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والمجتمعالتاريخ - مقدمة
ألعمالتسجيلمجرد، وليساألزلمنذالممتدالبشرىالمجتمعتطورسجل" التاريخ"

، أومجتمعاتهمحياةفىوالعمقالقيمةمتفاوتةأدوارًالعبتالتىالشخصياتمنالبارزين
تدهورها،قوتها، ضعفها، عواملقيامها، عوامل: مابلدحكمعلىالمتعاقبةللدولرصد
بينالتاريخ "عنيشاعمماذلكغيرغيرها، إلىعنلتخلفهاالطريقذلكمهدوكيف

.البسطاء

والوجوداالجتماعيةالجماعةمنمنزلةأرقىمتميزةكليةوحدةالمجتمعكانولما
العناصرفيهاالناسيجدالفرد، والتىإليهاينتمىالتىالكبرىالجماعةالفردى، وبعد

االجتماعيةالجماعاتمنمتينةشبكةالمجتمعيمثلثمالمشتركة، ومنللحياةاألساسية
االجتماعىالنسقمنهامعينًا، ويتبلورإقليميًاحيزًاالمشتركة، تحتلالمتميزةالثقافةذات

الحاجاتلمواجهةالالزمةاألساسيةاالجتماعيةالمؤسساتجميعيتضمنالذىالشامل
اإلنسانتفاعلكليًا، خلقهعضويًاكائنًايعدالتحديدبهذاالضرورية، فالمجتمعاإلنسانية

.للبقاءاألساسيةحاجتهإلشباعوترويضهاتذليلهاالطبيعية، ومحاولتهبيئتهمع

تركيبهاتغيركلماالتغيرلعواملحياتهامرعلىتتعرضالعضويةالكائناتكانتولما
التغيردائمة، فهىالمجتمعاتشأنبها، فكذلكالمحيطةالظروفتغيرتالعضوى، أو

حالمنالمجتمعتطورمنعنهينتجوماالتغير، وهذاحينإلىإالحالعلىتستقروال
،فيهالتغيرلحركةرصدهوإنمامامجتمع، فتأريخالتاريخدراسةمحوريشكلحالإلى

حركةبدراسةيعنىإذنفالتاريخ. وإيجابًاسلبًاعليهاترتبلماإليقاعها، وإدراكوتحديد
لتلكعامقانونإلىالتوصلبغرضلها، وليستفسيرإلىالتوصلبغرضالمجتمع
، الختالفالزمنمرعلىالواحدالمجتمعحركةتقنيناستحالةعنوفضًال. الحركة
المؤثراتوتباينللمجتمعالموضوعيةالظروفاختالفمعوتباينهاالحركةتلكعناصر

عصر، فلكلإلىعصرمنالمجتمعحركةتدفعثمومنالتغيرتسببالتىالخارجية
عنتميزهاالتىبهاالخاصةوالسكونالحركةقوانينالمجتمعتطورمراحلمنمرحلة
.غيرها
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،ذاتهالمجتمعمننابعةداخليةعواملنتيجةيتحقققدحالإلىحالمنالمجتمعوتغير
البيئيةالظروفمعًا، فتغيراإلثنيننتيجةملحوظًا، أوتأثيرًافيهتؤثرخارجيةعواملأو

بنيتهفى، وتغيرللمجتمعالمكونةاالجتماعيةالجماعاتبنيةفىتغيرعليهايترتب
تتخذالتىالخارجيةللمؤثراتبالنسبةالحالكذلكاالجتماعيةمؤسساتهوفىاألساسية

التىالتغيردرجاتمندرجةتقتضىالتحدىلذلكالمجتمعالتحدى، ومواجهةطابع
وضحاها، وإنماعشيةبينيحدثال–عامة–فالتغير. كيفيًاتغيرًاالكمىبتراكمهاتحقق

–الوافدةأواألصليةالتغيرعواملأحشائهفىالقديمالمجتمعيحملوئيد، حيثبشكليتم
وإنجديدمجتمعأمامنضجها، كناذروةآثارهابلغتإذاحتىداخلهفتنمو–معًاهماأو

البنيةحيثمنبينًااختالفًاعنهيختلفأنهإالالقديمالمجتمعقسماتبعضيحملظل
االجتماعيةوالمؤسساتوالنسق

الدورىبالتعاقبكالقولالمجتمعاتلحركةقوانينيضعواأنالبعضمحاوالتورغم
، أوخلدونإبنفعلمانحوعلىالتدهورإلىالتحضرإلىالبداوةمرحلةمنللمجتمعات

إلىالرأسماليةإلىاإلقطاعإلىالعبوديةمرحلةمنللمجتمعالمرحلىبالتطورالقول
فيبر،ماكسمنوالهعلىينسجأنوحاولماركسكارلفعلمانحوعلىاالشتراكية

عدميؤكدالحالواقعالتطور، فإنمراحلتقسيمحيثمنمختلفًانسيجًاروسوووالت
قوانينصياغةعنعجزهاعنالواحد، فضًالالمجتمععلىالتطورنظرياتمصداقية
إلىوالصينروسياانتقالمنذلكعلىأدل، وليسالمجتمعاتكلعلىتصدقللحركة

التناقضاتبلوغيحققكافيًانضجًاالرأسماليةمرحلةفيهماتنضجأندوناالشتراكية
رغمالغربيةالمجتمعاتمنالكثيرفىالرأسمالية، وبقاءماركستنبأمانحوعلىذروتها

البيئيةظروفهمنتنبعالتىبهالخاصةحركته–إذَا–مجتمعفلكل. أزماتمنعانتهما
حركتهابدراسةالتاريخيعنىبذاتهاقائمةحالةيمثلمجتمعالخارجية، وكلوعالقاته
.فيهاالمحركةالقوةعناصروتفسير

البيئة،معالمصرىاإلنسانتفاعلمعيتفقمسارًاالمصرىالمجتمعتاريخاتخذوقد
الميالد، حيثقبلالرابعاأللفقبلالقديمالمصرىالمجتمعلتحدياتها، فبدأواستجابة
ذلكاإلنسانية، واستمرالحضاراتأعرقمنحضارةيبنىأنالمصرىاإلنساناستطاع
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السابعالقرنحتىوالسكونالحركةإيقاعتفاوتمعاألساسيةبخصائصهقائمًاالمجتمع
اإلسالميةالفتوححركةضمن) م639 (مصرالمسلمينجيوشفتحتالميالدى، حين
واقعالكامنة، فتغيرالتغيرلعواملهامًامنبهًاالخارجىالمؤثرهذاالكبرى، فكان

فىمصرقدمرسوخأنجذريًا، غيرتغييرًااإلسالمىالعصرفىالمصرىالمجتمع
منيقربمامرعلىاإلسالمتاريخفىمتميزًابارزًادورًاتلعبجعلهاالحضارةصناعة

التغير، فاستطاعتدائمكان، بلالمالمحجامدخاللهاالمجتمعيكن، لمقرونتسعة
وعبرت–القديمالعالمفىشأنهاكانكما–المنطقةتاريخفىفعاًالتأثيرًاتؤثرأنمصر

التىالخصوصيةتلكفى–عندئذ–نفسهاعنالمصرىالمجتمعشهدهاالتىالتغييرات
اجتياحقبيلمصرالحضارىالركودأصابحتىاإلسالمتاريخفىمصربهاتميزت

أيضًا،وخارجيةداخليةلعواملالزمانمنقرنمنيقرببماكلهاللمنطقةالعثمانيين
التخلفمنالمصرىالمجتمعالحضارى، فعانىالركودهذاليكرسواالعثمانيونوجاء

.قرونالثالثةمنيقربمامرعلىالسياسىوالركودالفكرىوالجمودالحضارى

المجتمعلينبهعنيفًاعدوانيًاالغربىالتحدىجاءالميالدىعشرالثامنالقرننهايةوقبيل
،الحديثالعصرإلىمصرنقلتالتىالتغيرعوامل، وينشطالعميقسباتهمنالمصرى

مصرعشر، وأخذتالتاسعالقرنأوائلمعاألصليةروحهيستعيدالمصرىالمجتمعفبدأ
التقدمإلىالطريق، ولكنطويلغياببعدالحضارىالتقدمبركبلتلحقالخطىتحث
علىمصرمعينة، حرصتبأدواتالتزودإلىيحتاجقطعهاوشاقة، وكانطويلةبدت

.الغاصبينوزحفالطامعينأطماعنتيجةأحيانًافقدتهاحينًا، ثماقتنائها

عنينفضأنحاولمنذالحديثالمصرىالمجتمعتطوررصدإلىتهدفالدراسةوهذه
تعرفلمالتىحركتهفشلالعثمانىالعصرفىتراكمالذىالحضارىالركودغبارنفسه
.العشرينالقرنمشارفعندذروتهاحركتهبلغتحتىوالنشاطالدأبغيرقبلمن

التوفيقولىوالله

المؤلف
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التقليدىالمجتمع - األولالفصل
االجتماعىوالتغيراالقتصاديالتطوردارسىجمهرةعنشائعمصطلحالتقليدىالمجتمع
يقوممعينإنتاجىنمطيسودهاالتىالمجتمعاتفى" التحديث "قبلمامرحلةعلىينسحب

أجلمنينتجمجتمعفهوومسكنوملبسمأكلمنألفرادهاألساسيةالحاجاتسدعلى
المجتمعلهذاالمكونةالخاليابين) تجارية (تبادليةعالقاتهناككانتوقلمااالستهالك
منوغيرهالمجتمعهذابينالعالقاتهذهمثلقياميندر، كماالبعضوبعضها

.المجتمعات

فىسواءبدائيةوسائلإالفيهتستخدمالزراعىإنتاجالمجتمعهذامثلفىواإلنتاج
تكلفالتىاألرضملكيةبحقالنظامهذاظلفىالدولةالفالحة، وتحتفظأوالرى

لهمالترخيصعنللدولةكتعويضخراجهاسدادمقابلبزراعتها) الرعايا (السكان
.باألرضباالنتفاع

الذىاالجتماعىالتمايزعلىقائمةاستبداديةسلطةالمجتمعذلكفىالسياسيةوالسلطة
أوجنسإلىاالنتماءأوالدينيةالصفةأوالعسكرىالفتحمنالمستمدالسيادةحقيعطيها
الشغالةدورإلىيكونماأقربدورلعبإلىالمجتمعذلكأهلأقوى، ويتحولعنصر

ناتجمنلهميبقىوالالحاكمةالطبقةأجلمنويكدحونيكدون، فهمالنحلخليةفى
.الكفافحدعنديعيشونيجعلهمماإالسعيهم

المجتمعخصائصعلىيشتمل) 1798–1517 (العثمانىالعصرفىالمصرىوالمجتمع
القسمالرعية)، ومهمة (والمحكومين) األتراك (الحكامبينواسعةالهوةالتقليدى، حيث

احتفظالحياة، بينماأسبابمنإليهيحتاجبماومدهاألولالقسمخدمةعلىيعملأنالثانى
الرئيسيةلألداةالدولةملكيةمنبهاارتبطبماالسيادةوبحقوقبالسلطةاألولالقسم

).الزراعيةاألرض (لإلنتاج

قبائلأكتافعلىقامتالتىالدولتلكالقبلية، وهىالدولمنواحدةالعثمانيةفالدولة
فىالمغولآسيا، أوغربجنوبفىالمغولكدولاالستبسمنطقةمننزحتيدوية
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لظاهرةتكوينهاطبيعةفىجميعهاأوروبا، وخضعتشرقفىواألفارالهونالهند، أو
االستبسفحياة. الجديدةالبيئةفىاألصليةألوطانهاالبدائيةالحياةتطبيقواحدة، وهى

القيادة، ووضعلهذهفريد، وطاعةنوعمندقيقًا، وقيادةنظامًاالقبائلتلكمنتتطلب
هجرةإلىالشعوبتلكاضطرتوعندما. آخرمكانإلىمكانمناالنتقاللخطط

حضاريةمراكزتضمالتىاألماكنفىالمقامبهااستقرغربًا، حتىزاحفةأوطانها
بيئةفىالطبيعةإياهوهبتهاماغيرلحياتهاالتنظيممنتعرفمزدهرة، لمزراعية
أوللراعىوالوالءالعثمانيةللدولةالدقيقالتنظيمكانهناالرعوية، ومناالستبس
،السلطان: عناصرثالثةفىتنحصرعندهمالحكمفكرةكانتهنا، ومنلسلطانه

.والرعية، والجيش

وظائفالعثمانيينعندالثالثة، فللدولةالعناصرهذهمنخصائصهالعثمانىالحكمواستمد
داخلمناألمنوالياتها، وحفظعنالدفاععبءعليهايقعحدودها، إذتتجاوزالمعينة
.الناسبينتقومالتىالمنازعاتفىعليها، والفصلالضرائبتحصيل، ثمالوالياتتلك
لهمتركهافقدواالجتماعيةاالقتصاديةالناسبحياةتتعلقأمورمنذلكخالماأما

.وتقاليدهمعاداتهمعليهاستقرتماوفقيديرونها

الريفىالمجتمع
الزراعيةاألرضحيازةأوضاعبتجديدبداهةيبدأالريفىالمجتمععنالحديثأن

.المصرىالريففىالحياةعمادعليهايقومالتىاالقتصادياإلنتاجأداةباعتبارها

وكانالسلطانقطاعبينموزعةالزراعيةاألراضىمصر، كانتالعثمانيونفتحوحين
الدولةتملكهمابينالتفرقةكانتالدولة، حيثأراضىمنواسعةمساحاتمنيتكون

أعطيتاألرضمنمساحاتوهى" األمراءإقطاع"والوجودعنغائبةالحاكميملكهوما
منهاكلمساحة، تفاوتتالحربزمنللسلطانخدماتهمنظيركرواتبالجندألمراء

"الخراجيةاألطيان "، ثماإلقطاعصاحباألميرعاتقعلىالملقاةاألعباءحجمبتفاوت
أهليكلفالتىالمختلفةالقرىبينالموزعةالزراعيةاألرضمنذلكخالماوتمثل
كانملكيتها، بلحقلهميكونأن، دونأموالمنعليهاماوأداءبفالحتهاجميعًاالقرية
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ودورالبرأعمالعلىالموقوفة" الرزقأطيان "هناككانتبها، وأخيرًااالنتفاعحقلهم
.العبادة

،السلطانبإقطاعالخاصةاألطيانعلى) مصرفاتح (األولسليمالسلطاناستولىوقد
الحاميةعلىلإلنفاقمصر، وخصصتوالىإلىاألطيانتلكإدارةوأسندت

وأبقىالمالبيتلصالحبعضهاصودرفقدالمماليكاألمراءإقطاعاتاألوجاقات)، أما(
منمعفاةأى (مالبالكرزقةالعثمانيينوالواالذيناألمراءبعضأيدىفىاآلخربعضها

.الخراجيةاألراضىأموالإدارة) الروزنامةديوان (المالبيتالضرائب)، وتولى

أرضالعثمانيونعشر، أدارالسابعالقرنمنتصفلمصر، وحتىالعثمانىالفتحفمنذ
"مقاطعات "أو" أمانات "إلىالبالدقسمالذىالمالبيتطريقعنمباشرةإدارةمصر
أو" مفتش "مسئوليتهايتولىوإداريةماليةوحدةتشكلمتجاورةقرىعدةمنهاكلتضم

أرضزراعةعنمسئوًالويعدالمالبيتمنيتقاضاهمعلومراتبمقابل" أمين"
،تزرعأندونللزراعةصالحةمساحةأىتتركفالأمرهاإليهالموكل" المقاطعة"

منمعتمدمعينبسجلذلكيدونأنعلىالخراجمناألرضيخصماتحديدويتولى
.هواهوفقالفالحينعلىالضرائباألمينيفرضالحتىالمالبيت

وفيرًادخًاليحققالذىالنحوعلىمصرأراضىإدارةفىفشلالمقاطعاتنظامأنغير
للضرائب، وتقديرهمحسابهمعلىوإثرائهمباألهالىاألمناءاستبدادنتيجةالدولةلخزانة
للدولةتذهبكدهمثمرةكانتطالمازراعةدونأطيانهمالفالحونعشوائيًا، فتركتقديرًا

جديدنظامتطبيقفىتفكرالدولةجعلمما. عيالهمورمقرمقهميسدمالهمتبقىوال
األخذالزراعة، فكانإدارةمباشرةفىالتورطمنويخلصهاوفيرًادخًاللخزانتهايضمن
.1658عاممنابتداءااللتزامبنظام

، وبمجردعلنىمزادفىالمالمنممكنقدرأكبريدفعلمنتعطىااللتزاماتوكانت
هذاإطارفىتدخلالتىبالقرىالدولةصلةتنقطعااللتزامتقسيطعلى" الملتزم "حصول
وجبايةالقرىتلكزراعةأمورإدارةفىالروزنامةعننائبًاالملتزم، ويصبحااللتزام
.أموالها
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أرض: هماقسمينإلىتقسم) الناحيةزمام (بالقريةللزراعةالصالحةالمساحةوكانت
إلىالناحية، وتنقسمزماممناألكبرالجانبتمثلاألولىالوسية، وكانتوأرضالفالحة
توزعأوواحدملتزمبهايلتزم" قيراطًا "منهاكليسمىمتساويًاقسمًاوعشرونأربعة
بالوجهاألرضهذهوعرفت. ضرائبمنعليهمماتسديدنظيرالملتزمينمنعددعلى

يسدددامماالفالححوزةفىلبقائهانظرًااألثريةاألطيانأو) األثرأرض (باسمالبحرى
القبلىالوجهفىأما. بالفيضاناتمساحتهاتتأثركانتوقلماعليهاربطتالتىاألموال
بعداألراضىمسحعملياتتتمكانتثم، ومنبالفيضانتأثرًاأكثراألراضىفكانت

عائلةكلقدرةحسبالقرىوشيوخالملتزمبمعرفةسنويًااألهالىعلىوتوزعالفيضان
باسمالقبلىالوجهفىالفالحةأطيانعرفتولذلكاألرضخدمةعلىالقريةعائالتمن
".المساحةأرض"

أنالفالحيستطيعوالرقبتهايملكأن، دونباألرضاالنتفاعحقسوىللفالحيكنولم
يزرعها، ولهالتىباألرضينتفعالشراء، فهوأوبالبيعالزراعيةحيازتهفىيتصرف

،ذلكفىعنهالسلطانأنابهالذىللملتزمعليهاالمقررالماليسددأنمحصولها، وعليه
ينتزعأنالملتزمحقمنبوارها، كانفىتسببأواألطيانمالالفالحيدفعلمفإذا

أوذريتهإلىينتقلالحيازةحق، فإنالفالحماتإذاأما. يشاءلمنويعطيهامنهاألرض
الشروط،هذهعليهاتنطبقذريةلهتكنلمالزراعة، فإنعلىمقدرتهمبشرطأقاربه
"حلوان "يسمىللملتزميدفعهمبلغمقابليشاءلمنيعطيهاالذىالملتزمإلىاألرضتنتقل
عليهيحصلالذىبالمبلغليستعينأطيانهمنجزءًايرهنأنالفالحباستطاعةكانكذلك

غاروقة"، "باسمالمرهونةاألرضهذه، وعرفتأطيانهبقيةزراعةعلىرهنهانظير
فىالحقلهكان، وكذلكالدينسدادمنيتمكنعندمااسترجاعهافىالحقلهوكان

.ذلكعلىالملتزمموافقةعلىحصلإذايشاءلمن) عنهالتنازلأى (االنتفاعحقأسفاط

،الزماممنهايتكونالتىالقريةأطيانعشرحوالىتبلغفكانت" الوسيةأرض "أما
ملتزمتتبعإمابالقراريط، كانتتعرفمتساويًاقسمًاوعشرينأربعةإلىبدورهاوقسمت

