإنجلترا "كتابهفىالتعليمعنكتبهاالتىالقليلةللصفحاتعنوانًاملنرختارا، المثال

اقتصاديًانموًاشهدتالتىالفترةأنغير". اإلصالحفىوالغاياتالنوافل "مصر"، هو
عددفىزيادةسنويًا، شهدتنسمةألف125بلغتالسكانفى، وزيادةمسبوقغير

عامتلميذًا8520إلى1892عامتلميذ6800منالحكوميةاإلبتدائيةالمدارستالميذ

1081Kinsey, "Egyptian Education Under Cromer", 250 – 1.
1082Humphery Bowman, Middle East Window (London: Longmans, Green 1942) 38 – 41.
1083Kinsey, Egyptian Education Under Cromer', 308.
1084Ibid, 398.
1085Kinsey, "Egyptian Education Under Cromer", 202 – 3.
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.1086تلميذمائةيتجاوزلم1902عاماإلبتدائيةالشهادةعلىحصلوامنعدد، ولكن1905
منبالمائةواحدعنيزيدالالتعليمعلىاإلنفاقأن1902للعامكرومرتقريرويعترف

.1087بالموازنةالمصروفاتبند

سياسةعلىالهجومفىيتحدونمواقعهمختالفاعلىالمصرييننجدأنعجبفال
أبناءمنمحدودلعددإالمتاحةليستالتعليمفرصةأنإلىالتعليمية، فذهبواكرومر

الالوطنية، بينماوالثقافةبالتاريخاإلهتمامدوناإلنجليزيةباللغةيتمالتعليماألثرياء، وأن
منشابهاماعلىالكتاتيبسوىللتعليممجاًالأمامهمالمصريينمناألعظمالسواديجد

الشعورعلىالتامالقضاء "التعليميةالسياسةمنالهدفأنكاملمصطفىقصور، ورأى
موظفينتخريجإلىتهدفالسياسةتلكأنإلىعبدهمحمدالشيخوذهب1088"الوطنى
،1089والوجدانىالخلقىوالتهذيبالمناسبالتعليمتقديمإلىتهدفوالبالحكومةللعمل
إنتقد، فقدالكتاتيبقاعدةتوسيعإلىكرومراتجاهيمتدحكانالسيدلطفىأحمدأنورغم
المحيطالسياسىالعالمدراسةالمصرى، وإهمالهاإلنتماءدعمإلىإلفتقادهالتعليمىالنظام

.1090بمصر

الثانىوالزواجالوحدة
منخالمكانإلىالبريطانىالمعتمد، داروالحزن، والوحدةإيثلوفاةحولت
بمهامباإلنشغالالحالةتلكمنللهروبسبيًاليلتمسأنكرومروحاول. 1091السعادة
صغيركتابلديهتجمعحتىاإلنجليزيةإلىاليونانيةاألشعاربعض، وبترجمةمنصبه
تلكفىكرومرعندالعمللعاداتوصفًابويللناقدمي، و1903عامأصدقاؤهتبادله
مهمالت"، "منهاواحدةعلىكتبساللثالثالطاولةعلىيضعاللوردكان: "األيام
نحو" الديوان "سلةتفريغيتمالنظر"، وكلنتحت "الثالثةوعلى" الديوان "الثانيةوعلى

1086Milner, England in Egypt, 303; Marlowe, Cromer in Egypt, 290; Reid, Cairo University
and the Making of Modern Egypt, 18.

1087Ibid.
1088Mustafa Kamil, Egyptiens et Anglais (Paris: Perrin 1906), 28.
1089Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt: A Study of the Modern Reform

Movement Inaugvrated by Muhammad Abdouh (London: Oxford University Press 1933)
196.
.1908ديسمبر، 6ونوفمبر، 23سبتمبر، 15الجريدة، 1090
1091Letter to Rennell Rodd, Apr. 1900, quoted in Zetland, Lord Cromer, 287.
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علىجرسهناكجديد"، وكانمنمرةكلفىليمألهاالواحداليومفىمرةالعشرين
قرعهوقد. لمكتبهالمجاورةالحجرةفىالديوانموظفىالستدعاءكرومريقرعهالطاولة

حجرةإلىمكتبهمنيخرجالساعة، وكانونصفساعةخاللمرة18– يومذات– 
.1092سؤاًاليسألأونكتةليروىواألخرىالفينةبينالديوانموظفى

ولداهفيهايحضرالتىاأليامعدا، مااألياممعظموحدهالعشاءطعاميتناولكرومروكان
فىالعشاءبعدمافترةيقضىوحيدًاالعشاءيتناولعندما، وكانلزيارتهأخيهإبنةونينا

زداداو. 1093فراشهإلىيأوىعندماالليلمنتصفحتىالبيانوعلىوالعزفالتدخين
هوراسوالحظ. 1094صحبتهمإلىيرتاحالذينالقالئلمنعتبارهاببويلبهارىرتباطها

كرومرمعالتواصلالسهلمنيعدلمأنه– 1900عامالقاهرةإلىعادالذى – رامبولد
ترككما. 1095"رئيسناوبينبينناحائًاليقفبويل "أصبح، فقدقبلمنالحالكانتكما

هذاووسط". السخافاتمنمجموعة "إالعندهالقاهرةمجتمعيعدفراغًا، فلمإيثلغياب
زادثانية، وربماالزواجعلىلحثهكرومرعلىدائمةضغوطهناككانتالكئيبالجو

إيثلشقيقةفيننشياووفاة1900أكتوبرفىنينازواجبعدذلكإلىبالحاجةشعوره
فىوكان1901عاماألولىللمرةتزوجتومأخيهأن، كما1900نوفمبرفىثقتهوموضع
.عمرهمنوالستينالثانية

عروسه، وكانت1901خريففىوالزواجالخطبةإلىكرومرإسراعيفسرذلكولعل
تربطها– الواقعفى – وكانت. الرابعباثالماركيزبنتThynneتاينكاترينالليدىهى

الزواجكرومرقرارأنبلنتويرى. 1096لهاصديقةكانت، كمابإيثلبعيدةقرابةصلة
إيثلقبرعلىالزهورمنإكليًالليضعبورنماوثيزورأنمقررًاكانمفاجئًا، فقدجاء
.1097فجأةتمتالخطبة، ولكنجورستللقاءباريسإلىيتجهسبتمبر، ثممنتصففى

109223 Mar. 1900, BP, box B, File 3.
1093Boyle to Mrs Boyle, 29 Sept. 1901, BP, box B, File 3.
1094Zetland, Lord Cromer, 287.
1095Quoted in Gilbert, Sir Horace Rumbold, 40.
1096Boyle, Boyle of Cairo, 148; Charles Douglas – Home, Evelyn Baring: The Last proconsul

(London: Collins, 1978), 18 – 19. Cromer's Cousin Harriet Ashburton had married
Katherine's.

10974 Oct. 1901 Blunt, My Diaries, 425.
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فىإليها، وكتب1098بهامتيمًاكانأنهلكاترينوجههاالتىالقصيرةالرسائلمنويبدو
علىقطتندمى، ولنوروحىقلبىأعماقمنأحبك: ".. الزفافعلىالسابقةالليلة

.1099"عليهاتقدمينالتىالخطوة

الحفل، وحضرلندنفىسكويرببورثمانتوماسسانتبكنيسةالزواجمراسمتمتوقد
وزميلهإما، وصديقهوإبنتهنورثبروكاللوردرأسهموعلىأقاربهوبعضكرومرأبناء

بمنزلاالستقبالبقاعةالعروسينهداياوعرضت. 1100وزوجتهليالألفردبالهندالسابق
العروسانوقضى. 1101لكرومرالملكأهداهالفضةمنحاملبينهاومنكاترينوالدة

محطةغادرا، ثمنورفلكفى) كرومرشقيق (تومببيتلزواجهمااألولىالثالثالليالى
إيزيسبالباخرةلحقاحيثبرنديزىإلىطريقهمافىبلندنللقطاراتكروستشارنج

.بورسعيدإلىالمتجهة

شعرأنهرامبولد، فيذكرالحدثبهذاسعدواقدالبريطانىالمعتمدداررجالأنويبدو
،اآلنعليههومماأسعديومًايكنلمكرومرأنلوالدهالنبأ، وكتبتلقىعندماباإلرتياح

نتباههالفتلرامبولديتيحمماكرومرعلىبويلتأثيرمنيقللسوفالزواجذلكوأن
كانتماإلىأعادهاالدارإلىكاترينوصولأنبويلالحظ، كما1102بهثقتهواستعادة

فىكرومرمعكاترينشتركتا، و1103طبيعتهإلىعادالعجوزاللورد، وأنقبلمنعليه
.1104الشاطئرمالعلىالجرىأحبت، كماالنيلضفةعلىالمشىحب

كاترينلتقىاالذى – رامبولد، فيذكرقبلمنعليهكانتعماإختلفتاألحوالأنغير
، شديدةاألفقللنظر، ضيقةالفتةتكنلمأنها– بكرومرخطبتهاقبلإنجليزىشاىبحفل

رقيقة "ستورسرونالدرآها، بينما1105الحرجةاألوقاتفىالتصرفتحسنالعناد، وال
وقيل. 1106"االجتماعيةوالحياةبالدبلوماسيةكثيرًاتهتمالولكنها... المظهرنبيلةاإلحساس

1098CP/5, box 1, File 1.
1099CP/5, box 1, File 1.
1100The Times, 23 Oct. 1901.
1101Ibid' Daily News, 22 Oct. 1901.
1102Gilbert, Sir H. orace Rumbold, 43.
1103Boyle to Mrs. Boyle, 31 Oct., and 6 Nov. 1901, BP, box B, file 3.
110423 Nov. 1901, BP, box B, file 3.
1105Gilbert, Sir Horace Rumbold, 42 – 3.
1106Storrs, Orientations, 53.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

378www.RaoufAbbas.org

تنعسكانتإنها، حتىوالفوضىاإلهمالمنبقدرالمعتمددارأمورأدارتإنهاأيضًا
إلىالتحدثترفضكانتوالدتها)، وأنهاتفعلكانتمثلما (العشاءحفالتحضورهاأثناء

.Grigg1107جريجإدواردالسيرعداماأغبياءجميعًابالقاهرة، وتراهمالبريطانيةالجالية

الزوجةقبلمنتديرهكانتبيتشئونإدارةتولىكاترينعلىالسهلمنيكنولم
صورةبالدار، فظلتيتغيرلمشيئًاأن، وخاصةالجميعبتقديرتحظىكانتالتىاألولى
،لشابينأبزوجةأصبحت، وقد1108أماكنهافىباقيةالتذكاريةالصورمنوغيرهاإيثل

البريطانيينمنالعديدتجاهبهاالقيامكرومرعلىالتىاالجتماعيةالواجباتعنومسئولة
جذابة،البعضقصور، رآهامنأداءهاشابماورغم. والمصريينواألوروبيين

 –رتشموندإرنستويذكر. 1109المحليةالخيريةبالمؤسساتهتماماوحيوية، وذات
.1110بعطفهاوتشملهمبالضعفاءتهتمعظيمةإمرأةأنها – باألشغالالموظف

عنالكثيريعرفكانأنه، فالبدنفسهكرومرنظروجهةعلىالوقوفالصعبومن
فينسيا،فىالميالدأعيادلقضاءمعهوحدهايصطحبهاوالدهاكانحيثالغريبةنشأتها
منالقلقيعكسقدمماالمرايافىكثيرًاالتطلعالثالثبناتهاعلىتحظرأمهاوكانت

قبل – العزلةحياةفىسعيدةكانتأنهاأيضًايعلمكما. 1111الجمالالمتواضعةطلعتهن
ليست) أخيهاقولحدعلى (، وأنهاألبانسانتفرستالخاصمنتجعهافى– الزواج

ولكنها. 1112بلندناألوالدبأنديةإشتغالهاحدإلىالخيريةاألعمالإلىميالةمتعلمة، وأنها
، كماإسترلينىجنيهآالفعشرةثروتهاقيمةالثراء، بلغتمنكبيرةدرجةعلىكانت
كرومريكونأنوالبد. 1113البريطانيةاألرستقراطيةبنخبةوثيقةصالتذاتكانتأنها
.القلقمنالكثيردونالرسميةحياتهمناالجتماعىالجانبإدارةعلىبقدرتهاوثققد
علىإقباًالأكثروجعلهكرومرمعنوياتمنرفعالزاوجأنعلىالدليليقدمبويلأنكما

1107Douglas – Home, Evelyn Baring 19.
1108Boyle to Mrs Boyle, 31 Oct. 1901, BP, box B, file 3.
.أطفالهنرعايةيجدنالالمصرياتالزوجاتأنكرومرإعتقد1109

Cromer to Graham, 14 Oct. 1901, CP/2, FO 633/14.
1110Richmond to Murai Lubbock, 3 June 1906, RL.
1111Douglas – Home, Evelyn Baring, 17 – 18.
1112Alexander Thynne to Katherine Cromer, 28 Jan. 1902, CP/5, box 1, file 2.
1113Douglas – Home, Evelyn Baring, 18.
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Marcusأرجنتاريسماركوسللشاعراليونانيةعنلقصيدةترجمتهأيضًاذلكالحياة، من

Argentaris1114"والعالمالحب "، عنوانها1903عامنشرها.

المتبادلة،المشاكساتمننوعإلىتحولإليهما، ولكنهسبيلهعرفأنالتشاحنلبثوما
منعليهعتادتاوماالهجائيةأخطاءهاينتقدوكرومرالشرابفىإسرافهتنتقدفكاترين

لعله" زوجتىإلى "عنوانهاقصيدةفىذلكعنعبررسائلها، وقدعلىالتاريخكتابةعدم
.19021115عامنهايةنحوكتبها

26برقمبلندنالجديدبيتهمافىاألولبالقاهرة، وصيفهمااألولشتاءهماالزوجانقضى

للحصولأكسفوردكرومرزاربإسكتلندا، ثماأليامبعضقضاء، معستريتويمبول
– Aix – Lesليبانإكسإلىأغسطسفىمعًايونيو، وتوجهانهايةفىفخريةدرجةعلى

Bainsمعرضلزيارةجورستمعذهب، ثمالنقرسمنبمياههاكرومرليستشفىربما
رسمًاالمعروضةاللوحات، وتضمالسابقالخريففىبدأالذىسارجنت. سنجرجون

.1116لكرومر

لسارجنتترجموامنأهم، ولكنالرسمهذاعنكرومرإنطباعجورستلنايسجلولم
أنسبكتاتورمجلةنقادأحدوكتب. 1117أعمالرجلهيئةعلىفيهابداكرومرإنيقول

مصرحكممنأعظمأصبحالذىاإلنجليزىالرجلشخصيةإبرازفىينجحلمالرسم
التىاللوحةتلكفىكرومربهاظهرالتىالصورةأنبلنت، ورأى1118الفراعنةأياممنذ

.1119كرومرمنشخصيًالهثأربمثابةجاءتسارجنترسمها

معأسوانخزانفتتاحاحفلبحضوربمصر، قاماوكاترينلكرومرالثانىالشتاءوخالل
ذهبا، ثم1902ديسمبرفى) بعدفيمامارىوالملكةالخامسجورج (يوركودوقةدوق

1114Cromer, Paraphrases and Translations from the Greek, 8.
1115Cromer "Occasional Verses", CP/5, box 5.
1116Gorst, Diary, 24 Sep. 1902, GD. The portrait is at present on loan from the National

Portrait Gallery to the British Embassy in Cairo.
1117Charles Merrill Mount, John Singer Sargent: A Biography, (newyork W. W. Norton

1957), 190.
1118Quoted in William Howe Downes, John S. Sargent: His Life and work (Boston: Little,

Brown, 1925), 209.
111916 May 1903 Blunt, My Diaries, 469.
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جنوحبسببالميالدعيدعشاءفاتهمقدكانالميالد، وإنعيدإجازةلقضاءالخرطومإلى
قاربجاءحتىكذلك، وظلتاألزرقالنيلفىيومنزهةبهايقضونكانواالتىالسفينة

علىكانماكلإلتهامفىوقتهمالجميعليسحبها، وقضىالليلمنتصفعندعسكرى
بتقليدجورستقام، حيثالرسمياتعنالبعيد، والمزاحالورقولعبطعاممنالسفينة

.1120كرومرحركات

بويل، ويذكرونجتهصحباألبيضالنيلفىباإلبحاروجماعتهكرومرقامذلكوبعد
.1121تأليفهممنالطريفةاألشعاربتبادليتسلونكانواأنهم) المجموعةضمنكانالذى(

فالداالكونتيسةهىلكاترينصديقةأثناءهاخطبأنهبالرحلةبويلسعادةمرجعولعل
الشاطئعلىوالزرافالفيلةقوافلمشهدكرومريذكرقصير)، كمالوقت (جليشن

الذكرياتومن. 1122الحشراتلدغاتسوىيشكبالسفينة، ولمأحاطتالتىالنهروأفراس
فىرغبتهممبدينالسفينةإلىالبشرلحومأكلةمنقبيلةأفرادبعضصعودالطريفة
.1123البيضالنسوةوجوهمشاهدة

، وكانتبلندنوالدتهابمنزل1903سبتمبر29فى) إيفلن (األولطفلهاكاترينووضعت
لهايكتبكرومر، وكانالغرضلهذالندنإلىمتجهةمايوفىالقاهرةتركتقد

للطفلالحليبأنواعأجودعنالحديثجانب، إلىوقلقهأشواقهعنمعبرًاباستمرار
يعودأننوفمبر، قبلفىالقاهرةإلىأمهمعإيفلنالرضيععادالنهايةوفى. 1124الوليد

كاترينمشاعركرومرووصف. مايوفىالطقسحرارةمنهربًالندنإلىمربيتهمع
.1125نظمهمنبقصيدةطفلهاغيبةفى

فىالطقسحرارةإرتفاعبدايةمعلندنإلىمربيتهصحبةالطفلإرسالعمليةواستمرت
كتبت1906عامالفصحعيدبمصر، وفىكرومرخدمةمنالباقيةالسنواتطوالأبريل
:مربيتهمعيقيمكانإسكتلندا، حيثإلىأرسلتهخطابًاكاترينإليه
1120Boyle, Boyle of Cairo, 111 – 12.
1121Quoted Ibid, 106.
1122Quoted in a memoir entitled Evelyn: Earl of Cromer, for the British Academy, by Lord

Sand erson Proceedings of the British Academy 8, 25 n., Copy in CP/2, FO 633/43.
1123Address to dinner of the Royal Geographical Society, 26 Sept. 1911, CP/2, FO 633/28.
1124Lelters in CP/5, box I, File 1.
1125Douglas – Home, Evelyn Baring, 15 – 16.
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بدونكيطاقالأصبحالبيتإنحتىكثيرًانفتقدكإنناالصغيرالعزيزطفلى"
عنقرباطويضعوحدهذقنهيحلقفيها، ووالدكصوتالساكنةنومكوحجرة

حتىمعناالبقاءبوسعكوكان.. لطيفًاالجوكانلقد.. وأصفرأحمرأحمر، وأحيانًا
.1126"اآلن

1904عامالفرنسية – اإلنجليزيةاإلتفاقية
اإلعتراضوإنهاءالكاملالمالىالتحررتحقيقإمكانيةفىاآلمالفاشودةأزمةحلأحيا

الدينصندوقطرفلمصرالتىالمتزايدةالنقديةاإلحتياطاتاستخدامعلىالفرنسى
للفرنسييننقوللكىالوقتيحنألم "1898نوفمبرفىسولسبرىكرومرسأل، وقدالعام

كانتالمشكلة، ولكن1127مقبولة ؟"تعدلممصرفىطريقنافىيضعونهاالتىالعقباتإن
هوالبديل، وكانذلكمقابلالفرنسيينإلىيقدمونهمايدهمفىليساإلنجليزأنإلىتعود
يصبحعندماالعامالدينمعظمتحويلعلىبالعملالفعاليةمحددالعامالدينصندوقجعل
جعلإلى– ذاتهحدفى – التهديديؤدىأنيأملكرومر، وكان1905عامممكنًاذلك

.1128موقفهميراجعونالفرنسيين

مراكشسلطنةفىالفرنسيةالمصالحتزايدطريقعناإلنفراجةجاءتالنهايةوفى
وغيرهاالمسألةتلكحولالفرنسيةاإلنجليزيةالمباحثاتبدأتوقد). األقصىالمغرب(

إالالمباحثاتفىإيجابيةنقلةتحدثلمولكن. 1902عامفىاالستعماريةالمسائلمن
القضاياضمنمصرمسألةالفرنسىالخارجيةوزيرCambonكامبوأدرجعندما

البريطانىالخارجيةوزيرالنسداوناللوردمعبشأنهابالتباحثقامالتىاالستعمارية
منفطلبتسويةإلىللتوصلمالئمةالظروفأنيدرككرومر، وكان1903عامالجديد

،طفلهمولدإنتظارفىبلندنعندئذ، وكان1129تضيعالمتاحةالفرصةيدعالأنالنسداون
،الفرنسىالجانبمعالنسداونمباحثاتعليهقامتالذىاألساسشكلتامذكرتينفكتب
تريدهماكلله، معددًاجتماعاكلقبلالنسداونمعالتشاوربلندنوجودهلهوأتاح

1126BP, Durham University, File GRE/I/153.
112728 Nov. 1898, SP, A/55.
1128Cromer to Landsdowne, 7 July 1903, CP/2, FO 633/6.
112917 July 1903, quoted in Marlowe, Cromer in Egypt, 247.
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دبلوماسيةمهمةأهمكرومروعدها. 1130المغربفىعنهتتنازلمصر، ومافىبريطانيا
.1131بعيدزمنمنذبريطانياتناولتها

)، وكان1903ديسمبر (لندنفىمهمةلجورستالقاهرة، رتبإلىكرومرعادوعندما
معهحامًالوباريسلندنبينالمكوكيةجورسترحالتشديدبقلقينتظرأنعليه

أنالقلقبمصر، يساورهيتعلقأقلهاكانالتىاالستعماريةالمسائلبشأناإلنفاقمسودات
الرأىسخطتفجيرعلىمصر، فتعملفىالفرنسيةالجاليةإلىيدورعماشئيتسرب

هىالمهمةالنهائيةالعبارةوكانت. 1132سلبيةآثارمنذلكعنينجمبماالفرنسىالعام
جورست، وأرسلمعينلزمنتحديددونمصرفىالبقاءبريطانيابحقفرنساعترافا

التىاإليضاحيةالمذكرةوصلتعندماإليها، ولكنيرتاحالتىبالصياغةإقتراحًالكرومر
،1904أبريل8فىبالفعلتمقداإلتفاقيةعلىالتوقيعالقاهرة، كانإلىجورستكتبها
ولكن. 1133أثرأىلذلكيكنالصياغة، فلمإلىاإلرتياحلعدمردكرومرأنورغم

الجاللةصاحبةحكومةبهتقومعملأىعلىاإلعتراضبعدموعدواالفرنسيين
يعنى، مماالبريطانىاإلحتالللنهايةموعدتحديدتطلبمصر، وأالفىالبريطانية
.1134تشاءحسبمامصرفىبريطانياببقاءإعترافًا

باإلتفاقيةيرفقخديوىمرسومنصعلىالفرنسيونوافقالماليةباألوضاعيتعلقوفيما
المصرية،الماليةتنظمالتىالمراسيملكلالجزئىأوالتامباإللغاءلها، يقضىكملحق
،الدينخدمةمتطلباتعنتزيدالتىمواردهااستخدامفىالمصريةالحكومةيدوتطلق

عدا، مامنفصلينعتمادينافىالدينصندوقلدىالموجودةاألرصدةعنأفرجتكما
لخدمةالالزمةالمواردفىيحدثنقصأىلمواجهةحتياطىاكعليهاإلبقاءتممحددمبلغ
نصفيعادلبماجنيهماليينستةعلىالمصريةالحكومةحصولذلكعن، ونتجالدين
.1135سنويةإيراداتمنتحققهما

1130Roberson, "Judicial Reform", 239 – 40.
11311 Nov. 1903, CP/2, FO 633/6.
1132Zetland, Lord Cromer, 280.
1133Ibid, 281 – 4.
1134"Declaration Respecting Egypt and Morocco:, PRO, FO 371/68; Zetland, Lord Cromer,

284; Marlowe, Cromer in Egypt, 251.
1135Ibid, 252.
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كرومر،منجزاتمنالفرنسيةاإلنجليزيةاإلتفاقيةفىببريطانياالمتعلقالقسماعتبروقد
الدبلوماسىالعملبمعظمقامالذىلجورستيحسبأنيجبالفضلمنالكثيرلكن

بالخارجيةأعلىوظيفةإلىبترقيتهذلكعلى، وكوفئوباريسلندنبينالشاق
خبراتهنطاقلتوسيعجورستأمامالفرصةإلتاحةكرومرخطةتلكالبريطانية، وكانت

.1136منصبهفىكرومرليخلفمصرإلىيعودأنقبلالبريطانيةاإلمبراطوريةبشئون

1136Mellini, Gorst, 73 – 74.
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عشرالسادسالفصل
الموقفإحتدام

)1904 – 1907(

األحزانتراكم
مهدت، فقدلهشخصيًانصرًا1904عامالفرنسية – اإلنجليزيةاإلتفاقيةكرومررأى

المانعبإعتبارهااألجنبيةاإلمتيازاتإلغاءوهو، أالالنهائىهدفهلتحقيقأمامهالطريق
وقدمصرعلىالبريطانيةالسيطرةإحكامطريقفىعقبةيقفالذىاألخيرالدولى
).1907 – 1904 (بمصرفيهامكثالتىالثالثالسنواتطوالالشاغلشغلهذلكأصبح
إزدهارًاشهدتالثالثالسنواتتلكألن– األقلعلىمحدودةلفترة – محظوظًاوكان

العامالقنصلأسماهلمانتيجةواإليجاراتاألراضىأسعارفيهقفزتكبيرًااقتصاديًا
.1137"العقاريةالقروضفىالمستثمرالمالرأستدفق "األمريكى

قدرتهمنحدتمعينةعواملمعهاجلبتوقائعالسنواتتلككرومر، شهدتحظولسوء
تقدمهبينهامنكان. صنعهمنكاناآلخرضًا، وبعضهارعبعضها، جاءالتصرفعلى
العديد "استشارأنه1905أبريلفىالنسداونإلىكتب، فقدصحته، وتضعضعالسنفى

:أنه، وهونفسهالشئلهقالواالذين" األطباءمن

إلتزمتلوسنواتعدةأعيشقدوإننىعندى، عضويةمشكلةهناكليس"
أستطيعالقواى، وأنىاستنزفأننىعلىأجمعوا، وقدبصحتىوالعنايةالحرص
هذامثلفىشهورتسعةلمدةبهأقومالذىالعملعبءتحملفىقدمًاالمضى
".التخفيفإلىيتجهيتزايد، والالعملولكن... المناخ

1137"Report on the Present Prosperity of Egypt', in Iddings to Bacon, 12 Jan. 1906, US
National Archives, II, Washington DC, State Department, RG/59, T 41/24.
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ثالثةمنبدًالسنويةإجازةشهورأربعةعلىحصولهحالةفىبأنهرسالتهكرومروختم
خدمةمنبعدهايستقيلأخرىسنواتستالعملفىاالستمرارشهور، يستطيع

.1138الحكومة

ولدهإلىكتب، فقدأجلهبدنومنهإحساسًايعدأنيمكنماعلىأيدينانضعأنونستطيع
علىممتلكاتهتوزيعفىيفكربدأ، أنه1905صيفإسكتلندافىمنتجعهمنروالند
علىتزيدالتى" السيرةعلىمالحظات "كتابةنفسهالعاممنأغسطسفى، وبدأأبنائه

بمسيرةعلمًااألبناءيحيطأن "إلىبذلكيهدفإنهمقدمتهافىصفحة، وقالاألربعمائة
لهاالتهذيبية، ومعلومات، والدروسوالطرائفالمذكراتمننوعًاتضموهى1139"أبيهم

ستوركسحتلاالسواء، فعلىوالردئمنهاعرفها، الطيبالتىالشخصياتعندالالتها
إسماعيلالخديوالثانىالنصففىجاء، بينمااألولالنصففىمكانهماونورثبروك

أىيعرفهاالتىمصرفىاألمورحقائقيجهلالذى "وجالدستونوالقاتل"، واللصالمبذر"
وبذل1140"والحكمةالجنونبينعقلهيتأرجحالذىالسكير "وجوردون" للصحفقارئ

مبذر، لممستهترشابشأنإلصالحالخلقيةالدروسمنإطارفىحياتهلوضعمحاولة
أنفىوالرغبةالشاقالجادالعمل، حولهللمتعة، أرعنالجيد، محبالتعليممنحظًاينل

.آخرإنسانإلىإيثلبحبجديرًايكون

إجازةمنالقاهرةإلىعودتهبعد– واضحةبصورة – صحتهعلىالقلقيساورهوبدأ
وزيرمنصبتولىقبولهعدمعنعتذراعندماالعذرإللتماسسبيًال، واستخدمهالصيف

بانرمانكامبلبرئاسةديسمبرفىتشكلتالتىالجديدةاألحراروزارةفىالخارجية
Canpbell – Bannerman .الإننى: "ريفلستوكاللوردقريبهإلىكتابفىذلكشرحوقد

1141الدنجيةحمىمنعانيتلقد.. طويللوقتالخارجيةفىالعملبزماماإلمساكأستطيع

يكنلميعانيهكانماأنروالندولدهأبلغبأسبوعينذلكوبعد1142"تمامًاايقواتهدالتى

1138Cromer to Landsdowne, 30 Apr. 1905, Quoted in part in Zetland, Lord Cromer 288 – 9.
1139BN 370 – 1.
1140BN 242 – 3, 312.
.المترجم) – الركبأبو (العامة، ويسميهاالضنكبحمىتعرف1141
114215 Dec. 1905, CP/3, Barings: Partners Files, Lord Cromer, 1899 – 1908.
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للدفتاريامضادبمصللهالطبيبحقننتيجةالحرارةفىإرتفاعالدنجية، ولكنهحمى
.1143ذراعهفىاألعصابإلتهابعالجبغرض

زادقولونىأومعوىلتهابامنيعانىبدأعندما1906عامسوءالصحيةحالتهزدادتاو
مصرفىالبالدإدارةفىألسلوبهاإلنتقاد، وتصاعدالعملالتوتر، وضغطحدتهمن