علىيحصلملتزمكلواحد، وكانملتزمعنعددهمزادإذاالملتزمينبينتقسمأوواحد
ولمالفالحةأرضمنحوزتهفىالذىللعددمساويًاالوسيةأرضمنالقراريطمنعدد
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منعدديبيعأندونالفالحةأرضمنجزءعنلغيرهيتنازلأنباستطاعتهيكن
.الوسيةأرضمنالمماثلةالقراريط

طريقعنالغالبفىلحسابهتزرعللملتزمخاصةمزرعةتمثلالوسيةأرضوكانت
الوسيةأرضالملتزمينيؤجرأجر، وقددونلهبزراعتهاالفالحينفيكلفالسخرة

علىفيشاركهم" المزارعة "نظامإلىيلجأ، وقدلحسابهزراعتهاعنرغبإذاللفالحين
السائدوالعرفالمحصولنوعحسبذلكغيرأوالربعأوالنصفلهفيكونمحصولها

بعض، وفىالضرائبمن) الوسية (النوعهذاتحتتدخلالتىاألرضوتعفى. اإلقليمفى
عنالقريةزمامربعأوثلثأونصفإلىتصلحتىالوسيةأرضتتسعكانتالحاالت
الذينأوضرائبمنعليهمماسدادعنيعجزونالذينالفالحينحيازاتضمطريق

.عاتقهمعلىالملقاةالجساماألعباءمنتخلصًاالقريةمنيفرون

رجال (األوجاقاتأفراد، فمنهمالناسمنمتعددةطوائفمنخليطًاالملتزمونوكان
تحولبعدااللتزامفىاستثمروهاالذين، والتجارالمماليكالعثمانية)، وأمراءالحامية
النساء،األفندية)، وبعض (اإلدارةرجالبعضأيضًاالدولية، ومنهمالتجارةطرق
الطرقومشايخالعلماءالصعيد، وبعضبدومنالهوارةشيوخمثلالبدووشيوخ

وجبايةاألرضزراعةلمباشرةنظاممنااللتزامنظامتحولعلىذلكويدل. الصوفية
عنوعزوفهاالدولةلضعفنتيجة، وذلكباألرضاالنتفاعمننوعإلىاألميريةاألموال
–عشرالسابعالقرنفى–الملتزمينحقمنفأصبحللوالياتالداخليةبالشئوناالهتمام
المالكوكأنهالملتزمبدأحتىعشرالثامنالقرنيحلكادوماألبنائهمااللتزامتوريث
إنقاصأوزيادةسلطةلهكانتأنه، بمعنىالتزامهحدودفىتدخلالتىلألرضالفعلى
بهاالتوصية، أوآخرينلملتزمينبيعهاأواألرض، وإعطاءالضرائبأوالرسومبعض
يحصلأن، بشرطذريتهانقراضبعدالخيريةاألغراضعلىثمعليهموقفًا، أوألبنائه
لهيكنذرية، ولميعقبأندونالملتزمماتفإذاالتصرفاتتلكمنتصرفكلعلى

منممكنقدرأكبريدفعلمنتعطيهالتىللدولةويؤول" محلوًال "التزامهيصبحمماليك
.علنىمزادفى" الحلوان"
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يستطيعكانأنه، رغمااللتزامنظامظلفىباألرضمرتبطَاالمصرىالفالحوكان
يزرعهاالتىالمحاصيلاختيارحريةمنلهكانما، ورغملغيرهاالنتفاعحقأسفاط
تقضىالتىالمتالحقةاألوامرتصدرالدولةكانتفقدالملتزمينجانبمنتدخلدون

علىوإجبارهذلكعلىومعاقبتههروبهحالةفىحقلهإلىالفالحإعادةبضرورة
األطيانعلىمابأداءاألرض"، وإلزامهخادم "باعتبارهبالفالحةالعملفىاالستمرار
.ضرائبمنباسمهالمكلفة

:فيقولااللتزامنظامظلفىالفالحينأحوالالجبرتىالرحمنعبدالمؤرخلناويصور
كلفهإذاسيدهمنيهربالعبدأنالمشترى، فربماالعبيدمنأقلالملتزمينمعكانوا"... 
وطنهيتركأنبهيسهلواليمكنهفالالفالحوأما... بالضربأهانهأوطاقتهفوق

أحضرمكانه) سيده (أستاذهواستعلمأخرىبلدةإلىهربوإذا.. ويهربوعيالهوأوالده
".وإهانةومقتًاذًالوازدادقهرًا

منكانتاألرضمنالهربمشكلةأنإلىتشيرالتاريخيةالقرائنكانتولما
الحكممناألولالقرنمنذالمصريةالحكوماتواجهتالتىالقائمةالمعضالت
قديمة، ثمعادةعلىيقومكانباألرضالمصرىالفالحارتباطأنيبدو، فإنهاإلسالمى

.القائمةاألوضاععلىالمحافظةمنعنهمعرفبماالعثمانيونعليهأبقى

المال "بـتعرف) الفالحةطين (الزراعيةاألرضعلىتفرضالتىالضريبةوكانت
ثالثإلىاألرضاإلنتاجية، فقسمتوقدرتهااألرضلمساحةوفقًاوحددت" الميرى
ندرةأوووفرةاألرضخصوبةدرجةحسب" دون"و" وسط"و" عال: "هىدرجات

أنحتىمستمرةبصورةللزيادةقابًالكانبلثابتًا" الميرىالمال "يكنولم. محصولها
إلىعشرالثامنالقرننهايةفىزادقداألقاليمبعضعلىمقررًاكانالذىالميرىالمال

.عشرالسابعالقرنمنتصفعندعليهكانماأمثالأربعة

الذى" المضاف "منهاأخرىضرائبيدفعأنالفالحعلىكانالميرىالمالجانبوإلى
طريقهعنتضاعفالذىالسبيلوهوالميرىالمالمنجزءًااألمرحقيقةفىأصبح
حاجةلسد) التسميةمنيتضحكما (إضافيةضريبةبمثابةالميرى، وكانالمالمقدار
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أوالمماليكاألمراءبينالعسكريةالصراعاتنفقاتلتغطية، أوالمالإلىالخزانة
منعليهاماسدادعنالقرىبعضعجزنتيجةالمالبيتمواردفىالنقصلتعويض
تعدعندمااألخرى، أوالقرىفىالميرىالمالإلىالمستحقاتتلك، فتضافمستحقات

منذلكغيرإضافية، إلىماليةمواردإلىوتحتاجأعدائهاضدحربلشنالعدةالدولة
.وخوفهمالفالحينلهلعمصدرًا" المضاف "جعلتدوافع

الميرىالمالبينالفرقتمثلضريبةوهو" الفائض "هناكالضريبةهذهجانبوإلى
هذا، وكانالفالحينعلىالملتزميفرضهالذىالفعلىالحيازة، واإليجارعلىالمربوط

الثامنالقرنمناعتبارًابالدفاتريسجلثابتًاأصبح، ثمالملتزمجيبإلىيذهبالفرق
.عشر

أصبحالذىالمالوهو" البرانى "باسمعرفتالضرائبمنأخرىمجموعةأيضًاهناك
كالسمناإلدارةلرجالبتقديمهاالفالحونالتزمالتىالعاداتعنكتعويضيدفعهالفالح

تلكأثمانقدرت، فقدالريفمنتجاتمنوغيرهاوالدواجنوالجبنوالعسلواألغنام
رجالبالغ، وقدتتحملهأنالقريةعلىعبئًا، وأصبحتااللتزامبدفاتروسجلتاألشياء
منتخلصًالقراهمالفالحينهجرفىسببًاكانتحتىالعاداتتلكقيمةتقديرفىالملتزم

.بالطلبلهمالملتزمعمالمالحقة

األقاليمفىاإلدارةنفقاتلسدخصصتضريبةوهى" الكشوفية "ضريبةذلكإلىأضف
كانتكما. المحليينالعسكر، ومرتباتالترعوشقالجسوروترميمالكاشفمرتبمثل

رفع"و" المغارم"و" الكلف"و" الفردة "باسمعرفترسميةغيرأخرىضرائبهناك
علىالعسكرىالصراعيتطلبهمالتغطيةالمماليكاألمراءمنالملتزمونابتدعها" المظالم
التىالماليةاألعباءأنالجبرتىويذكر. عشرالثامنالقرنأواخرفىنفقاتمنالسلطة
يمكنذكرها، والمناإلنسانتسطيرها، ويستحىعنالقلميكل "الفالحكاهلعلىوقعت

".عنهاوجلواأهلهاوافتقرالقرىخربتجزئياتها، حتىبعضعلىالوقوف

ناحيتهمعلىالمقررةالضرائبأداءعنجماعيةمسئوليةمسئولينالقريةأفرادوكان
لجنةالقريةأطيانعلىالمقررالمبلغتوزيعيتولىأنعلىالعادةقريتهم)، وجرت(
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بينمنالملتزميختارهالذىالبلد، وشيخللملتزمممثًالالقبطىالصراف: منمكونة
بعينها،عائالتفىوراثيةالوظيفةهذهأصبحتثمفالحيهمنالحالالميسورةالعائالت
باعتبارهاللجنةفىالفالحينمصالح–النظريةالناحيةمن–يمثلكانالذىوالشاهد

عنيوزعأنيراعىكانالميرىالمالتقسيموعند. اإلسالمىالشرعىللجانبممثًال
.ونقدًاعينًاالضرائبتسديدعلىالعادةالقراريط، وجرت

ريها، وجرىيمكنالتىاألراضىعلىتفرضالضرائبالنظرية، كانتالناحيةومن
المالمننصيبهاويوزعالضريبةمنريهايتعذرالتىاألطيانتعفىأنعلىالعرف

القريةزمامعلىيربطالمالأنإلىيرجعزراعتها، وذلكيمكنالتىاألراضىعلى
.حدةعلىحيازةكلعلىوليسككل

وبعضهاالقرىبينمشتركةروابطتقمذاتيًا، فلماستقالًالمستقلةوحدةتعدالقريةوكانت
خارجها، وتتحددتقعالتىباألحداثالقريةتتأثرحياتها، والتحكمالتقاليد، وكانتالبعض
المركزيةالسلطةعليهاتفرضهوبماتدفعهاالتىبالضرائبالمركزيةبالحكومةعالقتها

، وبغضالترع، وشقالفيضانزمنالجسورلحفظ" المعونة "أوبالسخرةالعملأعباءمن
تدبرأنعلىجرىقدالعرفالقرية، فإنشئونفىوعمالهمالملتزمينتدخلعنالنظر

،منهسلطتهيستمدالقريةأهلأماالملتزمممثلهوالقريةفشيخبنفسهاأمورهاالقرية
البسيطةالقريةحاجاتأما. مهابةمحترمةوسلطتهالفالحينعلىالنفوذمنقدرًاويمارس

يختارونالخفراءمنمجموعةقريةلكلوكانالحوانيتأصحابمننفربهايمدهافكان
هجماتمنالسكان، ولتحذيرواألجرانالمحاصيللحراسةبالتناوبالفالحينبينمن

.األمنوحفظالجسورحراسة، ويتولوناألفقفىطالئعهمتبدوحينالبدو

الباهظةالضرائبمن) عشرالتاسعالقرنأواخروحتى (العثمانىالعهدفىالفالحوعانى
–رأيناكما–حرصواالذينالملتزمينعسفمنعانىما، بقدركواهلهبهاناءتالتى
محدودًاكانالذىاإلنتاجعلىبارزًاأثرًاالظروفتلك، وتركتكدهثمرةاعتصارعلى

وسائلأنإلىباإلضافةهذاللفالحيناألساسيةبالحاجاتيفىيكادالتجعلهالتىبالدرجة
اإلنساناختراعهاإلىاهتدىمنذملحوظتطورعليهايدخللمتقليديةكانتالفالحة

كانواالذين) الصيارف (عسفمنالفالحعانىكما. القديمةالعصورفىالمصرى
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حتىوإضافاتضرائبمنعليهماألداءومطاردتهالدينفىالفالحتوريطفىيتفننون
لصالحباألرضاالنتفاعفىحقهفيسقطالدينسدادعنيعجزاالستدانة، ثمإلىيضطر
.الدائن

،الفالحينواجهتالتىالصعاببينمنالزراعيةاألراضىعلىالبدوهجماتوكانت
أيديهم، ويضعونالمحاصيلعلىويستولونالقرىعلىيغيرونالبدوكانمافكثيرًا
.لحسابهمزراعتهافىالفالحينويسخروناألراضىأجودعلى

يمنعلمهذاثابتة، ولكنعاداتوفقرتيبًاسيرًايسيروزراعتهاالمحاصيلاختياروكان
ترتبطالكتان، فزراعةالسوقلمتطلباتتبعًاالمحاصيلفىتغييراتبعضحدوثمن

جزءبتصديرالظروفتسمححينزراعتهالخارجية، وتنتشراألسواقإغالقأوبفتح
المحاصيلاختيارهمإلىالفالحينبينالفقرانتشارأدىوقد. الخارجإلىاإلنتاجمن

عائدًاالزراعة، وتحققفىكبيرةوتكاليفمجهودإلىتحتاجالالتىالبذوررخيصة
الميسورينالفالحينحقولعلىالنيلةزراعة، اقتصرتالمثالسبيلفعلى. سريعًا

لقلةاالنتشارواسعةاألرززراعةكانتإنتاجها، بينماتكلفةالرتفاعالوسيةوأراضى
.اإلنتاجتكلفة

الحضرىالمجتمع
ميزتسمة، وهىالريفىالمجتمععنبينًااختالفًايختلفالحضرى، فكانالمجتمعأما

علىجهدها، ركزتالطابعحضريةكانتالتىالوسطىالعصورفىاإلسالميةالحضارة
تمسأن، دوناآلنعليهنجدهاالذىالمميزاإلسالمىبالطابعوطبعهاالمدنتطوير
مشابهنحوعلىالريفىالمجتمعفىالحياة، فاستمرتحياتهأسلوبتغيرأوالريفجانب
.القديمةالعصورفىعليهكانتلما

الوحداتمنعددمنتتكونكانتعضوية، ولكنهاوحدةاإلسالميةالمدينةتكنولم
نهايةفى–تشكل، ولكنهاالبعضبعضهاعنالمنفصلةاإلنتاجيةاالجتماعيةالسكانية

جميعضمتالتى" الطوائف "بهاالمدينة، ونعنىصرحمنهابنىالتىاللبنات–األمر
واليهود،والمسيحيونالمسلمونينضمكانتمييز، فإليهاأواستثناءدونالشعبفئات
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المدينةمنمعينقطاعسكانبينتجمعالتىالوثيقةالرابطةتمثلكانتالتىوهى
ودينيًااجتماعيًانشاطًاواحد، ويمارسونمكانفىواحدة، ويقيمونمهمةيزاولون
.مشتركًا

الثالثالقرنإلى) مصربينهاومن (العربيةالبالدفىالحرفطوائفنشأةوترجع
–نظامها، واستقراأليوبىالعصرفىمصرفىالميالدى)، وازدهرتالتاسع (الهجرى

عددحدد، إذالمماليكعصرفى–العثمانىالعصرفىعليهنجدهاالتىالصوةعلى
الطوائفإتباعالمدينةبسكانوعالقتهانظامهاتحددالتىالتقاليدواستقرتالطوائف
التجاهنظرًاالعثمانىالعصرفىالمدينةمجتمعخالياتشكلالطوائفواستمرت. األخرى

جانبمنتدخلدونقبلمناعتادواالتىحياتهميحيونالرعيةتركإلىالعثمانيين
اجتماعيةكوحداتالطوائفكيانتدعيمعلىذلكالخاصة، وساعدشئونهمفىالسلطة
خاللمنالمدينةسكانمعالتعامليفضلونالعثمانيونكانبذاتها، حيثقائمةإنتاجية
عنليعبرواالهيئاتتلكإلىالمنتمونينتدبهمالذينوالنوابتمثلهمالتىالهيئات

يعززالتى" المواطنة "وحدةكانتالطائفةأنذلكويعنى. العثمانيةالسلطةأماممصالحهم
داخلبمصالحهيتصلعماالتعبيرفىالمدينة، وحقهسكنىفىالفردحقإليهااالنتماء
االستقاللمنونوعًاالحريةمنقدرًاألفرادهايهيئاالنتماءكان، وبذلكطائفتهحدود
التكافلخاللمنتحققتالتىاالجتماعيةالرعايةمنالسلطة، ونصيبًامداخالتعن

عناءبعدالصوفيةالطقوسممارسةتوفرهانفسيةالطائفة، وراحةميزالذىاالجتماعى
.شاقعمليوم

كانت، بلوحدهموالتجارالصناعتضمالعثمانيةمصرفىالحرفطوائفتكنولم
غيرالحرفواألطباء، وحتىوالمداحين، والكتبةوالمدرسينللعلماءطوائفهناك

للنشالينطائفةبها، فوجدتيعترفطوائفلهاكانتاإلسالميةاالجتماعيةللقيمالمالئمة
السارقكانسرقة، فإذاحادثوقوععندإليهيرجعشيخولهاللصوصوأخرىبالقاهرة

خارجإلىيتجهاللصوصنشاطكانإذ (للمحاكمةوقدمهالسرقاتأعادطائفتهأفرادمن
، ويدلناللشحاذين، وثالثةوالعاهراتللغوازىوأخرىللخدمطائفةهناككانالمدينة)، كما



حامدعباسرءوفعشرالتاسعالقرنفىالمصرىالمجتمعتطور

17www.RaoufAbbas.org

بلغتهمامدىعلىللشريعةمنافيًانشاطًابعضهايمارسالتىالطوائفهذهمثلوجود
.العصرذلكفىتدهورمناإلسالميةالحضارة

وتضم" الدنيئةالحرف: "قسمينإلىالحرفطوائفالجبرتىالرحمنعبدالمؤرخويقسم
والقرداتيةوالشحاذينواللصوصوالسقائينوالخدموالسماكينوالطهاةالحلوىباعة

الحرفاسمالجبرتىعليهأطلقاآلخر، فقدالقسمأما). العاهراتالراقصات (والغوازى
والطالباليدويةالصناعاتوأصحابالتوابغوتجاراألقمشةتجار: وتضم "المعتبرة

".والمعلمين

يشجبفيماالحكامدوريلعب" بالشيخ "يلقبأعضاؤهايختارهرئيسطائفةلكلوكان
للعرفالمخالفينعلىالعقوباتوتوقيعالنظامإقرار، ويتولىنزاعمنأفرادهابين

الشيخيلعبكما. الحرفةممارسةحقمنالمذنبحرمانإلىتصلقدالتىالمتوارث
قرضًاأوضريبةالحكومةفرضتالحاكمة، فإذاوالسلطةالطائفةبينالوسيطدور

الشيوخمعلومة، فيقوممبالغمنطوائفهمعلىمابسدادالطوائفشيوخطالبتإجباريًا
.للحكاموتسليمهوجمعهقدرتهحسبكلالطائفةأفرادعلىالمطلوببتوزيع

النقباءيستشيرأنعليهكانالطائفة، إذأعضاءعلىمطلقةسلطةالشيخيمارسوال
تجاوزالطائفة، فإذاأمورمنأمركلفىوالمعلمين) عريفجمع (والعرفاء) نقيبجمع(

آخر، وسجلواشيخًاواختاروامنصبهمنالطائفةأعضاءأقالهعليهاالمتعارفالحدود
شياخة (، ولكنباالنتخاب–نظريًا–يتمالشيخاختياروكان. الشرعىالقاضىأمامذلك

التجارطوائففىوخاصة (معينةأسرفىمتوارثة–الغالبفى–كانت) الطوائف
الحاالتفىإالالطائفةرئاسةفىألبيهخلفًا–عادة–يختارالشيخإبنوالصناع)، وكان

الشيخفيهايعقبالالتىأو) العلمكطلب (أخرىحرفةإلىالشيخأبناءفيهايتجهالتى
الطائفة، وجرتعائالتمنأخرىعائلةإلىالشياخةتنتقلالذكور، فعندئذمنأوالدًا
أنحاءفىيتجولمنادىطريقعنآخروتعيينوفاتهأوشيخعزلنبأإعالنعلىالعادة

.الشرعيةالمحكمةبسجالتالتغييرإثباتإلىباإلضافةالنبأ، هذامعلنًاالمدينة
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أداةعشر، وأصبحتالسابعالقرنفىالحكومةسيطرةتحتالحرفطوائفوقعتوقد
علىطرأتالتىالثابتة، وبالتغييراتاإلداريةبالحاجاتتصنيفهايدها، وتأثرفىإدارية

أغواتمنواحدطائفةلكلالحاكمة، فكانالهيئةداخلالمختلفةالقوىبينالعالقات
حمايةيتولوناألغواتأولئكعليها، وكاناإلشرافيتولى) الحاميةضباط (األوجاقات
.ضرائبهاوجبايةطوائفهم

القاهرةفىالطوائفمنكبيرةمجموعاتثالثهناكعشر، كانتالثامنالقرنوفى
المطربينطوائفعلىيشرفأمينىفالخردة: األغواتأحدإلشرافمنهاكلخضعت

، فيتولىالمحتسبأما. الخردة، وباعةوالحدادين، والصباغين، والخبازينوالراقصين
منالضرائبجمعويتولىواألسعاروالمقاييسوالمكاييلالموازينعلىاإلشراف
نصيبمنالطوائفمنالثالثالقسمعلىاإلشرافوكان. والتجارالباعةطوائف

،، والنجارينالطوب، وصانعىالبنائينطوائفاختصاصهفى، ويقعباشىالمعمار
.ضرائبهمجمعالبناء، ويتولىبأعمالالمتصلةالطوائفمنوغيرهم

أحدلدى" صبيًا "بالطائفةالفردجميعًا، فيلتحقأفرادهابهايلتزمتقاليدللطوائفوكانت
بذلك، ويصبحمعلمهعلى" العهد "المهنة، يأخذيتقنأنالمعلمين)، وبعد (األسطوات

علىيحصلأنعليه، كانمستقلحانوتفتحعلىالمقدرةنفسهفىالتمسفإذا" صنايعيًا"
بأربعيمروناألسطواتأسطى"، وكان "يصبحالطائفة، وبذلكشيخمن" إجازة "أو" إذن"

".الطائفةشيخ "مرتبةإلىيصلونحتىللترقىمراحل

منحالبأىللزيادةقابلغيرأومحدودًاالحرفةفيهاتزاولالتىالحوانيتعددوكان
الملكيةمننوعًاالجدكوكان" جدك "الخدمةلمزاولةالحانوتفتححق، ويسمىاألحوال

إثبات، معوفاتهبعداألسطىلعائلةوالهبة، ويورثوالرهنبالبيعفيهالتصرفيمكن
كانالحانوتأنورغم. الشرعيةالمحكمةسجالتفىالتصرفاتتلكمنتصرفكل

انتفاعهنظيرسنويًاإيجارًايدفعكانالذىاألسطىلشخصوليسللطائفةمملوكًا
بحقالتمتعفىأبيهمحليحلكاناألسطىإبنأن، إالبهوأسرتهوإقامتهبالحانوت
،األسطىدرجةإلىبهيرقىوأسرارهاالحرفةفنونعلىتدريبًاتلقىقدكانإذاالجدك
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تالميذبينمنالمشترىكانالطائفة، وربماأفرادأحدإلىالجدكالورثةباعوإال
.لهصهرًاأوالمتوفىاألسطى

الدينيةالمناسباتفىتقامالتىللمدينةالعامةاالحتفاالتفىالحرفطوائفوساهمت
،رمضانهاللرؤية، واحتفالالنيل، ووفاءالحج، ووصلةالمحملموكبمثلواألعياد
تحملبعربةالمواكبفىتشتركطائفةكلاألولياء، فكانتالنبوى، وموالدوالمولد
المكانةمعيتفقخاصبترتيبالموكبفىالعرباتصناعتها، وتسيرمننموذجًا

طوائفمؤخرتهافىوتقعوالصناعالتجارعرباتطائفة، تتصدرهالكلاالجتماعية
.الخردة

الخاصةومرافقهاالخاصكيانهالهاالمستقلةالحاراتمنعددالمدينة، قامسوروداخل
، وشكلتالمستقلكيانهاتبرزالتىالخاصةبواباتها، والسوق)، ولهاالمسجد، والحمام(

شيوخبينمنيختارالذى" الحارةشيخ "رأسهعلىمستقًال) حيًا (إداريًاقسمًاحارةكل
طبيعيةبروابطببعضهاترتبطعائالتالحارةالحارة، وتسكنتضمهاالتىالطوائف

مواطنةجماعةيكونونبهذااإلقامة، فهمأوالدينأواألصلحيثمنأما. واجتماعية
ومتحدثًاللمدينةزعيمًايعد) البلدشيخ (بـيلقبالحاراتلشيخشيخهناكواحدة، وكان

.الحكامأمامسكانهابلسان

التجارةمخازنعلىيحتوىاألجانبالتجارفيهيقيم) فندقأى" (خان "المدينةداخلوقام
يسمحأالعلىالعادةالتجار، وجرتبهايقيمالتىالغرفتعلوهااألرضىالدورفى

فتنةقامتإذاعليهمالخانأبوابيغلقونالتجار، وكانالخانخارجيقيمأنأجنبىلتاجر
كلفىللخانالضخمالحديدىالبابعليهميغلقكانالوباء، كمافيهافشابالمدينة، أو

الخانكانكذلك. التالىاليومصبيحةفىيرده، حتىالقنصلإلىمفتاحهويسلممساء
بيوتهمعلىآمنينإليهاالمسلمونينصرفحتىالجمعةصالةوقتفيهمنعلىيغلق

األمورمنأمرلقضاءالخانمنيخرجالذىاألجنبىعلىوكان. ومتاجرهموأعراضهم
غضبيثيرالحتىسلوكهفىالحشمةيتكلف، وأنالشرقىالزىيرتدىأنالمدينةفى

علىاألجانبتشجيععدمإلىذلكوراءمنتهدفالعثمانيةالدولةوكانت. عليهالعامة
.فيهابأموالهمالمغامرةأوبالبالدمقامهمإطالة
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اإلدارة
علىالمماليكلها، فأبقوافتحهمبعدمصرفىالقائمةاألوضاععلىالعثمانيونحافظ
الصغارالمماليكبجلبلهمالكشوفيات)، وسمحوا (األقاليمإدارةإليهم، وأسندواحالهم

منتتكونكانتالتىالعثمانيةالحاميةمعموازنةعنصريشكلواحتىوذلكوتربيتهم
أوجاقإليهاأضيفثماألتراكالجنودمن) األولسليمالسلطانعهدعلى (أوجاقاتست

.السلطانخدمةفىالدخولرغبواالذينالمماليكمن) القانونىسليمانعهدفى (سابع

السلطاننائب، باعتبارهالوالىأوالباشابيد–نظريًا–فكانتالبالدفىالعلياالسلطةأما
غيرتنفيذهاومراقبةالحكومةرجالإلىالسلطانتعليماتإبالغالبالد، وعليهحكمفى
جانبهإلىقامالبالد، إذأمورإدارةفىاليدمطلق–العمليةالناحيةمن–يكنلمأنه
، والقاضىللسلطانالمقررةالضرائبوجباةالماليةاألمورإدارةيتولىالذى" الدفتردار"

.الواليةفىالشرعيةاألحكامتطبيقويراقبالسلطانقبلمنيفدكانالذى

فىوضم) الوالى" (الباشا "رأسهالكبار، فعلىالموظفينأولئكمن" الديوان "وتكون
،األغاوات)، والدفتردار، والقاضى (األوجاقاتوضباط) الباشاوكيل" (الكخيا "عضويته

والباألزهراألربعةالمذاهبالنبوة)، وشيوخبيتأهل (األشرافالعلماء، ونقيبوكبار
شئونفىالبتسلطةلهكانتالذىالديوانعلىعرضهدونأمرًايبرمأنللوالىيصح

.الوالىأوامرنقضحقالرئيسية، ولهالحكومة

قائمةوالفواصلالحواجز، فظلتالبعضوبعضها" الحكمعناصر "بينالتجانسوغاب
األوجاقاترجالانخرطحيناتساعًابينهمالهوة، وزادتالمماليكوبيناألوجاقاتبين
طوائففىبعضهم، واندمجوصاهروهمالمصريينالمصرية، فخالطواالعامةالحياةفى

العثمانيةالدولةجنودمنغيرهمعنالمتميزةشخصيتهملهمأصبحت، حتىالحرف
غيرهمعنلهمتمييزًا" المصرية "بالعساكرعرفواثم، ومنواألناضولالرومللىأتراك
.الدولةجنودمن

، واعتمدواومصاهرتهمالمصريينمخالطة، يعافونحالهمعلىظلوا، فقدالمماليكأما
، فقدالطويلتاريخهمعبرالمماليكميزتسمةالقوقاز، وهىمنالجديدةالدماءاستيراد
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منيردمنهمجيلكلالمصرى، وكانالمجتمعفىبجذورهميضربواأنفىفشلوا
احترامعلىصارمة، ويربىعسكريةنشأة، وينشأاإلسالمفىالبالد، ويدخلخارج

الثامنالقرنخاللالمماليكعلىطرأتغيرًاثمةأنغير. السلوكآدابالتقاليد، ويتعلم
المدينةخاللويجوسالسلوكيركببأالتقضىكانتالتقاليدأنالجبرتىعشر، فيذكر

،سادتهمبيوتيتركونفأصبحواأهملتالعادةهذهسيدة، ولكنبرفقةيكونأندون
خاللبهاويجوسونالجيادصهوات، ويمتطونوأتباعبيوتلهم، ويصبحويتزوجون

.التقاليدبذلكيخالفونأنهميتبينواأندون.. المدينة

صناجقالخمسةالبكواتمنهمالمحلية)، فكاناإلدارة (األقاليمحكمالمماليكتولىوقد
والجيزةوالمنصورةالقليوبيةوكشافوالبحيرةوالمنوفيةوالشرقيةوالغربيةجرجا

،المماليكإلىأسندتالتىاألخرىالمدنيةالمناصببعضإلىباإلضافة، هذاوالفيوم
لالضمحاللتسلماألوجاقاتونفوذالباشاسلطةكادتوما. بالبالدنفوذهمتوطدوبذلك
شيخ "اسمتحتالقاهرةحكمالبكواتكبيرالنمو، فتولىفىالمماليكنفوذأخذحتى

إلىالمماليكعشر، وانقسمالثامنالقرنمطلعفىالباشاسلطانسلطتهالبلد"، ومحقت
طالوسواء" البلدمشيخة "يتولىفيهماالغالببينهما، وكانالنزاعاستمرمعسكرين

يستطيعيكنلمالباشاالمدينة، فإنمنأخرج، أوأغتيلأمعنهأقصىقصر، أمأمحكمه
الالمتنازعينالبكواتعلىبالقضاءالمتكررةالدولةأوامروكانت. ساكنًايحركأن

.وجههمفىالوقوفيحاولونالذينالوالةإقصاءمنأكثرإلىتؤدى

فىالعثمانيةالسلطةاضمحاللثمارجنواالذينهموحدهمالمماليكبكواتيكنولم
التىالهجراتنتيجةزادتقدأعدادهاأيضًا، وكانتنصيبهاالبدوقبائلنالتمصر، فقد

يستغلواأنالجهاتبعضفىالبدوشيوخواستطاعالصحراءعبرالغربمنجاءت
وفى. المصرىالريفداخلنفوذهم، ليمدواالمماليكومنازعاتالعثمانيةاإلدارةضعف

شيخهماميسيطرحيثالصعيد: جهتانالبدونشاطشملعشرالثامنالقرنمنتصف
القليوبيةكانتحيثأسيوط، والدلتامنالجنوبإلىالواقعةالبالدعلىالهوارةقبائل

.البدويةالقبائللنشاطمسرحًاوالبحيرةوالشرقية
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بعثفرصةللمماليك–عشرالثامنالقرنمنالثانىالنصففى–البدوغاراتوهيأت
مملوكهبقيادة1769عامهمامالشيخعلىالحمالتبكعلىالمملوكية، فجردالدولة
.بالبحيرةالبدومحاربةفىالجزاربكأحمدمملوكهاستبسل، كماالدهبأبوبكمحمد

.عليهلإلنفاقماليةمصادرتوفيرضرورةمنعليهيترتب، بماجيشإنشاءذلكوتطلب
الجندخدماتوشراءالمماليكشراءفىحصيلتهاالباهظة، واستخدمتالضرائبففرضت

التركمنبحارةفيهاستخدماليونانيينبعضبمساعدةبحرىأسطولوالمرتزقة، وبناء
التطلععلىالكبيربكعلىاألسطولإنجليزى، وساعدضابطإمرةتحتعملواواليونان

أحالمهتحقيقفىفشلولكنه) الدولةأعداء (بالروسمستعينًاالشامإلىنفوذهمدإلى
جديدمنمصرفتحتعيدأنالعثمانيةالدولةذكرها، واضطرتعنالمقاميضيقألسباب

.قيودانباشاحسنقادهاعثمانيةبحملة) 1786عام(

نفوذتجتثلموخلفائهالكبيربكعلىأحالمعلىقضتالتىالحملةهذهأنغير
بعد–الناسمناألمواليجمعانالمماليكزعيمابكوإسماعيلبكمراد، فبدأالمماليك

األلبانبالدمنالمرتزقةمنممكنعددأكبرلتجنيد–قبودانباشاحسنحملةرحيل
قيادتهتولىأسطوًالوالبارود، وبنىللذخيرةمصانعًابكمراد، وأنشأوكريتواليونان
.قبودانباشاحسنمعقبلمنيعملكاننيقواليدعىيونانى

يضمنوا، حتىالناسعلىالباهظةالضرائبوفرضاألموالمصادرةإلىالبكواتولجأ
، وأقروامسلمينوغيرمسلمينالتجارةأموال، فصادرواالجيشهذاعلىاإلنفاقموارد

أذنتوالفوضىاالضطرابمنحالةخلقإلىأدىالتجار، مماعلىللضغطاالحتكارات
قبودانباشاحسنحملةعلىالجبرتىعلقوقد. مصرفىالعثمانيةالدولةسلطةبانهيار
ولمبدعةيبطلالضرر، ولمإالمنهاوذهابهمصرإلىمجيئهمنيحصلولم: "بقوله
مثلذلكقبليفعلونهاكانواالبدع)، فإنهم (والحوادثالمظالمبهتقررتمظلمة، بليرفع

فيه، وخابتذلكعليهمفينكرونالدولةإلىخبرهاوبلوغإشاعتهامنويخافونالسرقة
".والظنوناآلمال

العسكرىالنظامبينالوثيقاالرتباطبذلكالعثمانيةمصرفىاإلدارةنظامتميزوقد
فقد: معًاالمملوكيةوالدولةالعثمانيةالدولةنظممنمستمدارتباط، وهوالمدنىوالنظام
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الحاميةإلىأسندتواحدة، وقدالدولتينفى) الحكمإدارة(و) الحربإدارة (كانت
، باإلضافةاألقاليموفىالعاصمةفىاإلدارىالجهازمعاونةمهمةمصرفىالعسكرية

بالقادةاإلدارةمناصبمنالكثيروشغل. البالدعنالدفاعفىاألصليةمهمتهاإلى
مملوكة،قائدالخزينة، وسردارالمماليكبكواتمنواحدًاكان، فالدفتردارالعسكريين

.العسكريينمنأيضًاكانواوكشافصناجقمناألقاليموحكامالحجأميروكذلك

كانتمانحوعلىإقطاعاتعلىيحصلونالعثمانيةمصرفىاإلدارةرجاليكنولم
للمرتباتمميزًانظامًاأيضًاهناككاناألخرى، ولكنالعربيةالوالياتفىالحالعليه

–الباشارأسهموعلى–موظفيهاأنأى" سالينات "واليةمصراعتبرت، فقدوالوظائف
كانتالتىواألجورالرواتبإلىوباإلضافة–ثابتةوعينيةنقديةسنويةرواتبيتقاضون

ومنمختلفةمصادرمنأخرىإيراداتتحصيلفىالحقهؤالءجميعللجند، منحمقررة
معينةإيراداتعلىيحصلأنلهكان–مثًال–فالباشا: المناصبعلىالرسومبعض
الدولة،نصيبسدادبعدقيمتهفائضعلىيحصلكانالذىالسويسجمركالتزاممثل
الرسومبعضدخلتالخزينة، كمامنلهيصرفالذىالنقدىراتبهإلىباإلضافةوذلك

تحصيلفىالحقالعسكريةاألوجاقاتلرجالوكان. الباشامخصصاتضمناألخرى
نقديةرواتبمنعليهيحصلونكانواماإلىباإلضافةالجماركبعضإيراداتمنجزء

.الخزينةمنوعينية

منأجورهميستوفواأنألصحابهاتركثابتة، بلمخصصاتلهاتكنلموظائفوثمة
الرسوممنأتعابهمعلىيحصلونكانواورسلكتابمنوأتباعهمعينة، فالقاضىمصادر

–) وراثية (اإلدارةمناصببعضوكانت. الدعاوىأصحابمنيتقاضونهاالتى
حقمنكانللباشا، كماحلوانًايدفعأنبعدالوريثعليهايحصل–الروزنامةكوظائف
الطرفانعليهيتفقمعينمبلغنظيرآخرشخصإلى–شاءإذا–وظيفتهبيعالموظف

.الباشاإلىيذهبالذىالحلوانإلىباإلضافة

:مراحلبثالثالعثمانيةمصرفىاإلدارةنظاممروقد
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عام (القانونىسليمانالسلطانعهدفىمصرنامهقانونصدورمن:األولىالمرحلة
، وتميزتتكاملهقمةاإلدارىالنظامبلغوفيهاعشرالسادسالقرننهايةحتى) 1525

تحولالمرحلةتلكوشهدت. تامةسيطرةاإلدارةعلىالسلطانممثلىبسيطرةالمرحلة
معظم" عثمنة "فيهاتمكما. التقليديةالعثمانيةالنظمإلىالمملوكيةالنظممناإلدارة

كانتوقتواإلدارة، فىالحكمشئونفىواسعةبسلطةالباشااإلدارية، وتمتعالوظائف
.انضباطًاأكثرشكيمة، والجنودأقوىفيهااإلدارةرجالمتماسكة، وكانقويةالدولةفيه

العثمانية،اإلدارةاختاللبدأعشر، وفيهاالسابعالقرنوشملت:الثانيةالمرحلة
أشرنامانحوعلىتدريجيًانفوذها–وأتباعهمالمماليكمن–المحليةالقوىواستعادت

.المملوكىالنفوذإلىالعثمانىالنفوذمناالنتقالالمرحلةتلك، ومثلتإليه

إلىاإلدارةعلىالسيطرةتحولتعشر، وفيهاالثامنالقرنوشملت:الثالثةالمرحلة
مصرفىالخزينةومصروفاتإيراداتمعظميحولواأنتامًا، فاستطاعواتحوًالالمماليك

منللسلطانيتركوااإلدارية، ولمالمناصبأهمعلىالخاصة، وسيطروامنفعتهمإلى
علىزمنحدثكما (إرسالهاعنتوقفوا، أوالقليلإالالسنويةبالجزيةالخاصةالمبالغ