يعدلمكرومرأوجدهالذىالواحدالفردحكمنظامأنالجلىمنوأصبح1144وبريطانيا
يتعلقمابحملها؛ فهناكينوءأعباءكواهلهعلىألقىأنهمصر، كمالحكماألمثلالسبيل

نتيجةاألموالوفرةمعاإلداريةالتعقيداتفىزيادةهناكأمور، وأصبحتمنبالسودان
اإلنجليزيةاإلتفاقيةإبرامبعدالعامالدينبصندوقاإلحتياطيةاألرصدةعناإلفراج

كبير، كمابقدراالجتماعيةالخدماتمجالفىاالستثمارإلىالحاجةوإزديادالفرنسية، 
األجنبية، وكاناإلمتيازاتبإلغاءاألسمىهدفهتحقيقأجلمنالكثيريفعلأنعليهكان
ولكن. جوارهإلىالكفءالمبدعجورستكانلوالمعضالتتلككلحلالممكنمن

كوربتفنسنتبديلهيكن، ولم1904عامالبريطانيةالخارجيةوزارةإلىعادجورست
Corbettبأىقادرًارجًاليعدال "بأنهكرومروصفهوقد. الكفاءةمنكافبقدريتمتع

يدعأنفىراغبًايكنلمأنهكما. 1145مخلصًاعونًامنهيلقلماألحوال"، وأنهمنحال
فهمىمصطفىوكان. بالمجتمعاإلدارةربطفىدورأىيلعبونالمصريينالوزراء
أنهم، ويبدو1895العاممنذمناصبهميحتلون) الوزراء (النظارمجلسأعضاءوزمالؤه
رينلمثلاإلنجليزالموظفينمنالقليلوكان. 1146الوفاةتدركهمحتىمواقعهمفىسيبقون

–كرومرمثل – كانواولكنهم. 1147النظامفىالقصورنواحىيدركونوستورسرود
.األداءتحسينعلىتعينالتىاألفكارلديهمتتوفرأندونبهالعمللمتابعةاستعدادعلى

بأسلوبكرومرمرضرامبولدذاتها، فتناولالمعتمدبدارحاًالأحسناألمورتكنلمكما
بالدارالعملطاقممعاملةفىتترددكرومرالليدىأنإلى، وأشاراإلكتراثعدمعنينم

1143Cromer to Rowland (Errington), 29 Dec. 1905, CP/1, Letters from the 1st Earl to the 2nd

Earl, 1905 – 1906.
1144Cromer to Rowland (Errington), 24 Nov. 1905, CP/1, Letters from the 1st Earl to the 2nd

Earl, 1905 – 1906.
1145BN, Insertion 1, 2 Aug. 1910.
.1908نوفمبر11، لألهراماإلفتتاحىالمقالفىالعبارةهذهوردت1146
1147Mellini, Gorst, 103.
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آخرمكانعنللبحثمبررًاذلكعتبرا، وقبلمنالحالكانتكمااألسرةفىكأعضاء
غتصابا، محاوًالنفوذهاستعادةيحاولبدأبويلأنبعدفيماوالحظ. 1148للعمل

أنشاء"، وكيفمتى "اللورديلتقى، حتىلنفسهالمعتمددارديوانرئيسصالحيات
الواجباتتأديةفىالعشوائيةكاترينطريقةوزادت. 1149بويلكرهتكرومرالليدى

لها، وحرصهايكنهاكرومركانالتىالقويةالمشاعرصعوبة، ورغماألمراالجتماعية
علمًايحاطكانأنهالمدى، فالبدالطويلةاالجتماعيةالمناسباتمنحمايتهعلىالشديد

.1150إيثلحياةفىعليهكانتالذىالنحوعلىتسيرتعدلماألمورأنباستمرار

فىأثره1906خريففىبلندنوروالندكاترينبينحدثالذىالتفاهملسوءوكان
خطابفىروالندوقال. شيئًاعنهاكرومريعرفلمالتىبينهماالكراهيةعنالكشف

وكان). أمهفقد" (الكبرىالكارثةمنذلهيحدثلمنحوعلىصدم "أنهموقفهفيهشرح
كاترين "تجنبها، ألنتمقدمخاطرهأنظنولكنهيحدثقدكهذاشيئًاأنيدرككرومر

، والوأخيهروالندعلىتحرصوأنها" القلبطيبةولكنها... تنسىماوكثيرًاأحيانًاتهمل
أندونمعلقًاالمحزناألمرهذاتركوقد. 1151الضرربهمايلحققدعملعلىتقدم

ذلكمنسنواتعشربعدكرومروفاةعقبعنهكشفما، وهوالحلإلىطريقهيعرف
.التاريخ

أعقباألسوأ، فقدنحودراميًاتحوًالمصرفىكرومروضع، شهدنفسهالوقتوفى
فىاألحرارلحزبكاسحإنتصار1905ديسمبرفىالسلطةإلىاألحرارحكومةعودة

عرفوارجالالبرلمانمقاعدإلى، فجاء1906ينايرفىأجريتالتىالعامةاإلنتخابات
أنجيدًايدرككرومركانثمومن. 1152اإلمبراطوريةبهاأديرتالتىللطريقةبإنتقادهم

مجلسأعضاءباقىمعبحرصيتعاملIdward Greyجراىإدواردالخارجيةوزير
أسئلةيسألونأخذواالذينالراديكالييناألحرارللنوابحسابألفيحسبالوزراء، كما

بوزيرالطيبةعالقتهرغممصر، وذلكفىالمتبعةالسياسةحولالبرلمانفىاستنكارية
1148Gilbert, Horace Rumbold, 55.
114931 Oct. 1905, ibid, 52.
1150Caillard, A Lifetime in Egypt, 117.
11518 Nov. 1906, CP/1, Letters from the 1st Earl to the 2nd Earl, 1905 – 1906.
1152Bernard Porter, Critics of Empire: British Radical Attitudes to Colonialism in Africa

1895 – 1914 (London: Macmillan, 1968), 294 – 5, 314.
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1903عامريفلستوكلقريبهذكرهفيمايستمرأنكرومرباستطاعةيعدالخارجية، ولم

عليهميجب "فيماإاللندنإلىيرجعال، وأنهوحدهيخصهشأنمصرإدارةأنمن
.1153"عمله

أولهما: 1906عاموقعتاحادثتيننتيجةمدهإرتفعكرومرلسياسةالمصرييننتقاداأنكما
العقبةحادثبإسمالمعروف (العثمانيةاإلمبراطوريةمعالحدودحولالتركمعالمواجهة

بمواجهةإتهمواالذينالفالحينعلىوقعتالتىالقاسيةالعقوباتطابا)، ثمحادثأو
إنطالقإلىالحادثتانأدتفقد. بالدلتادنشواىبقريةالحمامصيدهمأثناءاإلنجليزالضباط
كرومروقوعذلكعنالمصرية، ونتجبالصحافةكرومرعلىالهجوممنعارمةموجة

.والخوفبالتوجسمصرفىاألجنبيةالجاليات، وشعوراإلرتباكمنحالةفىورجاله
عاتقعلىالهجوممنالكاسحةالموجةتلكتبعةإلقاءإلىالمعتمدداررجالتجاهاورغم
واضحًابات، فقداألجانبمنفيهاتدخلوامن، وبعضالمصريينمنالمحرضينبعض

وحالتهكرومرسنوأنمصرفىالبريطانيةللسياسةتامًاتغييرًايتطلباألمرأن
.الجديدةالسياسةهذهمثللتنفيذيؤهالنهالالصحية

اإلمتيازاتإنهاءيتمكيف
فىاألجنبيةاإلمتيازاتنهاية– كرومرعند – تعنىالفرنسيةاإلنجليزيةاإلتفاقيةكانت
فىمصر، وخاصةفىبريطانيايدأطلقتفرنساأنالعامفتراضهاعلىتأسيسًامصر

عترافاعلىاألولىفنصت: ذلكعلىإصرارهنتيجةأضيفتااللتينالسريتينالمادتين
إعتراضحالةفىاإلمتيازاتموضوعفىمنفردةالتصرففىبريطانيابحقفرنسا
البريطانيةالمقترحات" بفحص "فرنساالثانيةالمادة، وألزمتاإلمتيازاتصاحبةالدول
الدولمعالمفاوضاتبدايةموعدحولتفاهمهناكيكنلمأنهوالمشكلة. 1154الصددبهذا

بالمفاوضاتالتبكيرأجلمنالضغطيريدكرومركانحينفعلى. اإلمتيازاتصاحبة
فرنساتحكمحتىاإلنتظاريفضل– الخصوصوجهعلى – جراى، كاناإلمكانبقدر
11537 May 1903, BA, Partners' files, Lord Cromer, 1899 – 1908.
1154Cromer to Lansdowne, 21 and 14 Mar. 1904, copies in PRO, FO 800/124. See also G. P.

Gooch and H. Temperley (eds.), British Documents on the Origins of the war 1898 – 1914,
vol. i (London: HMSO, 1927), 354 – 5. 385 – 95. Cromer mentions the clauses in his letter to

Sir John Rees, 24 Nov. 1911, CP/2, FO 633/20.
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األولىمراسالتهإحدىفىلكرومرذكرفقد. 1155أوًال) المغرب (مراكشعلىقبضتها
.1156"شديدبحرصاإلتفاقبحضانة "اإلهتمامإلىماسةالحاجةأنالخصوصبهذا

الخطبةفىنجدهااألجنبيةاإلمتيازاتإنهاءنحوكرومرتجاهاإلىمبكرةإشارةوثمة
أعضاءأحدلكونهفيهامتدحها، فقد1904أبريل22يومجورستوداعفىألقاهاالتى

للمصريين"،مصر "سياسةتطبيقاألساسىهمهمجعلواالذيناألروبيينمنصغيرةفرقة
السياسةالمعنية، وهىاألطرافكللصالحونافعةعمليةالسياسةتلكتكونأنبمعنى
األساسىالمعيارأنتعنىأبنائها، ولكنهاعلىمقصورًامصرحكميكونأنإلىتهدف
لمصالحالمقترحاألمرمناسبةمدىهومصريةمسألةأىفىالنظرعنديستخدمالذى

الفكرةكانتثمومن. 1157الدينيةعقيدتهمأوالقوميةأصولهمكانتمصر، مهما" سكان"
عنالنظربغضحولهامصرسكانتجمعالتىالمشتركةالمصالحعنالشائعةالعامة
فىحقوقهاعنبالتنازلاألوروبيةالدولإقناعفىالزاويةحجر، تمثلنحلتهمأوملتهم

عنتقريرهكرومرالبريطانية، واستخدمللسيطرةخاضعةمصريةحكومةإلىاإلمتيازات
تجاهخطتهفىأساسيينعاملينإلطالق) 1905أوائلفى·ب·ت·كالذى (1904العام

وحدهاالبريطانيةالحكومةإلىالمعنيةالدولتنازلأولهما، وجوب: األجنبيةاإلمتيازات
المختلطة، وثانيهما،المحاكمخاللمنرعاياهاعلىمارستهاالتىالتشريعيةالحقوقعن

الوطنيينمنمصرسكانلجميعالقوانينلسنجديدةمحلية" تشريعيةأداة "إقامةضرورة
المذكرات"منمجموعةفىوتوضيحهماتينالفكرهاتينتفصيلتموقد. 1158واألجانب
المعمولالتشريعىالنظامبتغييرالخاصةللمحادثاتكأساساستخدامهايمكنالتىالمبدئية

كرومروذهب. أبريلفىالبريطانيةالخارجيةإلىإرسالهاتمالتى" مصرفىحاليًابه
فىاألوروبيةللجالياتضماناتتوفرالتىاآلليةمننوعإقامةتتطلبالضرورةأنإلى

المصرية، ويمكنالحكومةبهاتتمتعالتىالذاتىالحكمبحقوقالمساسعدممصر، مع
.1159وحدهملألوروبيينجديدتشريعىمجلسبتأسيساألمثلالوجهعلىذلكتحقيق

1155Roberson. "Judicial Reform", 248.
115620 Dec. 1905, PRO, FO 800/46.
1157Quoted in Mellini, Gorst, 79 – 80.
1158PP (1905), 103, 1097, 1100.
1159PRO, FO 881/8616.
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مقترحاتلطرحالتالىالسنوىتقريرهباستخداملهيأذنأنجراىمنكرومروطلب
مصرفىاألوروبيةالجالياتولجذبالمشروععلىالمحلية، لإلبقاءالساحةعلىللنقاش

الطريقةمنالقلقساورهجراىولكن. 1160الفكرةتأييدإلىوالفرنسييناإلنجليزوخاصة
ومجلسالوزارةرئيس، فاستشارباريسفىالمقترحاتهذهمثلاستقبالبهايتمقدالتى

أنإلىيشيرشئأىذكرعدمشترطالكرومر، وموافقتهيعطىأنقبلالوزراء
.1161الصددبهذاخطواتتخاذاتعتزمأنهاالخطة، أوبهذهملتزمةالبريطانيةالحكومة

بالموضوعالمتصلةالمقترحاتمنمجموعة– 1906أوائلفى – كرومرطرحوهكذا
مصر، وكذلكفىالقائمةاألوروبيةالتجارةغرفنظروجهاتعلىالتعرفطالبًا

جعلمنللتأكدخطواتنفسهالوقتفىتخذاو. األجنبيةبالجالياتالخاصةالمؤسسات
نفقاتالمصريةالحكومةتتحملأنمتاحة، علىالسنوىللتقريرالفرنسيةالترجمة
التىالدولرعايامنيتكون "مستقلمجلسإقامةاألساسىقتراحهاوكان. 1162الطباعة
يتمأنعلى" 1876عام "القضائىاإلصالحتحقيقتمبموجبهاالتىالمعاهداتعلىوقعت
مراسيمالمصريةالحكومةتصدر، ثمالمجلسأعضاءأصواتبأغلبيةالتشريعاتإصدار
جانبإلىالمجلسهذا، ويعمل1163األجانبمنالبالدسكانجميعبهايلتزمبفحواها
35المجلسأعضاءعدديتجاوزأنيجبالعمومية، والوالجمعيةالقوانينشورىمجلس

سوابقوجودعدمتمامًايدركأنهوذكر. باإلنتخابغالبيتهمإختياريتمعضوًا30– 
أسهل، ولكنهجنبإلىجنبًامعًايعمالنالتشريعيةالمجالسمنمختلفيننوعينلوجود

.1164مصريةواألخرىأوروبيةغرفتينيضممشتركمجلسإقامةمنالتأسيسفى

الصالحياتضمنتدخلالوالتىعليهاالمتحفظبالموضوعاتقائمةكرومرووضع
المجلستكوينكيفيةحولللنقاشالبابيفتححتى، وذلكالمقترحللمجلسالتشريعية

الحكومتينمعيمارسالمقترحالمجلسأنإلىكرومروذهب. 1165عملهوطبيعة
بالجالياتالمتصلةوالجنائيةالمدنيةبالشئونالمتعلقةالمسئولياتوالمصريةالبريطانية

1160Cromer to Grey, 25 Nov. 1905, PRO, FO 800/46.
1161Grey to Cromer, 20 Dec. 1905, PRO, FO 800/46.
1162AR 1905, PP (1906), 137, 485.
1163Ibid, 486.
1164Ibid, 486 – 7.
1165Ibid, 487 – 8.
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مرةالتحفظاتمنمجموعةوضعمعيتبعونهاالتىالقنصليةوالسلطاتاألوروبية
.1166أخرى

يؤخذسوفالغريبالطموحالمشروعهذامثلأنفعًالإعتقدكرومرأنذلكيعنىوال
أناألجنبيةالجالياتإقتناعيتطلبذلك؛ ألنالتطبيقإلىطريقهيعرفأوالجدمأخذ

توفرهاالتىتلكمنمصرفىالبريطانيينجانبمنأفضلبحياةتتمتعسوفمصالحهم
علىإلجبارهاحكوماتهمعلىالضغطيمارسواأنعليهم، وكانبالدهمحكوماتلهم

إنقاصمنواضحًايبدوبماالمصريونيقبلأنيتطلبذلككانكما. المشروعتنفيذ
رفضشكلعلىالفكرةواقعيةعدمعلىالبرهانالوطنية، وجاءلسيادتهمودائمهائل

فىواإليطاليةالبريطانيةالتجارةغرفتىجانبمنالدولىالتشريعىالمجلسلمشروع
.1167مصر

إلىأرسلهمهمخطابمنالوقتذلكفىكرومرتفكيرعلىثاقبةنظرةإلقاءويمكننا
تحريرورئيس– البريطانيينمنثقاتهأحد– St. Loe Stracheyلوستراتشسانت

،مسلمبلدمصربأنقالعندماأخطأبلنتولفردأنفذكر. 1906مايوفىاسبكتاتور
األوروبيين، وكلوالشوام، واألقباط، المسلمين: مصريونمصرسكانكلأنفعندى"

هوهناإلىجئتمنذومسعاىأملىكانلقد".. البالدفىالمتحضرالعنصريمثلونالذين
هوماوكل. واحدةأمةجعلهمعلىواحد، والعملكيانفىالطبقاتتلككلإدماج

".المنشودالطريقعلىخطواتإتخاذباإلمكان

والماليةاإلداريةللصعوباتنهايةوضعهواآلنحتىتخاذهااتمالتى" الخطوات"و
الصراع، وإنهاءالموظفينبينليبراليةروحالحكومة، وبثدوائرفىالنظاموإقرار
نحوتتجهالتالية، والخطوةالعامالدينصندوقمن، والتخلصفرنسى – األنجلو

تنتهىذلكتحقيقفىنجحتطويًال، فإذاوقتًاتتطلبمسألةوهىاألجنبيةاإلمتيازات
يخلفنىأناألمرالمصرية، ويتطلبالحكومةشرايينفىالحياةبعثفىمساهمتىبذلك
األساسحجرليضعالتالىاألسبوعفىاإلسكندريةإلىسيتجهأنهوذكر". شابرجل

1166Ibid, 488 – 9.
1167Cromer to Grey, 1 Dec. 1906 and, 12 Jan. 1907, PRO, FO 800/46.
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وادىتسكنالتىالعناصرجميعإدماجعنفكرتهلنشرالفرصةوينتهزفيكتوريالكلية
منذمخيلتىفىتدور "المصرى، ولكنهاالعامالرأىتمامًاعلىجديدةفكرة، وهىالنيل

.1168إنجلترافىللفكرةيروجأنستراتشىمنبعيد"، وطلبزمن

يكمنالذىالغريبة، والطائشة، والطموحالممارسةهذهفىالمبالغةبمكانالصعوبةومن
العظمة، جنونالمشروعزيفمنأكثرالنظريلفتومما".. األمةبناء "أسماهماوراء
مصرسكانجميعإقناعيستطيعواحدًارجًالأنكرومرعتقاداف. بهرتبطاالذى

وبينبينهالتامةالقطيعةالفردى، وعلىحكمهعلىواحدة، دليلأمةفىباإلندماج
لمنالحقيقيةالقوةأنتبينكما. تطوراتمنفيهيجرىومالحكمهالخاضعالمجتمع

ذلكيتخلصعندماضعفإلىالغاشمة، تتحولالقوةفىاإلفراطعلىمركزهيبنى
الالمصريينأنبما: ساخربمنطقاآلنكرومرقتنعافقد. الضوابطمنالشخص
عنيتخلونقداألوروبيين، وألنبأنفسهمأمورهمإدارةيستطيعونوالأمةيشكلون

أمامهالوحيدالطريقمصر، فإنفىخاصمركزعلىحصلواإذااألجنبيةاإلمتيازات
رجلرؤيةمعذلكويتشابه. تمامًاآخر، جديدًاشيئًايصبحوابأنجميعًاإقناعهمهو

كلبتخطىتحقيقهيمكنحقيقىمادىتطورأىأننفسه، فأقنعأولىاقتصادىلعامل
مختلفة، بلطبقاتمجردإلى، ليسالناستقسمالتىوالدينيةوالعرقيةاللغويةالحواجز

.الثقافاتمتباينةمجتمعاتإلى

بهاصرحالتىنظرهوجهةجيدًا، فمنالمحليةاإلشاراتقراءةفىكرومرفشللقد
تهدئةإلىوالفرنسيوناإلنجليزيلجأ، فلمفكرتهلطرحمالئمًاالوقتكانلستراتشى
جعل" اإلسالمىللتعصبالحالىاالستعراض "أسماهماإن، بلفحسببينهماالصراع
روجالذىكذلك" خالصوطنىلتطور "حدلوضعاإلنجليزإلىتنضماألوروبيةالجاليات

حادثأثناءوغيرهكاملمصطفىجهودإلى" التعصب "بذلكيشيروهو. بلنتولفردله
، مثللهاآلخرينواستجابةالعثمانىالثانىالحميدعبدللسلطانالتأييدلحشدطابا

المؤيدونالمصريوناإلسالمية، والمثقفونالجامعةنبرةعلوأفزعهمالذيناألوروبيين
وهنا. الدينىالشعوروليسالوطنيةالمصالحزاويةمنالقضيةإلىنظرواالذينلكرومر

116818 May 1906, CP/2, FO 633/8.
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بأناإلعترافتقتضىكانتلألمورحكمةأكثرنظرةالحقيقة، ولكنمنجانبًانجد
كماولكن. الحوادثهذهمثلوقوععندصفوفهاحشديمكنلإلحتاللالشديدةالمعارضة

لطمأنةالبريطانيةالعسكريةالقوةبتحريكالثقيلةاليدكرومرماستخدالعادة، جرت
للتخلصمشروعهيدعمذلكأنإليها، وظناإلرتكانيمكنهمقوةثمةأنإلىاألوروبيين

الحركةإلىالمصريينمنالكثيرجرللقوةاالستخدامذلكاألجنبية، ولكناإلمتيازاتمن
.تجنبهاكرومرحاولالتىلالستعمارالمعاديةالوطنية

ودنشواىطابا
منفرعبمدالعثمانيينقيامإمكانيةمنالبريطانىالقلقإلىطاباحادثأصولترجع
الجنوبىللقطاعاإلستراتيجيةالقيمةزيادةإلىيؤدىالعقبة، مماإلىالحجازحديدسكك

براملىجننجزإيفادتمبدقة، ولذلكتحديدهايتملمالتىالعثمانية – المصريةالحدودمن
W. E. Jennings – Bramleyبتعليماتصغيرةقوةرأسعلىالحدودبمصلحةالضابط

العقبةخليجمنسيناءفىيقعالذىالجانبعلىإستراتيجيةنقطةإلحتاللكرومرمن
وعندما. 19061169ينايرأواخرفىذلكنفسها، وكانالعقبةمنأميالبضعةبعدعلى

مسافةالقوةتحركتصغيرة، ولذلكعثمانيةحاميةهناكوجدتطاباإلىالقوةوصلت
المراسالتمنطويلةعمليةذلكوأعقب. 1170بريطانيةبارجةمتنعلىالجنوبإلىقليلة

علىالسلطانلموقفتأييدًاكاملمصطفىقادهاصحفيةحملةالدبلوماسية، صحبتها
مصطفىنظمكذلك. 1171العثمانيةالحقوقبدعمالمصريينطالباللواء"، كما "صفحات

الفرنسىالمدرسةناظربينكرومربتدخلإالإنهاؤهيتملمالحقوقبمدرسةإضرابًاكامل
الطالبمنفصلهمقدكانمنإعادةعدمعلىمصرالناظر، وكانوالطالب

.1172المضربين

كرومرتشجيعفىسببًاكانتربماالداخليةالمعارضةتلكأنإلىالخالدىرشيدويذهب
بماأوسعدوليًابعدًاالنزاعأعطىمماالتدخلعلىالبريطانيةالخارجيةوزارةحثعلى
1169Findlay to Grey, 25 Jan. 1906, PRO, FO 371/60.
1170For Jennings – Bramley's own account, General Sir James Marshall – Cornwall, "An

Enigmatic Frontier", Geographical Journal, 125/3 – 4 (Sept. – Dec. 1959.(
1171Quoted in Lutfi al – Sayyid, Egypt and Cromer, 167.
1172Ibid, 169; Goldschmidt, "Egyptian Nationalist Movement", 319.
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فىوجدقدكرومريكونأنويحتمل. 1173العثمانىللموقفاأللماندعمحتمالاذلكفى
علىعسكريًاللضغطحديثًاالمشكلةاإلمبراطوريةعنالدفاعلجنةلدفعسبيًالالحادث
المقاومة،فىالعثمانيوناستمركلعلى. األحراربوزارةالمدنيينوزمالئهجراى

كتبوقد. الحدودحولللتحكيمكمقدمةطابابتركالبريطانيةللمطالباالستجابةورفضوا
إلىبريطانىأسطوليتجهأنفيهاإقترحاألزمةخاللجراىإلىرسالةكرومر

التىالتحفزحالةعلىالدليلبويللناويقدم. 1174السلمىالحليفضلكان، وإنإستانبول
القديم" العز "أيامبعودةيشعرونأنهملوالدتهبالقاهرة، فيذكرالبريطانىالمعتمددارسادت

يسعدهشئجديد، والمنالقتالإلىبالعودةسعيدًايبدوالعقبة، واللوردألزمةتناولهمعند
.1175إستانبولفىجنودنامنطابورسوى

مكانةعلىالحفاظإلىبالحاجةالوزراءومجلسجراىيقنعأنكرومراستطاعوأخيرًا
البابإلىصارمإنذارتوجيهالنتيجةوكانتاإلمبراطوريةالمواصالتبريطانيا، وحماية

بالتوجهاألسطولإلىاألوامرتوجيه، معأيامعشرةخاللطابامنقواتهبسحبالعالى
،1176األخرىتلو، الواحدةالطريقفىتقعالتىالجزرعلىواالستيالءالدردنيلنحو
فىواإلشتراكطابا، منقواتهموسحبالتراجععلىالعثمانيينإلجباركافيًاذلكوكان
مصركانتلقد. أكتوبرمناألولفىعليهاالتوقيعوتمأنجزتالتىالحدودترسيمعملية
كرومرذكر، فقد1177ستورسقولحدالخديعة"، علىعموإبنة، اإلرتجالأم "دائمًا

الصعبمندبلوماسية، لكانبطريقةالموضوعاألتراكعالجلوأنهمايوفىلجراى
.1178"كهذاصغيرحادثفىالقوةاستخدامتبرير"

دولية،حدودًاكرومررآه، فماإليهيتطلعكانماكلعلىحصلقدأنهيبدوالولكن
متاعبمثارالموضوعاستمر، ولذلك1179"الفاصلةاإلداريةالحدود "العثمانيونأسماها

1173Rashid Khalidi, British Policy Towards Syria and Palestine 1906 – 1914 (London: Ithaca
Press, 1980) 32 – 3.