).الكبيربك

إلىتحتاجعشرالسابعالقرنمنذمصرفىالعثمانيةاإلدارةانهيارظاهرةأنريبوال
–الرشوةوتفشىالمناصببيعأدىفقد. االنهيارذلكعواملنفسرأنعندهانحاولوقفة
وشهد. استغاللأبشعالرعيةواستغاللاإلدارةفسادإلى–القانونىسليمانعهدمنذ

التىالحروبغنائممنالدخلالعثمانية، ونقصالفتوحاتتوقفعشرالسادسالقرن
أزمةوقوعبلةالطينالدولة، وزادفىالحاكمةالطبقةلثراءأساسيًامصدرًاكانت

كانالذىالعملةقيمةانخفاضمظاهرهامنكانعشرالسابعالقرنفىحادةاقتصادية
منوغيرهاوالموظفينالجندرواتبلتدفعالمالإلىالدولةحاجةبازدياديزداد

نتيجةالعالميةاألسواقفىالفضةقيمةبهبوطتفاقمًااألزمةاإلدارة، وزادتمستلزمات
.الجديدالعالممنالفضةتدفق
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بمقدار) الفضيةالبارة (عملتهاتخفيضإلىاضطرتالتىمصرعلىانعكاسهلذلكوكان
الموظفونكانوإذا. والموظفينالجندلرواتبالشرائيةالقوةبذلك، وانخفضتالنصف
قوتهماستغلواالجندطلبها، فإنفىوإلحاحًاالرشوةلقبولاستعدادًازادواقدالمدنيون

.رأينامانحوعلىالناسمنظلمًاالماللجمعالعسكرية

وقعواالذينالضعافالسالطينمنمجموعةعشرالسادسالقرننهايةشهدتكذلك
بزمامالسالطينجانبمنمحاولةكلالقصور، وغدتوغلمانالحرسرجالتأثيرتحت

–بالطبع - ذلكوانعكس. الحكمعنعزلهمأوالسالطينوقتلالعنفإلىتقوداألمور
.مصربينهاومنالوالياتفىاإلداريةاألحوالعلى

قانونصدوراإلدارية، فبعدالضوابطغيابمصرفىالعثمانيةاإلدارةاختاللفىوساهم
توضعأوقوانينأولوائحتصدرلممصرواليةإدارةلتنظيم1525عاممصرنامه

العرفعليهجرىلمااإلدارةشئونتركتوإصالحها، بلاإلدارةلضبطأخرىقواعد
.اإلدارةفىالهامةالوظائفعلىالمماليكالمتوارثة، فهيمنالعاداتبهحكمتوما

ماعلىالعثمانىالعصرأواخرإلىمصرفىمرعبةالسلطانهيبةظلتذلكورغم
مصر، الذىفىالسلطانممثلللباشابالنسبةالحالكانتوكذلك. ضعفمنعليهكانت
معظمتحويلعلىأرغمقدكان، وإنوالتفخيماإلجاللبألقابإليهتشيرالوثائقظلت

إلىوحولوهاسلطتهسلموهالذينالمماليكأمراءلصالحالخزينةمصاريفلتغطيةموارده
.اسميةسلطة

الفكريةالثقافيةالحياة
مكانًاالمساجدمناتخذتالتىاإلسالميةالمدارسمنعددعلىالثقافيةالحياةاقتصرت

وعلومالقرآنبتدريساألزهر، واهتمتخريجىمنمدرسونبهاالتدريسلها، وتولى
الخاصةاألوقافوغيرها، وكانتوالصرفكالنحو: اللغةوالسنة، وعلوم، كالفقهالدين
.التعليممنالنوعهذانفقاتتغطىالمساجدبتلك

أروقتهواللغوية، وتضمالدينيةالعلومتدرسالثقافية، ففيهالحياةملتقىاألزهروكان
دونواألعمالالمتونشروحعلىالتأليف، واقتصراإلسالمىالعالمبقاعشتىمنطالبًا
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االزدهارعصورمنانتقلتالتىالدينيةالمعارفإلىإضافاتتقديمإلىيتجاوزهأن
.الدارسينباهتمامتحظىالعقليةالعلومتعدلمكمااإلسالمى

ويرجعوالضحالةالجمودالعثمانىالعصرفىمصرفىالفكريةالحركةعلىغلبوقد
التحدياتأعقبتالتىالحقبةفىالعربىالوطنشهدهاالتىالظروفإلىالجمودهذا

علىترتبالمغولى)، وماوالغزوالصليبيةالحركة (المنطقةلهاتعرضتالتىالخارجية
بابتركإذااإلسالميةبالعقيدةيضرماتسربخشيةاالجتهادبابإغالقمنذلك

الدنيا،فىاجتهادفالمحرمًاأصبحقدالدينفىاالجتهادكانولما. مفتوحًااالجتهاد
تلكوراءكانوالذىالعلمىالتفكيردعامةيمثلالذىالعقلىالمنهجطرحوهكذا

الثامنالقرنينبينفيما (اإلبداععصرفىالمسلمينعلماءقدمهاالتىالرائعةاإلنجازات
يمثل" الصالحالسلف "أبدعهماأنيعتقدونالمسلمينعلماءوأصبح) الميالديينوالعاشر

إعادةهويستطيعونهماكانبجديد، وأنفيهايأتىأحد، أوبلوغهايستطيعالذروة
محاولةأىومقاومةالتقليدإلىالعلماءألفاظها، واتجهمنالغريبوشرحصياغتها
صاحبهايرمى" الصالحالسلف "بناهمالهدممحاولةواعتبارها–وجدتإن–لالبتكار
.واإللحادبالزندقة

الفقهاءبين، كالخالفوالطائفىالمذهبىالتعصبروحالمسلمينبينانتشركما
السنيةالمذاهببينوالشيعة، والخالفالسنةوالمعتزلة، وبينالسنةوالمتصوفة، وبين

عواقبإلىأدت" فكريةنهضة "ظهورإلىالخالفاتهذهتؤدىأنمنوبدًال. األربعة
.الحرالحوارشكلتأخذلمالخالفاتهذهبالجمود، ألنالفكريةالحياةأصابتوخيمة

كانأنالفكرى، بعدوالركودالجمودهذاإلىأدىقدالعثمانىالحكمبأناعتقادًاوثمة
هذافى، ولكنالموسوعاتعصرفهووابتكارثقافىازدهارعصرالمملوكىالعصر
منالمتقدمينآلثارتجميعًاكانبالموسوعاتسمىماألنالمغاالةمنكبيرقدرالقول

مصروقعتوعندما. المملوكىالعصرأواخرمنبدأوالركودالجمودذلك، وألنالسلف
العلمىإنتاجهافىنضوبًاتعانىكانتالعثمانيينيدفىالعربىالوطنبالدمنوغيرها

وجدوهماعلىالعثمانيوناالقتصادية، وحافظمواردهانضوبمنتعانىكانتمابقدر
يقيمواأنالمحدودالحضارىبرصيدهميستطيعوالمألنهمالمنطقةإلىقدومهمعندسائدًا
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فىتسيرالثقافيةالحياةعندئذ، فتركواسائدةكانتالتىتلكمنأفضلبديلةفكريةنماذجًا
.األمامإلىتقدمدونمكانهافىتتحرك–شئتإن–قلأوطريقها

مارغم–محدودةإصالحيةحركاتعشرالثامنالقرنفىمصر، شهدتكلوعلى
منبهعلقمماالدينىالسلوكتطهيراستهدفت–الفكريةالحياةنضوبمنتعانيهكانت

بعضرفضفىتمثلتفكريةنهضةإرهاصاتمصرشهدت، كماوالخزعبالتالشوائب
الدينيةبالنهضةمصروتأثرت. العصرذلكفىشاعالذىوالتقليدالنقلألسلوبالعلماء

فنتأثرالحجازية، كمابالمدرسةالحديثعلم، فتأثراإلسالمىالعالمفىوقعتالتى
بعضالهندسية، وظهربالمدرسةوالرياضياتالحديثالشامية، وتأثربالمدرسةالتراجم

)الرحمنعبدالشيخالمؤرخوالد (الجبرتىحسنالشيخمثلمصرعلماءمنالموسوعيين
كالشيخالتقليدطوقكسرحاولوامنبعضمصروشهدت. الدمنهورىأحمدوالشيخ
الودانىعثمانوالشيخ) النحوأستاذ (الصبانمحمدوالشيخالزبيدىمرتضىمحمد

).عشرالثامنالقرنأواخرفى (العطارحسنوالشيخ) الفلكى(

مالذالعصر، فكانواذلكفىاالجتماعيةالحياةفىبارزًادورااألزهرعلماءولعب
الجامعشيخاألزهر، ويذهبفىالدراسة، فتبطلالحكاملجوريتعرضونحينالعامة

، وإقامةالشرعحكمعلىبالنزوليطالبونهالحاكمإلىالقاهرةسكانجميعمنوالعلماء
لتدخليستجيبون) األمراء (البلدشيوخوكان. طاعتهالناسخلع، وإالواإلنصافالعدل

باألذى،العلماءينالواأنالحكامباستطاعةيكنولم. الرعيةعنالحيفويرفعونالعلماء
األميرعلىاحتدأن–عشرالثامنالقرنفى–األزهرعلماءبأحداألمربلغبل

اشتراهومناألميرباعمنالشيخفلعنبالشرعتتصلمسألةفىالحديثخاللالمملوكى
 !!للشيخ، واعتذرظلمهعنوعدلاألميرأميرًا، فوجلجعلهومن

العصرشملتالتىالحضارىالركودمرحلةفىلمصرالعامةالمالمحكانتتلك
بكلتقليديًامجتمعًاخاللهاالمصرىالمجتمعكانالتى) 1798–1517 (العثمانى
المجتمع، واحتفظسكانهحاجة–بالكاد–يسدماينتجالريفىالمجتمعظلفقد: المعايير

اإلنتاجأساليبعلىالجموديذكر، وخيمتغييردوناإلسالميةالمدينةبقسماتالحضرى
السلطةاالبتكار، واتسمتالفكرية، وانعدامالحياةمعينوالصناعة، ونضبالزراعةفى
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أصواتعلىفجأةصحتحتىعميقنومفىالبالد، وغطتوالفوضىواالستبدادبالقهر
الحقبة،نفسخاللتقدممنالغرببلغهماعلىعيونهاالفرنسية، لتفتحالحملةمدافع

التجديد، وتطوىأعتابعلىأقدامهاالتقليد، وتضعغبارنفسهاعنتنفضأنولتحاول
.الحديثالعصرصفحةلتفتحالوسطىالعصورصفحة

استشارتهايمكنمراجع
مصطفىالرحيمعبدأحمد، ترجمة، جزآنوالغرباإلسالمىالمجتمع: ، بوونجب.
الحديثمصرتاريخإلىالمدخل: حرازرجبالسيد.
العربىوالشرقالعثمانيةالدولة: أنيسمحمد.
الكبيربكعلى: رمضانرفعتمحمد.
عشرالثامنالقرنفىالمصرىالريف: الرحمنعبدالرحيمعبد.
مصرتاريخفى، دراساتالعثمانىالعصرفىمصرفىاإلدارة: اللطيفعبدليلى

.العثمانىالعصرإبانوالشام
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التغييررياح - الثانىالفصل
)1801–1798 (الفرنسيةالحملة

عليهايترتبالتىالتاريخيةالحوادثتلكمنواحدةمصرعلىالفرنسيةالحملةكانت
واالضمحاللالركودمنيعانىقبلهاالمصرىالمجتمع، كانالتاريخمجرىفىتحول

تعويضطريقعلى، وينطلقتخلفهحقيقةعلىليفيقعنيفًاهزًاتهزهبهاالحضارى، فإذا
ثوبًاوترتدىالزمنأبالهاالاسماعنهاتطرحالفرنسيةالحملةبعدبمصروإذاالتخلف
تبلغلمولكنهاالنجاحمنقدرًافأصابتالغربىالطرازعلىتحبكهأنحاولتجديدًا

.عشرالتاسعالقرنمصربظروفتتعلقلعواملاإلتقاندرجة

أمامهافسنقفمصرتاريخفىتحولنقطةباعتبارهاالفرنسيةالحملةألهميةونظرًا
منعليهاترتبومابمصرآثارمنلهاكانوماوغاياتهادوافعهالنستطلعالوقتبعض
.نتائج

الحملةفيهاتحركتالتىالساعةوليدةمصرالحتاللفرنسيةحملةتجريدفكرةتكنلم
السابعالقرنإلىترجعفكرةمصر، ولكنهاقاصدة) 1798عام (نعرفهاالتىالفرنسية

مصريغزوأنعشرالرابعلويسالملكلينتزالشهيراأللمانىالفيلسوفنصحإذعشر
ألنمصرغزوعليهويقترحهولندامهاجمةعنليثنيه) 1672عام (إليهقدمهتقريرفى

، لكنالهولنديينوهزيمةالهندتجارةعلىيدهاتضعأنلهايتيحالبالدلهذهفرنساامتالك
مصرعلىهجومهيؤدىالحتىدارهاعقرفىهولندامهاجمةفضلعشرالرابعلويس
.العثمانىالسلطانوبينبينهالعالقةإساءةإلى

فىمستعمراتهامناألكبرالشطربفقدفرنسافيهنكبتالذىعشرالثامنالقرنوفى
تطلمصرعلىاالستيالءفكرةعادت) 1761 (وباريس) 1713عام (أوترختصلحى
عندمابمصراالهتماموزاداألموروالةعندحماسًاتجدأندونجديدمنبرأسها
وعهدتالقرنذلكمنالثانىالنصففىاألحمرالبحرطريقإحياءفكرةطرحت

إلىرحلةفىأوفدتهالذىتوتدىالبارونأجراهابدراسةللمشروعالفرنسيةالحكومة
وهدفهافيهاالفرنسيةالتجارةمراكزعلىالتفتيشالمعلنهدفهاالعثمانيةالدولةثغور
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عام (مهمتهتوتوأنجزالحتاللهامشروعووضعومواقعهامصرسواحلدراسةالخفى
.تنفيذهوسهولةمصراحتاللمشروعمزايافيهيبينتقريرًاليقدمفرنساإلىوعاد) 1777

فطوىاألمريكيةاالستقاللبحربالمشروعذلكعنشغلتالفرنسيةالحكومةلكن
العثمانيةبالدولةالمشتغلينالفرنسيينالدبلوماسيينبعضذلكيمنعولممؤقتًاالمشروع

مصرفىالفرنسيةالمتاجرلحمايةمصرحملةمشروعلوضعبالدهمعلىاإللحاحمن
جعلالدولةماليةارتباكأنغيرالهندإلىمتاجرهامرورولضمانالمماليكعبثمن

.ورقعلىحبرًاهؤالءمشروعات

فرنساكيانعنالدفاعإلىالثورةحكومةجهودانصرفتالفرنسيةالثورةقامتولما
المصريةبالشئونالخبيرالفرنسىالتاجرمجالونشارلالمسيوولكنوخارجهاداخلها
فيهايدعوبمذكراتالفرنسيةالخارجيةإلىيرسلفأخذمصرفىلبالدهعامًاقنصًالعين
مغانممنذلكوراءمنعليهايعودلمااحتاللهاعلىوالعملمصرفىالقوةاستخدامإلى

التىالضعفحالةفولنىرحلةكشفتكذلك. استراتيجيةمزايامنلهايوفرهومامادية
.الخاصةحدودهاوعلىمصرفىالدفاععليهاكان

حملةإيفادمشروعبأهميةتقتنعنفسهاالفرنسيةالحكومةوجدتكلهذلكإلىوباإلضافة
فكرةوفشلتبهاأحاطواالذينباألعداءالهزيمةإلحاقفىنجحتأنهاوخاصةمصر
تحييدوأصبح) 1797 (أيرلندافىحملةبإنزالفرنساجربتهاالتىالبريطانيةالجزرغزو

فكرةتصدرتوهنااإلمبرياليةمصالحهافىإليهاموجعةضربةتوجيهيتطلببريطانيا
مزايامنالحملةهذهمثلإيفاديحققهلماالمطروحةاألفكارمصرعلىالحملةتجويد

الوجودفتهددالبريطانىالتاجدرةالهندمنمقربةعلىتجعلهالفرنساهامةاستراتيجية
الصلحطلبعلىترغمهاإلنجلتراحاسمةضربةتوجيهمنوتمكنهافيهاالبريطانى
.الفرنسيةاإلدارةحكومةعليهاتمليهاالتىبالشروطتقبلوتجعلها

مصرعلىواستيالئهاالحملةقيام
قدمعلىقائمةبونابرتنابليونإلىقيادتهأسندتالتىللحملةاالستعداداتكانتوبينما
وتظاهرالمسئولينكبارمنقليلنفرسوىالحقيقيةبوجهتهايعرفيكنلموساق
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تلكبأناإلنجليزيةالحكومةليوهمنورماندىساحلعلىاستطالعاتبعملبونابرت
للحملةالحقيقيةالوجهةيخفىوبذلكالبريطانيةالجزرغزوإلىتهدفاالستعدادات

فظنهذهالتمويهخطةنجحتوبالفعلسبيلهاالبريطانىاألسطولاعتراضعدمويضمن
الجنوبيةالسواحلعلىقواتهمفحشدوابالدهملغزوالعدةيعدونالفرنسيينأناإلنجليز

تحركاتمراقبةمهمةنلسوناألميرالبقيادةالبريطانىاألسطولوتولىالبريطانية
للحملة، احتشدالبحريةباالستعداداتالبريطانىاألسطولعلموعندماالفرنسىاألسطول
الطريقولسدللموقفتحسبًاطارقجبلبوغازأمامقادشميناءعندالبريطانىاألسطول

.البريطانيةاألراضىإلىيصلأنقبلبهالهزيمةوإلحاقالفرنسىاألسطولأمام

طولونميناءمنالحملةسفن، وأقلعت1798مايوفىالحملةاستعداداتاستكملتوأخيرًا
حكومةرمتاستراتيجيًاهدفًاممكنةفترةأطولبمصرالحملةبقاءكانولما) مايو19(

األوروبيةالدولزمرةمنوإخراجهماإلنجليزعلىنصرهاتحقيقإلىورائهمناإلدارة
مختلفمنالعلماءمنكوكبةالحملةسفنحملتفقدالجمهورىالثورىللنظامالمعادية

االقتصاديةمصرأحواليدرسواحتىبنفسهبونابرتنابليوناختارهمالتخصصات
لجيشالالزمةالمؤنلتوفيربمواردهالالستفادةالالزمةالخططويضعواوالطبيعية

لمالوقتذلكفىفرنساظروفألن) رسميًاالحملةبهعرفتالذىاالسموهو (الشرق
فىاإلنجليزىاألسطولوجودمعوالتمويناإلمدادخطوطسالمةبضمانلهاتسمحتكن

.المتوسطالبحر

المحافلفى" المصريةالمسألة "ظهرتمصرصوبطولونميناءمنالحملةوبإقالع
إلىالطريقمفاتيحأحدباعتبارهالمصراالستراتيجيةاألهميةالحملةأبرزتفقدالدولية
ألوروباقربهامعالثالثالقاراتبينالمتوسطالبحرشرقفىمصرموقعألنالهند

لهاجعلناحيتهامنعسكريًاالشامسالمةتهديدوسهولةالشرقطريقعلىوسيطرتها
النيلمنابعواكتشافالسويسقناةشقأهميةزادهعشرالتاسعالقرنمرعلىدوليًاشأنًا
.القرنذلكمنالثانىالنصففى

فرسانمنعليهاواستولت" مالطةجزيرة "شواطئإلىالحملةوصلتيونيو9وفى
االصطدامالحملةتتفادىوحتى) الصليبيةالحملةمنذبيدهموكانت (يوحناالقديس
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مالطةمنفاتجهتمصرإلىالطريقفىمباشرغيرمسارًااتخذتالبريطانىباألسطول
وأماميونيو27فىفبلغتهااإلسكندريةتجاهالشرقىالجنوبنحوانحرفتثمكريتإلى

غادرهاثمأيامثالثةقبلالثغرزاراإلنجليزىاألسطولأنبونابرتعلماإلسكندرية
جهةمنجنودهبإنزالنابليونأسرعولذاأزميرمياهفىالفرنسىاألسطولعنليبحث

األهالىجانبمنمقاومةبعدالمدينةاحتاللتميوليو2وفىاإلسكندريةغربالعجمى
علىاالستيالءوبعدساعاتبعضدامت) كريممحمدالسيديتزعمهمكانالذى(

بحريةقوةزحفتكمارشيدفرعغربالصحراءبطريقالحملةسارتاإلسكندرية
أهواًالبرًازحفواالذينالجنودوقاسىرشيدفرعصفحةعلىخفيفةقواربمنمكونة
اشتبكحيثشبراخيتعندبهمللمماليكلقاءأولوكانوالعطشالحرشدةبسببشديدة
إمبابةإلىوتقهقرواالمماليكفانهزمالبدووقبائلالمماليكبعضومعهبكمرادمعهم
فيهاهزم) مايو21 (األهرامموقعةباسمعرفتحاسمةمعركةرحىدارتحيث

بكمرادفرالموقعةهذهأثروعلىساعاتثالثعلىيزدالفيماهزيمةشرالمماليك
ففربكإبراهيمأماأسوانحتىالحملةقادةأحد" ديزبيه "الجنرالوطاردهالصعيدإلى

هناكومنسيناءعبرالشامإلىالفرارمنتمكنأنهغيربونابرتوتعقبهالشرقيةناحية
.مصرفىالفرنسيينلمقاومةالعدةيعدأخذ

أسبابانقطعتالذينالمصرييننفوسفىبالغأثرالفرنسيينأمامالمماليكلهزيمةكان
التىتلكهى" الفرنجة "عنفكرتهموكانتالعثمانىالفتحمنذالغربوبينبينهمالصلة

نجحالحضارةمضمارفىقدرًاأقلقومالصليبيةالحربخاللأذهانهمفىترسبت
إحدىوقائدفرنساملكعشرالتاسعلويسأسروابلأعقابهمعلىردهمفىالمسلمون
.الصليبيةالحمالت

التقدمبثمارتزودوقدالمرةهذهإليهمعادالذىالعدونفسأماميفروناليومبهمفإذا
أنفسهمالمماليكأنبلالشرقمعالصالتانقطاعفترةفىالغربحققهالذىالحضارى

عندمابهمبكمرادفاستهزأاإلسكندريةبنزولهمعلمواعندماالفرنسيينشأنمنقللوا
الخيلسنابكتحتوندوسهمالفستقحباتنكسركمانكسرهمسوف: وقالالنبأبلغه

العصروعسكريةالوسطىالعصورعسكريةبينلقاءوإمبابةشبراخيتلقاءوكان"
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فأرجعواالحقيقةتلكآذانهمتعلمالذينالناسعلىالوقعمريرةالهزيمةفكانتالحديث
يسلطاللهجعلاإليمانفىونقصاللهنحوواجبهمأداءفىقصورإلىالهزيمةأسباب
ويحاولونالفرنسيينقوةأسرارالمصريينسيدركفشيئًاوشيئًاالكافرينالقومعليهم

".امتالكها

مصرفىالفرنسيون
فىالفرنسيينبقاء، هددداهمخطرظهر، حتىاألحوالتنظيمفىيبدأنابليونكادوما

باألسطولمصر، والتقىإلىاإلنجليزىاألسطول، عادأغسطسأولمصر، ففى
وعلىاحترقتالتىالقيادةسفينةذلكفىبماآخرهعنقير، فدمرهأبىخليجفىالفرنسى
الفرنسيينعلىبفرنسا، وأصبحاتصالهاوسيلةالحملةفقدتوبذلك. األسطولقائدظهرها

.بمصرطويلةإلقامةأنفسهميعدواأن

،مسمىغيرأجلإلىمصرمحتلةستظلفرنساوكأنالعملضرورةنابليونرأىلكن
واألعيانالمشايخفيهوأشركواألقاليمبالقاهرة" الديوان "فأنشأالبالدإدارةينظمفأخذ

الشرطة، وعيننظمكذلك. الناسعلىتأثيرمنلهمأهلها، ولماوأحوالبالبالدلمعرفتهم
أمالكالمالية، فصادروااألموريرتبونالفرنسيون، وأخذاألقاليمفىعسكريينحكامًا

لجبايتها، فاستقرتنظامًاووضعوااألراضىجميععلىالضرائب، وفرضواالمماليك
، وتوافرتباألسواقالحركةونشطتمتاجرهمالناس، وفتحاألمن، واستتباألحوال
الجيشيحتاجهاالتىاألعمالفىاألهالىاستخدامإلىالفرنسييناتجاهنتيجةالعملفرص

الناساستخدمتإذاالسلطةكانت، فقدقبلمنالناسيعتادهلممامعقولة، وهوأجورلقاء
ومقاهىتجاريةمحالبالقاهرةأجر، وأنشئتدونألدائهاسخرتهماألعمالتلكلمثل

ليًالالطرقاتإنارةضرورةعلىالفرنسيةاإلدارةوشددتللفرنسيينومطاعمومصانع
أحوالبدراسةيقومالعلمىللبحثمركزبمثابةليصبح" العلمىالمجمع "ونظافتها، ونظم

الوجودعلىترتبتالتىالمشكالتحلفىبمواردهالالستفادةالخططويضعالبالد
.بمصرالفرنسى

يؤمنمسلمأنه، وادعىاإلسالمباحترام، فتظاهرالمصريينإليهيستميلأننابليونأراد
بالمناسباتالدينيةباالحتفاالتملحوظًااهتمامًاوأبدى. نبيهبرسالةويعترفبالله
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بهذامطلقًاينخدعوالمالناسأن، غيررمضانهاللورؤيةالنبوىكالمولداإلسالمية
خوفًاالقاهرةتحصينإلىهمهبونابرتووجه. عليهالثورةمنذلكيمنعهمولمالسلوك

المهندسونخارجها، فوضعمنلهجومالمدينةتعرضبالثورة، أواألهالىقياممن
المساجدوبعضالحسينيةفىاألحياءبعض، وهدمالحاراتأبواببخلعيقضىمشروعًا

بعضجيشهإلىيضم، وأخذاالستحكاماتوإقامةالتحصينطريقيعترضكانمما
منفرقةنظمكماالشرقيينالمسيحيينوبعضبمصريقيمونكانواالذيناإلفرنجأفراد

.يعقوبالمعلمإلىقيادتهاأسنداألقباط

الفرنسيينضد) أكتوبر22 (بثورتهمالقاهرةسكانقيامدونيحللمكلهذلكولكن
بتهمةالكثيرين، وقتلالضرائبجميعفى، والتشديدالبيوتهدم: منهامتعددةألسباب
بعضمعاملةاإلسكندرية، وسوءحاكمكريممحمدالسيدهؤالءومنالمماليكمعالتعاون
الفرنسيينلطردعظيمًاجيشًايعدالسلطانبأناإلشاعاتتوافرإلىباإلضافةهذاالعلماء

األعيانإلىالشامبالدمنالرسلبإيفاد" بكإبراهيم "المملوكىاألميرمصر، وقياممن
.الفرنسيينضدلتحريضهم

الفرنسيينمنكبيرعددفقتلالثورةلمواجهةيستعدواأندونبغتةالفرنسيينأخذوقد
تصدىبونابرتنابليون، ولكنالفرنسىالجيشحربأركانورئيسالقاهرةحاكممنهم

األزهرفىالقويةالثورةمراكزنحوووجههاالمقطمتاللفوقمدافعهفوضعللثورة
أنغيرنابليونمناألمانبطلبالعلماءوقامالناسقلوبفىالرعبفوقعوالحسينية

والصرامةالشدةفاستعملالثورةعلىالمحرضونأنهموتأكدبالعلماءالثقةفقدنابليون
القاهرةثورةأخمدتوهكذاوخيولهمبنعالهمفدخلوهاألزهرحرمةجنودهوانتهكمعهم

منالبدولكنبالغضبمشتعلةبقيتالرماد، والصدورتحتبقيتالنارولكن) األولى(
بتوارديزدادكانالفرنسيينمنالخالصفىاألملأنوخاصةجديدمنالثورةقيام

.الشرقيةحدودعلىواإلنجليزالعثمانيينحشودعناألخبار

فرنساإلىبونابرتوعودةالدولىالموقف
الدولةاستجابتأنالفرنسىاألسطولوتدميرالبحرية" قيرأبى "موقعةنتائجمنكان

مصرعنالفرنسيينلطردحملةوأعدتفرنساعلىالحربوأعلنتإلنجلتراالعثمانية
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العالىللبابليؤكدالحملةخروجعقباألستانةإلىتالبرانأرسلتقدفرنساوكانت
وتخليصالمماليكتأديبالحملةإرسالمنالغرضوأنالسلطاننحوفرنسانواياحسن
الفرنسيةالحكومةتصرفاتفىارتابالسلطانولكنمصرفىحكمهممنالعالىالباب

الدولةوتنصحفرنساضدالعالىالبابتحركأخرىناحيةمناإلنجليزيةالحكومةوبدأت
تشجعتقيرأبىموقعةأنباءاألستانةإلىوصلتفلماعليهاالحرببإعالنالعثمانية
علىيستولواأن) روسيا–تركيا–إنجلترا (الحلفاءواستطاعفرنساعلىالحربوأعلنت
نشاطألىمراقبةمراكزوتشكلهامةاستراتيجيةبمزاياتتمتعالتىالجزروبعضمالطة
لتحملهرودسجزيرةفىأحدهما: جيشانالسلطانوأعد. الفرنسيينبهيقومقدبحرى
بقيادةالشامبالدمنمصرعلىيزحفبرىجيشوثانيهماقيرأبىإلىاإلنجليزيةالسفن
).عكاوالى (الجزارباشاأحمد

مصر،فىالشرقجيشإلىعسكريةإمداداتإرسالتودالفرنسيةالحكومةوكانت
بالصراعفرنسا، فشغلتالحرببغيومأوروبافىالسياسىالجوتلبدذلكدونحالولكن

.مصرفىجيشهاوبينبينهاالصلةأسبابانقطعتضدها، لوالموجهاألوروبى

يبدأأنففضللمصرالشرقيةالحدودإلىالعثمانىالجيشبوصولعلمفقدنابليونأما
ألف12منحملةالغرضلهذاوجرد. مصرعلىالعثمانيينزحفينتظروالبالهجوم
واإلسكندريةبالقاهرةحامياتتركأنبعد1799فبرايرفىالشامبالدقصدتجندى
ويافا، وهناغزةثمالعريشالفرنسيينودخل. غيابهأثناءيحدثلماتحسبًاودمياطورشيد
بونابرت، وأمنهمالفرنسىللجيشعثمانىجندىآالفأربعةنحووعددهاحاميتهاسلمت
سفنوالإلطعامهمتكفىمعونةلديهيكنذرعًا، فلمبهمفضاقعادثمحياتهمعلى

قتالهإلىيعودواأنسبيلهمأخلىهوإنوخشىهناكأسرهفىليظلوامصرإلىتحملهم
متاعبمنوزادجنودهبينالطاعونفشىذلكأثروعلىجميعًاقتلهمعلىأقدمولذلك

غيرحولهاحصارًاوضربعكانحوسارذلكورغمالشامبالدعلىالفرنسىالزحف
الهزيمةبهفألحقعكاحاميةإلمدادأرسلتركىجيشمننالولكنهعليهامتنعتأنها
هجومهبونابرتفشنمايوإلىعكاحصارواستمر) 1799أبريل (طابورتلموقعةفى

فلمومتاريسخنادقوشوارعهاقالعًاكانتبيوتهاولكندخولهامنوتمكنعليهااألخير
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مناألمرينجنودهالقىأنبعدفوصلهامصرإلىاالنسحابمنمفرًابونابرتيجد
موكبفىالقاهرةدخلذلكورغمالعودةرحلةفىرجالهثلثوفقدوالمرضاإلرهاق
.أغراضهاحققتالشامعلىالحملةبأنمتظاهرًاكبيرنصر

بكمرادفزحفأعدائهمأعينفىالفرنسيينقدرمنقللالمحمودغيرالعودذلكولكن
إلىانقلبثموهزمهمبالمماليكبونابرتالتقىعندئذقيربأبىاألتراكونزلالصعيدمن

).1799أغسطس (البريةقيرأبىموقعةفىأعقابهمعلىالعثمانيينفردقيرأبى

المماليكتحدياتمننسبيًاالفرنسىالشرقجيشوسلممصرإلىالهدوءعادأنوبعد
أمامبالدههزائمتوالتحيثفرنساإلىمصرمغادرةبونابرتقررواإلنجليزواألتراك
مالينقذالفرنسيةالحكومةاستدعتهولذلكوإيطالياالمنخفضةاألراضىوفقدتأعدائها
ضباطهمنثالثةوبرفقتهحربيةسفينةمتنعلى) أغسطس22 (سرًافسافرإنقاذهيمكن
لهفكانشهرينبعدفرنساوبلغكليبرالجنرالإلىمصرفىالشرقجيشقيادةوترك
.األولىاإلمبراطوريةعرشعلىالتربعإلىقادهالذىالسلطةسلميرتقىوبدأكبيرشأن

بونابرتسفربعدالحملةمصير
وتبدديأسًاقلوبهمامتألتبونابرتبسفرالفرنسىالشرقجيشضباطكبارعلموعندما

منالقيادةإليهأسندتالذىكليبروكانبمصرالبقاءفىالحملةنجاحفىلديهمأملكل
حملتهفىإحباطمنالجيشأصابمابعدوخاصةمصرمناالنسحابفكرةأنصار

وتذمرمصرحدودعلىوحلفائهماألتراكوالحتشادالجنودمعنوياتوهبوطالشامعلى
تلكأثرتوقدالفرنسيينضدبالثورةللقيامالفرصوتحينهماالحتاللمنالمصريين
وصلتالتىوالقنوطاليأسحالةفيهوصفلحكومتهتقريرًافكتبكليبرفىالظروف

السيراإلنجليزىالقائدبحضوراألتراكمعالمفاوضاتبابوفتحمصرفىالحملةإليها
أوًالالهدنةعلىواتفقمصرعنالفرنسيينجالءفىللبحث) كمراقب (سميثسيدنى
بكاملفرنساإلىالحملةتنقلبأنالعثمانيةالدولةعننيابةسميثسيدنىالسيروتعهد
العريشباتفاقيعرففيماوذلكتركياحسابعلىإنجليزيةسفنعلىوعتادهاعدتها

ولكنالشرقيةوأخلىقواتهفجمعناحيتهمناالتفاقينفذكليبروبدأ) 1800يناير(
كاناالمتوسطالبحرفىالبريطانيةللقواتالعامالقائدكبثواللورداإلنجليزيةالحكومة
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تقريروقعفقدمعينةالعتباراتمشرفةبشروطالجالءفرصةالفرنسيينإعطاءضد
بمصرالفرنسيينمركزحرجاإلنجليزعرفوبذلكالبريطانىاألسطولأيدىفىكليبر
إضافةتقديميعنىأسلحتهابكامللفرنساوعودتهامصرعنالقواتتلكجالءأنكما

عدميفيدماكليبرإلى" كبث "كتبكلهلذلك. األوروبيةحربهافىفرنسالقوةجديدة
الولذلكاإلنجليزيةالحكومةمنمفوضًايكنلم" سميث "ألنالعريشباتفاقاالعتراف

الجيشتسليمضرورةترىبريطانياأنإلىوأشاركليبرمععليهاتفقبمابريطانياتلتزم
جديدمنقواتهتوزيعإعادةإلىكليبراضطرعندئذحربكأسرىبمصرالفرنسى
.القاهرةوحصن

اتفاقبموجبالفرنسيينأخالهاالتىالمواقعاحتاللإلىسارعواقداألتراكوكان
األعظمالصدريقودهمالقاهرةمنبالقربالمطريةمشارفعلىوأصبحواالعريش
20" (شمسعين "بموقعةهزيمةشروهزمهمللقائهمكليبرفخرجضياباشايوسف

إلىالتسللفىنجحواالمماليكمنمعهمومناألتراكالجنودبعضأنغير) مارس
وحصار) الثانيةالقاهرةثورة (الفرنسيينضدالثورةنارتأجيجعلىذلكوساعدالقاهرة

لهتركبكمرادمعصلحًاوأبرمالموقفلمواجهةكليبرفتهيأالمدينةداخلمنهمبقىمن
حصارًاحولهاوضربالقاهرةإلىوزحفالفرنسيةالسيادةتحتالصعيدحكمبموجبه
وفرضالشامإلىوأرسلوااألتراكعلىفقبضالمدينةاستسلمتوأخيرًاشهرمدةاستمر
العناصربعضبضمجيشهعددفىفزادالحملةمركزبدعموبدأالبالدعلىكبيرةغرامة

األمنأركانوثبتإليهيحتاجبماالجيشلمدالمصانعبعضوأقامإليهالشرقيةالمسيحية
أزهرىطالبفاغتالهأكلهاسياستهتأتىأنقبلحتفهلقى" كليبر "ولكنالبالدفى
كبارأقدممينوالجنرالإلىالحملةقيادةآلتوبوفاته1800يونيو14فى) الحلبىسليمان(

.سنًاوأكبرهمخدمةالضباط

أشدفىالحملةقيادةتولىذلكورغممنهماكفاءةوأقللسلفيهخلفًاأضعفمينوكان
لمعاونةمصرفىعسكريًاللتدخلالفرصةتتحينإنجلتراأخذتفقدحرجًاالظروف
أنوخاصةذلكلتحقيقمناسبةفرصةكليبرمقتلوجاءالفرنسيينطردعلىالسلطان

أنحينفىواستعمارهابمصرالبقاءإلىلميلهيكرهونهكانواوضباطهاالحملةجنود
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الفرصةالنتهازإنجلترافأسرعتفرنساإلىالعودةيريدكانالجيشمناألعظمالجزء
أبىإلىعظيمأسطولحملهاعسكريةقوةفأرسلتالفرنسيينإلىقاسمةضربةوتوجيه

تنقلبحريةوأخرىالشامبالدطريقعنبريةقوةبإرسالالسلطانإلىوأوعزتقير
بإرسالالهندحكومةكلفتكمااإلنجليزيةالحملةلمعاونةقيرأبىإلىالشراعيةبالسفن
القصيرفىفتنزلمصرعنالفرنسيينإقصاءفىلالشتراكجندىآالفسبعةمنحملة
.القاهرةإلىشماًالتزحفثمقناإلىوتتجهاألحمرالبحرساحلعلى

فى" مينو "اتبعهاالتىالعسكريةالخطةوساهمتقيرأبىعنداإلنجليزيةالحملةنزلت
الشرقمناألتراكهجوممنخوفًااإلسكندريةحاميةيعززولمقواتهوزعفقدإنجاحها
.حركتهموفقإاليتحركالوأنهاإلنجليزمعبتنسيقيعملالعثمانىالجيشأنوفاته
موقعةفىهزمللقائهممينوخفوعندمامقاومةدونالبرإلىاإلنجليزنزلوهكذا

فضرببهالالحتماءاإلسكندريةإلىوانسحب) 1801مارس (قيرأبىقرب" كانوب"
.حولهاحصارًااإلنجليز