1174Dispatch of 7 Apr. 1907, quoted ibid. 35.
117511 Apr. 1907 quoted ibid, 40.
1176Grey to Cromer, 3 May 1906, PRO, FO 800/46.
1177Storrs, Orientations, 22.
117816 May 1906, PRO, FO 800/46.
1179Marshall – Cornwall, "Enigmatic Frontier", 461.
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اإلسرائيليونقبلعندمانهائيًاتسويتهتمتحتىالعثمانيةاإلمبراطوريةخلفتالتىللدول
.1180الثمانينياتأوائلفىالمصريينإلىطابافندقعنالتنازل

خطةمهمًا؛ ألنمصريًادافعًااألزمةفىكرومرموقفصالبةوراءنرىأنونستطيع
مصر،فىاألجنبيةالجالياتإقناعتتطلباألجنبيةاإلمتيازاتإنهاءإلىالراميةكرومر

يدفىأمنهمعارمة، فإنإسالميةثورةقياممنتساورهمالتىالمخاوفرغمأنه
للمرة – مصرفىالبريطانيةالحاميةجنودعددزيادةطلبهجاءثم، ومنالبريطانيين

األمنعلىالحفاظفىالثقةلدعمالملحةالضرورة "إلى، مستندًاأبريلفى– الثانية
.1181"والنظام

نزعبالقاهرة، وتمالوطنيةاألحياءفىعسكريةبعروضالبريطانىالجيشجنودقامكما
الجامعةفكرةتفريغأنكرومرأيقنأخرىناحيةومن. 1182بالبحيرةالبوليسسالح

أكثر "أسماهممنشجعاألهمية، ولذلكمنكبيرةدرجةعلىمضمونهامناإلسالمية
على: "جراىإلىوكتب". وبطانتهعبدهمحمدالشيخأتباعمنإعتداًالالوطنيةالعناصر

وقد1183"التخلفوهدةفىينحدروناألتراك، وأناألفضللديناأننايدركواأنالمصريين
الفالحينبعضهاجم، عندماالثانىللحادثمعالجتهعلىالتفكيرمننفسهالنمطأثر

إلىالقاهرةمنللقوةمظاهرةفىالبريطانيةالقواتاإلنجليز، فحشدالضباطبعض
.يونيومنتصففىاإلسكندرية

يونيو13فىبالدلتاالمنوفيةبمديريةكمشيشقريةإلىوصلتقدالبريطانيةالكتيبةكانت
لصيدالمجاورةدنشواىقريةإلىطبيبهابينهمالكتيبةضباطمنخمسةتجها، و1906

كاندنشواىإلىالضباطوصولبعدحدثوما. السابقينالعامينفىفعلواكمالحماما
أعقبتالتىالمحاكمةبهجاءتالذىالتقريرإلى، استنادًاكل، وعلىخالفموضع
الحصول، قبلمجموعتينإلىنقسموااالمدينة، بعدماخارجالصيدالضباط، بدأالحادث

مصربينساريةالعثمانيةالدولةمعالحدودترسيمبشأن1906إتفاقيةظلت، فقدالمؤلفمنغريبةمغالطةهذه1180
إيالتميناءوأقامتطاباشرقىالرشراشأمقريةعلىالصهيونيةاستولت، حتىالبريطانىاإلنتدابعهدطوالوفلسطين

،إسرائيلمنتنازالًذلكيكنلمالثمانينياتفىطاباحولالتحكيمتم، وعندما1949عامالهدنةإتفاقياتتوقيعأعقابفى
).المترجم (بالعدوانمغتصبلحقاستعادةبل

1181Cromer to Grey, 21 May 1906, PRO, FO 141/397.
1182Richmond to Muriel [Lubbock] May 1906, RL.
118328 Apr. 1907, PRO, FO 800/46.
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قالالخمسةالفالحينأحدأنالتايمزمراسلويذكر. 1184العمدةمنبذلكترخيصعلى
.1185"إحترس "أو" بالكخد "بالعربيةلهمالمرافقللدليل

قمحفىالنارشتعلتاالنار، فبإطالقPorterبورترالمالزمقامعندماالمتاعبوبدأت
المالزممنالبندقيةإنتزاعيحاولالنبىعبدمحمدصاحبهجعل، ممابالجرنمشون

منالفالحينمنخمسةليصيبالبندقيةمنالرصاصإنطلقالمحاولةتلكبورتر، وأثناء
تحتضر، وهرعالمرأةأناإلعتقادفيهاسادلحظة، ومرتالنبىعبدزوجةبينهم

تهدئةاألمر، ويحاولليستطلعالمجموعةقائدPine – Coffinكوفنباينالماجور
هاجمتهم، عندئذعرباتهمإلىواإلنسحاببنادقهمبتسليمالمجموعةباقى، فأمرالفالحين

Bullبولالكابتنمنالماجور، فطلبالهربمنومنعتهمالغاضبينالفالحينجموع

ضربةنتيجةإنهاربولالكابتن، ولكنللعونطلبًاالمعسكرتجاهافىيعدواأنوالطبيب
قام، وقدنفسهاليوممساء، وماتشمسبضربةإصابتهإلىإضافةرأسهعلىتلقاها
جنودوصل، وأخيرًاالفالحينأيدىمنالباقينبإنقاذوالخفراءالبوليسرجالبعض

.عشوائيةبطريقةفالحًاسبعينبإعتقالالكتيبة، وقاموا

خاصةمحكمة، تشكيلالحادثأخباروصلتهعندمالكرومرالفوريةاالستجابةوكانت
لوزيرذكروكما. الخصوصبهذا1895عامصدرقدكانألمرتطبيقًاالفالحينلمحاكمة

"وإختصاربسرعة "األمرلمعالجةأداةإلىاللجوءيتطلباألمرأنيرىالخارجية، كان
تفوقعقوباتتوقيعصالحيةلهااإلنجليز، يكونوالبحارةالجنودعلىالهجماتلمواجهة

المحاكماتجاءت، وهكذا1186األهليةالمحاكمبهاتعملالتىتلك– القسوةحيثمن– 
وبريطانيانمصريان: أعضاءخمسةمنالمشكلةالمحكمةقامتفقد. ومختصرةسريعة
والشهودالمتهمينإلىباالستماعالحقانية)، قامتوزيربعملالقائم (غالىبطرسبرئاسة

قتلبتهمةفالحينأربعةيونيو، بإعدام27فىأحكامها، وأصدرتأيامثالثةمدىعلى
فىاألحكامتنفيذيتمأنعلىآخرينفالحينثمانيةبجلدضتعمدًا، وقبولالكابتن

1184Correspondence Respecting the Attack on British Officers at Denshawai", PP (1906),
137.
1185The Times, 5 July 1906.
Correspondence Respecting the Attack on British"فىاألمرمننسخةنشرت1895فبراير118624

officers", 689..
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بعقوبةآخرورجلالنبىعبدعلىوحكم. القريةسكانجميعأمامعلنًاالثانىاليوم
وعشرواحدةسنةبينتراوحتلمددبالسجنآخرينعشرةعلىالمؤبد، وحكمالسجن

.1187سنوات

المعتاد؛ ألناإلجازةموعد، قبلالمحاكماتبدءقبيللندنإلىمصركرومروغادر
منبدًالباخرةمتنعلىلندنإلىبسكاىخليجيقطعانجعلتهمابالحصبةكاترينإصابة
Mansfeldفندالىمانسفيلديونيو، كان30فىوصولهمافرنسا، وعندعبربالقطارالسفر

Findlay –قضيةيثير، وبدأصدرتالتىباألحكامالخارجيةأبلغقد– كرومربعملالقائم
قضاةمنإثنينأنلجراىقصور، ذاكرًامنالمحاكمةإجراءاتشابومااألحكامقسوة

األولالستةالمتهمينيجدونسوفبريطانيينمحلفينأىأنأخبراهاإلنجليزالمحكمة
.1188القتلبتهمةمذنبين

إليهجاءأنهجراىويذكر. حدثقدخطأثمةأنالنبأ، أحسكرومرتلقىوعندما
كانتلو، وأنهالعامالرأىعلىسيئأثرمناألحكامتلكعلىيترتبقدمما" منزعجًا"

األحكامأنطالماالمحاكمة"، ولكنإنتهاءقبلمصرتركلما "يحدثقدعمافكرةلديه
،عجلعلىأعدتمذكرةفىموقفهعنكرومر، وعبر1189تنفيذهامنمفرفالأعلنتقد

المذكرةهذه، ولكن1190"وضروريةقسوتها، عادلةرغم "األحكاميعتبرأنهإلىفيهاإنتهى
سنواتمنذمصرفىإبطالهتمعلنًااإلعدامعقوبةتنفيذ؛، ألنبالحرجشعورهتعكس
نهايةوضعوااإلنجليزأنعلىباستمرارتركزكانتالسنويةتقاريرهأن، كماخلت

.الضرائبجبايةعندالفالحينجلدفىيستخدمكانالذىالكرباج"،  "الستخدام

لمصاعقة، ألنناجاءتالعقوبات "أنالقاهرةمنأرسلهخطابفىألمهبويلعترفاو
:بقولهذلكبعدالحدثعلىستورسوعلق1191"أحدعلىباإلعدامالحكمنتوقعنكن

1187Ibid, 704 – 5.
1188Findlay to Grey, 27 June, 1906, PRO, FO 141/404, and 8 July 1906, PRO, FO 800/46;

Parl. Deb, vol. 159, col. 1111 c 28 July 1906.(
1189Lord Grey of Falloden Twenty – Five Years: 1892 – 1916 (New York: Frederick A.

stokes, 1925, i, 134.
1190Memo. By Lord Cromer, 12 July 1906, PRO, FO 141/404.
11916 July 1906, BP, box C/3.
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مفتش– Bowmanباومانهمفرىوحاول. 1192"حدثقدخطأثمةأنبعضناأحس"
الضرورىمنكانبأنهبالقولاألمرلنفسهيبررأن– حديثًاالمعينالبريطانىالتعليم
المتهمينمنأيًاتدينالتىاألدلةتوفرلصعوبةواحد، ولكنشخصعلىباإلعدامالحكم
.1193باإلعدامعليهمحكم

أحكامضدالموجهالنقدعاصفةهبتعندمانفعًايجدلمالتبريراتتلكمنأيًاولكن
عنالعمومبمجلسالموجهةاألسئلةعدديتجاوزلمومصر، وبينمابريطانيافىاإلعدام
الفصلمنتبقىفيماسؤاًال52النواب، قدم1906وربيعخريففىسؤاًالعشرينمصر

ماكينونجونالحرالنائبوأثار. 1194دنشواىعنكلها، كانتالعاملذلكالتشريعى
منعليهاحصلمادةمستخدمًاأغسطسفىالصيفعطلةخاللالقضيةروبرتسون

جاءمانحومدبرًا، علىيكنلماإلنجليزالضباطعلىالفالحينهجومأنمفادهامصر
إصابةأنيعتقديكنلمكوفنباينالماجور، وأنالعموملمجلسالمقدمةبالمعلومات

األعمال "، وأنللعونطلبًاأميالستةمسافةبالجرىكلفهعندماخطيرةبولالكابتن
الذىالفاضحاإلنتقامأعمالمنعملبممارسةالسماحلهتبررالكرومرللوردالكبيرة
.1195"البريطانيةاإلمبراطوريةتقاليدمعيتنافى

تمامًاالحملةإيقافمحاولةبينوسطًاطريقًا، متخذًاالهجوملهيبإلخمادجراىسعىوقد
المشروعةالقلقمشاعرعنبالتعبيرللنوابوفندالى، والسماحكرومرلطلبتلبية

اإلدالءفىللتورطدفعأنهأحس، فقدحدثلماتأييدهتناقصمعذلكفعل، وقدعندهم
أصبحت "عندماالقاهرة، ولكنمنتصلهالتىالمعلوماتإلىاستنادًادقيقةغيرببيانات
يفسرذلكولعل. 1196"للمساءلةيخضعأنالبدعملهتمماأن، شعرتلىمتاحةالحقائق

مواجهةفىالبرلمانيةالعطلةخاللمصرفىالبريطانيةالسياسةعنللدفاعتحمسهعدم
فىإالفيهاالتورطيجبالتجربةالعلنىاإلعدامأنحولها، مؤكدًاأثيرالذىالجدل

.1197أيضًاعلنًاالجلدعقوبةإلىالعودةيجبالالنادرة، وأنهالحاالت
1192Storrs, Orientations, 64.
1193Entry for 27 Sept. 1906, Journal Sept. 1905 – Mar. 1910, Bow P, box 3 A.
1194Mellini, Gorst, 116 – 17.
1195Parl. Deb. Vol., 162, cols. 1831 – 5 (4 Aug. 1906.(
1196Quoted in Mellini, Gorst, 271 n 66.
1197Parl. Deb., vol. 162, cols. 1831 – 5 (4 Aug. 1906.(
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الصحفية،المقاالتمنالبرلمانخارجحملة، ينظمبلنتكان،نفسهالوقتوفى
فىاإلحتاللسياسةسلبياتإبرازجميعًاهدفهاالمصريينالسياسيين، وزياراتوالنشرات

العدالةفظائع "بعنوانسبتمبرمنتصففىطبعتنشرةأعمالهأبرزمنوكان. مصر
وحدد. 1198المصريةالصحافةبمادةكتابتهفىدنشواى، استعانحادثعن" البريطانية

،القانونتطبيقفىللخطأمنعزًالحادثًاتكنلمدنشواىأنبيانالنشرةتلكمنالهدف
السياسية،أغراضهلخدمةأداةإلىالمتحضرةالقوانينجميعحولنظاممنجزءولكنها

أىتجرؤالالسياسىالطابعذاتالقضاياوفى. كرومراللوردتمامًافيهيتحكمنظاموهو
عرضًاقدمأن، وبعد1199االستقاللمناألدنىالحدممارسةعلىمصرفىمحليةمحكمة

دنشواىأحكاملقيته، وماقبلمناإلحتاللوجيشالمصريينبينوقعتالتىللحوادث
قترفاماعلىلمحاسبتهباستدعائهكرومر، وطالبإلىكلهذلكحاد، أرجعهجوممن

.أعمالمن

.1200أكتوبرمطلعفىالقاهرةصحفمنبإثنتينونشرتالعربيةإلىالنشرةترجمتوقد
مخصوصةمحاكمبإنشاءالخاصاألمرأنجارديانبالمانشسترالرئيسىبالمقالوجاء
عنالصحيفةالعسكرية، وتساءلتبواجباتهمقيامهمأثناءالجنودعلىبالهجومفقطيتعلق
األجنبيةاإلمتيازاتعنبالتخلىمصرفىاألجنبيةالجالياتإقناعكرومراستطاعةمدى

.1201المصريةالمحاكمفىيثقال– ذاته – أنهطالما

تقديمهففىعليها، بلنتأطلعهبعدماالقضيةفىالفصلالقولبتقديمشوبرناردوقام
مندنشواى، وطلبفظائععنوانللتقديمإختار" األخرىبولجونجزيرة "لمسرحيته

الجنودمنفصيلةفجأةفيهاظهرتإنجليزيةقريةمشاعريتخيلواأنعليهم: "أنقرائه
معها،كلهذلكحملت، ثمالرومىوالدجاجواألوزالبطصطيادافى، أخذتالصينيين
عنهعبرالذىاإلستياء، وأنالصينأهلعرففىبريةطيورجميعًاأنهاعلىمصرين

1198W. S. Blunt, Atrocities of British Justice Under British Rule in Egypt (London: T. Fisher
unwin, 1906); Longford, A Pilgrimage of Passion, 360 – 1.

1199Blunt, Atrocities, 6.
1200Blunt to Mynell, 2 Oct. 1906, Houghton Library, Harvard University, W. S. Blunt, b MS

Eng. 1235.
1201Manchester Guardian, 12 Sept. 1906.
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العقيدةضدبالتآمرتهمواا، وربماللصينيينكراهيتهمعنتعبيرسوىليسالقريةأهل
.1202"اإلنجليزيةالكنيسةلصالحالكنفوشية

والمعادىالكامنالوطنىالشعورإثارةفىمساعدًاعامًالمصرفىدنشواىحادثوكان
، أحسكاملمصطفىذكرهلماووفقًا. السبلبمختلفنفسهعنعبرالذىلإلنجليز، 

دونرفضقددنشواىسجناءعنأصدرهالذىالعفوباإلهانة؛ ألنعباسالخديو
العسكرىالعرضحضورإلىيضطرالحتىباإلسكندريةالبقاء، فتعمدإليهالرجوع

–نفسهالوقتفى – المحليةالصحافةوقامت. 1203الملكميالدعيدبمناسبةالبريطانى
حركةإلى، تحولتالمقاالتكتابعنهاعبرالتىالفرديةاإلنتقاداتمجموعةبتوجيه
إرتفاعًاالحركةحرارةدرجةالسياسية، وزادتوالبرامجاألحزابتدعمهاشعبيةعامة
لها، وظهرتالمعارضةوتلكللحكومةالمواليةالصحافةبينالمتبادلالهجومخاللمن

دنشواى"، ومسرحيةفتاة "مسرحيةمثلالموضوعحولروائيةأعمالعدةالفورعلى
مهمًادورًالعبتالتىالشعريةالقصائدمن، والعديد1908عاممنعهاتمالتى" دنشواى"

علىدنشواىأبناءألحزانوصفًابعضهاوتناول. 1204اإلقليميةالمدنجماهيرتوعيةفى
،الحادثعاصرواالذينالمصريينمذكراتوفى. 1205الجائرةاألحكامبحقهمصدرتمن
.1206حياتهملحظاتأحلكيمثلعتبارهابلهذكرهميرد

القديمةالهواجسعادتاألمور، بعدمامراجعةفىاإلجازةوقتقضىكرومرولعل
بتهدئةأنفسهمقادتهاالسلطة، يشغلفىاألحرارحزبجديد، فحكومةمنتطارده

المتاعبإثارةعلىقدرتهعلىبلنتبرهن، وقدالعموممجلسأعضاءمنالراديكاليين
مدرتفاعاعنوبويلفندالىمنتترًا، واألخبارالعامالرأىفىتأثيرمنلهمابفضل
أنصارمنالمحدودةالقلةعلىسلبىتأثيرمنلهالبريطانية، وماللسياسةمصرفىالنقد

الصحفمحررىبعضمعاجتماعًاكرومرالقاهرة، عقدإلىعودتهوقبل. 1207اإلحتالل
1202George Bernard Shaw, "Perface For Politicians", in John Bull's Other Island and Major

Barbara, also, How He Lied to Her Husband (London: Archbald constable, 1907), xliv – xlv.
1203Blunt, entry for 19 Dec. 1906, My Diaries, 575 – 6.
1204The Times 27 Aug. 1906, Findlay to Grey, 20 July 1906, PRO FO 371/67; Pierre Cachia

Popular Narrative Ballads of Modern Egypt (Oxford: Clarendon Press, 1969), 247 – 57.
1205Ibid, 255, 257.
".موسىسالمةتربية – "المثالسبيلعلىانظر1206
1207"Review of Week's Press Activity", 10 Sept. 1906, HP, VIII.
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علىترتبلماشديدًاإستياءعاطفيًا، أبدىكانبأنهالتريبيونمحرروصفواللندنية، 
.1208نتائجمندنشواىحادث

بأنالقائلةبالفكرةجراىعلىاإللحاحسوىسبيلمنوفندالىكرومرأماميكنولم
جانبمنلهامساندةهناكيكنلملوالنحوهذاعلىلتتسعكانتمامصرفىالمعارضة

فىالفكرةتلكيرددزالالكرومروكان. 1209البريطانىالعموممجلسأعضاءبعض
فىيجدونمشاربهمختالفاعلىوأتباعهكاملمصطفىأنإلىذهبعندماأغسطس

ذلكعلىترتب، مماأزرهميشدما) روبرتسونيقصد (العموممجلسأعضاءأحدكلمات
مننمطيةبصورةنفسهاالفكرةكررت، وقد1210الوجودعالمإلى" الوطنىالحزب "بروز
.اآلخرينرقابفىاللومتعليققبيل

داخلكامللمصطفىمناوئةجماعةظهوركرومرعلىالضغوطيخففمماوكان
رسالةقرأعندمابالغبطةشعرقدكرومريكونأنذاتها، والبدالمصريةالوطنيةالحركة
أبناءمنمصريانيبذلهاالتىالجهودعنفيهاتحدثالتى، أغسطسمن5فىفندالى
جديدةصحيفةإلنشاءالسيدلطفىوأحمدمحمودمحمدهماالمتميزةاالجتماعيةالنخبة
الدينيةالمفاهيمحولصحىعامحواردعائمإرساءبهدفالجريدة"، وذلك "بعنوان

علىاإلعتراضهو، وعدمكماالحكمبنظامالقبولضرورةأساسعلىيقومواإلصالح
.1211البريطانيةالحكومةأواإلنجليزالمستشارونيلعبهالذىالدور

فىلذلكإشارات، وثمةتغييراتتقديمضرورةيدركسياسيًاكانكرومرأنغير
منهاجانبسبتمبر، وكان8فىإعدادهامننتهىاالتىمصرفىالوضععنمذكرته

رجالسوىالشعوببرفاهيةيهتممنالناسبينيوجدفال: "الدفاعيةبالروحيتسم
معًا،مصرسكانالحاجة؛ إلدماجعنللحديثمنهاجزءًااإلمبراطورية"، وخصص

أبناءمشاركةنطاقتوسيعإلىبالحاجةيتصلأولهما: "جديدةمبادراتثالثطرحولكنه

1208Blunt, entry for 6 Oct. 1906, My Diaries, 568.
1209Findlay to Grey, 20 July 1906, PRO, FO 371/67.
121026 Aug. 1906, PRO, FO 371/67.
1211Findlay to Grey, PRO, FO 371/67; Charles Wendell, The Evolution of the Egyptian

National Image: From its Origins to Ahmed Lutfi al – Sayyid (Berkeley: University of
California Press, 1972), 215 – 6n; Lutfi al – Sayyid, Egypt and Cromer, 188.
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الضرائبعوائدعنالناجمةاإليراداتإنفاقوالمحلية، معالمركزيةاإلدارةفىالبالد
تحتاجالصحيفةإنشاءعلى" المعتدلين "منالصغيرةالمجموعةالجديدة، وثانيها، تشجيع

بالبحثالفرديةبالحكومةالمتصلةالمشاكلتناول، وأخيرًا، قررحكومىمالىدعمإلى
لتقديماستعدادعلىيكنلممعًا، ولكنهالحكوميةالمصالحرؤساءلجمعسبيلعن

كانالعمومية؛ ألنهوالجمعيةالقوانينشورىمجلسفىالحيويةبعثبشأنمقترحات
.1212المحدودبدورهماإلتزامهماضرورةيرى

مصرفىلكرومراألخيرةالسبعةالشهور
أحسناألوضاعأنأكتوبر27فىجراىإلىأكتوبر، وكتبفىالقاهرةإلىكرومرعاد
إلىاسمتعقدأنهلهذكرنوفمبر2وفى. تألقهفقدكاملمصطفى، وأنيتوقعكانمما

داريتبعهالذىالعامالخطهوذلكوأصبح. 1213تمامًادنشواىنسيانوتماألطرافجميع
كانإذا، وأنهاإلعتدالإلىيميلالمصريينعندالعامالشعورأن، وهوالبريطانىالمعتمد

أعضاءبعضمنتأييدًايلقون؛ ألنهمفذلكالمتاعبيثيرونوأتباعهكاملمصطفى
طويًال،يصمدأاللهمقدرًاكانخط، وهولندنفىاألصدقاءمنوغيرهمالعموممجلس
.والقلقالعملضغوطبددتهبلندنالصيفإجازةخاللتحقيقهاستطاعماوكل

الجديدةالمبادراتمنعددفىنفسهكرومر، أغرقالهضملمشاكلكرومرمعاناةورغم
األجنبية، وكانتاإلمتيازاتمشروعفىتقدمتحقيقعلىالعملفىجهودهإلىإضافة
أحد (زغلولدعسوزارة، وتعيينإلىالعموميةالمعارفمصلحةتحويلمبادراتهأولى

منعتبارهابأعوامعدةمنذزغلولعرفقدنوفمبر، وكانفىلهاناظرًا) المعتدلين
،الحقوقبمدرسةواإللتحاقالفرنسيةتعلمعلىشجعتهالتىفاضلنازلىاألميرةمحاسيب

عالقةعلىكانولكنهالسياسيةالناحيةمنمستقًاللها، وكانقانونيًامستشارًاوجعلته
".الجريدة"والسيدلطفىبأحمدوثيقة

قولهحدعلى – للمعارفناظرًازغلولسعدتعيينوراءمنيهدفكرومروكان
حولتالراهنةالظروفالكبرى؛ ألنالمناصبفىالوطنيينمعالتعاونتشجيع– لجراى

1212PRO, FO 371/68.
1213CP/2, FO 633/13.
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منيتوقعهمماوكان. 1214"مثلهميكونلنزغلول "أصفار، ولكنإلىالتقليديينالوزراء
الحقوقمدرسةطالب، وتهدئةالتعليملسياسةالموجهللنقدحدوضعالتعيينهذاوراء

أنكاملمصطفىأقنعهبعدمابلنتتأييدالتعيينهذانالوقد. العلياالمدارسمنوغيرها
.1215دانلوبمواجهةفىبسلطتهيتمسكسوفزغلوًال

الكبيرةاألعدادبتلكسعادتهعنلجراىكرومر، وأعرببسالمالميالدأعيادمرتوقد
وقد. اإلنجليزعند" الكبيرالعيد "أنهإلعتقادهمالمناسبةبهذهزاروهالذينالمصريينمن

كرومرأصيبولكن. 1216حالأىعلىمكروهًاليساإلحتاللأنعلىدليًالذلكعتبرا
أخذللقاهرة، وقد) العموممجلسعضو (روبرتسونزيارةبسببينايرأواخرفىبالضيق
نفعجاهًال، ال "فوجدهنشاطهبمراقبةالشرطةمنبهموثوقًاعميًالفكلفحذرهكرومر

التىاألموربعضلهذكرالذىروبرتسونمعمراتثالثكرومرلتقىاوقد. 1217"له
لدفعاستعدادعلىأنهمالمصريينبعضمنعلمأنهبينهاالزيارة، منخاللعرفها

.1218التعليمعلىستنفقحصيلتهاكانتلوأكثرضرائب

العامالرأىتجاهوحساسًاعصبيًا "كرومروجدأنهلبلنتروبرتسونوذكر
أنكتشفاأنهاإلنجليزيةالتبشيريةالجمعيةلرئيسكرومروذكر. 1219"البريطانى

ذلكوبعد. 1220الوطنيونلهقالهماكلبتلعافقد" نظرًاقابلتهممنأقصرمن "روبرتسون
فىروبرتسونقالهبماليبلغهالتبشيريةالجمعيةرئيسكرومراستدعىأسابيعبستة

أنحقًاالمفزعمنأنهله، وذكرالسودانجنوبفىالتبشيرىالنشاطعنالعموممجلس
ممثلإلىيكتبأنمنهوطلب" النحوهذاعلىاإلسالمىالتعصب "بإثارةأوروبىيقوم

هذاإلىاإلستماعمنالعموممجلسأعضاءيحذرحتىالبرلمانفىالتبشيريةالجمعية

12142 Nov. 1906, CP/2 FO 633/13.
1215Entry for 19 Dec. 1906, Blunt, My Diaries, 577.
121626 Dec. 1906, CP/1, File marked "Typed copy of Private Correspondence with sir

Edward Grey over Dinshawai."
121712 Jan. 1907, ibid.
1218Cromer to Grey, 1 Feb. 1907, CP/2, FO 633/13.
1219Entry for 19 Feb. 1907, Blunt, My Diaries, 578 – 9.
1220Maclnnes to Baylis, 12 Apr. 1907, quoted in Mellini, Gorst, 126مارس4فىتمتالمقابلة

1907.
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كانكرومرأنتذكرناوإذا. 1221التبشيرىالنشاطإلىالموجهالمسئولغيرالغبىالنقد
.السياسىالفصاممننوعًاالموقفذلكفىعندئذ، فإنالمرضمنيعانى

أنتمامًاإقتنعوقد. األجنبيةاإلمتيازاتإلغاءإلىمنصرفًالكرومراآلخراإلهتماموكان
البريطانىاإلحتاللاستمرارعنواضحإعالنهناككانإذاإالالنجاحيلقىلنمشروعه

منشهدوهبعدمااألجنبيةالجالياتروح؛ لتهدئةمطلوبذلكأنيرىمصر، وكانفى
ماأنه1907يناير17فىلجراىوذكر. دنشواىحادثبعدالعنفإلىالمصرييناتجاه

فكرةنودعأنعلينااإلحتاللاستمرارإعالنتجاهافىبتحركالبريطانيةالحكومةتقملم
الصدد، وإالبهذاكامللمصطفىتنازالتأىتقديممناألبد، وحذرإلىاإلمتيازاتإلغاء
بحمايتهاويتمسكونبدلوهميلوذونسوفمصرفىالمقيميناألوروبيينجميعفإن
المستمر"، "كلمةفألغىالبريطانىالوزراءمجلسلمعارضةتحسبجراىولكن. 1222لهم

اإلنجليزيةالتجارةغرفةأمامإلقاءهاكرومرعتزماالتىالكلمةمن" الدائم "وكلمة
حولالشكيثيرأو" اإلصالحدونيحولماهناكليس "إنهيقولأنمنهبالقاهرة، طالبًا

.1223"عليهالحفاظعلىالبريطانيةالحكومةنيةاستقرتالذىالبريطانىاإلحتاللاستمرار

علىللرداستخدمهالذى1906للعامالسنوىالتقريرفىذاتهاالصيغةكرومركرروقد
،المرضينتابهبدأعندئذمصرفىاألجنبيةالجالياتبينالحوارعلى، وللتشجيعناقديه
متاعبهمنوزاد. 1224للشفاءطلبًاالنيلفىصاعدًايبحروهوالتقاريربعضوكتب

مصر،فىيجرىمالمراقبةالبريطانىالعمومبمجلسالمصريةللشئونلجنةتشكيل
كرومرعلىتضغطاللجنةهذهاللجنة، وكانتتشكيلوراءكانبلنتأنجراىعتقداو

لحكمالمصريينبإعدادالكفيلةاإلجراءاتتخاذا، والتعليمتحسينأجلمنوجراى
األخيرةاللحظاتفىالسنوىتقريرهعلىتعديالتيدخلأنكرومرضطراو. 1225أنفسهم

أيضًا، فكتبالموازنةعلىتغييراتإدخالشكلذلكتخذاوأحيانًا. 1226النقدلذلكاستجابة
Maclnnes to Baylis, 11 May 1907, quoted inكرومراستقالةبعد1907أبريل25فىالمقابلةتمت1221

Mellini, Gorst, 127.
1222CP/2, FO 633/13.
1223Grey to Campbell – Bannerman, 18 Jan. 1907, C – BP, Add. MS 4/2/8' Griey to Cromer,

18 Jan. 1907, quoted in Roberson, "Judicial Reform", 25.
12246 Feb. 1907, PRO, FO 800/46.
1225Grey to Cromer, 1 Nov. 1906, CP/2, FO 633/13, and 1 Mar. 1907, ibid.
1226Cromer to Grey, 1 and 9 Mar. 1907, PRO, FO 800/46.
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هنا،عامًامطلبًايمثل؛ ألنهالتالىالعامفىالتعليمعلىاإلنفاقزيادةضرورةعنلجراى
فىاإلحتاللسياسةعلىوأصدقائهروبرتسونهجومفىاإلرتكازنقاطإحدىأنهكما

:متاعبمنالسياسةمنالنوعهذالهسببمامدىالتاليةالتعليقاتمصر، وتبين

لمجردالسلطةاستخدامإساءةأسبابإزالةإلىيرمىخطًانتبعأنعليناكانإذا"
تمامًاالنقيضعلىذلكمطلوبًا، فإنكونهلمجردباإلصالحنأخذ، أوكذلككونها
عامًا،22عنيزيدلماالكبيرالنجاحوحققتقبلمنإتبعناهاالتىالسياسةمن
.1227"حرجةماليةمآزقفىتضعناسوفأنهاكما

عندمافيهكرومرمساهمةنلمسأن، ويمكنجماعىجهدثمرةالسنوىالتقريركانلقد
آراؤهكانتالتعليمية، كذلكالسياسةمستقبلفىأوالمصريةالوطنيةفىرأيهيتناول

عنلمذكرتهصدىكانالسنوىبالتقريروردماوبعض. الدوائرمختلففىمعروفة
يدعومصرىعامرأىتكوينإلىتدعوآراءهناكأنالراهنة"، فيذكرمصرحالة"
الذىهوالثانىاإلسالمية، أمابالجامعةمدفوعًااألولاالتجاهالمصرية"، وكانللقومية"

منمجموعةمنيتكون، وهوكاملمصطفىبزعامةالمصرىالوطنىالحزبعنهيعبر
يطالبالمصرى، وهوالشعبوتطلعاتآمالعنيعبرونالالذينالضوضاءمثيرى

المطالبةأن، كمافوضىحالةخلقإلىيؤدىمماالنيابيةللمجالسالفورىبالتوسيع
الوطنيةفإنثمومن. اإلفالستجاهافىبالبالدتدفعسوفالماليةالشئونعلىبالرقابة

تكوينمصر، وأنيسكنونمنجميعبينتجمعالتىتلكهىباإلعتبارالجديرةالمصرية
يتعلقوفيما. 1228البالدفىالحقيقيةالمصالحخاللمنإاليتحققالالوطنيةالروح
، فإنالتعليمعلىلإلنفاقالالزمةاألموالتوفرتلوحتىأنهإلىالتقريريشيربالتعليم
العددتوفرإذاإاليتحققلنالعربيةباللغةاإلهتمامزيادةأوالحرالتعليمنحواالتجاه
التعليمفىالتوسعهوللنقدمثارًاظلالذىاآلخر، والهدفالمعلمينمنالالزم