الرحمانيةعندالعثمانيةالقوةإلىوانضمتالقاهرةنحوذلكبعداإلنجليزيةالحملةسارت
إلىتصلالمشتركةالقواتكادتوما) ضباطهابينمنعلىمحمدكانالتىالقوةوهى(

يسلمأنالقاهرةحاميةقائدورأىبمقاومتهالهمقبلالأنالفرنسيينأدركحتىالقاهرة
علىوأسلحتهمالفرنسيونالجنودفينقلالعريشاتفاقيطبقأنعلى) يونيو27 (المدينة

ولكنهالمقاومةعلىفصمممينوأماالعثمانيةالدولةنفقةعلىفرنساإلىإنجليزيةسفن
القوةوصلتذلكوأثناءالعريشاتفاقشروطعلى) سبتمبرفى (الصلحطلبإلىاضطر
فىالفرنسيينجالءوتمالقتالفىجديًااشتراكًايشتركفلمالصعيدمنالزاحفةالهندية
فى) مؤقتةبصفة (أوروبافىالحربأنهىالذى" إميان "صلحعقدوعندما1801أكتوبر
.عثمانيةواليةبمصرفرنسااعترفت1802مارس

الفرنسيةالحملةنتائج
الالحربيةالناحيةمننتيجتهاكانتشهوروثالثةسنواتثالثبمصرالفرنسيونقضى

فىتمثلجزئيًاتحقيقًااإلستراتيجىهدفهاحققتولكنهابالشرقيتصلفيماشيئًاتساوى
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األوروبىالصراعفىحققتهاالتىالمكاسبعنوتنازلهاإميانصلحفىبريطانياموقف
.فرنسافعلتكمامصرمنبالخروجوالتزامهافرنساحسابعلى

سطوةعلىالحملةقضتفقدعظيمشأنذاتفكانتلمصربالنسبةالحملةنتائجأما
الذينالمصريينأماموعجزهمضعفهموأظهرتشوكتهموكسرتالبالدعلىالمماليك

مشاركةوأدتالمماليكدونأنفسهمعلىاالعتمادبإمكانهمأن–مرةألول–رأوا
ولحقوقللسلطةنظرتهمتغيرإلىمصرفىنابليونأقامهاالتىالمجالسفىالمصريين
فىبارزأثركلهلذلكفكانالمحكوميننحوالحكاموواجباتالحكامقبلالمحكومين

خروجأعقبتالتىالسنواتفىمعينبطابعحركتهاطبعوفى" الشعبيةالزعامة "توجيه
الشعببإرادةمصرعلىواليًاعلىمحمدتنصيبإلىقادتوالتىمصرمنالحملة
.الوطنيةقيادتهفىممثًال

فيهكانواعميقسباتمنأيقظتهمقدللمصريينالحملةسببتهاالتىالعنيفةالهزةأنغير
ونظمأفكارزادتجديدةومدنيةجديدعصرعلىأعينهموفتحتالوسطىالعصورمنذ

أوروباإلىنظرتهموتحولتالتقدممنفاتهممامبلغفأدركوابهالهمعهدالومنجزات
علىالزمتهمنقصعقدةإلى) الصليبيةالحروبأياممنترسب (باالستعالءشعورمن
إلىدفعتهمولكنهااآلنحتىماثًالأفكارهمعلىتأثيرهازالوالعشرالتاسعالقرنمر

.الحديثمصرتاريخالمحاولةونسجتطاقةمنلديهممابقدرالتخلففجوةسدمحاولة

فبدأتواالستراتيجيةالتجاريةوأهميتهامصرإلىأوروبادولأنظارالحملةلفتتكذلك
جهدًاإنجلتراتألفلم. فيهاالنفوذمنقدرأكبروكسبعليهاللسيطرةالخططترسم

دونهافيهامركزهالتقويةيتصدىمنومحاربةمصرفىللتدخلفرصةكلالنتهاز
نظرفىيمثلونالفرنسيونفأصبحمصرفىاألدبىفرنسامركزفىيؤثرلمذلكولكن

الفنيةالخبرةإلىمصرفيهاحتاجتالذىالوقتحانفلما–الغربيةالمدينة–المصريين
جيوشهاتنظيمفىفرنسيينبضباطسنرىكمافاستعانتفرنسامنالتمستهاالحديثة

منوقانونيينوأساتذةوبأطباءالطرقوشقالرىأمورترتيبفىفرنسيينوبمهندسين
بمصركبيرةجاليةللفرنسيينوأصبح. واإلدارىالتعليمىنظامهالتحديثالفرنسيين

بالصلةالشبهقريبةبمصرفرنساتربطالتىالصلةوأصبحتوالصناعةبالتجارةاشتغلت
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مصرفىالفرنسييناستثمرهاالتىاألموالكثرةيفسروهذا. بتلميذهاألستاذتربطالتى
والثقافىاألدبىالفرنسىالنفوذوظلالسويسقناةومشروعالعامةالديونفىوخاصة

تدريجيًايزيحونهماإلنجليزفبدأ) 1904عام (الودىالوفاقتوقيعحتىقائمًاواالقتصادي
.المجاالتتلكمن

جاؤواالذينالعلماءخلفهماهوآثارمنمصرفىالفرنسيةالحملةتركتهماأهمأنعلى
مصرمواردمناالستفادةعلىالحملةلمساعدة" المصرىالعلمىالمجمع "وكونوا

أسسعلىمصرفىفرنسيةمستعمرةوإلقامةوغيرهاالمؤنمنحاجتهاسدفىالطبيعية
وإليهمللبالدواالقتصاديةوالجغرافيةالطبيعيةاألحوالعنعلميةبأبحاثفقامواراسخة
الخاصةلدراستهموكانواألحمرالمتوسطالبحرينوصلمشروعدراسةفضليرجع

توهمواعندمافيهوقعواالذىالخطأتصحيحبعدالسويسقناةشقفىأثرالقناةبمشروع
.المتوسطالبحرسطحعناألحمرالبحرسطحارتفاع

القديمتاريخهاودراسةلمصرصحيحةجغرافيةخريطةبرسمالعلمىالمعهدقامكذلك
الحملةعلماءأبحاثوطبعتورسمهاوصفهافىأجادواالتىالقديمةاآلثارعنوالتنقيب

المصادرأهممنالكتابهذاويعد" مصروصف "بعنوانمجلداتعدةضمكتابفى
اكتشاففضلللفرنسيينكانكما. عشرالتاسعالقرنمطلعفىمصرأحوالتصورالتى

).القديمةالمصرية (الكتابةرموزوحلرشيدحجر

تاريخفيرجعونالفرنسيةللحملةالثقافيةاآلثارقيمةتقديرفىالمؤرخينبعضويبالغ
الحملةإصدارأنزعمعلىالحملةعهدإلىمصرفىالحديثوالمسرحالحديثةالطباعة
لتلكالتاريخىاألصلهىجنودهمعنللترويحالمسرحيةللعروضوإقامتهمللصحف

تلكتأييدإلىنميلالولكننا. عشرالتاسعالقرنفىشهدتهاالتىالثقافيةاإلنجازات
حائًالاألميةوقفتذلكمنالنقيضعلىبلتؤيدهاالتىالتاريخيةالقرائنلغياباآلراء

للحملةالفرنسيةالجريدةأماالحملةتصدرهاكانتالتىالعربيةبالنشراتاالستفادةأمام
للمصرينمشاهدتهفرصةتتحلمالفرنسىالمسرحوكذلكالمصريينأحديقرأهافلم

كانأنهرغمشاهدهقدأنهيفيدمايوردالفإنهإقامتهخبرإليناينهىالجبرتىأنورغم
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نظنفالعرضُاالمصريينبعضشاهدهإذاوحتىالديوانفىوعضوًاالقدرعظيمعالمًا
.مجتمعهمعلىالغريبة) البدع (بهذهوتأثرواقيمتهأدركواأنهم

إلىجذورهاتمتدمصرفىالحديثةالمرأةتحريرحركةأنالكتاببعضيزعمكذلك
الفرنسيينلنساءالنسوةبعضتقليدمنالجبرتىذكرهماإلىاستنادًاالفرنسيةالحملةعهد
نفورإلىيشيرنفسهالجبرتىأنهؤالءفاتولكنالسلوكفىومجاراتهنالملبسفى

البغاء،محترفاتمنأصًالكنإنهنإلىويلمحالقاهرياتمنالقلةهذهمسلكمنالناس
منإالوتأييداستجابةتلقلمالعشرينالقرنمطلعفىالمرأةلتحريرأمينقاسمدعوةأن

.القليلين

)علمائهموخاصة (المصريينأنظارلفتهوالفرنسيةللحملةثقافىأثرأهمأنوعندنا
أثرتالمصرىالعلمىالمجمعزيارةأنريبوالعلمىتقدممنالغرببلغهماإلى

، وجعلتهعلىمحمدعهدفىلألزهرشيخًاأصبحالذىالعطارحسنكالشيخرجلعلى
والوقوفاإلسالمببالدالنهوضيريدمنكلعلىفرضالغرببعلومالتزودبأنيؤمن

الفكرأسسيضعأنالطهطاوىرافعرفاعةلتلميذهوقدرالغربىالزحفوجهفى
واالقتصادياالجتماعىللتقدمعصريةصيغةعنالبحثحاولالذىالحديثالعربى

.اإلسالمىالمجتمععليهاقامالتىاألسسمعتتعارضالوالسياسى

الحملةقضتهاالتىالثالثةواألشهرالثالثالسنواتتلكغيرتفقداألمركانومهما
علىالسابقةالثالثةالقرونطولالبالدعاشتهالذىالحضارىالركودجومنبمصر

فىمصرشهدتهاالتىالتحديثتجربةأمامالطريقفتحوبذلكالفرنسيةالحملةعهد
.علىمحمدعصر
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التحدىإرهاصات - الثالثالفصل
)1848–1805 (علىمحمدعصر

علىمختلفةقوىثالثالسياسىالمسرحعلىبقيتمصرعنالفرنسيونرحلعندما
األعظمالصدرباشايوسفويمثلهمالبالدعلىالسيادةحقأصحابالعثمانيين: رأسها
الذىالعثمانىاألسطولقائدقبودانباشاوحسينلهمقرًاالقاهرةمناتخذالذى

إخراجفىاألكبرالدورلعبواالذيناإلنجليزفىفتمثلتالثانيةالقوةأما. باإلسكندرية
أمالهمعسكرًاإمبابةمنكيثلوربقيادةاإلنجليزىالجيشواتخذمصرمنالفرنسيين
المماليكمنواألخيرةالثالثةوالقوةباإلسكندريةمرساهاتخذفقداإلنجليزىاألسطول

إلىيتطلعونلذلكوهمبأهلهاومعرفةالبالدبشئونخبرةالقوىتلكأكثريعدونالذين
معحربهمنتيجةأعدادهمتناقصورغمالحملةقبلنفوذمنلهمكانمااستعادة

أعدادهمفىالنقصذلكعوضوافقدالجددالمماليكباستيرادالسماحوعدمالفرنسيين
مناألولىسيرتهمإلىالمماليكوعاد. صفوفهمإلىوضمهمالبدوقبائلمعبالتحالف
.الناسعلىالمغارموفرضالقرىعلىالسطو

المتاجرعلىوالسطوالناسعلىالتعدىمنيكثرون–كذلك–العثمانيونالجنودوكان
العذابالناسسامواالذين) الكفرة (منالبالدخلصواأنهمذلكفىوحجتهموالبيوت
ألولئكيسمحواأنالمصريينعلىحقًاكانذلكوعلىبيوتهمحرمةوانتهكوا

تلكارتكابإلىالعثمانيينالجنودودفع. لألجانببهسمحواممابشيء) المجاهدين(
الضرائبسداداألهالىقدرةوعدمالوالىخزانةإفالسبسببرواتبهمصرفتأخراآلثام
.وكسادقحطمناألخيرةالسنواتفىبهمحلمابسبب

العثمانيينالجنودوتفرقجهةمنبعضعلىبعضهمالمماليكانشقاقبلةالطينوزاد
بينمتصلةعسكريةلمعاركميدانًاالبالدفكانتوأحزابًاشيعًا) المرتزقةمنوغالبيتهم(

واالضطرابالفوضىإشاعةإلىأدىمماالبعضبعضهامعالمتصارعةالجماعات
الشللمنبحالةالقاهرةمدينةفىالوضعذلكفأصابللنهبواألسواقالمتاجروتعرض

.األسواقإغالقنتيجةالتاماالقتصادي
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اضطراباتفترةكانت1805ويوليو1801يونيوبينوقعتالتىالمدةأنوالواقع
القصيرةالفترةتلكفىحكمهاعلىوتعاقبشاملةفوضىخاللهامصرسادتوارتباك

أولئكعلىوكانسجنواأنبعدالباقونوطرداثنانمنهمقتلباشواتثمانيةأوسبعة
الجنودأولئكمستحقاتلتأخرثمنًاحياتهمدفعواوإالالجندرواتبيدفعواأنالباشوات

خزاناتهمافىالباشواتيجدلمولما. والدالةواإلنكشاريةاأللبانمنأخالطًاكانواالذين
منالكثيرعلىفقضواوالمصادرةالقتلأسلوبإلىلجأواالجندباستحقاقيفىما

الخفىالسببولكنالخيانةأوالفرنسيينمعالتعاونبتهمةوالمماليكواليهودالمسيحيين
التىاألزمةلحلثرواتهمعلىاالستيالءهوألرواحهمالتعساءأولئكفقدإلىأدىالذى
الذينالسكانامتعاضالحوادثهذهوأثارتالحينذلكفىالعثمانيةاإلدارةتواجهكانت
فضجواقبلمنعليهكانتمماأسوأإلىبالبالدعودةالعثمانيةاإلدارةعودةفىرأوا

.الرعيةكاهلعنالظلمبرفعتطالبشعبيةهيئاتتشهدالقاهرةوبدأتبالسخط

الشماليةالسواحلحمايةأواحتاللحقلهايكونأنعلىالعزمعقدتفقدإنجلتراأما
أمورلهاخلصتإذاتركيامعالتحالفباستمرارإماوذلكالفرنسيينخروجبعدلمصر
أخفقتإنجلتراأنغير. ذلكعنالعثمانيةالدولةعجزتإذاالمماليكمعباتفاقهاأومصر

1802عامأبرمالذىالعثمانيةالدولةمعالصلحمفاوضاتبدأتفرنساألنالحالتينفى

فىإنجلتراوضعتهاالتىالعراقيلرغمباألستانةنابليونسفير) سبستيانى (جهودبفضل
كلنزلوبهوفرنساإنجلترابينالذكرسالفإميانصلحعقدتم. المفاوضاتتلكطريق
فىبالفعلذلكوتممصرمنبالخروجاإلنجليزوتعهداألثناءتلكفىاحتلهعماجانب

.1803مارس

بتقديموذلكالمماليكمعاالتفاقطريقعنسياستهملتنفيذاإلنجليزاستعدذلكوبعد
تحتمصرحكملهمويتركعنهمالعفوليصدرالعالىالبابلدىوالسعىلهمالعون
المصريةوالسواحلاإلسكندريةإدارةالمماليكتركذلكتحققفإذاالعثمانيةالسيادة

.اإلنجليزأيدىفىالشمالية

الخطةهذهلتنفيذاأللفىبكمحمدالمملوكىاألميرعلىاإلنجليزيةالحكومةواعتمدت
الخطوطلندنفىمعهناقشواالدعوةلبىوعندماإنجلترالزيارةالدعوةإليهفوجهت
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البرديسىبكعثمانألنتغيرقدالوضعكاناأللفىعادعندماولكنالسياسةلهذهالعامة
وبذلكرجالهتصفيةفىنجحااأللفىينافسانكانااللذانالمماليكزعيمابكوإبراهيم
غيرلندنإلىاأللفىسفارةجعلالذىبالشكلمصرأرضعلىالقوىموازينتغيرت
.قيمةذات

القواتقادةأحدعلىمحمدانضماممصرأرضعلىالقوىموازينتغييرعلىوساعد
اإلنجليزيدمنيفلتاألمورزماموبدأكفتهابذلكفرجحتاأللفىخصمهإلىاأللبانية
بالنجاحتكلللممساعيهمولكنمصرعناأللبانالجنودإجالءالعالىالبابمنفطلبوا
إنجلترافكرتالبالدفىالسلطةمقاليديدهفىتتجمعوبدأتعلىمحمدنجمتألقوحين
).سنرىمانحوعلى (مصرغزوفى

انقسامهموهىنفوذهموتقويضقوتهمزوالعلىكثيرةعواملتجمعتفقدالمماليكأما
طريقعنمنهمالتخلصفىالعثمانيةالدولةورغبةلهمالمصريينوكرهأنفسهمعلى

وقررواالعثمانيينمعالقاهرةفىالبقاءالمماليكيأمنلملذلك. غدرًاوقتلهمبهماإليقاع
لهمكانمااستعادةعلىلمساعدتهمبونابرتبنابليونواستنجدواالنهايةحتىمحاربتهم

نابليونولكنمصرفىلبالدهامتيازاتأىعلىذلكمقابليحصلأنعلىسلطانمن
.المماليكلطلبيستجبفلمأخرىسياسيةبمطامعمصرعنشغلقدكان

لواءفيهاعقدحربيةمعاركفىالعثمانيينالجنودمعفاشتبكواالمماليكصبرونفذ
إلىيرجعالنصرذلكفىالفضلوكان. الدلتافىوانساحوا) 1802 (للمماليكالنصر
استجابةالمعركةفىتتدخلفلماالشتباكاتتلكخاللاأللبانيةالقواتوقفتهالذىالموقف

.علىمحمدقائدهالتعليمات

منفعةلتحقيقالظروفمناالستفادةإلىويتطلعكثبعنالحوادثيرقبعلىمحمدكان
بعضهامعتتصارعالقوىهذهيتركوأنالحسمللحظةقواهيدخرأنففضلذاتية

علىالمالئمةالفرصةحانتإذاحتىاآلخردونفريقلمصلحةيتدخلأندونالبعض
.مصربواليةوانفردمنهمبقىمن
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الدلتاإلخالءفاضطروا) 1803 (اإلنجليزرحيلبعدللمماليكبالنسبةالموقفوتأزم
األلبانيةالفرقمنالوالىفطلبطريقهمفىالقاهرةوحاصرواالصعيدصوبواالنسحاب

عجزوعندماالمتأخرةرواتبهمالوالىيدفعحتىالطلبتنفيذعنفامتنعوالقتالهمالخروج
منهبدًالباشاطاهروتوليةمنصبهمنبخلعهقاموااأللبانالجنودطلبتلبيةعنالوالى
المخلوعالوالىباشاخسرويؤيدونكانواالذيناإلنكشاريةالجندثورةذلكعلىوترتب
.منهبدًالواليًاباشاأحمدونصبواباشاطاهروقتلوا

بكإبراهيمأمامالقاهرةفتحاألخيرولكنصفهإلىعلىمحمداستمالةباشاأحمدوحاول
وأحمداإلنكشاريةوطرداألمورمقاليدلتولىودعاهماالمماليكزعيمىبكوالبرديسى

ذلكأصبحعلىمحمدبفضلالقاهرةعلىاالستيالءفىالمماليكوبنجاحالقاهرةمنباشا
تملقإلىولجأواألعيانوالعلماءالمماليكإلىالعثمانيينالقادةأقرباأللبانىالضابط
شعبيةبذلكفكسبالفقراءعلىوتوزيعهاالحكوميةالغاللشونفتحطريقعنالناس
.بعدفيماالحوادثتطويرفىوزنهالهاكانكبيرة