.1229اإلبتدائى

122728 Feb. 1907, ibid.
1228PP (1907) 100, 672 – 32.
1229Ibid, 711 – 19.
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–البريطانىالعموممجلسفىأعضاءتضمالتى – المصريةاللجنةستمرتإ، لندنوفى
، كانتالتعليمإلىوباإلضافة. 1230مصرعنأسبوعيًاأسئلةعشرةعلىيزيدماتقديمفى

دنشواىفىالمتهمينعلىوقعتالتىوالعقوباتالخاصةالمحاكمعنأسئلةهناك
الجهدأقصى، بذلالهضمىالجهازمرضمنكرومرمعاناةورغم. طويلةلمددبالسجن

أولئك "ضدكافبشكلعنهالدفاعلعدمجراىمنضيقه، وتزايدنفسهعنالدفاعفى
فىالمحلىالواقعمنشأهاليسمتاعبهأنورأى". كعبىويعضونورائىينبحونالذين

المعارضةالمتطرفةللعناصرلندنفىالحدعنالزائدالتحمس "إلىتعودمصر، ولكنها
أنإلىاإلنجليز"، وذهبالناقدينحماقة "علىهجومهإزدادالفكرةهذهظلوفى. 1231"هنا

هومصرفىالذاتىستقاللإلاتحقيقتجاهافىالسريعبالتقدمروبرتسونالنائبمطالبة
مايفعلونالكفاءةإلىيفتقرونالذينالمصريينهؤالءنتركالمحال"، أنضروبمن"

علىردأيامبخمسةذلكوبعد. 1232الجنونمننوع، إنهاإلحتاللوجودمعيريدون
يستغرقذلكمصر، بأنفىالخلقيةللقيمتطوروجودبعدموبطانتهروبرتسونإدعاء
كمايضايقونهأصبحواوجماعتهروبرتسونأنشعر، بعدماسنواتوليسأجياًال

مثقلونالمصريينأنمصرهوفىالخلقيةالقيمتطوريعوقماأن، وذكرالبعوض
.1233القرآنفىعنهاالتعبيريرتكزالتىالدينيةبعقيدتهم

المعارضةتهدئةأرادالذىجراى، معمتوترةمناقشاتفىطرفًانفسهكرومرووجد
معظمبأنأقركرومرأنورغم. 1234دنشواىمحكمةأحكامبعضبمراجعةالبرلمانية

طلبفيها"، فقدمبالغًاكانتضرورتها، وأنهارغمالقسوةشديدةأحكامًايرونها "الناس
عدمعلىالموافقةإلىإضطرولكنه. 1235أعوامثالثةأولعامينالمراجعةتلكإرجاء
الجنودعلىالتعدىقضاياكلتحالأخرى، وأنمرةالمخصوصةالمحاكمإلىاللجوء

.1236األهليةالمحاكمإلىالبريطانيين

1230Grey to Cromer, 1 Mar. 1907, PRO, FO 800/46.
1231Cromer to Grey, 3 Mar. 1907, CP/2, FO 633/13.
1232Ibid.
1233Cromer to Grey, 8 Mar. 1907, PRO, FO 800/46.
12341 Mar. 1907,  CP/2, FO 633/13.
12357 Mar. 1907, PRO, FO 800/46.
1236Grey to Cromer, 15 Mar. 1907, PRO, FO 371/246; Cromer to Grey, 22 Mar. 1907, PRO,

FO 800/46.
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زيادةلطلبه، واستجابلينمناستطاعمابقدركرومرعلىيردأنجراىحرصوقد
يقتضىعندمامساندتهفىيترددلنأنهلهأكدأخرى، كمامرةاإلحتاللقواتحجم
عملهتمعمادافع، عندماالسابقالعامفىدنشواىمنموقفهذلكشمل، وقدذلكاألمر
.1237صحيحةمعلوماتإلىاستنادهعدمأساسعلىموقفهدحضسهولةرغمدنشواىفى

مارس22لكرومر، وفىاألخرىاإلهتماماتمساندةعلىبالعملقيامهفىنشكولكننا
، وبعد1238أيامثالثةأويومينبعدعافيتهيستردأنويأملالفراشلزمأنهكرومرأبلغه
كبيرًاحدًابلغتقد– عندئذ – صحته، وكانتمارس28فىاستقالته، قدماألسبوعنحو
، ولكنهباألطفالخاصطعامالستخدامضطراحتى "بويلقولحدالتدهور، إلىمن

.1239"أيضًاهضمهعنعجز

منذصحتهتدهورمنبدءًامشكالتعدةإلىاإلشارةكرومراستقالةخطابتضمنوقد
أثرمنلهاماتقديرسواهأحديستطيعالعائليةأسبابإلىيرجعهالذى، 1898العام
واحد)،بعامالتاريخذلكقبلحادثفىلزوجتهجراىفقدإلىبذلكيشيروهو (عليه

:قائًالكرومرويستطرد

غيرى،كاهلعلىاألعباءمنالكثيربإلقاءالالمركزيةإلتباعمحاوالتىورغم"
سوىاآلنلدىعندى، وليستمامًااألوضاعليغيرمصرمنجورسترحيلجاء

كنتوإذا. للكادرالضيقبالمعنىالخارجيةكوادرمنيعدالالذىجارستن
اإلنجليز،منوحلفائهماكاملومصطفىالخديوبمواجهةالستمتعتسنًاأصغر
".هزيمتهمباستطاعتىكانأنهوأعتقد

جراىنصحمصر، ولكنهبتركنصحه– حاذقرجلوهو – المحلىطبيبهأنوذكر
علىيترتبال، حتىاألولالمحلفىصحيةألسبابترجعاالستقالةأنعلىبالتأكيد

تغييرأنيؤكدبأننصحهالمصرية، كماالسنداتلقيمةهبوطأوإضطراباتحدوثذلك
.1240السياسةتغييريعنىالاألفراد

12379 Mar. 1907, ibid.
1238Ibid.
123927 Mar. 1907, BP, box C, File 3.
124028 Mar. 1907, CP/2, FO 633/13, copy in C – Bp, Add. Ms 4, 2, 8, vol XIII.
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فىالنظرإعادةكرومرمنبرقيًا، وطلبالنبأبلغهعندما" صدم "بأنهجراىورد
أنأدركمارس28المؤرخكرومراستقالةخطابتلقىعندما، ولكنه1241الموضوع

فىيخلفهمنخيرهوجورستأن، وشعرطبيبهلنصيحةاستجابةأمرهحزمقدكرومر
علىلهشخصىتأثيروجودلعدمالبدايةفىصعوباتمنيعترضهقدما، رغممنصبه

 -هاردنجإلىخطابفىجراىالحظوقد. 1242"اإلنجليزوالموظفينالبريطانيةالعناصر"
حالتهسوءبسببتصرفاتهفىكرومرتخبطأيامببضعةذلكقبل– الدائمالوزارةوكيل

.1243الصحية

أنه، ورغمأبريل12فىالعموممجلسأمام– رسميًا – كرومراستقالةعنجراىوأعلن
عتبارافىيدخللمذلكسياسية، فإنوليسصحيةألسبابقدمتاالستقالةأنأكد

تقديمكرومرمنطلبتالبريطانيةالحكومةأنأكدواالذينالمصريينالوطنيينالزعماء
علىالبريطانيةالحكومةموافقة، وعدمضدهشنوهاالتىحملتهمنتيجةاستقالته

باللواء"، فذهب "مقالهفىكاملمصطفىطرحهاالتىالفكرةهىتلككانت. 1244تصرفاته
دنشواى،حادثنتيجةالمعارضةمنلقيهمابعدإالتتدهورلمكرومرصحةأنإلى

علىسياسيًاتربيتهمعنعجزالذينالمصرىالشعبحبالشخصية، فقدنزاهتهورغم
كتبفىالوطنىالزهوتناسبالتىنفسهاالفكرةتكررت، وقد1245يريدالذىالنحو

.1246العشرينالقرنمنالثالثينياتحتىبالمدارسالتاريخ

تفكيرموضعكانتنقاطعدة" بالجريدة "الحدثعلىتعليقهفىالسيدلطفىأحمدوقدم
ميز" التاريخأمامكرومراللورد "بعنوانمقالففى، السنينمنعقودلعدةالمصريين

بسببعليهالمصريينالمالية، وتحامللسياسته" العظيمةالنتائج "بينقاطعًاتمييزًا
الفردية، عجزالحريةنطاقتوسيع، ورغمالبريطانىاإلحتاللإلنهاءالسياسيةمعارضته
–المصريينوليس – اإلنجليزعلىعتمداو". ومثمرنافع "تعليمىنظامإقامةعنكرومر

12415 Apr. 1907, ibid.
12427 Apr. 1907, ibid.
124330 Mar. 1907, PRO, FO 800/46.
1244El – Musaddy, "Relations", 392.
124514 Apr. 1907.
1246Barak Aharon Salmoni, "Pedagogies of Patriotism: Teaching Socio – Political

Community in Twentieth Century Turkey and Egypt, Ph. D. thesis (Harvard 2002) 853 – 4,
918.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

409www.RaoufAbbas.org

فى" دوليةقومية "إقامةمحاولةلصالح" المصريةالقومية "، وتجاهلإصالحاتهتنفيذفى
.1247مصر

عتبرتإكرومراستقالةإعالنتحديدًا، فعندأكثربريطانيافىلالستقالةالفعلردوكان
زعيمBal fourبالفوروأشاد. 1248"البالدهذهفىالعامةبالخدمةلحقتكبرىخسارة"

قيامهطوالبهتحلىالذى" الصبر"كرومر، وأنجزهما" بعظمة "المحافظالمعارضة
كرومر،الستقالةأسفهعنالتايمزمحررأعربأنوبعد. 1249"بهالمنوطالعظيمبالعمل"

إلىتلجرافالدايلىصحيفةوذهبت. 1250"الحديثةبمصر "مقترنًايظلسوفإسمهأنذكر
وبالنسبة. 1251"الرخاءبحرفىاألنواءوسطالعملسفينةقادالذىالبارعاإلدارى "أنه

إلىلندنالنبأ، وغادرسماعهعندالصعداءتنفسأنهبلنتكرومر، يذكرلمعارضى
فىكرومرقبعةريشةوضعالصيد، وقدرحلةنهايةبعدالصيادشعور "يتملكهالريف
بعنوانجارديانالمانشسترفىكرومرلسياسةنقدًابلنتكتبأيامبضعةوبعد. 1252"جيبه

فقد: قدراتهبعيوب "الفرنسيونيصفهممايعانىكرومرأنمصر"، فذكرفىجديدنظام"
السياسيةالرؤيةنطاقتضييقإلىمعينةإداريةجوانبفىالمدىالطويلنجاحهأدى
، وأدتالشمالوذاتاليمينذاتالواضحةالحقائقرؤيةعنعجزه، لدرجةعنده

تخالفالتىالرؤيةوضوحعدمحالةفىالبريطانيةاألمةإغراقإلىالقويةشخصيته
السياسية،بالحكمةالتحلىعليناكان، إذالذلكنهايةلوضعالوقتحانوقد. طبيعتها
علىعيونناتتفتحأنيجب. الزمتناالتىاللعنةزالتبعدماأمامنااآلنمتاحةوالفرصة
.1253"حقيقتهاعلىمصرفىاألمورنرى، وأنالحقائق

فذكرEmpire Reviewريفيواإلمبايرمجلةمن1907مايوعددفىدايسىإدواردوكتب
نجح، فقدالقرنبربعذلكقبلكانتمثلماالذاتىللحكممهيأةتعدلماآلنمصرأن

.المهمةاإلداريةالمراكزجميععنالمصريينإبعادفى) الكرومرى (االستبداد

124713 Apr. 1907, quoted in Wende, Evolution, of the Egyptian National Image 298, 300 – 1.
1248Parl. Deb. Vol. 172, col. 391, (11 Apr. 1907.(
1249Ibid, cols. 391 – 2.
1250The Times, 12 Apr. 1907.
1251Daily Telegraph, 12 Apr. 1907.
1252Entry for 11 Apr. 1907, Blunt, My Diaries, 581.
1253Manchester Guardian, 23 Apr. 1907.
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عشرالسابعالفصل
إنجلتراإلىالعودة

)1907 – 1908(

مصرفىاألخيرةاأليام
واستالمهوزوجتهجورستوصولحتىمصرفىالسياسيةاألموريديركرومرظل

وجهعلىنجلترااإلىالعودةعلىحريصًاكرومر، وكان1907أبريل24فىالعمل
الهدوءإلىحاجتىمدىلكأصفأناستطيعال "روالندولدهإلىكتبالسرعة، فقد

التىالعواملومن. والصعوباتباإلضطراباتحافلةاأليامتلكوكانت. 1254"والراحة
جعلاألمريكية، مماالمتحدةالوالياتفىالماليةاألوراقسوقإنهيارذلكوراءكانت

ماذلكعنالعقارى، ونتجاإلئتمانعلىصارمةقيودًاالفورعلىتضعالمحليةالبنوك
فى" يوازيهاماثمةليس.. الالأخالقيةالتصرفاتمنموجة "اإليكونومستمراسلوصفه

عنه، غابحدثلماتفسيرًاكرومرقدموعندما. 1255باإلسكندريةالماليةاألوراقبورصة
يحذركانالذى"المضارباتفىاإلفراط "إلىمصرفىحدثما، فأرجعالعالمىالبعد
بتركقرارهعنالناجمالوطنية، والقلقالمعارضةنتيجةتضاعفوالذى، سنواتمنذمنه

.1256منصبه

مافيهاشتركا، والمحليونالعمالنظمهاالتىاإلضراباتهوالقلقأثارآخرسببوثمة
التىالطريقةعلىإحتجاجًاأبريل18فىحنطورعربةسائقآالفوثمانيةسبعةبين

شليتمللخدمة، وحتىمنهايصلحالمن، واستبعادخيولهمفحصفىالبوليسإتبعها
الخاصةالعرباتوهاجمواترامعربةالمضربونتمامًا، حطمبالمدينةالموصالتحركة
ممارسةإلىالحنطورسائقىمنالكثيرعاد، وقدمدارسهمإلىاألطفالتنقلالتىوتلك

12546 Apr. 1907, CP/1, Letters from 1st Earl to 2nd Earl 1905 – 1906.
1255The Economist, 23 Mar. 1907, 504. Also Crouchley, Investment of Foreign Capital, 64 –

5.
1256Cromer to Grey, 13 Apr. 1907, CP/2, FO 633/13.
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أربعةإبعادذلكفىبماالتنازالتبعضعلىحصولهمبعد، ولكنالتالىاليومفىعملهم
.1257المكروهينالموظفينمن

البريطانيةالقواتقامت، عندئذترامعربة43حطمواالذينالعربجيةإضرابذلكوتلى
، وأخيرًاالمضربينخيولإسطبالتمعظمكانت، حيثبوالقفىقوتهاباستعراض

.1258مايوفىالجزارونأضربالحصير، ثمالحرير، وصناعنساجوأضرب

تأثرتالتىاألنشطةمنكغيرهاالسياحةموسمنهايةفىوقعتاإلضراباتأنورغم
زادالوطنية، وقدالمعارضةشنتهاالتىالحملةإلىاإلضراباتهذهاإلنجليز، أرجعبذلك
المظاهراتقياملمنععديدةإحتياطاتتخاذاإلىالسلطاتتجاهاوالقلقحالةمنذلك

الوداعحفلنأمايو، ورغم4فىاألوبرابدارالوداعخطبةكرومرإلقاءخاللالمعادية
الساسةجميعقاطعهاألجنبية، فقدالجالياتورؤساءاألصدقاءعلىمقصورًاكان

المساهمةعنتحدثالذىباشافهمىمصطفى: هممنهمثالثةعدافيماالمصريين
باشا،زغلولباشا، وسعدمصر، ورياضفىالتقدملتحقيقكرومرقدمهاالتىالكبيرة
.شعبيةمظاهراتتحدثلمخالية، ولكنشوارعفىكرومرعربةومرت

يديهعلىتحققتالتىالبريطانيةاإلنجازاتمنعدهلماتكرارًاكرومرخطةوكانت
السخرةإلغاءقدمفقد. اإلنجازاتتلكإبرازفىملحوظتغيرثمةكانبمصر، ولكن

"ماديًا "وليس" أخالقيًا "تقدمًابإعتباره) الرشوة (اإلدارةفسادعلىوالقضاءوالكرباج
الماديةالجوانبعلىبالتركيزتهموهامنعلىللردمحاولةفى، يديهعلىمصرعرفته

األخير،السنوىتقريرهفىأنتقدالذىالمتشددللخطإبرازًاالخطبةتضمنتوحدها، كما
مسئولةتظلسوفالبريطانيةالحكومة، وأنمسمىغيرأجلإلىباقاإلحتاللأنفأكد
علىيسيرسوف) القديرخليفته (جورست، وأناإلحتاللبقىمامصرأمورإدارةعن

التعاملعلىالبريطانيةالحكومةسيحث "إلنجلتراعودتهعند) كرومر (، وأنهنفسهالنهج
عنتعبرالفعًال"؛ ألنهاتستحقهبماالنيابيةالمجالسلتطويرالمصطنعةالدعوةتلكمع
يدعووأخيرًا، بينما". والمصرييناألوروبيينمصرسكانمنالحكماءأصوات"

1257John Chalcroft, "The Striking Cabbies of Cairo and Other Stories: Crafts and Guilds in
Egypt, 1863 – 1914", Ph. D. thesis (New York, 2001), 409 – 33.

1258Ibid, 433 – 56.
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.1259"بقوةاستمرارهاعلى "يعملمصر، سوففىالسياسةتغييرإلىلندنفىمعارضوه
بقصيدةعليه، فردشوقىأحمدالمصرىالشاعريتحملهأنيمكنمماأكثرذلكوكان

.1260الشهيرةالوداع

رحيًالالعياءالداءفكأنكتشهدتالبالدعنرحلتلما

المظاهراتتعكرال، وحتىالحفلمنيومينبعدكاترينوبرفقتهمصركرومروغادر
منالطريقجوانبعلىاإلنجليزالجنودصطفا، والمواصالتإيقاف، تمالرحيلصفو
أنجازيتاإلجبشياناألوبرا، وتذكربميدانمرورًاالقاهرةمحطةحتىالمعتمددار

أبناءمناآلالف "بالنظارة، وأنإحتشدتالطريقطولعلىوالفنادقالمنازلشرفات
أطلقالقطارتحرك، وعندما1261"اإلحترامشديدبمظهرالطريقطولعلىإحتشدواالبالد

تحية،طلقةعشرخمسةالمدافعالمعهودة، وأطلقتالطيبةاألمنياتعباراتالمدعون
محطةإلىخاصًاقطارًا، استقالأسبوعبعدفولكستونإلىوزوجتهكرومروصلوعندما

الوزراءورئيسويلزوأميرإيفلنوحفيدهروالندولدهاستقبالهمفىكانفيكتوريا، حيث
.المحطةمنبالقربيقعالذىباكنجهامقصرإلىعربةحملتهمجراى، ثموإدوارد

منكبيرةكمياتوراءهتركأنهالسرعة، حتىوجهعلىمصرمنكرومررحيلوكان
كتابهمخطوطةبينهاتجميعها، ومنفىشهوربضعةبويلقضىالتىالخاصةاألوراق

ولكن. 1263لمعاونيهكتبهبعضكرومرتركوقد1262بعضهابإحراقالحديثة، وقاممصر
الشقيقةغيرأختهجاءتحتىبالقاهرةالبريطانىالمعتمدبدارفأودعهامنهاالكثيربقى
.1264ببيعهافقامت1917عاموفاتهبعدمصرإلى) دروثيا(

1259Earl of Cromer, Speeches and Miscellaneous Writing, vol. 1, London: privately printed
1912, 142 – 6.

1260Hussein N. Khadim, "The Poetics of Postcolonialism: Tow Qasidahs by Ahmed Shawqi",
Journal of Arabic Literature, 28, (1997), 180 – 2.

1261Egyptian Gazette, 7 May 1907.
1262Boyle to Cromer, 19 Aug. 1907, CP/2, FO 633/11 Boyle to Mrs. Boyle, 20 Aug. 1909

BP, C/3.
1263Storrs, Orientations, 54 – 5.
.1990يوليو، 6، األهرام1264
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وإسكتلنداإنجلترا
الطبية،الرعايةبيوتأحدفىلندنإلىلعودتهالتاليةاألولىالستةاألسابيعكرومرقضى

منكبيربيت، وهوأليسشقيقتهامنزلوفىكيثنسفىكاترينمعنقاهةفترةأمضىثم
مدينةخارجكاليدنهرمصبعلىربوةعلى، بنىأردجوانبمقاطعةالجورجىالعصر

منالخطاباتمنالعديدلتلقيهاإلرتياحمنبالكثيرشعرأنهزيتالندجالسجو، ويذكر
مواجهةعلىذلكساعدهوربما. 1265بالشفاءلهبتمنياتهمإليهبعثواالذينوأصدقائهزمالئه

خمسينقدرهامكافأةمنحهالحكومةقتراحاضدالبرلمانفىظهرتالتىالمعارضة
هذهمثلأنللمعارضةالرئيسيةاألسبابمن، وكانلخدماتهتقديرًاإسترلينىجنيهألف

السنوىمرتبهوصولرغمأنهإليهاالدافعكان، ولكنوحدهمللعسكريينتعطىالمنح
.1266فقطسنويًاجنيه900بلغعليهحصلالذىالتقاعدمعاشفإنجنيه6500إلى

أنيجبال، وأنهالحكومىالكرمهذالمثلسابقةهناكليستأنهإلىالمعارضونواستند
تنفيذها،أجلمنهناكإلىأرسلالتىمصرمنالجالءسياسةتنفيذفىفشلهعلىيكافأ
.1267"رعناءوحشيةبصورةللعدالةالتطبيقسوءمثلت "دنشواىأنوولفدراموندوذكر
ونوه. عنهللدفاعتصدوا– المحافظمعارضةرغم – وبالفورالوزراءرئيسجراىولكن
فىمقبوًالاإلحتاللأصبحجهودهعظيمة، فبفضلإنجازاتمنكرومرحققهبماجراى

وبماتحققبمالهمدينالبريطانىالضرائبدافعاألخرى، وإنالدولوعندبريطانيا
مادامأنهفيهاذكراألثربالغةخطبةروبرستونوألقى. 1268أخطارمنتفاديهمنتمكن

، ليسيمثلهكرومركانالذىالنظاممصر، وأيدوافىفرديًاحكمًاأقامواقدالبريطانيون
المنحةعلىالموافقةتمتالنهايةوفى. 1269"المقترحةالمنحةمسألةفىالمماطلة "حقهممن

عناألحرارحزبنوابمنالكثيرمتناعا، وأصوات107ضدصوتًا254بأغلبية
.1270الهزيمةمنالحكومةأنقذتالمحافظينأصوات؛ ألنسعادتهبلنت، وأبدىالتصويت

1265Zetland, Cromer, 299 – 302.
1266Marlowe, Cromer in Egypt, 275 – 6.
1267Parl. Deb. Vol. 179, col. 863 (30 July 1907.(
1268Ibid, cols. 875 – 83.
1269Ibid, col. 886.
1270Entry for 1 Aug. 1907, Blunt, My Diaries, 590.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

414www.RaoufAbbas.org

خطاب، وفىلندنبلديةتكريمليتلقىتمامًاتعافىقدكرومرأكتوبر، كانشهروبحلول
اإلنجليزمن – المصريينروعفىأدخلمنهاجمهولبالجيلدألقاهالذىالقبول

هم، فهؤالءالسريعالسياسىتطورهميناصرالبريطانىالعامالرأىأن– وغيرهم
تعنىمعهمللتوافقمحاولةكل، وأنودبلنوكلكتاالقاهرةفىنجدهمالذين" المتطرفون"

اإلدارةوسوءالفوضىإلىمصرعودةإلىوإيرلندا، ويؤدىالهندفىالسياسىاإلنتحار
بشكلنفسهيخدمأنيستطيعأنهذكرجورستمتدحا، وبعدماالماضىفىعانتهالذى

التىالعددالكبيرةبإنجلترا، والقبيلة" المهووسين "تجاهالهرولةعنمتنعالوأفضل
.1271مصرفىلهمتتحمس

لكتابهاألخيرةاللمساتوضععلىيقتصركرومربهيقومالذىاألساسىالنشاطكان
السرىالتاريخ "بلنتكتابمنتهمهالتىالفقراتنقدذلكفىالحديثة"، بمامصر"

الحديثة"،مصر "خاتمةتغيير، وأيضًا1906عامنشرالذى" لمصرالبريطانىلإلحتالل
القصرموافقةعلىذلكبعدوحصل. 1272"مصرمستقبل "بعنوانجديدةأخرىوكتابة

علىأصرعندما" مشكلة "جراىأثارأن، بعدالكتابطبععلىالخارجيةووزارةالملكى
فىوجورستبويلمنكلساعدهوأخيرًا. 1273فيكتورياللملكةخطابمنإقتباسحذف

.1907نوفمبرفىالكتابتجاربمراجعة

،1908مارسأوائلفىصفحة1200فىجاءااللذين" الحديثةمصر "المجلديننشروتم
اإلفالسمنمصرفىالرئيسيةالحوادثبعضقصةسردهوالمعلنالغرضوكان

جراءمنمصرعلىعادتالتىالنتائج "شرحثم) 1892 (توفيقوفاةإلى) 1876(
لنفإنهالثانىعباسالخديومعصراعهسجلكرومرأنورغم. 1274"البريطانىاإلحتالل

تصحيح: الكتابلنشرآخرينهدفينوذكر. 1914عامعباسخلعبعدإالنشرهيشأ
السياسيةحولالعامالرأىمفاهيمإلىتسربتالتى" المغلوطة "التاريخيةالمعلوماتبعض

"الشرقيةالحكومات "تواجههاالتىالعامةللمشكالتدليلمصر، وتقديمفىالبريطانية

1271The Times, 29 Oct. 1907, copy in CP/2, FO 633/25.
1272Zetland Cromer, 303, 307.
1273Cromer to Rowland, (Errington), 6 Nov. 1907, CP/1, Letters from 1st Earl to 2nd Earl,

1905 – 1906.
1274Cromer, Modern Egypt, i, 1 – 2.
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عند – مصروبدت. 1275األوروبيةالحضارةبمتطلباتاألخذإصالحهايتطلبحيث
على) اإلنجليز (جنسفيهيسيطربلدفهىخاصة، مالمحلهالشرقمنجزء– كرومر
تغييردونإصالحهايجبالمصريون)، وأنه (ثالثجنسلحكم) الترك (آخرجنس

..1276اإلحتاللقبلموجودةكانتالتى" الحكومةأحوال"

،عرابىثورةبطبيعةخاصهتمامافصًال، مع33الكتابمنالتاريخىالقسمويضم
لسوءتفصيلىنقدعلىمعظمه، ويحتوىالسودانواستردادإخالءثماإلحتاللوأسباب
كرومربذلهاالتىللجهودمستفيضشرحذلكيلى، إسماعيلعهدفىالماليةاإلدارة
تحليلعلىجاءالتناولفىالكبيرالتركيزالمصرية، ولكنالماليةإلصالحورجاله
عندالمسئوليةدرجاتلتعددتفصيل، ثمعرابىقادهاالتىللحركة" الوطنيةشبه "الطبيعة

إنقاذبعثةإلرسالالمدىالطويل، والتأخرجوردون، وبعثةالسودانإخالءقرارتخاذا
:الثالثةاأللداءعلى، ولكنالسودانيينأوالمصريينعلىاللوميلقىال، وهناجوردون

أنلتأكيدمتاحةالفرصةكانتبلنتذكروردوكلما. وجوردون، وجالدستون، بلنت
،بالدهمشئونإدارةعلىالمقدرةلهمتتوفرال– بلنتإليهممالالذين – العربالمسلمين

لهمأتيحلوللغير، ولكن" خاضعًاجنسًا "التاريخمرعلىكانواأنهمعلىذلكيقتصروال
:اإلداريةالمهاراتلهمتتوفرمنتصفيةإلىيتجهونفسوفالحكمبمقاليداإلمساك

التىنفسهاالفكرةوهى. 1277، واألرمنوالشوام، توفيقوالخديو، ، واألتراكاألوروبيون
علىالسابقةالفترةعلىلتنسحببمطهاقام، ولكنه1887عاملسولسبرىكرومرقدمها

.لهاالتاليةالسنواتعلىنسحابهاابقدر1882

األولىالمسوداتفىبهاتناولهماالتىالحدةأنيالحظوجوردونلجالدستونوبالنسبة
سيرةكاتبمورلىجونمعتبادلهاالتىالمراسالتبعدنسبيًاالنت، قدللكتاب

إليهأسندتالذى" الطائش "بصورةجوردونيصوربقىماأن، غيروغيرهجالدستون
اإلعترافيريدالالذىالمتخاذلبصورةجالدستونبها، ويصورللقياميصلحالمهمة

فرصةضياعحتىجوردونإلنقاذحملةإرسالفىمترددًاكان، ولذلكالمقبلبالخطر

1275Ibid, 2 – 5.
1276Ibid, 5 – 6.
1277Ibid, 323 – 8.
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إلىجوردونإرسالعلىوافقعندمابخطئهإعترافهلكرومرويحسب. 1278إنقاذه
آخرين، وكذلكلجوردوننورثبروكبتحمسلتأثرهالعذرلنفسهلتمساوإنالخرطوم

.1279األمورعلىحكمهملهميقدرممن

يبدأللبالد، ولكنهالطبيعيةالمواردعنبالحديثالمعاصرةبمصرالخاصالقسميبدأوال
عنهيعبرالذى، بينهمالتجانسعدمعلىسكانها، مركزًاأنواعمختلفعنبالحديث
الكبير،الرئيسىالطريقعلىرحلتهفىكيمإلىكيبلنجالماأعطاهالذىنفسهبالدرس

كلحددالمتخيلةالقاهرةشوارعفىالمارةمنلمجموعةمرتجًالعنصريًاوصفًافقدم
علىالمقوسوأنفهرأسهغطاءيدلمنفهناك. 1280وعاداتهومالبسهوجههبمالمحمنهم
بأحدقبطىكاتبأنهعلىنظرهوبعدالحالمتانوعيناهقامتهقصرتدلبدوى، وآخرأنه