المماليكعلىعلىمحمدأحالهمالمتأخرةبرواتبهممطالبيناأللبانالجنودثاروعندما
فانفجرتالناسعلىجديدةضرائبالبرديسىففرضاألمورمقاليدبيدهمكانالذين

علىمحمدفانتهزالجنودسخطوالتقىالعلماءإلىالجماهيرولجأتبالثورةالقاهرة
وبذلكالصعيدإلىوقواتهماهمابالفرارفالذاوالبرديسىإبراهيممقروحاصرالفرصة
علىالقضاءفىاستخدمهمأنبعد) 1804مارس (المماليكمنعلىمحمدتخلص

.اإلنكشارية

األهالىإليهلجأفقدواحدبعامذلكبعدالسلطةإلىالوصولفىعلىمحمدأملوتحقق
خورشيدالوالىاستقدمهمالذينالدالةالجنودمظالمعنهمليرفعالطوائفوشيوخوالعلماء

السلطانإلىبذلكوكتبوامصرباشويةيتولىأنعلىمحمدعلىالناسوعرض. باشا
.1805يوليوفىمصرعلىواليًاتعيينهعلىفصدق

عنخطورةيقلالموقففىنفسهوجدولكنهاألساسىهدفهعلىمحمدحققوبذلك
إلىوكتبوامصرمنلطردهويسعونالصعيدفىيهددونهالمماليككانإذسابقيه
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لدىسعواكماعلىمحمدضدلمساندتهاستعدادهميبدونالمخلوعالوالىباشاخورشيد
علىمحمدسحبعلىالسلطانوحضاإلنجليزيةالحكومةمساعدةيطلبونإنجلتراممثل
فكانالمتأخرةجنودهرواتبدفعمشكلةواجهتهكذلكمراكزهمإلىوإعادتهممصرمن

فرضفإذاالجنودمستحقاتودفعالمماليكلمحاربةعظيمًاللمالعلىمحمداحتياج
حكيمةسياسةاتبععلىمحمدولكنمنهأعدائهومكنواعليهثارواالناسعلىضرائب
الجنودلتألبمنعًاالمالجمعضرورةواألعيانوالعلماءالمشايخمنألصدقائهفأظهر
األموالعلىعلىمحمدحصلوبذلكالمصريينأعداءالمماليكعلىالنصريتمحتى

المطلوبالماللجمعالجهدبذلواالذينالجماهيرلغضبنفسهيعرضأندونالالزمة
.لمتاعبهمنهايةهذافىأنيظنونوهم

الحكومةوضغطتعلىمحمدضدالسياسيةمساعيهمنجحتفقدالمماليكعنأما
جديدًاواليًايحملعظيمًاوأسطوًالعنهمعفوًاأرسلحتىالعالىالبابعلىاإلنجليزية

محمدفتظاهرسالونيكاواليةإلىعلىمحمدبنقلومرسومًاباشاموسىهومصرعلى
للسلطانالتماسًافكتبواوالعلماءالمشايخحركولكنهالسلطانإرادةعلىبالنزولعلى

بالهدايامحمًالاألستانةإلىإبراهيمولدهعلىمحمدوأرسلالعثمانىاألسطولولقائد
فصدرالحجنفقاتتحملإلىباإلضافةالعالىللبابسنويًاكيسآالفأربعةبسدادووعد

.مصرواليةفىعلىمحمدبتثبيت) 1806نوفمبر (فرمان

بهايستنجداإلنجليزيةالحكومةإلىفأرسلعلىمحمدمناوأةمنيقلعلماأللفىأنغير
المماليكمعباالشتراكتعملجندىآالفستةمنمكونةإنجليزيةحملةبإرسالفوعدته

ضدهالعسكريةالتجريدياتيرسلعلىومحمددمنهورعندوصولهايترقباأللفىفظل
محمدففرح) 1806نوفمبر (البرديسىفماتدورهالحظولعباألخرىتلوالواحدةفتهزم
فخلصت) 1807يناير (األلفىبموتسرورهتضاعفأنلبثوماعظيمافرحابذلكعلى

.القويةزعامتهمالمماليكفقدبعدماعلىلمحمدمصرأمور

مصرفىنفوذهاتثبيتفىاألملإنجلترافقدتحيناألفقفىالحتجديدةأزمةولكن
عنالتخلىعلىالسلطانلترغم) 1807 (تركيامعالصدامإلىفلجأتالمماليكبواسطة
فأنفذتهدفهتحقيقفىفشلأنهغيرالدردنيلإلىأسطوًالوأرسلتلنابليونمحالفته
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حيثرشيدإلىوتوجهتاإلسكندريةنزلت) مارس17" (فريزر "بقيادةمصرإلىحملة
.األهالىيدعلىالهزيمةلقيت

جانبفخافويطاردهمالمماليكيحارببأسيوطوهوعلىمحمدالحملةنبأبلغوقد
العلماءوتركشماًالللزحفتأهبأنلبثماثمالقاهرةإلىالعودةفىوتلكأاإلنجليز
العدةيعدعلىمحمدوشرعالعدوبمحاربةيتعهدواأنبشرطالمماليكمعالصلحيبرمون
بدءمنذعلىبمحمدعالقتهوطدالذىفرنساقنصل" دروفنى "برأىمستأنسًاللمقاومة
رشيدإلىاإلسكندريةمنتوجهتثانيةحملةفىالنصرتحقيقفىفريزروفشلظهوره

.المماليكمساعدةمنيتوقعونهكانوامايلقوالمأنهموخاصة

منخشيةالصلحعقدآثروااإلنجليزأنغيرالحملةلمواجهةبجيشعلىمحمدتوجه
نلسنصلحعقدبعدنابليونمواجهةفىوحدهاأصبحتإنجلتراألنولكنعلىمحمد

شعبيةزيادةذلكعلىوترتب1807سبتمبرفىاإلنجليزفانسحبوفرنساروسيابين
.أوروبافىاسمهوذيوعالبالدداخلعلىمحمد

لمصركوالىمركزهتهددكانتالتىاألخطارمنوتخلصأمورهعلىمحمدسوىولما
استدعىثم" قومه "بلدتهمنأوقرباهذوىمنألشخاصالبالدفىالهامةالوظائفسلم

كبيرًانجاحًافحققالحكمفىعليهمواعتمدالمناصبإليهموأسندبالدهمنوأوالدهأسرته
ونفىاآلخرالبعضعلىبعضهمبتأليبوالمشايخالعلماءصفوففرقأنبعدوخاصة

يخدمالذىبالشكلللبالداالقتصاديةاألحوالتنظيميعيدطفقثممكرمعمرالسيد
.حكمهساندتالتىالفئةمطامعويحققالسياسيةمصالحه

البالداقتصادياتتطوير
حكمهدعائميقيمأنيريدفهوحدودًاتعرفالوأطماعهكبيرًاعلىمحمدطموحكان
تأسيسإلىرمىأنهأىالبالدأمورإدارةبعدهمنوألسرتهلهتكفلجديدةأسسعلى

جيشإقامةعلىلإلنفاقمعينهاينضبالماليةمواردإلىيحتاجالدولوتأسيس) دولة(
حرصكانثمومنالماديةباحتياجاتهاوالوفاءالعسكريةالنظمأحدثعلىمدربحديث
نفوذتدعيمبهدفاالقتصاديةاألوضاععلىجذرىتغييرإدخالعلىعلىمحمد
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األراضىحيازةأوضاعفىانقالببإحداثالتغييرهذاواستهلسلطتهاوتقويةالحكومة
.الزراعية

منوسلطتهاالحكومةنفوذبسطوفىالماليةمواردهزيادةفىعلىمحمدرغبةوكانت
لتثبيت–ذكرناكما–األموالإلىماسةحاجةفىكانفقداالنقالبذلكأسبابأهم

وأنالضرائبمنمعفاةالرزقأطيانأنوجدولكنهنفوذهوتقويةمصرفىمركزه
علىهؤالءنفوذوأناألطيانضرائبمنكبيرًاجانبًاألنفسهميأخذونالملتزمين
محمدألغىلذلكالريففىالحكومةسلطةمحلحلواأنهمحتىكبيرًاشأنًابلغالفالحين

.الرزقأطيانعلىيدهوضعكماااللتزامنظامعلى

ألوالدهالتزامهاأعطىقرية160التزامالباشافألغى1808أغسطسفىاالنقالببدأوقد
التالىالعاموفىأيضًاورجالهألوالدهوأعطاهاالبحيرةالتزاماتألغىكماوأتباعه

الملتزمينلبعضتصرفكانتالتىالمرتباتوهىااللتزامنصفبإلغاءأمر) 1809(
منكغيرهاالوسيةأطيانعلىالضرائبوفرضبأعبائهمقيامهمنظيرالروزنامةمن

امتيازهامنالوسيةأطيانحرمتكماالفائضنصفالملتزمونفقدوبذلكالقريةأطيان
.الضرائبمنمعفاةكانتحينالسابق

الفالحينبعضفآثرالقرىعلىاستثنائيةضريبةعلىمحمدفرض1810عاموفى
قامأنوبعدالتزامهم) سندات (تقسيطمنهمفطلبالملتزمونوتظلمقراهممنالهرب

يعطولمحصصهمعنتعويضًاالبعضوأعطىحصصهممنمنهمالكثيرحرمبفحصها
حصصهمعنالتنازلإلىالملتزمونبعضاضطركذلكتعويضأىاآلخرالبعض

.الضرائبمنعليهمتراكممانظيرللحكومة

علىعلىمحمدواستولىالمماليكعلىالباشافيهاقضىالتى) 1811 (القلعةمذبحةوبعد
.القليلإالالقبلىبالوجهااللتزامأراضىمنيتبقلموبذلكالمماليكالتزامحصص

بيدالوسيةأطيانتظلأنعلىااللتزامنظامبإلغاءأمرًاأصدر1814فبرايروفى
الكتخدالدىواحتجواالملتزمينفثارالضرائبمنإعفائهممعحياتهمطوالالملتزمين

شئونفىفتدخلتبالفالحينمباشرةصلةعلىالدولةوأصبحتنفعًايجدلمذلكولكن
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قريةكلفىذاكأوالمحصوللهذاتخصيصهايحلالتىاألفدنةعددوحددتالزراعة
.التدخلمظاهرمنذلكغيرإلىوالجسورالترعصيانةعلىوأشرفتالقرىمن

مظاهرمنتخلصفقدالمصرىالفالحعلىكبيرأثرااللتزامنظامإللغاءوكان
أطيانفىباألجرالملتزملدىالعمليرفضونكانواالفالحينبعضأنحتىالملتزمين

منيالقونهلماالفعلردبمثابةذلكوكان. النظامإلغاءبعدبأيديهمبقيتالتىالوسية
منهمالحرفوشفيقول: ".......... بقولهذلكالجبرتىويصوروظلمهمالملتزمينعنت

البالدفىبقالكمايشأنتمشغلىفىمشغولأناغيرىانظرروحبأجرتهللشغلدعىإذا
ألوليواجهونأصبحوا" الباشافالحى "أصبحوابعدماولكنهم" الباشافالحينصرناإحنا
عمالأنبعديتبينواولمبوجودهاويحسونالمركزيةالحكومةسلطةقرونمنذمرة

.الملتزمعمالمنبهمأرفقيكونوالنالحكومة

بأسماءمقيدة1813مساحةإجراءبعدالخراجيةاألطيانصارتفقدأمرهمنيكنومهما
كانأفدنةوخمسةثالثةبينيتراوحماأسرةلكلفأعطىالفالحينمنعليهموزعتمن
رهنحق1847نوفمبرفىصدرتالتىالالئحةوأعطتهمبريعهااالنتفاعحقمنهملكل

يمكنالأنهعلىنصتشهودأمامأوشرعيةحجةبموجبللغيرعنهاالتنازلأوأرض
منالبدوكانزراعتهاعلىقادرغيركانإذاإالعليهااليدواضعمناألرضانتزاع
عندإليهيرجعمدموغسندفىالالئحةتلكأباحتهاالتىالتصرفاتمنتصرفكلإثبات

.األرضحولنزاعأىنشوب

فىبهيتمتعكانحقًافقدبلأرضهعلىجديدةحقوقًاالالئحةتلكفىالفالحيكسبولم
وأداءاألرضزراعةعلىمقدرتهمحالةفىلذريتهاألثرتوريثحقوهوااللتزامظل

العرفًابعيدزمنمنذبهايتمتعفكانللفالحالالئحةكفلتهاالتىالحقوقبقيةأمامالها
.العرفبحكمسائدةألوضاعتقنينبمثابةالالئحةصدورفكانقانونًا

باالستيالء1812ديسمبرفىإبراهيمابنهعلىمحمدأمرفقدالرزقألطيانبالنسبةأما
1813عاميكدولمالصعيدفىالعبادةودورالبرأعمالعلىالموقوفةالرزقأطيانعلى

مساحةإجراءوعندالحكومةيدتحتبالصعيدالرزقأطيانجميعكانتحتىغايتهيبلغ
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واقفهاواسمعليهااليدواضعباسمالرزقأطيانسجلتالسنةتلكفىالزراعيةاألراضى
بمراجعةالحكومةوقامتالخراجيةاألطيانكسائرالضرائبعليهاوفرضتوزارعها
وإذاباسمهسجلتفيهاأحقيتهإثباتعليهااليدواضعاستطاعفإذااألراضىتلكسنوات

كماعليهاالحكومةواستولتالخراجيةاألراضىكبقيةالروزنامةلديوانقيدتيستطيعلم
علىووزعتهاالمساحةإجراءعندالرزقأطيانفورالزيادةمنظهرماعلىاستولت
.ثابتًابقىفيهاالوقوفحقولكنلزراعتهااألهالى

مناستنتاجهيمكنماوهواألرزاقبتلكالمنتفعينمحلحلتالدولةأنذلكومعنى
: "........قالإذالخطوةتلكعلىمحتجينجاؤوهالذينالعلماءمعباشاإبراهيمحوار
يقصد (والخزينةاإليراديأكلونعليهاوالنظارخرابًافوجدتهاالمساجدعلىكشفت

وجدتهوالذىالماضيةالسنينفىأكلوهفيماأسامحهمأنويكفيهممنهمأولى) الروزنامة
خربةوهىواسعةأطيانًاالمساجدلبعضوجدتوأنىوزيادةيكفيهمالهأطلقتعامرًا

فرشهأماذلكمثلوأجرتهوإمامنصفانأجرتهواحدمؤذنيكفيهوالمسجدومعطلة
........".سنةكلفىالديوانمنراتبًالهأكتبفإنىوإسراجه

والمحتاجينالمساكينوإطعامالبرأعمالعلىالمرصدةاألطيانمنالباشاموقفأما
وحرمانكامًالاألطيانتلكريععلىالدولةحصولعلىأصرإذتمامًامختلفًافكان

: ".........بقولهعليهموردذلكفىالعلماءشفاعةباشاإبراهيمورفضمنهاأربابها
وعيالهمبأنفسهمويستقلونأبوابهميغلقونأوأكياسهممنبدراهمهميأكلونمايشترون

والديوان.... وإسرافتبذيريفعلونالذىوهذا) ذلك (فيعتادونمعايشهمفىويقتصدون
.........".بهذاأحق

رجالهمنالمقربينعلىأنعمفقدالرزقأطيانمنجديدًانوعًاعلىمحمدواستحدث
التىاألراضىوهى" األبعادية "بأطيانالبدوقبائلوبعضاألجانبوبعضموظفيهوكبار
أنهاعلىاألراضىبتلكالخاصةالروزنامهتقاسيطفىونصالقرىزماممنزائدةكانت

وهى" جفالك "باسماألراضىتلكمنقسموعرفالضرائبمنمعفاةأى" مالبالرزقة"
.أسرتهوألفرادلنفسهالباشاعليهااستولىاألطيانمنواسعةمساحات
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توريثهاحقمالبالبأطيانعليهمللمنعم1837ينايرفىالصادرالقرارأعطىوقد
منوذريتهمالبيضعناقهمإلىفيهاالتصرفانتقلنسلهمانقرضفإنوأحفادهمألوالدهم

حقوقنشأتوبذلكالشريفينالحرمينبأوقافاألطيانألحقتنسلهمانقرضفإنبعدهم
محمدوقصداألوروبيينأواألتراكمنكانواالناسمنمعينةلفئةاألرضعلىثابتة
لهموفرهاالذىبالنظامتربطهماقتصاديةمصالحلهميخلقأنالحقهذابمنحهمعلى

لتلكالتامةالملكيةحقعلىبالحصولالفئةتلكوضعتدعموقدعنهالزودإلىتدفعهم
.1842فبرايرقانونبموجباألراضى

الفالحينوربطللملتزمينواإلدارىاالقتصاديالنفوذعلىعلىمحمدقضىوبذلك
الحينذلكمنذالقرىشيوخدوروبرزالمباشرإشرافهاتحتيعملونوجعلهمبالدولة

القريةطينمساحةمن% 5علىمحمدوأعطاهمالفالحينأمامالحكومةيمثلونفأصبحوا
بالقرىمرورهمعندالحكومةلعمالضيافتهمونظيرالقرىإدارةبأعباءإطالعهمنظير

علىمحمدأوجدكما" المشيخةمسموح "أو" المصطبةمسموح "باسماألطيانهذهوعرفت
طبقةنواةكانواالذيناألبعادياتاصطحابفىتمثلتالريفىالمجتمعفىمتميزةطبقة
.مصرفىالمالككبار

عليهاالمقررةالضرائبأداءعنمسئولةعلىمحمدعهدفىالمصريةالقريةوظلت
كانماوكثيرًاالضرائبتلكسدادفىيتضامنونالقريةأفرادفكانجماعيةمسئولية
تعرضهمخشيةمنهافيهربونقراهمعلىالمقررةالضرائبسدادعنيعجزونالفالحين

آلخرآنمنالتعليماتوصدرت. والغلظةبالقسوةعرفواالذينالحكومةعماللعقاب
بهمالعقوباتأشدوإنزالقراهمإلىوإعادتهم) الفارين (المنسحبينأولئكبمالحقة

.ضرائبهاوأداءاألرضبزراعةوإلزامهم

المواردمنالمزيداستلزمتالمختلفةوحروبهالسياسيةعلىمحمدمشروعاتولكن
ثمرةيعتصرأنالدولةلضرائباألكبرالممولباعتبارهالفالحوكانعليهالإلنفاقالمالية
فىالمصريينللفالحينعلىمحمداستخداموأدىوجهاتهاالحكومةعمالأفواهليسدكبده

القريةوتعينخبراتهاتخرجالتىالفتيةالسواعدلعملاألرضفقدانإلىالحديثالجيش
بجميعالوفاءعنالقرىمعظمفىالفالحينفعجزأموالمنمنهايطلبماسدادعلى
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علىاألموالمنقدرتراكمعليهترتبمماسنويةكضرائبعليهمالمستحقةالمبالغ
ذهنوتفتق" الباقيا "باسموعرفتآخربعدعامًاالمتأخراتتلكمقداروتزايدسنويًاالقرى
الباشاألزم" العهد "بنظامعرفالضرائبلتحصيلجديدنظامابتكارعنعلىمحمد

العاجزةبالقرىيتعهدواأنالقرىشيوخوبعضجيشهوقادةرجالهمناألثرياءبموجبه
يتولونثمواحدةدفعةوبقاياأموالمنالقرىتلكعلىمافيؤدونالضرائبسدادعن

مساحةعلىيدهالمتعهدفيضعحالتهموفقالفالحينمناألموالمندفعوهماتحصيل
تحسنتإذاحتىالماديةمقدرتهموفقللفالحينأخرىمساحةويتركالقريةأطيانمن