الذيناألقحاحالمصريون– إذن – هممن: كرومرويتساءل. جراالحكومة، وهلمدواوين
يجعلالذىلإلسالماالجتماعىالدورعنالحديثيبدأوهنا. 1281بلنت ؟عنهميتحدث
المسيحيينعنيختلفونال– كرومرنظرفى – المصريينالمسلمينأنيشكالالقارئ

اإلنحطاط"،واضحة "منزلةفىالنساءيضعشأنًا، فاإلسالممنهمأقلهم، بلفحسب
معيتسامحالعبودية، واليقبلقديمة"، فهومبادئ "علىقامتلشريعةالمسلمويخضع
،والمسيحىالمسلمبينمنيعحاجزوجودذلكعن، ونتج1282األخرىالدياناتأتباعجميع

، ولكنبالمستقبلالدقة، ويعنونيتحرون – اليوماألوروبيونهمالذين – فالمسيحيون
.1283تمامًاذلكمنالنقيضعلى– كرومرعند – المسلمين

كانتاإلسالمضدنفسهاالمتحيزةالنظرةأنقلناإذاالكتابةمنالنوعهذاعنندافعوال
بأننذكرأنالعصر، أوذلكفىالشماليةأمريكاوفىاألوروبيينمعظمبينشائعة

أنفسهمحكمعلىقادرونوالمصريينالهنودأنعامًابثالثينذلكقبليرىكانكرومر
أوروبيةغيربالدفىألوروباالهائلالتوسعأنقولهيمكنوما. اليوميراهمانقيضعلى
البالدلتلكالغاشمالحكملتبريرضروريًاذلكيكناألفكار، فلممنالنوعهذايتطلبكان

1278Ibid, 429 – 35, 582 – 92.
1279Ibid, 436 – 9.
1280Rudyard Kipling, kim (New York: Doubleday, Page, 1901), 96 – 9.
1281Cromer, Modern Egypt, ii, 127 – 8.
1282Ibid, 134 – 40.
1283Ibid, 145 – 50.
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التىالسياساتإلىالنظرلتحويل، بلفحسبوالحضاريةالعنصريةالفوارقأساسعلى
فىبريطانياسياسةبهفسرتمانحوعلى" رسالة "أنهاعلىالبالدتلكفىتتبع

مناألبيض"، الالرجلعبء "زاويةمنبمصرفعلهماإلىكرومرنظروقد. 1284مصر
فكرةلمواجهة، بلفحسب" الحضارى "تفوقهمبحكمالسيطرةفىاإلنجليزحقتأكيدقبيل
عنالدفاعسياقفىكله، وذلكالوطنىاالستقاللفىالمصريينحقإلىالداعيةبلنت

غالبيةلمصالحخدمتهابقدرالبريطانيةالمصالحتخدمبإعتبارهامصرفىسياسته
.بأنفسهمذلكإدراكيستطيعونالهؤالءكان، وإنالمصريين

،المسلمينمعظمعلىسافرًاعدوانًاكانتاإلسالمعنكرومرمالحظاتإنالقولويجب
سيضعاللوردإن: "1907نوفمبرفىأمهإلىكتبعندمابويلهارىقصدهماذلكولعل
بعضبحذفإلقناعهالجهدأبذلإننى.. المباركالكتابهذابسببمأزقفىنفسه

.1285"البالدأهالىنظروجهةمنالسوءبالغةتعدالتىالفقرات

ذلك، منالمندفعكرومرأسلوبتميزالتىاألخرىالنقاطبعضيقصدكانربماولكن
المجتمعمنهايعانىالتىالسلبياتمنليضخمعرفهحقيقىمصرىلصورةاستخدامه

المسلمأنكيفليبين) ماتقدكانالذى (عبدهمحمدللشيخاستخدامههناالمصرى، ومن
إلىيتحولجوهرهأوروحهإلى، وليسللدينالشكليةبالجوانبيهتمالذىالمتدين
أيقنالذىالدينىالمصلحلمعاناةكنموذجبيرممحمدالشيخويذكر. 1286"قدرى "شخص

وضعفىالمسيحيينمنكرومرأصدقاءيبدووال. 1287اإلسالمتدهوروقفاستحالةمن
يحولأنيريدالذى" الشرقيينمنالمتميزالنمطذلك "يمثلبأنهنوباروصف، فقدأفضل

تيجرانصهرهبينما. 1288الحقيقةصورةفىلتبدوالمتخيلةالحقائقأنصافمنمجموعة
.1289البيزنطية - الفرنسيةالعقليةفىتتمثلالتىاألرمينيةالهويةبخصائصيتمتع

1284Ibid, 124.
128518 Nov. 1907, BP, III/B.
1286Cromer, Modern Egypt, ii, 179 – 80.
1287Ibid, 181 – 88.
1288Ibid, 337 – 8.
1289Ibid, 223.
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منمجموعةبذكرالبدءهوكرومرعندالتناولأسلوبميزتأخرىتعبيريةأداةوثمة
الرجلأن، ليثبتالمتعلمغيرالمصرى" ذهنتشوش "مدىبيانإلىتهدفالتىالطرائف
نجدهوهنا.. 1290تمامًااألوروبييننقيضعلىعادةويفكرويتحدثيتصرفالشرقى
عدماولكن. مدلولهامن، ويوسعالتناقضبلدمصرعنهيرودوتفكرةإلىيرتكن
والشراء، بينمابالبيعيعملنالمصرياتأنذكرعندماغريبةطرفةاليونانىالرحالة
تخلفعلىدليلإلىكرومريدعلى، تحولبالنسيجيشتغلونالمنازلفىيقبعونالرجال
عليهمالتعرفيمكنالمصريونفالمسلمون. 1291الغربلحكمإلخضاعه، ومبررالشرق

،يقولونأويفعلونعماالنظرالبدنية، بغض، ومالمحهم، وتصرفاتهممالبسهممنمباشرة
.1292بهمتقترنمميزةهويةفلهم

بإعتبارهمالسكانمناألوروبيينغيرتقديموراءمنإليهيرمىالذىالسياسىوالغرض
التوجيهإلىالحاجةأمسفىهىالتىالمتخلفةوالجماعاتالبائسةالطبقاتمنمجموعة

كرومر، عندماعندالختاميةالفقراتعنهتكشفمانحو، علىاألجنبىواإلدارىالخلقى
الوجودمناألولىللسنواترؤيتهمحيثمنوالجماعاتالطبقاتبتلكقائمةيورد

الجراكسة، والعلماء، – األتراكالباشاواتبعضكانفقد. مصرفىالبريطانى
الصداقةبينوالشواماألقباطتأرجحبينما. لإلحتاللالعداءيكنونالمتفرنجينوالمصريين

تجاهالودبروحمشربةالبالدسكانمنالفالحينجماهيركانتوالعداء، وأخيرًا
حاولوالوأنهمحتىالجهلفىالسياسة، ويغرقونفىيتكلمونال، ولكنهماإلحتالل

إلىيفتقرونالذينالصحافيينأوالسياسيينالمهيجينأيدىفىيسقطونقدصوتهمإسماع
.1293الحقيقيةمعتقداتهممعيتناقضمايقولونيجعلونهموالذينالمبادئ

المجتمعصورةهى– كرومرعند – المصرىللمجتمعالطبقىالهيكلىالمجتمعوصورة
منأساسًاتتكونالتىاألرستقراطية، منحاكمةوطبقةالفالحينمنالمكونالزراعى
أعيانمناألزهر، وشرذمةفىالمتمركزينالعلماءمن" جماعة"الجراكسة، و – األتراك

1290Ibid, 151 – 64.
1291Herodotus, History, ed. J. Enoch Powell, book VIII (Oxford: Clarendon Press, 1939) 125
– 6.
1292Faisal Fatehali Devji, "Hindu / Muslim / Indian", Public Culture, 5/1, (Fall 1992) 11 – 12.
1293Cromer, Modern Egypt, ii, 257.
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الجديرومن. الفالحينجماهيرمنعريضةوالعمد، وقاعدةالقرىشيوخمنالريف
ذكرعلىيأت، ولمالبريطانىاإلحتاللمنموقفهاحيثمنطبقةكلحددأنهبالذكر
أنيمكنالتىالكيفيةيدرك، والالمصريينمناألعمالرجالأوالمهنيينأوالتجار
تجاهافىمستمرةعمليةمنكجزءمستقبًالالمهملةاالجتماعيةالشرائحتلكبهاتتطور

..1294والتصنيعالتحضر

القارئ، يهيئواألعراقاألديانمختلفمنخليطًاتضمبإعتبارهالمصركرومروتقييم
بقيادةالبريطانيونالمصلحونبهااستطاعالتىللكيفيةوصفمنبالكتابجاءمالتلقى

يمكنالعميمخيرمنعليهميعودماأنالبشرمنالشتاتهذاإقناعنفسهكرومر
المصريةالحكومةأداءطريقةفيهالمهارة، قدمتبالغبأسلوبذلكتموقد. 1295إنكاره

،الفوضىتسودهاالتىالورشةونظامالحديثاألوروبىالمصنعبينالمقارنةسياقفى
معنىفيها) القراء (نحننعرفالتىللدولة" المتحضرة "باإلدارةيقترناألولفالنموذج

أومعنىأىالسياسىالقاموسفىنجدال، بينماللحكمالدستوريةاالستبداد، والطرائق
حقيقية،حكومةليستالحكومةهذهأننكتشفثمومن. 1296المصريةللحكومةوصف

النظامذلكفىبماالسلطاتلكلبالنسبةالحالحقيقيًا، وكذلكحاكمًاليسالخديووأن
.1297بالتناقضاتالحافلالقضائى

يظهراإلنجليز، بينماالموظفينعملمنذلكف، نظمتقدالمصريةاإلدارةكانتوإذا
دورهاآللة"، فبحكميديرونالذينالعمال "بعنوانفصلفىمناسبةغيربصورةكرومر
المصريين "لدفعأحيانًاالنطاق"، استخدمهاواسعةغامضةبسلطة "يتمتعلبريطانياكممثل

المصلحينعندالصبرنفاذلعالجأحيانًااستخدمهااإلصالح"، كماطريقعلىالنافرين
قيامهأحديكتشفأندونالبالدحكومةمساعدةعليهعامة، كانوبصفة. 1298اإلنجليز

بالعماليتعلقوفيما. 1299معهميتعاملمنعلىقانونيةسلطةلهتكونأن، ودونبذلك
معهتعاونواإنهم، ويقولونوبار، ورياض، توفيقالخديو: هممنهمثالثةيذكراآلخرين

1294Ibid, i, 289, 325; ii, 171 – 98.
1295Ibid, ii, 258.
1296Ibid, 260 – 2.
1297Ibid, 262 – 3.
1298Ibid, 321, 323.
1299Ibid, 326.
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يشبه "باشافهمىمصطفىالرابعكانأخرى، بينماأحيانًامجدأحيانًا، غيرنافعًاتعاونًا
معتامووالءبإخالص، فعملبالدهمصالحيخدملماإدراكهحيثمنالدولةرجل

.1300"لهممعارضتهمنبدًالاإلنجليزالموظفين

جميعًا، رغمالباقينمنأهمكان" العمال "أحدأنبوضوحالموجزالوصفهذاويكشف
أقربدورهلكانبكالمهكرومرأخذناوإذا. أهميتهمدىشرحفىيستفضلمكرومرأن
الذىاآللة، والمالبهاتعملالتىالسرعةوحدهيقررالذى" المدير "دورإلىيكونما

فمقولةذلكيفوقماهناكولكن. اإلنتاج، ونوعبالعمليلحقهومناستثمارهيمكن
تهامهامنيتهربحتىلكرومرمالئمةوسيلةبدائيةبطريقةيدارالذىالردئالمصنع
عامالثانىعباستوليةعلىالسابقةالفترةعلىتركيزهأنالدكتاتورية، كمابالنزعة

مصرفىبريطانياممثليدفىللسلطةالشديدالتركيزإلىاإلشارةيستبعد، جعلته1892
.التاليةعشرالخمسةالسنواتطوال

الفطنة، ويبدوإلىيفتقرالذىالشكلبهذادورهتناولتعمدكرومرأنالجزمنستطيعوال
لهيكنلممشكالتفىغارقكمديرلنفسهرسمهايريدالتىالصورةمعيتناسبذلكأن
الدورفىاألساسيةاإلخفاقاتأحدإلىإشارةيتضمنذلكإنالقولالممكنومن. فيهايد

يعملالذىاالجتماعىالمخططأوالمهندسنموذجهويقدمهالذى، فالنموذجبهقامالذى
الالسيطرة، ولكنهتحتفيهشئالبعيد، وكلالمدىعلىليعملشئكلفيهحددعالمفى

مستقبالحدوثهاالمتوقعالمشاكلالستشرافأواليومية،السياسيةللحوادثمساحةيترك
الخريجينعددمنالحدإلىالراميةبالسياسةتمسكهمثلالممكنة،الحدودأضيقفىإال

.المصريينالمتعلمينمن

الرى،المالية، : عناوينتحتاإلصالحاتتعدد" الحديثةمصر "منالباقيةوالفصول
الحقيقية،الحضارةبذور "بإعتبارهاكرومرقدمهاالتى. ، إلخالداخلية، القضاء، التعليم

اإلدعاءات، وتلك"لتدميرهامصرفىالتخلفدعاةبهايقوممحاولةألىمفحمودليل
النخبةأعضاءمنالكثيروعلىاألوروبىالقارئعلىللتأثيرمحسوببشكلصيغت
بخاتمةجاءما، هوللهضمقابلغيرالنخبةتلكأعضاءوجدهوما. مصرفىالحاكمة

1300Cromer, Modern Egypt, ii. 327 – 46.
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استمرارضرورةإلىفيهاذهبالتىمصر"، مستقبل "عنوانحملتالتىالكتاب
عنتحدثعندما" جيلينأوجيلبعد "عبارةأضاف، بينمامسمىغيرأجلإلىاإلحتالل

الفكرةتصبححتىمصرفىالذاتىالحكمفكرةطرحفىللتفكيرالمقترحالزمنىالمدى
حقيقىذاتىاستقاللتحقيقبأنالقائلةفكرتهطرحوكرر. 1301"المجديةللمناقشةصالحة"

إلى" األعراقمتعددة "مصرتتحولاألجنبية، عندئذاإلمتيازاتبإنهاءمرهونمصرفى
ألصدقاءحتىصادمًاذلكوكان. 1302"أجيال "وربماسنواتبعدالذاتىاالستقالل
نجدهمأنغرابة، فالكاملمصطفىيمثلهمالذينوالمهنيينللطالب، ومثيرًااإلحتالل
 –لندنفىستاندرداإلجبشيانمراسلودحضهافندهاالتىكرومرمنجزاتأهميتحدون
.Egypt's Ruin"1303مصرخراب: "كتابهفى– Theodore Rothstienروزستينتيودور

نشرمقالفوصفهإحتفاليًاطابعًاالبريطانيةالصحافةفى" الحديثةمصر "عروضتخذتاو
تطبيقفىاألهميةمنكبيرةدرجةعلىعمل، "ولكنهأدبىعملمجردليسبأنهبالتايمز

يروى "أنهللتايمزاألدبىبالملحقحلقتينعلىنشرمقالوإعتبره. 1304"الدولةإدارةعلم
كاملة، واضحة،.. الدقيقةبتفاصيلهاالكبرىاألحداثقصةللدولةقديرربانلسانعلى
لصحيفةاألدبىوالمحررالمؤرخ– Sidney Lowلوسيدنىعتبرهاو. 1305"تحفظدون

فىظهرتوقيعبدونعرضوفى1306"استعمارىلحاكمعظيمكتاب – "ستاندارد
عملدليلالكتابيعد) "التحريررئيسStracheyلوستراتشىبقلمكانلعله (اإلسبكتاتور

جهودها،وتأميناإلمبراطوريةتأسيسعلىيعملونالذينأولئكلكلإلهامومصدر
الصالح"، وخصوالحكمالعدالةعلىالقائمالبريطانىالحكمطابععلىوالحفاظ

لمأحدًا "؛ ألنخاصوتقديربمديح" وعقيدتهمللمحمديين "كرومر" تشخيص "ستراتشى
الشرقية، والمحمديةوالعقليةللمحمديةالواضحةالثاقبةالرؤيةتلكيقدمأنقبلهيستطع

1301Ibid, 567.
1302Ibid, 568 – 9.
1303Blunt, My Diaries, 581; Theodore Rothstein, Egypt's Ruin: A Financial and

Administrative Record (London: A. C. Field, 1910.(
1304The Times, 5 Mar. 1908.
1305"A Great Page of History", Times Literary Supplement, 5 Mar. 1908, 73. The reviewer's

only criticism was that the index was "derporably inadequate and slovenly", Times Literary
Supplement, 12 Mar. 1908, 84.

1306Sidney Low, "Lord Cromer on Gordon and the Gladstone Cabinet", Nineteenth Century
and After, 63 (Apr. 1908), 674.
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.S. Mميتراالهندىالكاتبذلكوأيد. 1307"فعلمانحوالشرقية، علىاالجتماعيةوالبنية

Mitraأخطأواحدة، فقدسقطةباستثناءصحيحةالشرقيينعنكرومرآراءأن، فذكر
أذنهعنالمصرىسألتإذابأنكالقولقبيلمن" عندهمالذكاءلنقص "نماذجقدمعندما

أنيعرفالكرومراليسرى؛ ألنأذنهفوقليضعهارأسهفوقاليمنىبيدهمراليسرى
.1308محرماليسرىليده) المسلم (استخدام

عناألولىإنطباعاتهضمنهمقالففىفاترًا، للكتاببلنتاستقباليكونأنغريبًاوليس
األولبالمجلدجاءماأهمأن، ذكر1908مارس5فىجارديانبالمانشسترنشرالكتاب

وبعضالخاصةمراسالتهإلىستنادًاإجوردونعنكرومرذكرهماهو) التاريخى(
وقحتحد "عدهفقد" مصرسكان "عنالثانىبالمجلدجاءماالمنشورة، أماغيرالمذكرات

فىجوردون "بكتابهجاءالذىالهجومإلىبلنتالمصرى"، وعادالوطنىللشعور
أنعندناالسلطةزماميملكونمن "حثإلىفيهرمىالذى) 1911نشر" (الخرطوم
.1309"أهلهومشاعرألفكارعداءأقلالمحمدىالعالمتجاهموقفًايتخذوا

ذلكاستغرق، وقدجوردونشخصيةحولالجدلجوردونحولكرومرآراءوأثارت
المكون، والعرض1908مارس3فىتلجرافالدايلىفىالمنشورالعرضنصفنحو
واحد،بأسبوعذلكبعدكرونكلالدايلىتهصحيففىSteadستيدنشرهالذىقسمينمن

تبنىعندماجازيتمولللبولمحررًاكان، فقدالجدلفىللمساهمةدوافعهلستيدوكان
كرومرمن" تأنيبًا "عدهمامقالهفىنتقداف.. الخرطومإلىجوردونإرسالإلىالدعوة

منكرومرذكرهمافعدالموضوعحولقبلمنكرومرذكرهماإلى، وعادلجوردون
الظروفمواجهةفىالذكى) التكتيك (ألوانمنلون" ومتغيرًاحادًاكان "جوردونأن

الغمزاتبعضمنمقالهيخل، ولمالخرطومإلىوصولهعندوجدهاالتىالمتغيرة
إشراللوردالسنوية، فرأىربعالدورياتصفحاتعلىالجدلواستمر. 1310لكرومر

1307John St Loe Strachey, "Lord Cromer's Record of His Trust" The Spectator, 1 (7 Mar.
1908), 874 and 2 (14 Mar. 1908), 420.

1308S. M. Mitra, "Lord Cromer and Orientals", Nineteenth Century and After, 63 (May 1908),
749 – 50.

1309W. S. Blunt, Gordon at Khartoum: Being A Personal Narrative of Events in Continuation
of a "Secret History of the English Occupation of Egypt" (London: S. Swift, 1911), preface,

V.
1310W. T. Stead, "Lord Cromer on General Gordon", Daily Chronicle, 10 Mar. 1908.
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Esherحولالرسائلمنسيًالكرومرتلقىكما. 1311"حاقدة "كرومرتعليقاتأن
جوردونأنيعنىكانإذاعماسألهجوردونأقرباءأحدمنخطاببينها، منالموضوع

.1312نفسهأمورزماميملكالأنهلهكتبعندمامخمورًاكان

فىالنقدمنالكثيرأثارتكرومربكتابوردتالتىاآلراءمنأخرىمجموعةوهناك
Theodoreموريسونتيودورفرأى. اإلسالمىالعالمأنحاءوبقيةومصرإنجلترا

Morrisonالنظامأنكرومرعلينايمليهاالتىبالفكرةالقبولإلىيدعوماهناكليسأن
الغطرسةبنبرةكتبت "اآلراءتلكأنبلنتورأى. 1313"يحتضر "اإلسالمىاالجتماعى

الهندفىخطيرفعلرد "إلثارةصممقد" المحمديين "علىهجومهالمتعالية"، وأنالرسمية
.1314"ومصر

للهجومالفرصةمصرفىوالمثقفينالسياسيينللقادة" الحديثةمصر "كتابنشرأتاحوقد
تعليقنشر، وقدالكتابعلىالتعليقمجردأبعادها، وليسبمختلفكرومرسياسةعلى
متدحافبعدما. رضارشيدمحررهابقلمكتب، لعلهأبريلمناألولفىبالمنارمهم

رضاإنتقد، اآلخرونالحكاميعرفهماحدودتجاوزتبالبالدمعرفتهكرومر؛ ألن
يستمدكرومرجعلتالتىاألسبابعنالمصرية، وتساءلللعقليةكرومرتوصيف
عنآراءهاستمدكرومر؛ ألنهنتقداكما. 1315المتعلمينوليسالجهالءمنمعلوماته
هناكوأخيرًا. 1316عبدهمحمدالشيخأمثالالمسلمينمن، وليساألوروبيينمناإلسالم

لهاالتصدىفى، شاركعبدهمحمدالشيخفىرأيهعنكرومرفيهاعبرمحيرةفقرة
نتقاداأنفىالمؤيدمعرضاتفقافقد. المؤيدمحرريوسفعلىالشيخمعرضارشيد

السنوى، وأبدىتقريرهفى1905عامعليهثنائهمعيتناقضعبدهمحمدللشيخكرومر
.عبدهمحمدالشيخبديانةللتعريضالكتاباستخدمقدكرومريكونأنمنقلقهرضا
يرى، بينماعبدهلمحمدكرومرتأييدشأنمنيقللقدمايقولأنيردلمرضاأنويبدو

1311Lord Esher, "Conversations with Zobeir Pasha at Gibraltar", Nineteenth Century and
After, 63, (June 1908), 936.

1312Major A, Nelson to Cromer, 25 Mar. 1908, CP/2, FO 633/12.
1313"Can Islam Be Reformed ?", Nineteenth Century and After, 64, (Oct. 1908) 549.
1314Manchester Guardian, 3 Mar. 1908.
.87 – 84، 81) 1908أبريل (2المنار، 1315
1316Ibid, 87 – 8.
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الحصولالشيخاستطاعلوأكبركانربماكرومرعلىعبدهتأثيرأن– نفسهالوقتفى– 
.1317إليهادعاالتىلإلصالحاتكبيرةشعبيةمساندةعلى

صلتهوكذلكبكرومرعبدهمحمدعالقةحادة، تتناولخالفيةطبيعةذاتالمسألةكانت
،اليومحتىمتصلجدلموضعالزالتمسألةالمصرية، وهىوالقوميةالدينىباإلصالح

فىبالغكرومرأن– للفترةالتاريخيةالمصادرعلىإعتمادًا – القولاإلنصافومن
الشيخمعارضة، ولكنلصاحبهاإلحتراميكنمنهماكلكان، فقدبالشيخعالقتهطبيعة

معمباشرةمواجهةفىالدخولالحماقةمنأنالشيختحققعندماالنتلإلحتالل
.1318وطنهأبناءمنالكثيرفيهشاركهإعتقاد، وهواإلحتالل

لهالبعضرؤيةعنتعبيرًا، أوللكتابمدحًالهيكتبونوأقاربهكرومرأصدقاءاستمر
منذكتبماأحسن "عمهكتابأنبارنجلموريسأحدهمذكرعتيقًا، فقدعمًالعتبارهاب

.الخفيفةالتصويباتببعضمالحظاتهمالبعضوغلف. 1319"الغالبالدفىقيصرحروب
، منالحققولإلىيميلونالالشرقيينأنمنكرومرذكرهماأنإلىبلموبرلىوذهب

حولنوبارإلىوجههبسؤالالمثلالفطرى، ضاربًاالحرصمننوعًاإعتبارهاألفضل
.1320"لكأقولماذاأدرىالإننى: "فأجابالوزارةفىيقضيهاالتىالمدة

فىنسخةآالفتسعةعنيزيدمامنهكبيرًا، بيعتإقباًال" الحديثةمصر "كتابالقى
المتحدةالوالياتفىنسخةآالفأربعةمنهبيعت، كمااألولينالعامونصفالعامين

مننسخةألف17والفاخرة، الطبعةمننسخةألف15إلىليصلذلكاألمريكية، وزاد
جنيهًاآالفاألربعةعنيقلعائدًا، محققًا1915عامأوائلفىالرخيصةالطبعة

نملكالشعبية ؟ الهذهبكلالكبيرالحجمبهذاكتابحظىلماذاولكن. 1321إسترلينيًا
الفراعنة، وتمتعمصروليسالخديويةمصرعنيتحدثالكتابكونأنإفتراضسوى

بلدفىجيدةحكومةإقامةفىالنجاحعنجذابةلقصةواسعة، وتناولهبشهرةصاحبه
1317Ibid, 90 – 104.
1318Adams, Islam and Modernism, 96 – 101 Also "The Future of Egypt" by An Egyptian

Nationalist', 1910, PRO, FO 141/402. The author describes himself as a teacher in the
Egyptian government schools since 1903.

131924 Aug. 1908, CP/2, FO 633/8.
13201 Mar. 1908, CP/2, FO 633/8..
1321BN, Final Addition, 15 Feb. 1915.
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،الكاتبثقافةيعكسوالذىالكتاببهكتبالذىالشيق، واألسلوبقديمشعبيسكنها
أنهلذلكأضفنافإذا. الكتابرواجوراءكانكلهذلك، لعلالقديمبالتراثومعرفته
المستعمرة، بماالشعوببحكمباإلمبراطورية، والزهوالعصر، والفخرروحيعكس
حققهماسراإلدواردى، أدركناالعصرفىاإلعتزازموضعأنهتمهاراتمنيبرزه

.رواجمنالكتاب

مصر "كتابتهعنداإلنجليزىالقارئعتبارهافىيضعكانكرومرأنالواضحومن
،تجاههالمصرىالفعلرديرىحتىالعربيةإلىترجمتهإلىيتطلعوكان" الحديثة

ريفيوأدنبرةمجلةفىكرومرنشرهالذىالكتابلفكرةالمتممالمقالعنذلكختلفاو
منحذفتمادةالمقالالخاضعة"، ويتضمناألجناسحكم "بعنوان1908ينايرعدد

سقوطعن) عندئذ (حديثًانشرلكتابعرضستارتحتالحديثة"، كتبتمصر"
الشعوبحكمعنللحديثلكرومرالفرصةالمقالالرومانية، وأتاحاإلمبراطورية

التىمصرحالةعلىالتعليقعنيكفأنالطفولة"، دون "بمرحلةتمرالتىالخاضعة
البريطانيةاإلمبراطوريةتفوقتأكيدفرصةلهأتاحت، كماجورستخليفتهيحكمهاكان
والقيماألخالقمنمتينجرانيتى "أساسعلىقيامهابسببالرومانيةاإلمبراطوريةعلى

تقترنالمسيحيةاألخالقأنيبدوواضحًا، إذيبدوالذلكومغزى. 1322"المسيحية
فىالحكيمةالماليةالسياسةبدورالمتصلة– بالضرورةدينيةليستالتى – بالفضائل
، نجدهالحينذلكفىكرومرتفكيرضوءعلىوذلك. 1323الخاضعة" األجناس "إرضاء
فىيملكوناإلمبراطورية، الذينحكاملسلوكضابطًاعتبارهاابالمسيحيةإلىينظر

.عليهارقيبالواسعةسلطاتأيديهم

شيئًاليقولاإلمبراطوريةعنقولهيريدمااستخدامالكتابة، هووراءمنآخرهدفوثمة
عتبارافىمعاصريهمنوغيرهكيرزوندربعلىسارذاتها، فقدبريطانياعنمحددًا

بينماعالمىمركزمنبريطانيابهتتمتعلماأساسيةظاهرةاإلمبراطوريةالممتلكات
أو". والمذلةالوطنىاإلنهيار "إلىالطريقعلىخطوةالممتلكاتإدارةإساءةيعتبر

1322Cromer, "The Government of Subject Races", repr, in his Political and Literary Essays
1908 – 1913, 53.

1323Ibid, 52 – 3.
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المقالةوتكتسب. 1324"الرومانىالحكمسوءعلىترتبتالتىالكوارث "أخرىبعبارة
مختصرةأسسفىالخاصةاإلمبرياليةخبرتهلتركيزمحاولةلكونهاأيضًاأهمية

منصالحفىيراهاأعمالمنالحاكمبهيقومماهو– عنده – الصالحفالحكم. عريضة
، كانالحكمفسدفإذا. نيابيةمؤسساتإقامةمحاولةسياقهافىيأتى، وقدحكمهميتولى

إعتنقهاألفكاراستعادةوفى. طويلةلفترة" بالسيف "اإلمبراطوريةعنالدفاعالصعبمن
الفردى، ويعدالحكمآلثامعالجفيهالنيابىالحكمإن" يقال "أنهإلىيشير، نجدهشبابهفى

مغالطة؛ذلكفىسياسيًا، ولكنوتدريبهمالمحكومينواتجاهاتآراءعلىللتعرفسبيًال
منالبالدأبناءمناألقليةيمكننظامًايدخلأالللحاكمالبديهيةالواجباتمنألن

تحكمأنمنالعريضةالشعبجماهيريمكنأنواجبهمنالبالد، ولكنبحكماالستبداد
.1325"المسيحيةاألخالقيةالقيموفق

دارالذىالحوارفىمشاركًاكرومرمن، جعلالعامالرأىعلىاألطروحةهذهوتكرار
أمثالمناإلمبريالىالتوسعنقادكاناإلدواردى، فقدالعصرفىاإلمبرياليةطبيعةحول

عجزماإنتاجإلىأفريقياجنوبوحربمصرإحتاللحفزهمقدوروبرتسونهوبسون
يعارضونكانواألنهمليس. 1326"اإلمبراطوريةنظريةهو "تحقيقهعنجالدستون

التىالنظريات، وضداإلعتباطىالتوسعضدكانوابذاتها، ولكنهماإلمبراطورية
اإلمبراطوريةمقارنةأنويرون. لتبريرهوكرومركيرزونمثلرجالاستخدمها
يمثلمسيحيةإمبراطوريةصيغةبوجودوالقولالبريطانيةباإلمبراطوريةالرومانية

أبناءمنكبيرًاعددًايجتذبلماإلمبرياليةنقدأنورغم. 1327القومىاإلنحطاطجوهر
منثالثةتبعهاالذىالدفاعىالموقففىأثرهلهكانالنقدذلكاإلدواردى، فإنالعصر
،وكيرزونكرومر، اللوردات: همالمتقاعدينالبريطانييناالستعماريينالحكام
.1328وملنر

1324Ibid, 3 – 4.
1325Ibid, 28.
1326Hobson, Imperialism; John M. Robertson, Patriotism and Empire (London: Grant

Richards, 1899), pt. 111: "The Theory and Practice of Imperialism" Pt III, "The Theory and
Practice of Imperialism."

1327Robertson, Patriotism and Empire, 151 – 7.
1328e. g. Lord Curzon, "The True Imperialism" Nineteenth Century, 63, (Jan. 1908) 151 – 65.
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الرابعالباب
البريطانيةالسياسيةالحياةفىاإلنغماس

)1907 – 1917(
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عشرالثامنالفصل
الحيوىالتقاعد

)1908 – 1914(

البريطانيةالسياسيةالحياةإلىالعودة
،1908عاملصحتهاستعادتهبمجردالبريطانيةالسياسيةالحياةدخولكرومراللوردقرر

السنوات، وقضىعمرهمنوالستينالسابعةفى، وكاناللورداتبمجلسمقعدهحتلاف
عجز، حتى1912عامالمرضأقعدهحتىمتنوعةقضايابعدةاإلشتغالفىالتاليةاألربع

خريففىإغماءنوبةذلك، وتالالصيفلقضاء– كعادته – إسكتلنداإلىالذهابعن
السياسيةحياتهأنبعدهإقتنع، 1914ربيعفىبجلطةفيهأصيبعضالمرض، ثم1913

.1329العمليةالناحيةمنإنتهتقد

السياسةأنكرومر، شعرالوطنإلىالعائديناإلمبراطوريةرجالمنلغيرهحدثوكما
سباقمثلجديدةقضاياهناكتكن، فلمالطويلالغيابسنواتخاللتغيرتقدالبريطانية

التىواإلضطرابات، واللورداتالعموممجلسىبينألمانيا، والجمودمعالبحرىالتسلح
فىالخطيرة، والتطوراتاإلقتراعفىالنساءبحقالعمالية، والمطالبةالنقاباتتنظمها
منالسياسيةاألمورمعالجةفىجديدةطرائقهناككانت، بلفحسباإليرلنديةالمسألة

حقتوسيعدعاةمارسهالذىالمباشر، والتحركواإلضراباتالصحفيةالحمالتبينها
.اإلنتخاب

كلهاالهند، قضاهاإلىذهابهتاريخعلىعامًا35مضىتغير، فقدقدنفسهكرومروكان
أوالشعبىالتأييدوراءسعيًاالصعبةالمهمةممارسةفىاألوامر، وليسإصدارفى

.البرلمانى

الذىالتحدىخاصةاإلمبراطورية، وبصفةقضاياإلىمنصرفًاالمبدئىهتمامهاوكان
،الدولىبريطانياوضعتواجهالتىاألخرى، والتحدياتاأللمانىاألسطولبناءيمثله

1329BN, Insertion, 15 Feb. 1915.
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تنالهاالتىالدوليةالمواردمصدرهابإعتبارلإلمبراطوريةجديدةأهميةأعطتوالتى
الحماقةمنأن1908يونيوفىالحرةالتجارةتحادابنادىكلمتهفىذكروكما. بريطانيا

ذاتمبادراتإلىالعودةأنغير. 1330والتكتلاإلتحادإلىيتجهالعالمأيرلندا، بينماترك
التىالمناقشاتمنذيمارسهالمالسياساتمننوعإلىالعودةتقتضىكهذهعالمستوى
عمًالكانتالتىالخطب)، وإلقاء19ق (السبعينياتمطلعفىالجيشإصالححولدارت

.التكتيكيةالتحالفاتوتكوينوسطحلولإلىالتوصلحول، والتفاوضلهبالنسبةبغيضًا
تتجاوزالتىالتكتالتمع، والتحالفاللورداتمجلسمقاعدمنينطلقأنوحاول

اإلتحادالحرة، ومركزالدستوريةالحرة، والنقاباتالتجارةتحادا، مثلالحزبىالمستوى
أنقبلطويلوقت، مضىكلوعلى. اإلنتخابحقتوسيعمناهضة، وعصبةالحزبى
تكوينالبريطانية، وأنالسياسيةالحياةفىاألحزابتلعبهالذىالمركزىبالدوريعترف

القائمالسياسىالواقعظلفىبمكانالصعوبةمنعليهاوالحفاظالحزبيةغيرالمؤسسات
.1331األيامتلكفى

منيعدلالسياسية، وأنأولوياتهترتيبإعادةلضرورةإدراكهسرعةلكرومرويحسب
المحافظ،االتجاهفى– أحيانًا – تدفعهالمتغيرةالظروفوكانت. القديمةالسياسيةمواقفه

اإلمبرياليةالصحافةمؤتمرأمامعترفاالتىبالمستعمراتالصحافةحريةمنموقفهمثل
أكثرأصبحاألخرىالقضايابعضوفى. 1332إزاءهاالتفاؤلشديدكانأنه1909عام

االجتماعىاإلصالح "قضيةتأييدإلى، وتحولهالعمالنقاباتبفائدةعترافهاليبرالية، مثل
إدخالخاللمنالعامةلإليراداتمهمًامصدرًاجورجلويدبتدعاالمعقول"، بعدما

األمثلةاستلهامعنفأكثرأكثربتعداأنهالمالحظومن. 1333الدخلعلىالمتدرجةالضريبة
بالتكتيكاتالمتزايدهتمامهافىمماثًالاتجاهًانالحظأنالسابقة، ويمكنخبرتهمن

شيفلدفىاألعمالرجالعلىألقاهاالتىالخطبةفىلذلكمماثًالتجاهًااونجد. اإلنتخابية
يصوتواأنالحرةالتجارةإتحادأعضاءمنمستمعيهمنطلبعندما) 1909ديسمبر(

بالنهوضيهتمونأنهم، كماالضررينأقليمثلونالعمالية؛ ألنهمالنقاباتلمرشحى
1330Copy in CP/2, FO 633/26.
1331Cromer, "Memorandum on work done 1907 – 1911" CP/2, FO 633/28.
1332See speech to Imperial Press conference 18 June 1909, Copy in CP/2, FO 633/26.
1333e. g. Cromer's speech on the Finance Bill 23 Nov. 1909, H. L. Deb., vols 5 – 6, Col. 23

Nov. 1909 823.
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الدينية،التربيةحمايةعلىاإلمبراطورية، ويعملونأمن، وصيانةالقومىبالدفاع
.1334تامةبكفاءةالعموممجلسيعملأنعلىويحرصون

تمالتىالروسية – البريطانيةلإلتفاقيةتأييدًا1908فبراير6فىكلمةكرومرألقىوقد
بريطانياعلىيسهلمماالشرقفىاألوروبيةالمنافساتإحدىأنهتإبرامها؛ ألنها

شأنذلكفى، شأنهاالورقعلىجيدةالكلمةبدتوقد. 1335الهندفىالقالقلمواجهة
، كاناللورداتمجلسمكتبةأمينجوسإدمونديذكرهلماوفقًااألخرى، ولكنأعماله

الجملنهايةفىمنخفضًاكانصوته؛ ألنالتعبأصابهعندماكلمتهتتبعالصعبمن
والكلماتالخطبعددبلغوقد. 1336األرجاءمتسعمكانفىبالحديثالجهرعنلعجزه

عندتوترهمنيتخلصلمأنهكلمة، غيرعشرثالث1908عامبالمجلسألقاهاالتى
المجلسمكتبةفىساعةبالمكوثتوترهتهدئةحاولما، وكثيرًاعاممكانفىالحديث

بعضتقديمالجديدة، أوالكتبتصفحفىأوجوسمع، يقضيهاكلمتهإلقاءقبل
.1337المقترحات

أصبحتالمتنامية، عندماالسياسيةالعداوةمنالتخلصكرومرعلىالسهلمنيكنولم
وجاءت. 1338اللورداتمجلسفىالمحافظينلهجومهدفًااألحرارحكومةسياسات

،1906عامالبحريةتعليمقانونعلىاللورداتمجلسعترضاعندمااألولىالمواجهة
التىالوحيدةالقراراتهىالماليةبالنواحىالخاصةالقراراتكانت1908عاموبحلول
هذا، وفىوحدهالعموممجلسمسئولياتمن؛ ألنهابالمجلسمرورهاإلىاألحراريطمئن
جورجلويدقانونإليهمجتذبهابعدماالمحافظينتجاهافىكرومرإندفعاإلنقسامىالجو

الغثًابإعتبارهيوليو20فىهاجمهالذى، 1908عامالسنكباربمعاشاتالخاص
سياسةإطارفىإقرارهالممكنمنأنهورأى. 1339السليمةالماليةمبادئمعيتناسب

الدفاعتستلزمالتىاألساسيةبواجباتهاالقيامعلىقادرةغيرالحكومةيجعلللحماية، وأنه

1334The Times, 18 Dec. 1909.
1335Parl. Deb. Vol. 193, cols. 1023 – 6 (6 Feb. 1908.(
1336Edmund Gosse "Lord Cromer as a Man of Letters", Fortnightly Review 107 (Mar. 1917)

2.
1337Ibid, 3.
1338BN, 276 – 7.
1339Zetland, Lord Cromer, 327 – 8; Parl. Deb., vol. 192,cols, 1359 – 60 (20 July 1908.(
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سنواتبعدبريطانياعلىيفرضالذىاألوروبىالصراعمواجهةفىالبالدعن
اإلعتراضعنتنجمقدالتىاألخطارأدركعندماموقفهفىالنظرأعادولكنه. 1340قليلة
الطابعبإضفاءالمشروعتعديليوليو28فىقترحاجورج ، ولذلكلويدقانونعلى

معاشاتدفعيتمأنقبل1915ديسمبر31فىفيهالنظريعادبحيثعليهالمؤقت
مجلسأعضاءحقوقعلىتعديهبحجةأيضًااإلقتراحذلكرفضوعندما. 1341أخرى
يتوقعكانبأنهذلكعلىالمالية، وعقببالشئونالخاصةبالقوانينيتعلقفيماالعموم
.1342فعلمانحوعلىالتصرفواجبهمنكان، ولكنهذلك

معباإلشتراكقامدستورية، عندماأزمةوقوعكرومرتحسبعلىأخرىعالمةوهناك
فىاألحرارحكومةمنالمقدمالرخصقانونرفضعلىإعترضوااللورداتمنعشرة

للمرةالقانونقراءةالمجلسرفضعندماالخاسرالجانبفىنفسهنوفمبر، ليجد14
.1343الثانية

رأيهأبدىالحكومة، فقدبهاتدارأنيجبالتىالكيفيةحولنظروجهةمنلهلماونظرًا
طرحفىاإلسراعالبريطانية، وخاصةالبرلمانيةلإلجراءاتبالنسبةيحدثفيمامرةغير

دوناللورداتمجلسعلىتعرضالعامةالقوانينمنالكثيرأنحتىالقوانينمشروعات
اللورداتمنقالئلأفرادبينمنكرومروكان. 1344المناقشةمنحقهأخذقديكونأن

، كماالقوانينلدراسةلجنتينلرئاسةختيارها، فتمالجلساتحضورعلىيداومونالذين
.1909عاموعمالهاميدالندحديدسككبينالتوفيقيتولىأنمنهطلب

كبيرمبنى، وهوستريتويمبول36فىبيتههىلندنفىالرئيسيةكرومرقاعدةوكانت
كتابةفىيساعدهسكرتيرلديهكان، كما، وسائقللخدم، ورئيسالخدممنمجموعةبه

عائلتهاعندكاترينمعالصيفيقضىوكان. المتزايدالسياسىعملهتطلبهومامراسالته
لودجستراتموإيجارأصبحبعدمااستأجروهاالتىكاسلتورسوفىأوأردجوانفى

1340Ibid, cols 1353 – 6.
1341Ibid, vol. 193, Cols. 1086 – 91 (28 July 1908.(
1342Ibid, vol. 193, Col. 1911 (28 July 1908.(
1343Roy Jenkins, Mr Balfour's Poodle: Peers v. People, (New York: Chilmark Press, 1954),

61 – 2.
1344Parl. Deb., vol. 193, Col. 1088. (28 July 1908.(
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إيفلنمعالبقاءفضلتكاترين؛ ألنوحدهالشتاءفصولقضىقدأنهمكلفًا، ويبدو
الطفلصحةموضوعوكان. 1345نقاءأكثرالجو، حيثكنتبإقليمبرودستارفىالصغير
.1346بلجرترودمثلأصدقائهإلىكرومرمراسالتفىحتىاإلهتماميحتل

،1908عامىمنتظمغيربشكلسكويربورتمانحضانةالصغيرإيفلنحضروقد
بعيدًاأصبحومنذئذ. ساسكسفىداخليةإعداديةمدرسةإلىإرسالهيتمأن، قبل1909

أن، وأتمنىتحسنتقدأبىصحةألنسعيدإننى: "1914مايوفىكتب، وقدوالديهعن
.1347األخيرةالعبارةتحتخطينوضعوقد" حيًايظل

منتواللوردإبنةRubyروبىمنلكرومراألكبراإلبنروالندتزوج1908أبريلوفى
Minto1909فىحفيدتينلهكرومر، وأنجبامنبالقربسكناالهند، وقدفىالملكنائب

إبنوبينبينهاالعالقةتحسينإلىأدىقدلروبىكاتريناستقبالحسنأنويبدو. 1910و
جوينثالليدىمن1913عام، وتزوج1910عاملندنإلىوينداموعاد. 1348زوجها

، وأنجباالثامنBessboroughبسبرواللوردإبنةGweneth Pon sonbyبونسونباى
،المصرفىبارنجبيتفىوينداممشاركةوأدت. 1916و1914فىحفيدينلكرومر

مكانتهاستعادالذىالبيتذلكمعكرومرروابطتقويةإلىبه1913عامروالندوقضاء
أصبحوبذلك. 19091349 - 1900بينفيما% 27.1نسبتهابلغتأرباحًامحققًاجديدمن

بلغتمزرعة، ويمتلك1915عامجنيهًا6691إلىالسنوىدخلهيصلثريًارجًالكرومر
.20021350عامبأسعارماليينالسبعةنحوأىعندئذ، جنيهًا117.608قيمتها

اللورداتمجلسأزمة
نتيجةالمرارةمندرجةإلىواللورداتالعموم: البرلمانمجلسىبينالمواجهةوصلت

للجدلمثيرًاإقتراحًا، متضمنة1909أبريلنهايةفىجورجلويدقدمهاالتىالموازنة

1345Douglas – Hume, Evelyn Baring, 20.
1346Cromer to Gertrude Bell. 14 Jan. 1911 CP/2, FO 633/20.
1347Douglas – Home, Evelyn Baring, 22.
1348Rowland (Errington) to Cromer, 10 Sept. 1907, CP/5, box 1, file 4.
1349Robert Skidelsky, Review of Niall Fergusson, The World's Bankers, New York Review

of Books 16 Dec. 1999.
1350Accounts, CP/1.
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التىاألغلبيةمندعمًالقىالموازنةمشروعأن، ورغماألراضىعلىضريبةبإدخال
.نوفمبرفىإالاللورداتمجلسإلىيرسللم، فإنهالعمومبمجلساألحرارلحزبكانت
فىللتصويتيطرحلمإذابرفضهاللورداتأغلبيةصوت. قصيرةمناقشاتوبعد

مالىقرارعلىاللورداتفيهايصوتالتىاألولىالمرةهىتلكوكانت. عامةنتخاباتا
لصالحالتصويتيستطيعالكانلماأنهنوفمبرفىالمجلسكرومروأبلغ. عامًا250منذ

إشكاليةبسببالتصويتعناإلمتناعيفضل، فإنهضدهيصوت، أومقبولغيرقرار
إلىالطويلةالمنافساتتؤدىأنيخشىإنهوقال. بهتتصلالتىالدستوريةالموضوعات

هوللبرلماناألساسىالواجبطارئة؛ ألنقوميةحالةقيامحالةفىاألمةحركةشل
ضدمنيعكحاجزاللورداتقوةعلىالحفاظاألفضلومن. األمةعنبالدفاعاإلهتمام
إلىجورجلويداتجاهبذلكويقصد. اإلشتراكية، وضدالذاتىبالحكماإليرلنديينمطالبة
النظامعلمنةإلىاألحرار، واتجاهاإلنفاقزيادةأجلمنالضرائبجبايةبمبدأاألخذ

جرتقدأيضًا؛ ألنهالتصويتعنروسبرىولوردليتونلوردوإمتنع. 1351التعليمى
مجلسبهيتمتعالذىالفيتوحقإلغاءفىالمتوقعفوزهماألحراريستخدمفسوفنتخاباتا

.1352اللوردات

كبيرة، فإنإنتصاراتحققوااإلتحاديينأن، ورغم1910ينايرفىاإلنتخاباتوجرت
األصواتبفضلالعموممجلسفىمقعدًا124أغلبيةعلىالحصولاستطاعتالحكومة

تأييدًاذلكاللورداتعتبراو. وغيرهمالمستقلالعمالوحزباإليرلنديينمنكسبتهاالتى
أنالجميعأدرك، ولكنعرضهعندعليه، فوافقواجورجلويدموازنةلمشروعشعبيًا

.1353متوقعًاأصبحتشكيلهطريقةأواللورداتمجلسصالحياتضداألحرارهجوم
تعطيلحالةفىأنهمؤداهاإشاراتعدة– الوزراءرئيس– Asquithاسكويثوأطلق
حتىاللورداترتبمنالمزيدمنحالملكمنيطلب، فسوفالقراراتاللورداتمجلس

بينالعالقةبتعديلالخاصالقانونمشروعالحكومةقدمتثم. بسهولةالقوانينتمريريتم
نظامهإصالحمناقشةاللورداتمجلسقرر، عندئذمارسأولفىواللورداتالعموم
رتبةعلىالحصول "أنعلىالنصتضمنروسبرىاللوردبرئاسةلجنةاقترحتهالذى
1351H. L. Deb. Vol. 4, cols. 825 – 9 (23 Nov. 1909.(
1352Jenkins, Mr. Balfour's Poodle, 96 – 7.
1353Ibid. 138.
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حقعلىوحصولهاللورداتمجلسصاحبهالدخولوحدهاتكفىالاللورد
اللورداتعددإنقاصضرورةيرى، فكاناإلقتراحعلىكرومرووافق. 1354"التصويت
مجلسبصالحياتالمساسعدمبشرطآخرينأعضاءالنتخابالفرصةوإتاحةالوراثيين

.1355اللوردات

محاوالتمايو، وبذلت6فىالسابعإدواردالملكوفاةبسببفجأةالمناقشاتوتوقفت
الذينأحدكرومر، وكانالحرجفىالجديدالملكيقعالحتىوسطحلإلىللتوصل

البرلمانقانونتعديلقتراحاالمشكلة، مثلحولاإللتفافطريقعنالبحثعلىعملوا
نتخاباتاإلىإسكويث، دعاكلهذلكجدوىعدمثبت، وعندماالشعبىلالستفتاءوطرحه
.األحرارحزبأغلبيةلصالحجاءت1910نوفمبرفىعامة

نفسهالبرلمانقانونالحكومةقدمتعندما1911فبرايرفىأخرىمرةالصراعوعاد
فىصالحياتهاستخدامعلىسرًاالملكموافقةعلىحصلتأن، بعدقبلمنقدمتهالذى

، ولكنالعموممجلسفىكبيرةبأغلبيةالقانونمر، وقداللورداتمنجديدعددتنصيب
)يوليونهاية (سكويثأعلناهوعند. 1356الناخبينإلرادةسافرتحدفىاللورداترفضه

.1357الجدداللورداتمنعددتنصيبفىالملكرغبةعن

الصراعمتابعةقررواالذيناإلتحاديين، مستعطفينأنفسهماللورداتإلىالصراعوتحول
تخذانهايتها، وحتىالمعركةخوضعلىصممواالذينالمتشددينعضوًاالخمسينضد

البرلمانقانونيتضمنأنمقترحًاوسطحلإلىالتوصلدعاةبينموقعًالنفسهكرومر
زعيمCreweكرواللوردمنهوطلب. 1358المالبقوانينيقصدلماواضحًاتحديدًا

عدمعلىاإلتحاديينمنزمالئهحثفىمساعدتهاللورداتمجلسفىاإلتحاديين
فىجتماعاإلىدعاأنهكرومر، ويذكرالمناقشاتبابقفلدعنالقانونضدالتصويت

التىاألصواتعددعنلسؤالهكرومرإلىخطاببكتابةإنتهىBathباثاللوردبيت
تمإذاينصبهمأنالملكعلىالذيناللورداتمنعددذلكعلىيتوقفيحتاجها؛ ألنه

1354Ibid. 139 – 40.
1355H. L. Deb., vol. 5, Cols. 308 – 10 (16 Mar. 1910); Jenkins, Mr. Balfour's Poodle, 141 – 2.
1356Jenkins, Mr. Balfour's Poodle, 210 – 11.
1357Ibid, 219.
1358H. L. Deb., vol 5, Cols 1047 – 53 (28 June 1911.(
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المعتدلونكتابة، قرررسميةإجابةتقديمعنكرومرعجز، وعندماالبرلمانقانونرفض
صفوفهمإلىاألعضاءبعضجتذاباعلىالمتشددونيعملالحتىككتلةيصوتواأال

.1359للقانونالرافضموقفهملتدعيم

فقد. للرافضينالشخصيةالمكانةتدهوريعنىالرفض، كانجلستهالمجلسعقدوعندما
معأغاديرأزمةظروفالحرارة، وفىشديدجوفى1911أغسطسفىاإلنعقادجاء

بإعالنتهديدهناك، وكانبالموانئوالتفريغالشحنلعمالإضرابهناككانألمانيا، كما
المناسبة،هذهفىخطابإلقاءيعتزمكرومروكان. الحديديةالسككلعمالإضرابأول
أنهفيهأعلنالمجلسإلىمكتوبًاخطابًاالحضور، فأرسلعنأقعدهالنقرسمرضولكن
علىزمالءهالجدد، وحثاللورداتتنصيبدونيحولحتىالقانونعلىالموافقةيفضل
صوتًا114ضدصوتًا131بأغلبيةالقانونعلىالموافقةتمتوأخيرًا. 1360حذوهالحذو

رتياحهاعنفيهأعربالتالىاليومفىجوسإلىخطابًاكرومر، وكتبأغسطس10فى
.1361تملما

التصويتفىالنساءحقمعارضة
بينمنالعامةاإلنتخاباتفىالتصويتحقعلىبالحصولالنساءمطالبةمعارضةكانت

كانتحركة، وهىالسنواتتلكفىكرومربهاشغلالتىاألساسيةالسياسيةالقضايا
مجلسأعضاءغالبيةجانبمنتامبتأييدتحظى، وكانتإسكويثوزارةفىخالفمثار

العصبة "تكوينعلىالنساءمشجعىبينمنوكان. األحرارحزبإلىالمنتمينالعموم
الروائية، والكاتبةجرسالليدى" التصويتفىالنساءحقلمناهضةالوطنيةالنسائية

لمعارضةالرجاللجنة "إلىكرومرنضماو. Ward1362واردهامفرىالمسزالمعروفة
الرجاللعصبة1909سبتمبرفىرئيسًا، وأصبح1908ديسمبرفى" التصويت

.اللجنةتلكخلفتالتىللتصويتالمعارضين

1359Cromer, "Memo. Randum of proceeding in Connection with passing of Parliament Bill",
11 Aug. 1911, CP/2, FO 633/28.

1360Zetland, Lord Cromer, 337 – 9; Jenkins, Mr. Balfour's Poodle, 250.
136112 Aug. 1911, quoted in Zetland, Lord Cromer: 339.
1362Janet Penrose Trevelyan, The life of Mrs. Humphry Ward (New York: Doodad, Mead,

1923), 230, 250.
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مارسفىهولبكوينزألقاهاكلمةفىالموقفهذاإتخاذهأسبابكرومرشرحوقد
علىتؤثروسياسيةاجتماعيةثورةيخلقالتصويتحقالنساءمنحأن، فذكر1909

دستوريةمسألةمجردليستفهىوحدها، المتحدةالمملكةعلىكلها، وليساإلمبراطورية
:اإلمبراطوريةصالحمنكانإذاعماوتساءل. خطيرة

مكانًابه، ونستبدلاآلنيمارسنهالذىالمهماللطيفالنفوذمنالنساءنحرمأن"
بعضويةالمطالبةمنذلكعلىيترتب، ومااإلقتراعلجانفىالجنسمحددغير

تتعلقأمورتقريرفىللنظرالوزارةرئيسمقعدعلىالجلوس، وربماالبرلمان
والنساء"؟الرجالمنالوطنأبناءومصالحبمصير

.الحركةتلكتتوقفأينأحديعرف، والالسيفحدطرفعلىالوقوفيعنىذلكإن
اإلبتذال"، "دعونا "ضروبمنضربالتصويتحقشخصكلإعطاءبأنكلمتهختتماو

معركةفىالدخولنقاومأنالبدولكننا... مستواهالتحسينالتعليممنقدرًاالمرأةنعطى
.1363البالدفىأسرةكلداخلونزاعخالفاتوقوعإلىذلكيؤدىالالجنسين"، حتىبين
المسزإلىكتبهخطابفىالسيف"، حدعلىوقوف "عتبرهالماالشرحمنالمزيدوقدم

منمحدودلعددالتصويتحقمنحالحكمةمنليس: "سنواتبضعبعدواردهامفرى
أعطى، وإذامنهنللبعضمنحهيجب، الالحقهذاعلىالجميعيحصللمفإذاالنساء

وقوعإلىيؤدى، وذلكالرجاللجميعيمنحأنمنالنساء، فالبدلجميعالتصويتحق
.1364"كارثة

العصرفىالتصويتحقالنساءلمنحالمعارضالرئيسىالتيارأمامنقفوهنا
إضعافإلىيؤدىذلكبأن، والزعمللجميعالتصويتحقإطالقمنالخشية: اإلدواردى

وقد. 1365الجنسينبينبالفصلتقضىالتىاللهإرادةيخالفأنهكماألمانياأمامبريطانيا
كانإذا "1910أكتوبرفىمانشسترفىألقاهخطابفىالحججتلكمنالكثيركرومرقدم

1363Speech against votes for women, 26 Mar. 1909, The Times, 27 Mar. 1909.
136419 July 1915, CP/2, FO 633/24.
1365Brian Harrison, Separate Spheres: The Opposition to Women's Suffrage in Britain

(London: Croome Helm, 1978) 33 – 4, 56.
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هذهمنافسةنستطيعفهل.. بأنوثتهاتعتزاأللمانية، والمرأةبرجولتهيعتزاأللمانىالرجل
.1366عقب ؟!"علىرأسًاالجنسينبينالتفرقةقاعدةوقلبناالطبيعةتحديناإذااألمة

فيوليتللحركةالمعارضاتمن، وكانأصدقائهبعضاآلراءتلكفىكرومرشاركوقد
بعضمناقشةفىصعوبةكرومروجدوقد. 1367بلوجرترودViolet Markhamماركام

الشعورذلكعنيطلقهاكانالتىالالذعةالنقاطبعضللقضية، وتكشفاألخرىالجوانب
منغيرهوعندعندهحساسًاوترًالمستالمسألةأنويبدو. 1368بهأحسالذىبالحرج
..يثرننىاإلقتراححقداعيات: "1913عامماركاملفيوليتذكرإدوارد، فقدعصررجال
عالقةتحددالتىاألساسيةالقواعدحولالمجدىغيرالحوارمنعاصفةأثرنألنهن

أنهالواضحومن. 1369"مطلقًاالمناقشةموضعتكونأنيجبالالتىببعضهما، الجنسين
،الجنسينعندالسيكولوجيةباإلختالفاتالمتعلقةالمسائلعنعلنًاالحديثمنمستاًءكان

.1370الصحيةوالخدمةاألطفالرعايةفىالنساءدورإلىالمناقشةتحولتعندما

فىتمامًايتفقانكانا، فقدآرائهفىكاترينزوجتهمشاركةمدىنعلمأنالطريفومن
تهديد،مناإلشتراكيةتمثلهباإلمبراطورية، وماالمتعلقةالمسائلاألمور، مثلمنالكثير
للنظرالالفتمن، ولكنالطبىالبحثلخدمةالحيوانات، وتشريحالعلمىالبحثوأهمية

، كماالتصويتفىالنساءبحقللمطالبةالمعاديةكلماتهإلقاءعندجانبهإلىتقفلمأنها
ويدرك. 1371العامةالقضايامختلفعنالحديثعندالموضوعهذاإلىتتطرقلمأنها

يالحظالنميمة، ولكنأحاديثبذكرمغرمًاكانبلنتولفردأنتمامًاوالسيرالتراجمكتاب
حقمؤيدىمنأصبحتكرومرالليدىإن: "قوله1909مارسفىتعليقاتهأحدفى

.1372"زوجهابذلكللنساء، معارضةاإلقتراع

1366Quoted Ibid, 34.
1367Violet Markham, Retun Passage: The Autobiography of Violet R. Markham C. H.

(London: Oxford University Press 1953), 96.
1368Speech at anti – suffrage meeting in Cambridge, 3 Mar. 1911, Anti – Suffrage Review, X.

(Apr. 1911), 8.
13695 Nov. 1913, CP/2, FO 632/22.
1370Harrison, Separate Spheres, 60.
1371Katherine did appear with him at an "at home" for members of the United States women's

League for Opposing Suffrage in May 1914; Anti – Suffrage Review, X (May 1914.(
1372Blunt, My Diaries, 648.
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وستمنستر،، ستريتبريدجفىمقرًالنفسهاتتخذللحركةالمعارضينالرجاللجنةكانت
،اإللتماساتعلىالتوقيعاتجمعنشاطهامن، وكانالموظفينمنمحدودعددولديها
ضدالذكورمن" أغلبية "إعتبرماحميةإلثارةاالجتماعاتالجدد، وتنظيماألعضاءوحشد

العنيفةالمعارضةخطاباتتلقىعلىوزمالؤهكرومر، وتعودالتصويتفىالنساءحق
الحركة،دعاةأسلحةأحدكانتالتىللسخريةباردة، والتعرضبأعصابضدهم

االجتماععنالتايمزجريدةريرتقلناويقدم. يلقونهاالتىللخطبالدائمةوللمقاطعات
فقد. األيامتلكفىالعامالجوعنفكرة1910يوليو11فىكوينزهولفىعقدالذى

الذينالحضورقامالمتصلة، بينماللمقاطعةوالصفير، وتعرضبالهتافكرومراستقبل
.القاعةخارجوالنساءالرجالبعضبطردرجل800عددهمبلغ

خريففى" النساءعصبة "إلحتواءأداة" الرجالعصبة "منكيرزونوكرومرتخذاو
لمعارضةالوطنيةالعصبة "إلىواإلنضمام، منظمتهنحلالنساءعلى، فعرضوا1910

.1373نساءوسبعرجالسبعةمنالمكونالعصبةلمجلسكرومربرئاسة" النساءتصويت
العموممجلسأعضاءغالبيةتكونأنخشوامعًا، فقدوعمليةسياسيةذلكأسبابوكانت

قدالنساءعصبةأنالحظواكما. 1374التصويتحقالبيوترباتإلعطاءاستعدادعلى
المطالبةحركةلمقاومةالالزمةاألموالجمعوحدهمالرجالباستطاعةماليًا، وأنأفلست
منأنرأواللحركةالمعارضينوالنساءالرجالأنكما. 1375التصويتفىالنساءبحق

استخدامتطلبللعصبتينالناجحاإلندماجأنلمقاومتها، كماالجهودتوحيدمصلحتهم
الجديداإلسمختيارافىصعوبةهناكواإلدارية، وكانتالدبلوماسيةلمهارتهكرومر

المكتبهيئةتشكيلعنها، وفىالمنبثقةاللجانفىوالنساءالرجالللعصبة، ونسبة
باستقاللهاتتميزإمرأةمعالتعاملفىصعوبةوجدكرومرأنالواضحومن. 1376ذاتها

1373Harrison, Separate Spheres, 128.
1374"Annoncement of Men's League for Opposing Woman Suffrage" Anti – Suffrage Review,

10. (Sep. 1909), 8.
1375Earl of Ronaldshay, The Life of Lord Curzon, vol I (London: Ernest Benn, 1928), 190.
1376Harrison, Separate Spheres, 128 – 9.
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إنه، قيلكلوعلى. 1377"بالصعوبة "إتسمجرسالليدىمعالتعاملأنالفكرى، وخاصة
.1378قدراتمنالنساءعندبمايعترف

أنعليهكانالتىالمشكالتمنعددًاكرومرإلىالوطنيةالعصبةإدارةجلبتوقد
النساءلحصولالمعارضينإلىبحاجةأنهنيرونالعصبةعضواتكانتيواجهها، فقد

المهتماتالنساءعندبالقضيةاإلهتمامإثارةفىالستخدامهم، ولكناإلقتراعحقعلى
المشاركةعلىقدرتهنفكرةيزكىالعصبةقيادةفىالنساءإشتراكأن، كماالعامبالنشاط

مستقلةكحركةالبقاءبمكانالصعوبةمنكاناألسبابولهذه. 1379السياسيةاللعبةفى
علىاألولىاألمثلةومن. السياسيةالساحةالعصبةقتحمتا، طالمااألحزابعنبعيدًا
إلىيهدفالذىالتوفيقىكيمبقانونتأييدلعدمالبرلمانأعضاءعلى، الضغطذلك

وحدةعلىالخطورةمنكان، بلالبيوترباتمنإمرأةمليونإلىالتصويتحقإعطاء
المحلية،الحكومةفىالمشاركةعلىالنساءتشجيعبفكرةقياداتهامنالعديدإقناعالحركة

علىواردهامفرىالمسزوكانت. 1380أيضًاكرومرمعارضةموضعكانتفكرةوهى
البلدية، وأنالشئونفىالنساءدورزيادةضرورةفىتعتقدكانت، فقدمعارضيهرأس

النتيجةوكانت. 1381"والرفضالقبول "نطاقيتجاوزبمانفسهاتشغلأنيجبالعصبة
الحكومةتقدمعلىللعملالنسائيةاللجنة "بإسممنفصلةلجنة، وتكوينئتالفالافترةنهاية

".المحلية

بتأييدالعضواتبعضقامت، عندماالناشطاتمنكبيرقطاعإنقساميمنعلمذلكولكن
التحفظ، وكانمنبقدراإلقتراعفىالنساءحقمؤيداتمنماريلبونلبلديةالمرشحات

العزيزموقفمنالشديدبالغضب "واردهامفرىوصفتهماإلىدفعهنالذىهوكرومر
منحذرواالسياسيةالخبرةذوىالرجال "أنإلىكرومرذهبفقد. 1382"كرومرلورد

تهدفالتى، والخطواتالتصويتحقعلىالنساءحصولمعارضةبينالخلطصعوبة
1377Ibid, 129; Martin Pugh, The March of Women: A Revisionist Analysis of the Compaign

for Women's, Suffrage 1866 – 1914 (Oxford: Oxford University Press, 2000) 154 – 5.
1378Harrison, Separate Spheres, 130.
1379Pugh, The March of Women, 145.
1380Ibid, 155 – 6; Julia Bush, Edwardian Ladies and Imperial Power (London: Leicester

University Press, 2000), 172 – 3.
1381Trevelyan, Life of Mrs. Humphry Ward, 230 – 1.
1382Quoted in Pugh, The March of Women, 156.
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إلىذلكيرجعالبلدية، والالمجالسعضويةفىالمشاركةالنساءعلىتشجيعإلى
.1383االتجاهينفىالحركةبمكانالصعوبةمنألنهذاتها، ولكنللمجالسمعارضته

إنقساماتعليهتترتبقدالنسائيةللقضايادعمأىبأناإلعتقادفىحقعلىكرومروكان
جانبهمنعترافابمثابةجاء1912مايوفىالعصبةرئاسةمناستقالتهسياسية، ولكن

االجتماعاتفىحدثتالتىالمستمرةالمقاطعةأجهدته، كمامعينبخطالتمسكبصعوبة
فجأةللحركةالمؤيداتإحدىصعدت، عندماببريستولالسابقفبرايرفىعقدتالتى
المؤيدينيهاجمونالمنظمينالرجالجعل، مماالمؤيدينمنجمعمنبدعمالمنصةعلى

والقوةالصحةلديهتعدلم "لكيرزونذكروكما. 1384خارجهاويطردونهمبالقاعة
.1385"العصبةإلىينتمينالالالتىالنسوةأولئكمعالتعاملعلى، والمقدرةوالشباب

كنائبتينأخرىوسيدةجرسالليدىجانبهالعصبة، وإلىرئاسةكيرزونوتولى
.1386للرئيس

واإلمبراطوريةمصر
فىالمعبرينأكبريمثلونملنرواللوردكيرزوناللوردوزميالهكرومراللوردكان

التىهىاإلمبراطوريةأنمؤداهاوالتىكرومر، صاغهاالتىالفكرةعنإدواردعصر
علىالحفاظإلىترمىالتىاإلجراءاتأيدواولذلك. 1387البريطانيةاألمةعظمةخلقت
المدمعالتعاملكيفية، وشغلتهماأللمانىالتهديدأزعجهماإلمبراطورية، وقدتماسك
القضاياتلكحولآرائهمنكرومرموقفويتضح. والهندمصرفىالمتنامىالوطنى

يعرفأصبحماقدمالذى (الهنديةالمجالسلقانونتأييدًاألقاهاخطبةفىعنهاعبرالتى
تعيينعلىعتراضًااأقلأنهذكر، فقد1909فبرايرفى) منتو – مورلىإصالحاتبإسم

أنيعلمأنهوذكر. مدىأوسعتشريعيةحقوقًاالهنودإعطاءمنالملكنائببمجلسهندى
تترتبالتىالنتائجمنواثقًاليس "عليها، ولكنهالتدربمطلوبة، ويجبالتشريعيةالخبرة

1383Cromer to Violet Markham, 9 Feb. 1912, CP/2, FO 633/21.
1384John Sutherland, Mrs. Humphry Ward, Eminent Victorian, Pre – Eminent Edwardian

(Oxford: Oxford University Press, 1991), 319.
1385Quoted in Harrison, Separate Spheres, 134.
1386A Letter From Lady Jersey to Cromer Suggests That she would have Preferred to be Co –

President' 24 Feb. 1912, CP/2, FO 633/21.
1387Speech at a dinner of the Unionist free Trade Club, 21 Nov. 1907, CP/2, FO 633/26.
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الخطعلىتسيرمصرفىخلفهالذىلجورستالخاصةنصحيته، وكانت1388"عليها
يجبتفاديها، ولكنيمكنالالنيابىالتمثيلنطاقتوسيعأجلمنفالضغوط: نفسه

إقليميةمجالسالمركز، بخلقعنبعيدًا– أمكنإن – ، وتوجيههاأعلىمنتوجيهها
.1389ومحلية

أفكاره، ليقدم1910عامالكالسيكيةللجمعيةكرئيسالسنوىخطابهكرومراستخدموقد
صيغحيث" وحديثًاقديمًااإلمبريالية "عنوانيحملالخطابكان. أوسعتاريخىسياقفى

ضحيةأثيناذهبتالحديثة، فقدواإلمبراطوريةالقديمةاإلمبراطورياتبينمقارنةلعقد
عالجوقد. وبريطانيارومابينالرئيسيةالمقارنةكانتولذلك. 1390"الديمقراطيةجنون"

عنها،الدفاعيمكنحدودإلىالوصولأجلمنالتوسعإلىالحاجةإطارفىالموضوع
هناكوكانت1391االستعدادمنإنقاذهمتمالذينأولئكجانبمنبالجميلالعرفانوعدم

الشعوببينالمشتركالزواجبريطانياتشجيععدمسببهىاإلثنينبينكبيرةفوارق
فىيكونأنيجبالتجارىواالستغاللاإلدارةأنعتقدتاحكمها، وتحتدخلتالتى
.1392الخطورةمندرجةعلىأوروبيونمنافسونلهاكانأخرى، كماأياد

االستعمارية،اإلمبراطوريةمستقبلحولالنهائيةأفكارهكرومرتناولاألخيرالقسموفى
منخطيرةحالةإلىيؤدىتركهامتجانسة، وأنأمةليستالهندأنإلىفذهب

إلى– ماوقتفى – الحضارةشعلةتسلمأنبريطانياواجبمنأنشكفال1393الفوضى
تتغيرعندماإالتحقيقهيمكنالاليومنقولهما، ولكنمتحضرينأصبحواالذينأولئك
شعلةونقل. األرضوجهعلىمنوالدينيةالعرقيةالصراعاتالبشر، وتختفىطبائع

.1394إطفائهاإلى– شكدون – يؤدىسوفالراهنالوقتفىالحضارة

إنكاريفضلاليزالكان، ولكنهالوقتذلكفىكرومرذهنفىحاضرةمصروكانت
الثمانينىبالنادىخطابهفىذكروكما. بمصرالمتصلةالعامةبالشئونيتعلقفيماالذات

1388Zetland, Lord Cromer, 312 – 13.
1389e. g. Cromer to Gorst 12 Mar. 1908 and 12 May 1910, CP/2, FO 633/14.
1390Cromer, Ancient and Modern Imperialism (New York: Longmans, 1910), 7 – 8.
1391Ibid, 29 – 31.
1392Ibid, 69 – 114.
1393Ibid, 121 – 4.
1394Ibid, 127.
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ذلكولكن1395"لسانهإمساك "لمصرهىقدمهاخدمةأجلأن، شعر1908ديسمبر15فى
حولالبريطانيةبالخارجيةجراىإلىالرسائلمنالعديدكتابتهدونيحللم – طبعًا– 

أيدوأخيرًا. دائمًاالرأىيسألهكانالذىجورستمعمراسالتهمصر، وكذلكشئون
موضعسياساتهجعلتالتىالتغيراتعنراضيًايكنلمأنهرغمجورستسياسة

ممسكًاوظل. 1396دنشواىأحكامفىالنظرإعادةمنجورستبهقاممامثلالمساءلة
التشريعىبالمجلسالخاصةفكرتهلتنفيذجهدًايبذللمجورستأنتأكدعندمابلسانه

تكوينهوتحقيقهعلىقادرًاكاناألجنبية، ومااإلمتيازاتمنللتخلصكسبيلالمختلط
.1397باألجانبيتصلفيماتشريعيةصالحياتإعطائهامعالمختلطةالمحاكملقضاةجمعية

جمعمحاولتهنتيجةالسياسيةاألزمةقامتحتىخاصةبصفةجورستيؤيدكرومروظل
غالىبطرسغتيالاإلىذلكالسويس"، وأدىقناةإمتياز "لمشروعكبديلللسودانأموال
قتراحارفض، مع1910فبرايرفىالنظارلمجلسرئيسًاتعيينهوراءجورستكانالذى

بإقناعكفيًالاإلمتحانمنالقدرهذاالعمومية، وكانالجمعيةفىالسويسقناةإمتيازمد
الحقوقمنأكبرقدرًاالمصريينإعطاءتجربةأنومصرإنجلترافىالكثيرين

كلأنمنكروللوردجورستقالهمماكرومرنزعجاوقد. فعًالسقطتالتشريعية، قد
"المالحظات "إلىإضافةفىحزنهعنكرومرأفصحوقد. 1398يتحققلمعملهأرادما

بتدريبقمتلقد: "1910عامإسكتلندافىالصيفإجازةيقضىكانعندماكتبها
جراىالسياسة، استسلمهذهتنفيذعندولكن" تمامًامعىيتفقأنهأظن، وأناجورست

أنعتقدا، ولكنهعنهالتخلىتمقد" كلهعمرهإنجاز "أنكرومريعتقدولم. وجورست
فىالعمل "يتطلبأصبحاألمرتأثر، وإنقدلبنائهالقرنربعمنهاستغرقالذىالصرح
.1399"جديدمناالتجاهاتمختلف

1395Cromer, The Situation in Egypt, (London: Macmillan, 1908), 5 – 8.
1396Grey to Cromer, 2 Aug. 1907, and Cromer to Grey, 2 Aug. 1907, quoted in Mellini,

Gorst, 161.
1397Roberson, "Judicial Reform", 273; Mellini, Gorst, 229.
1398Quoted in Mellini, Gorst, 216.
1399BN, Insertion, 2 Aug. 1910, 5 – 7.
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جورستالمسكينصديقى: "بعامذلكبعدكتبها" المالحظات "إلىأخرىإضافةوفى
وفاةنبأسماعبمجردأنهذكرثالثةإضافةوفى. 1400"للسرطانمعاناتهبسببيحتضر

كانالوقتذلكوفى. لهخلفًاكتشنربتعيينليوصىالخارجيةوزارةإلىهرعجورست
المبادراتبعضعلىللومتعرض، ولكنهالمنصبلشغلاألنسبهوالسلطوىكتشنر

عنتكلم1913مارسفىستراشىإلىكرومركتبهخطابففىكرومر، يقبلهالمالتى
ذهب، فقدإخضاعهتمقدالقرنربعمدىعلىأقامهالذىالصرح؛ ألنأملهخيبة

اآلخر، وأنهالنقيضأقصىإلىيتجهكتشنرذاهو، وهاالنقيضأقصىإلىجورست
.1401جورستمناستجابةأقلكانكتشنرسياستهما، ولكنأخطاءمنحذرهما

لتعديلبمشروعهكتشنرهتماماعدمكرومرمنهااستاءالتىالمواقفأحدوكان
محليةأودوليةموافقةتوجدالأنه– جورستمثل – رأىاألجنبية، بعدمااإلمتيازات

بعنواننشرهامقالةفىبالمشروعاإلهتمامإحياءإلىكرومرذلكودفع. 1402عليه
مصر "حكومةأنعلىفيها، أكد1913عامنشرت" مصرفىاألجنبيةاإلمتيازات"

بموجبهايمكنخطة– أخرىمرة – قترحا، واإلمتيازاتبزوالإالتتحققلن" للمصريين
، وماالتشريعىالمجالفىمعًابتعاونهماتسمحلدرجةمعًاواألجانبالمصريينإندماج
 –الجميعيدركوسوف1403البريطانىاإلحتاللاستمرارفىالدوليةالثقةهومطلوبًاكان

.1404"النطاقواسعةالكوزمويولوتانية "فىمصرمستقبلأن– عندئذ

الكاتب
اللورداتبمجلسنشاطه"جانب، فإلىاإلتساعشديدالعامبالشأنكرومرهتماماكان

البحوثلجمعيةنشطًارئيسًاكان"اإلنتخابفىالنساءحقلمعارضةالوطنيةوالعصبة
،التشريحطريقعنالطبيةالبحوثفىالحيواناتاستخدامعنمدافعًاكانالدفاعية، كما

مقاومةفىالحاكمةاألسرةأعضاءفيهاشاركالتى، بالحيوانالرفقبجمعيةوعضوًا

1400BN, Insertion, 26 July 1911.
140126 Mar. 1913, CP/2, FO 633/22.
1402Mellini, Gorst, 229; Kitchener to Grey, 24 May 1912, PRO, FO 371/1362.
1403Cromer "The Capitulations in Egypt,' Nineteenth Century and After (July 1913), repr. In

his Political and literary Essays 1908 – 1913, 161 – 2, 167.
1404Ibid, 171.



عباسرءوفترجمةأوينروجراالستعمارىوالحاكماإلمبريالى - كرومراللورد

444www.RaoufAbbas.org

الدراساتمدرسة "إقامةمشروعأعدتالتىباللجنةعضوًاكانالدموية، كماالرياضات
كثيرًايقرأ، فكانالكتابزمرةفىمكانًالنفسهوجدنفسهالوقتبلندن"، وفىالشرقية

التىالشهيرةالكتبمنمجموعةفىالنشرإلىطريقهبعضهاعرفمالحظاتويعد
.وجوسوكيرزونبلجرترودبينهممناألصدقاءمنواسعةدائرةعلىعرضها

يقرأاستمر، فقدجوسيذكرهماوفقبعينهامجاالتإلىكرومرميولتتغيرولم
الكنيسةآباءأعمالقراءةيتضمنالذلك، ولكنوالالتينىاليونانىاألدبفىباستمرار

تلقىالتىالكتبيختاركان، كما1405إكليريكيةبعقليةيتمتعيكنلم؛ ألنهاللغتينبهاتين
،السلسالواضحالنثروعشق. 1406القديمةوالسياسيةاالجتماعيةالعاداتعلىالضوء

وكان. 1407باتروالترمثلاإلدواردىالعصركتابأقطاببعضبكتاباتيهتملمولذلك
.1408العريقةاألدبيةاألعمالمنوغيرهااإللياذةمرةمنأكثرقرأهاالتىالكتببينمن

، وخاصةالمقاالتمنبعدداإلسبكتاتورمجلةتزويدعلىلستراتشىصداقتهوشجعته
بينفيمانشرتمقاًال22، فظهر1912عامالعامةالمناسباتفىمشاركتهقلتعندما

نحو، كانأغسطسفىوستةيوليوفىخمسةذلكفىبما1913وسبتمبر1912نوفمبر
تتعلقأوسياسيةموضوعاتذاتلكتبومراجعاتعروضًامنهاالنصف

تتعلقأدبية، أوأعماًالكانتلهاعرضالتىاألخرىالكتبباإلمبراطورية، ومعظم
كان، وقدبحياتهالمتصلةالطرائفببعضعروضهوحفلت. التاريخأوبالكالسيكيات

بذاكرةتمتع، وقدحياتهمتناولتالتىتلكأوأصدقاؤهنشرهاالتىبالكتباإلهتمامشديد
أفكارهالنشر، وكانتقبللمراجعتهاألصدقائهالمقاالتبعضيرسلكانأنهقوية، غير

يكن، ولمالسنفىتقدمهمعبالتكرارحفلتأنها، رغمسلسبأسلوبمتسقة، يعرضها
.والتدفقبالوضوحإتسمرشيقًا، ولكنهالكتابةفىأسلوبه

الدورمثل: الخاصةاألفكارمنكبيرًاقدرًاوالمقاالتالكتبعروضوتضمنت
والسماتالتجارةحريةعن، والحديثالتاريخكتابةفىلعبهيجبالذىالضرورى

1405Gosse, Lord Cromer as a Man of Letters", 3 – 4.
1406Ibid, 6.
1407Ibid, 7 – 8.
1408Ibid, 13.
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أوروبيةثقافةتلقواالذينالهنودمعظماألوروبية، وأنغيراألمممعظمعندالغريبة
إلىإضافاتهتضمنتكما. األوروبىردائهمتحتالوطنيةثقافتهمبسماتيحتفظونرفيعة

.1409تقاعدهبعدفيهشاركالذىالسياسىبالنشاطالمتصلةأفكارهمنالكثير" المالحظات"

، ثم19131410عامأحدهاماكميالننشرأقسامثالثةإلى، قسمتمقاالتهتجمعتوعندما
فقد. سياسى، واآلخرأدبىأحدهما: قسمينإلىالسياسيةومقاالتهخطاباتهمجموعةقسمت
تكشف" 1911 – 1907بينفيماإنجازهاتمالتىاألعمال "بعنوانشخصيةمذكرةكتب
كتابهمبيعاتبأرقام، وتبدأ1411النافعةواألنشطةباألعمالفراغهوقتملءفىرغبتهعن

ألقاها، كماالتىقراءتها، والخطبأعادأوقرأهاالتىالكتبذكرالحديثة"، وتوردمصر"
، أواللورداتبمجلسالمحافظينصفوفنحوتجاههاخاللهامنزادالتىالطريقةبين
".اإلتحاديينحزب "يسميهظلماصفوفإلى

1409Cromer, "Lord Milner and Party", The Spectator, 24 May 1913.
1410Cromer, Political and Literary Essays 1908 / 1913.
1411CP/2, FO 633/28.
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عشرالتاسعالفصل
والوفاةالدردنيلحملةفىالتحقيقولجنةاألولىالعالميةالحرب

)1914 – 1917(

كرومرفىالحياةوبعثالحربقيام
 –روبى، فتذكرت1914العاممناألولىالشهورفىالموتمنكرومراللوردإقترب
يهمسمرة، وسمعالعملعنالهضمىجهازهكثيرًا، وتوقفيعانىكانأنه– إبنهزوجة
عالممعتصالافىأدخلأندونالحالىبالعالمتصالىافقدتأننىأشعر: "قائًال
نشوبولعب. الحياةمنأوفرنصيبًانالوقدفجأة، وبداصحتهتحسنتثم. 1412"آخر

تكشفشديد، فلمبإرتياحيشعرجعله، فقدذلكفىمهمًادورًاأغسطسفىالحرب
البريطانيينساعدت، بلفحسبقبلمنإليهنبهالذىلأللمانالحقيقىاللونعنالحرب
،Ulsterأولسترحولالشديدالتوترالمريرة، وأنهتالحزبيةخالفاتهمتجاوزعلى

وراءبالوقوفوالئهاعنلإلعراباإلمبراطوريةلشعوب– رأيهفى – الفرصةوأتاحت
زمالءبعضوضعتعندمامهمةبمكافأةالحربوجاءت1413لقضيتهادعمًابريطانيا
اإلستراتيجيةحولأفكارهطرحمنكرومرالسلطة، ومكنتمواقعفىالقدامىكرومر

.األوسطالشرقفىالسياسية، وخاصة

جارد،الجرانديانفىثانيًامالزمًاروالند، فأصبحالحربفىالكبيرانولداهوتطوع
للعملالهندإلى– عندئذ – روالندوذهب. البحريةمتطوعىإحتياطىإلىوندامنضماو

 –كتشنرإلىكرومركتبأنبعدHardingeهاردنجاللوردالملكلنائبخاصًاسكرتيرًا
1916عاموفى. 1414الطبىالمجلسمنولدهلقيهاالتىالمتاعبلتجاوز– الحربوزير

بيتنطاقوفى. الخامسجورجللملكخاصًاسكرتيرًاليعملإنجلتراإلىروالندعاد
قام، بينمابالحربالمتصلةالخيريةاألعمالمنبالكثيرنفسهاكاترينكرومر، شغلت

1412Ruby Barin, Memo, "Lord Cromer", 29 Jan. 1917, 1, CP/1.
1413"Lord Curzon's Imperialism', introd. To Earl Curzon, subjects of the Day, repr. In his

Political and Literary Essays: Third Series 1 – 2, 6.
1414Kitchener to Cromer, 10 Feb. 1915, CP/1.
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–ساكسفىاإلعداديةوبكبمدرسةاألخيرالصففىكانالذى – الصغيرإيفلن
اإلستراتيجيةحولتساؤالتالعسكرية، وطرحالعملياتحولوالدهمعبالتراسل
الصيفىمنتجعهمعن، بعيدًالندنفىالوقتمعظموعائلتهكرومروقضى. 1415واألسلحة

قاعدةأصبحإلسكتلنداالشمالىالساحلمنكبيرًاجانبًابإسكتلندا؛ ألنكاسلتورسوفى
.Jellicoجيليكواللوردبقيادةالوطنعنالدفاعيتولىالذىالبريطانىلألسطولرئيسية

ذكروكما. جديدمناإلسبكتاتورفىالكتابةإلى، عادقواهكرومراستجمعوعندما
أكثربعملالقيامعن، ويعجزالعامالرأىعندمصداقيةلهمنكلواجبأنلستراتشى
الكتببعرضقامكذلك. 1416قلمهمستخدمًااألمورحقيقةعلىاألضواءيلقىقيمة، أن

يرىكرومروكان. بعدهاالمتوقعةالعالمصورةعنذاتها، أوالحربعننشرتالتى
بهمسيلحقمانتيجةعندهمللحكمالعسكرىالطابعمنيغيرواأناأللمانباستطاعةأن
بابيفتحسوفذلكالوجود؛ ألنمناأللمانمحويريدالوكان. 1417ساحقةهزيمةمن

أفضلأنهاوأخيهلزوجتهيومًاذكرالتىالسالفية، الجامعةأماممصراعيهعلىأوروبا
–نتصارهمابعد – الحلفاءيقومأنالخطأمنأنورأى. 1418الجرمانيةالجامعةمنقليًال
يستحسنمسألةوالنمسا، وهىألمانيامنكلفىالحكمنظامفىالداخليةالتغييراتبإمالء
.وحدهموالنمساويينلأللمانتركها

، معوالهوهنزولرنالهابسبرجأسرتىحكمنهايةرؤيةهولكرومرالرئيسىالهدفكان
األلمانبثفقد. 1419أخرىمرةأوروبافىالسالمتهديدعلىاأللمانقدرةعدممنالتأكد

قتناءابنفسهاتثقلالدولجعل، مماالقرنربعمدىعلىاألوروبييننفوسفىالخوف
المقاالتمنسلسلةفىاآلراءتلككرومرأوضح، وقد1420السالحمنكبيرةكميات

تمديجعلهاالعالمعلىالسيادةإحرازإلىألمانياسعىأنعلىالتأكيد، معوالنشرات
.1421العالمحولجهودها

1415Douglas – Home, Evelyn Baring, 22.
1416Cromer to Stachey, 5 July 1915, CP/2, FO 633/24.
141730 Aug. 1915, CP/2, FO 633/24; Cromer's letter to The Times 11 Apr. 1916, CP/2, FO

633/33.
1418Cromer to Alice Shaw – Stewart, quoted in Zetland, Lord Cromer, 343.
1419Cromer to Herbert Warren 22 Nov. 1914, CP/2, FO 633/23.
1420Cromer to Starchey, 10 Aug. 1914, quoted in Zetland, Lord Cromer, 343 – 4.
1421)London: Darling 1916) 14 – 15.
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أخرىمرةاألوسطالشرق
خاصًا،إهتمامًااألوسطالشرقفىالعسكرىالمسرحكرومريولىأنالطبيعىمنوكان

عباس "كتابهبنشرالثانىعباسللخديوأخيرةضربةلتسجيلفرصةهناكناحيةفمن
)،19ق (التسعينياتأوائلفىالخديومعصراعهحتداماعندكتبهقدكانالذى" الثانى
محميةأصبحتمصرأنغير. 1422الحكمفىعباسوجودطوالينشرهلمولكنه

قالكما – الكتاببنشرسارعثم، ومنالثانىعباسعزل، وتم1914عامبريطانية
حقيقة، يدركونعليهمنعولالذينالبريطانيينالسياسيينالمنظرينيدعحتى– "لروسبرى

.1423"السابقالخديوعيوبعنالكشفمع.. الشرقفىالحكومةتعنيهما

األفكارلتشجيعالحربمناالستفادةهوكرومرتفكيرفىالثانىالرئيسىالخطوكان
كروللوردكتبولذلك. 1914العامقبلبالقاهرةشاعتالتىالعربباستقاللالخاصة

إلىالعربيةيتحدثونالذيناإلنجليزالضباطبعضبإرسالينصح1914أكتوبرفى
لذلكإيضاحيةمذكرةوفى1424"األتراكضدالبالدفىالثورةإلشعال "العربيةالجزيرة

هذافىالتقدمولكن. 1425واألكراداألرمنصفوفبينالثورةأتونفىالنفخأيضًاإقترح
ضدالرافدينبالدقبائلإثارةإمكانيةكرومرذكر1915سبتمبرففىبطيئًا، كاناالتجاه
واحدبشهرذلكوبعد. 1426أموالهممعهناكإلىوصلوااأللمان، ولكنالتركىالحكم
.1427العربليحكمهاعليهااالستيالءبعدبغدادوتسليمهمكةشريفمعالتحالفإقترح

كرومرمراسالت، ودعمتهاأليامتلكفى– بالطبع – متداوًالاآلراءتلكمنالكثيروكان
خلفًابمصرساميًامندوبًاأصبحأنلبثماالذىوونجت، بلجرترودأمثالمنأناسمع

 –األوسط، فتحدثالشرقخبراءبلسانالمتحدثدورلعبكرومرأنشكوال. لكتشنر
الفكرةعربية"، وعنمملكة "إقامةإمكانيةعن) 1915ربيع (اللورداتمجلسفى– مثًال

الحركةعنتحدثكما1428"سياسيًامستقلةعربيةخالفة "بإقامةالقائلةمدىاألبعد

1422Cromer, Abbas II, preface, P. V.
14239 Jan. 1915, CP/2, FO 633/24.
1424Cromer to Boyle, 5 Oct. 1914, CP/2, FO 633/23.
142516 Oct. 1914, ibid.
1426Cromer to Bevan, 20 Sept. 1915, CP/2, FO 633/24.
1427Cromer to Curzon, 21 Oct. 1915, Ibid.
1428The Times, 23 Apr. 1915, and Cromer's letter to The Times, 24 Apr. 1915.
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يستطيعلنحركةأنها)، فذكر1916يوليو (اإلسبكتاتورفىعنهاكتبالتىالصهيونية
.1429"المثاليينمنلحفنةمتعصبًاحلمًا "عتبارهاا· باجانبتنحيتهاالساسة

الدردنيل
،فراشهفىراقدوهو– غالبًا – تملىأوتكتباألوسطالشرقعنكرومركتاباتكانت

النقرسبسببقدمهأصبعتورم، إذ1915العاممناألولىالشهورفىالمرضعاودهفقد
تحسنتصحته، ولكن1430"الحمراءالبلياردوكرةحجم "فى– قولهحدعلى – أصبححتى

لقلبهإجهادًاذلك، وكانالربيعفىاللورداتمجلسإلىبالعودةلهسمحالذىبالقدر
طعامهإعدادعلىكاترينحرصتوقد. 1431العامنهايةحتىالفراشليلزم، فعادالضعيف
لهكتبالصغيرإيفلنإنمنها، حتىعانىالتىالمزمنةالهضمعسرحالةبسببالخاص

تفهمت (لكطبختهالذىالطعامتأكلأنتريدالأنكأمىلىذكرتعندما "مدرستهمن
.1432"إعدادهامنوجبةتناولسوىشئبأىأقبلأناستعدادعلىألننى) ذلك

فىبريطانيالصالحتأتىأن، آمًالالدردنيلبحملةكرومرإهتمامالدهشةيثيرالولذاك
يفكركانلذلكونتيجة. 1433"هائلةفوضى "كانتأنهااستنتاجإلىتوصلالبداية، ولكنه

السماحيجبالتىاألدلة، وعنذلكحولعملهيجبالذىالبرلمانىالتحقيقمننوعفى
رئيس – أسكويثهماالموضوعفىاألساسيانالشخصانوكان. عليهاباإلطالع
هواآلخر، والشخصللبرلمانالسريةالوثائقتتاحأالحريصًاكانالذى – الحكومة
كبشإلىتحولوالذى، 1915عامالبحريةوزيرمنصبمنطردالذىتشرشلونستون

،البرلمانألعضاءالوثائقهذهعلىاإلطالعإتاحةعلىيصر، وكانحدثمالكلفداء
،اآلخريناللورداتمنوخمسةملنرفيهمعهتضامنخطابفىكرومرمساهمةوجاءت

منفقطمكونةتحقيقلجنةتشكيلمنفيهيحذرونهنوفمبرفىأسكويثإلىأرسل

1429Quoted in Blanche E. C. Dugdale, Arthur James Balfour: 1906 – 1930 (New York: G. P.
Putnam's Sons, 1937), 166.

1430Cromer to Lord Mersey, 17 Feb. 1915, CP/2, FO 633/24.
1431Cromer to Lord Sydenham, 13 Nov. 1915, CP/2, FO 633/24; "Evelyn, Earl of Cromer',

memoir by Lood Sanderson, Proceedings of The British Academy, 8, 30.
14322 Feb. 1916 BP, E. B's, Letters to parents, 1916 – 1917, GRE/I/158.
1433Cromer to Lord Mersey, 2 Sept. 1915, CP/2, FO 633/24.
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1434البرلمانإنتقاديثيرسوفذلكالحملة؛ ألنعلىاإلشرافمهمةتولواالذينالوزراء

تقومعليها، والتطلعالتىاألدلةبسريةتحتفظتحقيقلجنةتشكيلأسكويثختاراف
،الربيعفىاللجنةرئاسةيتولىأنكرومرعلى، وعرضالبرلمانعلىالوثائقبعرض

اآلخروناألعضاء، وكان1435يوليو20حتىتأخراللجنةتشكيلعناإلعالنأنرغم
محكمة، ورئيسنيكلسونلوردوالفيلدمارشالماى، وليمسيراألميرال: همباللجنة

تسببهقدمماكرومروأقاربأصدقاءخشىوقد. البرلمانأعضاءمن، وأربعةاالستئناف
يضحونالشباب، ولكنستقتلنىأنهاأعلم "الصحية، فقالحالتهعلىسلبيةآثارمناللجنة

كانت. 1436"بواجبهالقيامعنمثلىعجوزيتقاعس، فلماذاالوطنهذاأجلمنبحياتهم
البحرشرقفىالرسميةخدمتهدائرةبدايةإلى، أعادهبهيقومرسمىعملآخراللجنة

.عامًاستينقبلالمتوسط

تبتأنعليهاوكان. 1437البحريةوزارةبرقياتبفحصأغسطسفىعملهااللجنةوبدأت
إلىواالستماعلديهالمتاحةاألدلةفىللنظرالتحقيقحضورتشرشلونستونطلبفى
سمحتأنها، غيربذلكتسمحلماللجنةولكن1438بشهاداتهملإلدالءالشهودمنيقدمهممن

اللجنةترىمناستدعاءإمكانيةمعشهاداتهمتتضمنمكتوبةمذكراتبتقديمللشهود
تزويدهواحدة، وتقررمرةاللجنةأمامتشرشل، ومثل1439شهادتهفىمناقشتهإلىالحاجة

.1440اللجنةإلىيوجههخطابفىكتابةعليهاليعلقالمكتوبةبالشهادات

شاهدًا، كما33إلىديسمبر، استمعت4وسبتمبر19بينفيماجلساتهااللجنةوعقدت
أوائلفىالفراشيلزمأنكرومرضطرا، ووتشرشلأسكويثشهادةإلىاستمعت
بويميولمنزلهفىاألخيرةاجتماعاتهااللجنةبرد، فعقدتبنزلةإصابتهبسببديسمبر
أعمالنتهتاعندماالهندمنعودتهمابعدروبىوزوجتهروالندولدهوزاره. ستريت

زمالئهعنيقولسمعاه، ولكنهماوالسمعالكالمفىصعوبةيجدأنهكتشفاااللجنة، ف
1434Martin Gilbert (ed.), Winston S. Churchil: Companion (London: Heinemann, 1972), lil/2,

1248 – 9.
1435Zetland, Lord Cromer, 344.
1436Ruby Baring, Lord "Lord Cromer", 2.
1437Martin Gilbert, Winston S. Churchil, iii, 809.
1438Ibid, 804.
1439Cromer to Churchil, 19 Sept. 1916, ibid. 808 – 9.
1440Ibid, 809, 814, 1817 – 18.
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خبرةعجوز، لدىرجلإننىالسادة، أيها: لهمقلتلقد... متشددونجميعًاإنهم "باللجنة
أناستطيعالاألخطاء، لذلكمنالعديد– شخصيًا – رتكبتا، وقدلديكمماتفوقبالحياة
.1441"متشددًاأكون

وتناول. 19171442علمأوائلفىكرومراللوردوفاةبعدللجنةالمبدئىالتقريرنشروتم
4فىالحربندالعامنذالدردنيلفىالعمليات، ومساروضعتالتىالخطةالتقرير

الهجومعلىاإلعتمادعنالنظرصرفتم، عندما1915مارس23حتىأغسطس
قيادةفىوفيشروتشرشلالحربمجلسبينالمسئوليةوزعت، وقدوحدهالبحرى

،تشرشلفيهاتحدثالتىالثالثالجلساتورغم. كتشنراللورد، والمرحوماألسطول
فىزمالئهأفكارعرضفىفشلهعلىاللجنةللقوة"، أجمعتعرضًا "سيرتهكاتبوعدها

وعضواللجنةعضو – روشوالتروقدم. 1443الحربمجلسأمام" بوضوح "البحرية
تقديمفىالذريعبالفشل "إياه، متهمًالتشرشلنتقادًااشدأفيهأقلية، كانتقرير– البرلمان

وأخيرًا. 1444"للحملةمنهتحمسًاأقلمعظمهمكانالذين.. البحريةمنمستشاريهآراء
بثالثةكرومروفاةبعد – فبرايرفىالحكومةإلىالحملةإليهاتوصلتالتىالنتائجقدمت
يكن، فلمأسكويثهدف، وتحققمارس20فىالبرلمانفىمناقشتهاوتمت– أسابيع

.مطلقًااللجنةأعمالتفاصيلتنشرمحدود، ولمأثرسوىللتقرير

كرومراللوردوفاة
البيتعلىيترددكيرزونناللجنة، وكالرسميةالجلساتنتهاءابعدالفراشكرومرلزم

العشاءيتناولكانما، وغالبًاكاترين، وليواسىوصديقهزميلهعلىلإلطمئنانيوميًا
مناألولالقسمعلىبالتوقيعلهتسمححالةفىكرومركانيناير29وفى. 1445معها

كاترينلهأحضرت، عندمانفسهاليوممساءوفى. المطبعةمنلتوهوصلالذىالتقرير

1441Ruby Baring, "Lord Cromer", 2.
1442A Copy is published in Tim Coates (ed.), Lord Kitchener and Winston Churchil: The

Dardanelles, Pt. 1: 1914 – 15 (London: Stationery office, 2000.(
1443Robert Rhodes James, Churchil: A Study in failure (London: Weidenfeld & Nicolson,

1970), 89. Coates (ed.) Lord Kitchener and Winston Churchil,157.
1444Coates (ed.), Lord Kitchener and Winston Churchil, 211.
1445The very Reverend W. R. Inge, Diary of a Dean: st Paul's 1913 – 1934 (London:

Hutchinson, 1949) 59.
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جلطة، ولفظأصابتهسلمًا، عندئذرافعًاأمامهيقفرجًاليرىإنهالشوربة، قالطبق
المدرسةمنأمهإلىالصغيرإيفلن، وكتب1446روالندولدهوصولقبلاألخيرةأنفاسه

.1447مواسيًا

جنازتهمراسم، وتمت1448ماوثبورنفىيدفنأناألخيرةكرومراللوردرغبةكانت
إيفلنالجنازةعنغاب، ولكنواألقاربواألصدقاءكاترينبحضورفبراير3فىهناك

اليومفىآبىوستمنستركنيسةفىروحهعلىقداسوأقيم1449بردبنزلةإلصابتهالصغير
.نفسه

اللورد... العظيمالحاكموفاة: "بعنوانأعمدةخمسةعلىرثاءالتايمزجريدةونشرت
أحوالترقيةيستطيعسواهأحدالأنبالرثاءوجاء". الحديثةمصركرومر، صانع

أعمالهمقرظًاأيامبعدأصدقائهمنصديقوكتب. 1450المتخلفينالفالحينلماليينالمعيشة
عملهيجبماحولحكمتهعناإلسبكتاتورفىستراتشىوتحدث. 1451ومقاالتهاألدبية

كاترينبيننزاعنشبأنلبثوما. 1452الشرقشعوبأجلمنعملهيجبالوما
سانتفىتملكهآخربيتإلى، وتنتقلستريتويمبولبيتتتركجعلهاوروالند

1453.جونزوود

1446Ruby Baring, "Lord Cromer", 1.
1447Douglas – Home, Evelyn Baring, 24.
1448Zetland, Lord Cromer, 345.
1449The Times, 5 Feb. 1917.
1450Ibid, 30 Jan. 1917.
1451Ibid, 3 Feb. 1917.
1452The Spectator, 3 Feb. 1917.
1453Douglas – Home, Evelyn Baring, 19.
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العشرونالفصل
الحكومةخدمةفىحياة: خاتمة

برتبةلتهنئته1901أغسطسفىكرومربيتإلىتوجهعندماأنهرامبولدهوراسيذكر
مع.. بأسال "مهنئًا، فأجابجاءبأنهيريد، فأجابهعما: سائًالكرومرإليهاللورد، نظر

مناألخيرةالسنواتفىكرومرعنعرفماهووالغطرسةالجفاءهذا. 1454"السالمة
الماجورأوالكابتنصورة، أماالناسذكرياتفىعنهبقيتالتىمصر، وهىفىعمله

.باهتةمصر، فكانتفىلعملهاألولىالسنواتفىبارنجإيفلنالسيرحتىأوبارنج
.لكرومرنشرتالتىالكاريكاتيررسومعلىالصلفةالمتغطرسةالصورةتلكنعكستاو

المالحظات "أن، صحيححياتهبقصةلهشأن، العنهشاعماأوالشخصهيئةولكن
التعليموأيامالعائليةحياتهحولالقصصمنالعديدعلىتحتوى" الذاتيةالسيرةحول

تلكسلبياتمنيتخلصأناستطاعكيفليبين– يبدوماعلى – كتبهاالبائسة، ولكنه
وما. حازمًاحنونًا، وحاكمًاعطوفًا، وأبًاالحياة، زوجًابشئونخبيرًامثقفًاليصبحالنشأة
حملته، وماالشرقفىمهمةوظائفعلىحصولمنواالجتماعىالطبقىوضعهأتاحه

لناتقدمالمتاحةالمادةفهذه. اليوميةلحياتهدقيقوصفمنإيثلزوجتهمعمراسالته
بمااإلعتراف، نتيجةوهناكهنابالحكومةصالتهبحكممواقعهعامة، تحددتشخصية

عملهفىاستثمارهالهدبلوماسية، أتيحومهاراتوماليةإداريةخبراتمنلهتوفر
.وجوشننورثبروكواللوردستوركسهنرىالسيرمنتعلمهمااستثمرمابمصر، بقدر

الذىالفيكتورىالعصرمنتصففىنشأطموحرجللتحويلكافيًاكانذلكمنوالكثير
عالمةيتركأناستطاعكرومرأن، غيراألطرافمتراميةاإلمبراطوريةترابطشهد

الحقيقى، والداعيةالقراراتإتخاذ، وعلىالمعضالتحلعلىقادرًاعتبارهابواضحة
أبناءمنمفهومةبطريقةاإلمبرياليةالسياساترسمعلىبقدرتهزمالئهعنتميزالذى

.الصحفقراءالناخبينمنالعريضةوالقاعدةاالجتماعيةالنخبةأبناءمن. اإلنجليزوطنه

1454Gilbert, Sir Horace Rumbold, 42.
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عندمااإلنفعالسريع، فكانوالعثراتالعقباتمنخاليةسهلةرحلةكلهذلكيكنولم
.مراتعدةاالستقالةفىفكرإنه، حتىطريقهفىالعقباتيجد

شقعلىقادرًاكانالهند، ولكنهفهمعنكرومر، عجزليالألفردصديقهذكروكما
اإلصالحاتمهندسفيهما، فكانالعملإليهأسنداللتينالمناسبتينفىمصرفىطريقه
إلحكامسعىمصرفىالبريطانىالمعتمدأصبحفيها، وعندماتمتالتىواإلداريةالمالية

الخاصةالسياسةإدارةدورلعبفىلندنساندتهعندماالبلدذلكعلىالبريطانيةالسيطرة
لهتركبعدماالقرارصنعفىلالستقاللواسعًامجاًالذلكلههيأوقد. اإلحتاللباستمرار

عنالناجمةالتناقضاتجرتهحتىمصرإدارةمسئوليةالبريطانىالوزراءمجلس
.المحتومةالنهايةإلىالشخصىوالحكمالفردىالتصرف

السواء، فلمعلىالمصرىوالتاريخالبريطانىالتاريخفىالشخصيةمساهمتهقدموهنا
سوابقإيجادإلىتؤدىبطريقةالبريطانىالمعتمددارأموريديرأنأحدباستطاعةيكن
غيرلبلدالرسمىغيرالفعلىالحاكمدور– ذلكجانبإلى – كرومر، ويلعبسوىمهمة
تطلعاتأيضًا، ولهجزئيًاجزئيًا، ومستقلجزئيًا، ومستعمرعثمانىالهوية، فهومحدد

الماليةشئونهاتوجيهعلىكرومردوريقتصرفلم. السودانفىخاصةإمبريالية
كانوإذا. الدولىالمجتمعفىوضعهاوتحديدحدودهاعنوالدفاع، بلفحسبواإلدارية

بذلكيحتل، فإنهالمعاونينمنقليلنفرعلىوباإلعتمادالفردىبجهدهذلكفىنجحقد
، والسفير،الدولىوالمصرفى، اإلقليمىطويلة، والحاكملفترةخدمالذىالملكنائبوضع
.لحكمهخضعواالذينأولئكلمسهاالتىالصالحياتمنذلكوغير

بالسلطة،باالستبدادتهماعالية، فقدتكلفتهكانتبمصرالمنفردكرومروضعأنغير
.عملهتراقبمصرفىالحرةالصحافة، وأنلندنمنتعليماتهيتلقىهأندائمًاالردوكان
تدريبعلى، وبالعملمعاونيهنصيحةإلىستماعإلباضميرهيريحأنحاولولكنه

مرورمعأثمرتمحسوبة، ولكنهاخطاهكانتاتجاه، وهوأنفسهمحكمعلىالمصريين
.الزمن
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دفاعًافيهرأىمابينالحدوديلزمأنكرومرباستطاعةيكن، لمالظروفهذهظلوفى
واإلحتكاكالشديدللنقدهدفًاجعله، ممالصالحياتهتجاوزًااعتبرمصر، ومامصالحعن

ألهميةإدراكناعدميأتىهناومن. وأمانيهمآمالهممعسياستهتعارضتالذينبالمصريين
والمحاكماألجنبيةاإلمتيازاتمشكلةأنظنهالوطنية، وكذلكالمطالببينالتعليم

.واألجانبالمصريينبينالمشتركالنيابىالتمثيلمننوعبإقامةحلهايمكنالمختلطة

نموذجغياب، هوجيلهأبناءشأنذلكفىواحد، شأنهشئإلىيفتقركرومركانلقد
برفاهيةالزائدهتمامهافمع. عملهفىبهيسترشداألوروبىغيرالرأسمالىللتطور
األجنبيةلالستثماراتالهائلبالنمويقترنالزراعىالرخاءأنيدرك، لمالفالحينجماهير

منمتسعةوسطىطبقةنشوءعلىساعدالذى1907 – 1897عقدخاللمصرفى
النشاطفىالمنظميندورللعبطريقهمفىهموالتجار، ومنوالمستثمرينالصيارفة

عليهالسهلمنالتطور، ربما؛ ألنهذاصورةيتمثلأنيحاوللمأنهكما. االقتصادى
فالحينعتبارهمابالبريطانىالعاموالرأىالبريطانيةالنخبةأمامالبالدأهالىتصوير
النظامليعلمهماألوروبىإلىاألمور، ويحتاجونائقحقيدركونالبؤساءبسطاء

يكنلموبذلك. ماديًايرهقهمالضريبيًانظامًايريدونالرى، وأنهملهم، ويؤمنوالقانون
بحديثهعنهالنظرصرففىدورًاكرومرلعبالتغيير، بلإلىللحاجةواضحفهمهناك

إلىالحاكمة، والحاجةاألسرةخلقوسوء،المصريينعندالكفاءةتوفرعدمعنالمتكرر
البريطانيينشأنشأنهفكان. وعرابىإسماعيلأمثالحماقاتمنالمصرىالشعبحماية

التخلصعلى، والعملشرقىمجتمعختراعابينمحاصرينأنفسهموجدواالذينالهندفى
.منه

معللعملاستعدادعلىكانواالذيناألكفاءالمصريينمنالعديدهناككانأنهوالواقع
ذلككانللبعض، وبالنسبةالسياسىلالستقاللمصرإعدادإلىحقًايهدفكانإذاكرومر
،أرتينويعقوبمباركوعلىنوبارأمثالمنالسابقةالتطوراتمتابعةإطارفىممكنًا

ركزواالذين" الجريدة "ومجموعةالسيدلطفىوأحمدعبدهمحمدأمثالمنوآخرون
محمداستخدمالمثالسبيلفعلى. اإلحتاللأتاحهاالتىالجديدةاإلمكاناتعلىإهتمامهم

إجراءاتإلصالح1899عاممشروعفىفساهمالمصريةللدياركمفتىمركزهعبده
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سياسةفىيتركزوكرومرالمصريةالنخبةبينالخالفكانولذلك. األهليةالمحاكم
الوظائففىوخاصةاإلدارةفىالمصريينمشاركةنطاقتوسيعإلى، والحاجةالتعليم

علىتصرالتىالسلطويةالنزعةفىيتمثلالخطتينبينتداخلثمةوكان. الكبرى
فىمواطنينليكونوامؤهلينيصبحوا، حتىأعلىمنالجماهيرمنتوجيهإلىالحاجة

وسياساتهنفسهكرومروجودإعتبارإلىالعصرذلكفىالتعليقاتتجهتاو. حديثةدولة
.الحديثالعالمفىالالئقمكانهاحتاللالمصرفيهاتتهيأكانتمرحلةفىللتطورمعوقًا

بينمنالمصريةالنخبةتلكمعالشراكةمنأبعدهوماتحقيقفىكرومرفشلوكان
حزبحكومةموقفوفى، بل1907عامبمصرعملهإنهاءعلىساعدتالتىالعوامل

.سياستهمناألحرار

اإلنجليزيةاإلتفاقيةأنيالحظمصر، نجدهمغادرةبعدإنجازاتهفىالنظرأمعناوإذا
فىاإلفالستحاشىمجاالتفىالدولتينبينالمواجهةمنهدأتقد1904عامالفرنسية

الدبلوماسيةتعاونت، وبذلكالسودان، واستعادةالضريبىالنظاممصر، وإصالح
، وأنحكامهمحماقاتمنالمصريينإنقاذعلىوالعسكريةوالماليةةسيايوالس

الحكمطريقعلىبوضعهمللبريطايين، والسماحوالعثمانيينالمهدىمنيتحرروا
تعنىال1907عاملندنإلىكرومرعودةولكن. مستقبًالاالقتصاديةوالرفاهيةالصالح

مصرصناعةفىأثرمنالبريطانىلإلحتاللما، تعدادذلكمغزى، كانالتاريخنهاية
.الحديثة

مصرفىكرومرسياسةإلىوجهالذىالنقدمنالكثيرأننتذكرأنبمكاناألهميةومن
التىاألسسضعفأثبتتالتى1907عاماالقتصاديةاألزمةلها، وبعدمغادرتهبعدجاء

1908عامالقطنمحصولضعفحدتهامنزادوالتىاالقتصادية، سياستهعليهاقامت

الوطنيينبريطانيا، منسياسةثم، ومنسياستهمنتقدىأمامالفرصةأتاح، مما1909و
الذىالمصرىالوطنىالمؤتمربرنامجخاللمنرسميًامظهرًاتخذوااالذينالمصريين

".مصرخراب "عنروزشتينتيودوركتاب، ونشر1910عامالجديدةمصرفىعقد
المصرى، وضرورةاالقتصادمصادر، وتنويعالتصنيعإهمالمناإلنتقادتخذاوهنا
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الحكومةتتبعهاأنيجبالتىاالقتصاديةللسياسةأساسيًامصرى، محورًابنكإقامة
.1952يوليوثورةقيامحتىالعشرينياتمنذالمصرية

علىاستجدتالتىاألحداثمنسلسلةخاللمنوفاتهبعدكرومرعصرإنتهىلقد
وولسونوودراألمريكىالرئيسطرحهاالتىعشراألربعةالمبادئمن: الدوليةالساحة

Woodrow Wilsonنظام، وتطبيقاألممعصبةإنشاءالبلشفية، إلىبالثورة، مرورًا
الحربنهايةعندالحياةقيدعلىيظلأنلكرومرقدروإذا. األوسطبالشرقاإلنتداب

سايكسماركلهروجماتبنىباستطاعتهكانوملنر، ربماكيرزونلزميليهقدرمثلما
Sykesسمىبمااألوسط، القبولالشرقفىالحرببعدماسياسةمهندسىمنوغيره

التىكاترينزوجتهآلراءمناظرةآراءهتكونأنالمحتملمنولكن". العصرروح"
فىلهاحديثفى – األولىالعالميةالحربإلى" اإلمبراطوريةتضغضغ "أرجعت

تجربةستراتشىصديقهوصفلقد. الهندفقدومصر، وقربأيرلندابفقد– العشرينيات
ووصف. المتغيرةاألمورحقائقكتشافادونتحولمعتمةنقطةعتبارهاابكرومرحياة
تالشتفكريةحالةعنيعبرأنه– "لكرومرفيهترجمالذى – زيتالندكتابنقادأحد

".الحكمأوللسيطرةالمتهالكةاإلمبرياليةللرغبةورمزًا

كتابهتأثيراإلمبراطورية، ضاععصرفىكرومركتسبهااالتىالسمعةتلكغيابومع
نافعة، فقدالطريقةتلكتعدفلم. الشرقيةالشعوبلحكمدليًالجعلهالذى" الحديثةمصر"

ذريعًافشًالفشل، ولكنهالحرببعدمصرفىنفسهالنهجعلىالسيرلويدلوردحاول
.منصبهتركعلىإجبارهفى، وتسبببالحرجلندنأصاب

باستطاعةيكنفلمالبريطانيةاإلمبراطوريةتاريخفىفريدًامكانًاكرومريحتلكلهلذلك
كرومر، وكانقضاهاالتىكتلكطويلةلمدةمصرشئونيتولىأناستعمارىحاكمأى

،المستعمراتحكامأعظممنإعتبروهإدوارد، فقدعصرأبناءعلىكبيرأثرألعماله
.والعدالةاألمنتحقيقعلىوأقدرهم

فىتفسيرهمنالعولمة، أكثرإطارفىمصرفىكرومرلعبهالذىالدورتفسيرويمكن
إدارةفىليعملمصرإلىبكرومرالدولىالمالىاإلفالسجاءفقد. اإلمبراطوريةإطار
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واإلداريةالماليةالمعطياتاستخدامعلىمقدرتهاألوروبية، وكانتالدولأقامتهامختلطة
مصرإفالسأجندةإعدادفىمتميزًادورًايلعبجعلهالمتاحة، وراءوالقضائية
النظر، وقوة، وبعدبالنفسالثقةمنقدرًاتطلبتصفيتها، ممامرحلةعلىواإلشراف

.الصعبةللمشاكلالتصدىعلىالعزيمة، والقدرة

،1883عامالبريطانىالمعتمدمنصبكرومرتولىعندمتطلبةالمهاراتهذهكلوكانت
وحدها، فكانالبريطانيةالمصالحعلى– المرةهذه – تركزتاإلهتمامبؤرةأنرغم

ثمومنوالمالىاإلدارىاإلصالحجذورتقوىأنقبلاإلحتاللإنهاءعدمعلىحرصه
مرحلةجاءتثم). 20ق (الخمسينياتحتىاستمرالذىبالرىالخاصالنظامتطوير
الذاتىللحكمالمخصصهالمساحةبتحجيمالبريطانىاالستعمارىالحكمدعائمإرساء

والمحاكماألجنبيةاإلمتيازات: القائمةالدوليةاألوضاعحدودفىالمصرى، ولكن
.منهايتخلصأن– عبثًا – كرومرحاولالتىالمختلطة

منكبيربقدريشعرمصر، جعلتهحكمكرومربهامارسالتىالطريقةإنالقولويمكن
معوالعملقيددونالتصرفحريةلهأتاحالذىالعملمجالإلىإضافةالنفسىاإلرتياح
.المحضةالوظيفيةالعملعالقةمجرد، وليسالشخصىالوالءبهيربطهفريق

يعوقاألمرفىالتفكيرطولأنعتقادهالالقرار، تخاذافىالحسمرجلكرومروكان
إليمانهأنلمامًا، كماإالاألمورتقديرعلىبالقدرةثقتهتهتز، ولمالعملعلىالقدرة
ولعله. العلمعلىالمبنيةالحقائقإغفالهيعنىالذلككانالقرار، وإنتخاذافىأثرالدينى
يرغبونالتىالصورةعلىالناسيتذكرهمأنيسعدهمالذينأولئكمنواحدًانفسهإعتبر

يفضلولكنه. تحقيقهفىهمنجحواماتحقيقإلىالناسيتطلععليها، وأنرؤيتهمتتمأن
،، والديناألدبمنأحبماكليضمالذىالكالسيكىالعصرظاللفىدائمًايعيشأن

الالذىالموتيدركهاحتىتعيشوالتغير، وكلهاللقدرجميعًاوالطبيعة، والعائلة، تخضع
.1455"الحياةرحلة "عنوانهاقصيدةفىذلككرومرصاغ، كمامنهمنجاة

1455Cromer, Paraphrases and Translations From the Greek, 169.
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مرفأعلىيرتكزالحياةشاطئ
الشراعوننشرالصارىنرفع

الصيفسماءتحتاإلبحارونختار
الشتاءرجفةنشعرأحيانًا

النصيبموقعنعرفوال
ننجووقدنغرقالصدفة، قدتقودنا
اإلبحاربناطالومهما
القبرفىمراسيهمالجميعيلقى
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سطورفىالمؤلف
،العشرينالقرنستينياتفىبرزواالذيناإلنجليزالمؤرخينمنأوينروجريعد

األولكتابهموضوعللدكتوراهرسالتهاالقتصادى، فكانتمصرتاريخفىوتخصصوا
 –1820المصرىواالقتصادالقطن "بعنوان1969عامأوكسفوردجامعةنشرتهالذى

.المهمةالدراسةلتلكالفقرىالعمودلكرومراالقتصاديةالسياسةفكانت" 1914

القرنفىاالقتصادىاألوسطوالشرقمصرتاريخفىالخبرةواسعمؤلفأمامإننا
ومصرعامةالمنطقةفىاإلمبرياليةبالسياساتكبيرةدرايةعلىوبالتالىعشر، التاسع

.خاصة
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سطورفىالمترجم
حامدعباسرءوف

القاهرةجامعة – اآلداببكليةالحديثالتاريخأستاذ

.والمعاصرالحديثمصرتاريخفىعديدةمؤلفاتله
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