لهمتركدفعوهماكلمنهماستخلصإذاحتىفشيئًاشيئًااألرضتركالماديةأحوالهم
األرضمساحةوكانتعهدهمكسابقللدولةضرائبهاويسددونيفلحونهاجميعًااألرض

يحصلأنالمتعهدحقمنيكنولمالعهدةبأطيانتعرفيدهالمتعهدعليهايضعالتى
ماأماأيديهمتحتالتىاألراضىعلىمقررهوماعلىتزيدأموالعلىالفالحينمن

يسخرأنحقهمنكانولكنوحدهيسددهاأنعليهفكانأموالمنالعهدةأطيانعلى
.العهدةأطيانزراعةفىالقريةأهالى

أطيانأموالمنجانبدفععليهمففرضواالفالحيناستغاللفىغالواالمتعهدينأنغير
إلىبالشكوىاألهالىفجأرالقريةأطيانمنبحوذتهمماأموالإلىباإلضافةالعهدة
فىالعدالةمراعاةبضرورةالمتعهدينإلىالمشددةاألوامريرسلكانالذىعلىمحمد

وكثرتصاغيةآذانًاالمتعهدينمنتلقلمالتعليماتتلكأنغيرالفالحينمعالتعامل
البحثفىالبدوبقبائلالدولةواستعانتجماعيةبصورةالقرىمنالفالحينهربحاالت

.المتعهدينإلىوتسليمهمالهاربينالفالحينعن

فقداألموالمنكبيرًاقدرًاالحكومةلخزانةتوفرالالتقليديةبالطرقالزراعةكانتولما
نحواالتجاهفىالرىوسائلتحسينطريقعنالزراعةتطويرإلىعلىمحمدعمد

الترعفشقالحينذلكفىسائدًاكانالذىالحياضرىمنبدًالالدائمالرىتوفير
وترتبسعيدعهدفىإنجازهاتمالتىالخيريةالقناطرمشروعوأقامالدلتافىوالرياحات

من (علىمحمدعهدخالل% 20نحوالزراعيةاألراضىمساحةزيادةالسياسةهذهعلى
).1840عامفدانًا3.856.226إلى1800عامفدانًا3.217.171
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النشاطأوجهسائرعلىعلىمحمدفرضهالذىاالحتكارلنظامالزراعةوخضعت
الباشافكانكبيرًاعائدًاتحققالتىالمحاصيلزراعةالفالحينعلىففرضاالقتصادي

فيهاتجودوالتىالمياهمواردمنالقريبةاألراضىفىتزرعالتىالمحاصيلفىيتحكم
"شون "يودعهاثميحددهاالتىباألسعارالمحصولعلىيستولىثمبعينهامحاصيل
اتسعتالذىالوقتجاءثماألرضعلىالمقررالمالمقدارمنهايخصمأنبعدالحكومة

يزرعهماتحددالحكومةوأصبحتالبالدحاصالتجميعشملتحتىاالحتكاردائرة
النهايةفىتستولىثممحصولكلمنيوزعماومساحةزراعيةدورةكلفىالفالحون

.األرضبهتجودماعلى

لخدمةمسخرةآلةمنهوجعلتالفالححريةالزراعةعلىعلىمحمدسياسةقيدتوبذلك
السكروقصبالقطنزراعةفتوسعتالمصريةالزراعةتطويرإلىأدتمابقدرالدولة
محمدأنشأهاالتىللصناعةالخامالموادتوفيرالمحاصيلإنتاجفىبالتوسعوقصدوالنيلة
.على

برامجتنفيذفىبدأالذىعلىمحمدعهدفىملحوظًاتطورًاالصناعةتطورتفقد
منالفراغبعدحثيثًاسيرًاوسارالنظامىالجيشتكوينمحاولتهعقب1816عامالتصنيع

محمدأدخلهالذىاالقتصاديالنظامذلكواقتضىالسودانغزوومنالوهابيينحملة
بعيدزمنمنذالبالدفىالقائمةالصناعاتالباشايحتكرأنمصرفىتطبيقهوأحكمعلى
الميزانفكرةاألولى: فكرتينيحققحتىجديدةصناعيةمنشآتإقامةمنيكثروأن

.الذاتىاالكتفاءفكرة، والثانيةدولتهلصالحيميلأنيجبالذىالتجارى

الصناعاتعلىاالحتكارتطبيقالباشاذهنفىالفكرتينهاتيناستقرارعلىوترتب
كانالتىالجديدةالكبيرةالصناعاتمنواإلكثارالزمنقديممنبمصرالقائمةالصغيرة
عددحولهاوقامبالسفناألسطوللتزيدالترسانةفأنشأ. المعلىالقدحفيهاالحربىلإلنتاج

سببًاالقاهرةفىوالذخيرةاألسلحةمصانعإنشاءوكان. الملحقةالفرعيةالصناعاتمن
توسيعوكانواألسطولالجيشحاجةلسدالحديدصناعةوتوسعتالمسابكإنشاءفى

القطنيةالمالبسإلىالمحاربةالقواتحاجةالزديادملحةضرورةوالنسيجالغزلصناعة
يخصصبقوةالطرابيش" فارويقة "إنتاجمناألكبرالجزءوكانواألغطيةوالصوفية
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وكانتللعسكرةالالزمةللعباءاتومصبغةمصنعًابهاألحقكماالعسكرىلالستعمال
.الجنودحقائببصنعتكلفالمدابغ

الحروبفتراتفىمعدلهفيزدادالحربىبالطلبمرتبطًاكاناإلنتاجأنريبوال
إدارتهفىتابعًاالمصانعبعضكانوقدأعقابهافىمعدلهويتناقصلهاواالستعداد

وفىالمصانعمنالكثيربإدارةالضباطكباربعضإلىعهدكماالجهاديةلديوانمباشرة
الطلبواختفىكبيرًاتناقصًاالمحاربةالقواتعددتناقصعلىمحمدعصرأواخر

.االضمحاللطريقفىوسارتالصناعةنجمأفلثمومنفجأةالحربى

الضرائبففرضالحكمولىحينقائمةكانتالتىالصناعاتعلىعلىمحمدسيطروقد
مندوبإشرافتحتواحدمكانفىجمعهمأنبعدبهاوالمتجرينبهاالمشتغلينعلى
بالثمناإلنتاجبيعالدولةتحتكرثمومنالمحددبالسعراألوليةبالمواديمدهمكانقبلهمن

علىاإلنتاجمنمعينةحصصوفرضترخيصبدونالسلعةإنتاجحظرمعتحددهالذى
.لشرائهاالقرىشيوخ

مختلفةمناسباتفىبإسهاب) يسميهكانكما (التحجيرأواالحتكارنظامالجبرتىوتناول
وكثرةالنشوقأمربككتخداإلىأنهىاألروامنصارىمنالمتصدرينبعصأنفيذكر

ويجعلواحدمكانفىوصناعهدقاقوهجمعإذاوأنهوالباعةوالدقاقينلهالمستعملين
ناظرًايكونمنالخزينةإلىوإيصالهمالهويجمعرجالهوبضبطبهويلتزممقاديرعليهم

ذلكمنيحصلفإنهبالجماركعنهايعبرونالتىالمكوسأقالممنكغيرهعليهقيمًاأو
بكتابةالحالفىفأمر) علىمحمد (مخدومهإلىأنهاهبككتخداسمحفلماصورةلهمال

علىونادواالصورينبينبخطةخاناذلكعلىناظرًاجعلوهالذىواختاربذلكفرمان
والخططباألسواقجلوسهممنومنعوهمالخانبذلكوجمعوهمالنشوقصناعجميع

يزيدالحددهمعلومبثمنتجارةمنلذلكالمعدالدخانيشترىذلكعلىوالقهمالمتفرقة
ومنعنهينقصوالحددهبثمنالنشوقصناععلىيبيعهوهوسواهيشتريهوالذلكعلى
لخاصةولوالخانذلكعنخارجًانشوقًاسحقأواشتراهأوالدخانمنشيئًاباعوجده
القبليةوالبلدانالقرىلجميعمعينينوعينواماًالوغرموهوعاقبوهعليهقبضوانفسه

قدرًاويعطونهممشايخهاويطلبونالقريةإلىفيأتونالدخانذلكمنومعهموالبحرية
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فهميأخذوالمأوأخذوهفإنبيدهمالذىبالمرسومالمعينبالثمنويلزمونهمموزونًا
.المعينينطريقكراءثمبالمرسومالمعينالقدربدفعملزمون

منالبدوكانالحكومةلحسابتعملالمختلفةالزيوتمعاصركانت1823وفى
الحصرصناعةمنالفالحونمنعكماجديدمصنعإنشاءقبلتصريحعلىالحصول
.صنعهفىالحكومةشرعتعندماالخاصةالسكرمصانعوأبطلتالخاصلحسابهم

الذينالمخبرينلعنتالصناعوتعرضالصناعحريةتقييدإلىاالحتكارنظامأدىوقد
كمافقطلحسابهايعملونأنهممنوالتأكدالصناععلىللتجسسالحكومةاستخدمتهم

منالصناعوحرمالسلطةاستعمالفىوتعسفهماإلدارةرجاللظلمالصناعتعرض
وحملاإلنتاجفىرغبتهمأضعفمماكدهمثمرةفىالتصرفحقومنالكاملةأرباحهم
كماالضمحاللهاالسبيلومهدالصغيرةبالصناعاتبذلكوأضرالعملتركعلىبعضهم
والمكاييلوالمقاييسبالموازيناإلدارةرجالبعضلتالعبالصناعصغارتعرض

تدفعالالحكومةوكانتالصناعأولئكحسابعلىهؤالءفأثرىالكتبةمعبالتواطؤ
كذلكالتسويفذلكبهمفأضرالمقررةمواعيدهافىالحرفألصحابالمستحقةالمبالغ

األسعارارتفاعإلىأدىمابقدرالفردىاالستثمارنموإعاقةإلىاالحتكارنظامأدى
.بالمستهلكواإلضرارالمعيشةنفقاتوزيادة

الجديدةالمصانعفىللعملالبسيطةوالمهنالزراعةمنالعمالتجنيدإلىالوالىولجأ
أربعةيجمعوا "أنالقاهرةفىالحاراتمشايخإلىطلبالباشاأنالجبرتىفيذكرقسرًا
منفمنهميوميةأجرةويأخذواالصناعأيدىتحتليشتغلواالبلدأوالدمنغالمآالف
أهاليهمإلىويرجعونيناسبهاوماالصنعةبحسبالثالثةأووالقرشانالقرشلهيكون
وكانتالجديدةالمصانعفىبالعملوألحقهمالمتسولينبجمعالوالىقامكماالنهارآخر

فىالفرقألنالصناعةفىالعملعلىالحافزإضعافإلىتؤدىهذهاإللزامسياسة
يطلبفكانالمصانعمنالعمالفراروكثرمغريًايكنلمالمجالينبيناألجورمعدالت

معاملةفىالباديةالمساوئترجعوكانتهربواماإذاإليهالرجوعيمكنكفيلتقديممنهم
العسكريينبينمنيختارونكانواالذيناإلدارةورجالالمصانعمديرىقسوةإلىالعمال

.الجندمعاملةفىوالقسوةبالشدةالمعروفون
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ضروبمنضربًافيهاالعملعدوابلعلىمحمدبمصانعيرتبطونالعماليكنولم
تركعلىأجبرواالذينالحرفوأصحابالفالحونذلكفىيستوىالعسكرىالتجنيد

توجيهفىهامًادورًااألجورحركاتتلعبحيثمكفولةالعملحريةتكنفلمدكاكينهم
التىاألجورتكنولمخدماتهمعلىالطلبفيهايكثرالتىاإلنتاجنواحىإلىالعمال

كانواكماالنفقاتلضغطاألجوريخفضونالمصانعمديروكانكمابالذاتيتقاضونها
.العملتركفىالتفكيرعنذلكيثنيهمحتىشهورعدةأجرللعماليؤخرون

علىالباشاودرجمحدودًاعلىمحمدبهماستعانالذيناألجانبالعمالعددوكان
يتممنهمالتخلصكانبلالالزمةالفنيةللمهارةالبالدأبناءاكتساببمجردمنهمالتخلص

.محلهمالحلولعلىالمصريينقدرةمنالتأكدقبلاألحيانأغلبفى

الفحماستيرادإلىاالضطرار: بينهامنشتىعقباتعلىمحمدمصانعواجهتوقد
بأصولإدارتهاعلىالقائمونلجهلنتيجةالمصانعإدارةوسوءأوروبامنوالحديد

–تتكلفالمصانعتلكمنتجاتكانتولهذاذمتهمفسادأوعملهمفىإهمالهمأوالصناعة
.الخارجمناستوردتلوتتكلفهمماأكثر–األحيانأغلبفى

لحمايةالجهدمنبوسعهمافبذلالعقباتهذهعلىيتغلبأنعلىمحمدوحاول
عاليةجمركيةرسومًاالوارداتعلىوفرضاألجنبيةالمنافسةمنالمحليةالمصنوعات

قضىمرسومًا1838عامفىأصدرالسلطانألنطويًالبهااالحتفاظيستطعلمولكنه
يتجاوزالجمركىرسمبعدالعثمانيةالدولةبالدفىبالدخولاألجنبيةللبضائعبالسماح

أسعارانخفاضإلىالمحليةللسلعاألجنبيةالبضائعمنافسةوأدتقيمتهامنبالمائةثالثة
وإلىبلالدولةعليهاتحصلالتىاألرباحقلةإلىوبالتالىالحكوميةالمصانعمنتجات

.للخسارةتعرضها

عاجلربحاجتناءإلىالحديثةالمختلفةالصناعاتإدخالمنيهدفعلىمحمدكانولما
الجيشتخفيضبعدوالسيماأرادماتحقيقمنعجزتعندمابهااهتمامهفقدفقد

المشتغلينعددوتضاءلشأنهاوقلالمصانعمنالكثيرإلىالحاجةفانتفتواألسطول
تتناسبعسكريةبقوةواالكتفاءالجندمعظمتسريحعلىالباشاأرغمأنوبعدفيها
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قدأنهوخاصةتدهورهاإلىأدىممابالصناعةاهتمامهوفقدللبالداالقتصاديةوالموارد
علم (العثمانيةوالدولةإنجلترابينعقدتالتىالتجاريةالمعاهدةتنفيذ1842عامبدأ

بلدأىفىمباشرةاألهالىمنيشتروابأناإلنجليزللتجارالحقأعطتوالتى) 1838
التفككفىاالحتكارنظامبدأالمعاهدةهذهوبتنفيذوصناعتهمأرضهممنتجاتعثمانى
.الصناعةبهولحقت

سنواتخمستمضتكدولم1816عاماالحتكارنظامعليهاطبقفقدللتجارةبالنسبةأما
وكانتوغيرهاواألرزوالكتانوالنيلةوالسكرالقطنتجارةعلىمحمداحتكرحتى

إلىفيصدرونهاباإلسكندريةالمقيميناألجانبللتجاروتبيعهامخازنهاتودعهاالحكومة
المواردقوامأصبحتحتىوفيرًاربحًاالحكومةعلىاالحتكاراتهذهودرتالخارج
.علىمحمدعهدفىالمالية

اإلقامةإلىخاصةواإلنجليزعامةاألجانبالتجارمنعددًاالقطنتجارةجذبتوقد
البيعحركةاشتدتولماوالتجارالحكومةبينالصفقاتتعقدكانتحيثباإلسكندرية

عامومنذ" التجارةديوان "هىعليهالإلشرافخاصةإدارةعلىمحمدأنشأوالشراء
الطريقةهذهأنالحكومةوجدتباإلسكندريةللمزايدةتعرضالصفقاتأصبحت1835
أوالقطنمنكمياتالخارجإلىيرسلالباشاكاناألحيانبعضوفىلهاربحًاأكثر
منكبيرًاجزءًاوكانالمدافعأوالسفناستيرادمقابلالمحاصيلمنغيرهاأوالقمح

الرىألعمالالالزمةاآلالتوخاصةالحكومةلحسابيأتىمصرإلىالواردات
.واألسطولالجيشومعداتوالمصانع

الشرقبينالعبورلتجارةكمركزأهميتهالمصريعيدأنعلىعلىمحمدعملكذلك
وتيسيروالسويسالقاهرةبينالصحراوىالطريقإصالحبفضلذلكفىووفقوالغرب

وتنظيموالنيلاإلسكندريةبينالمحموديةترعةوحفرربوعهبيناألمنوبسطفيهالسفر
هذهبفضلعلىمحمدنجح" المرورديوان "الغرضلهذاخاصةإدارةبإنشاءالنقلحركة

منوكثيرالبريدإليهفتحولوالغربالشرقبينالبرىالطريقإحياءفىاإلصالحات
خطإنشاءبعدفيماالطريقهذانجاحفىوزادوالشرقأوروبابينالمسافرين
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قناةحفرتمأنإلىعلىمحمدخلفاءعهدفىالحديدىالسويسالقاهرةاإلسكندرية
.والغربالشرقبينالتجارةإليهافتحولتإسماعيلعهدفىالسويس

منفكانالخارجيةوالدولمصربينالتجاريةالعالقاتتنشيطعلىعلىمحمدعملكان
تحتكرهاأنعلىمصرإلىمنتجاتهاورودتشجيعوالسودانالعرببالدفتحدوافعأهم

إماواألجانبالمصريينللتجارالمصريةالسوقفىببيعهاوتقومالمصريةالحكومة
مصربينالتجاريةالعالقاتكانتوإذاالخارجإلىإلرسالهاأومصرفىالستغاللها
علىمحمدنجحفقداالحتكارسياسةمنالقوافللنفورعهدهاسابقإلىتعدلموالسودان

.البنتجارةاحتكارمنالطائلةاألرباحوحققالعربوبالدمصربينالتجارةتنشيطفى

بينالمعقودةالتجاريةالمعاهدةنفذتعندما1842عامقائمًاالتجارىاالحتكارنظاموظل
وبيعهاالبضائعاستيرادفىالحقللتجارأعملتالتى1838عامالعثمانيةوالدولةإنجلترا

أهلمنيشترواأنوفى% 5قدرهجمركىرسمدفعبعدالعثمانيةالدولةبالدجميعفى
رسمدفعبعدالخارجإلىويصدرونهاوالصناعيةالزراعيةمنتجاتهممباشرةالبالدهذه

معمناظرةمعاهداتبعقداألخرىاألوروبيةالدولسارعتوقد% 12قدرهجمركى
.العثمانيةالدول

الحكومةويحرمالتجارىاالحتكارلنظامحدًايضعمصرفىالمعاهداتهذهتنفيذوكان
المعاهداتتلكلتنفيذيأبهلمعلىمحمدولكنإيراداتهامنهاممصدرمن–بالتالى–

علىلمحمدالسلطانمنحهاالتىالفرماناتوفىالسلطانوبينبينهالحربانتهتحتى
األخرىالدولمعالعثمانيةالدولةتعقدهاالتىالتجاريةالمعاهداتأنعلىنص1841
إلغاؤهاتمحتىتدريجيًاالتجاريةاالحتكاراتيلغىعلىمحمدفبدأمصرعلىتسرى
.1842عامجميعًا

األجانبالتجارأصبحفقداالقتصاديمصرتاريخفىجديدعهدفاتحةذلكوكان
الذىبالربحالفالحونوأحسمحاصيلهمالفالحينمنليشترواالبالدداخلفىيتوغلون
للبالدالرئيسىالمحصولأصبححتىزراعتهعلىفأقبلواالقطنزراعةمنيجنونه

.األخرىاألوروبيةالبالدإلىعنهاإنجلتراإلىصادراتهوزادت
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الحكمنظام
الغايةهذهتحقيقواقتضىمصرفىوألسرتهلهدولةتأسيسإلىيطمحعلىمحمدكان

المماليكتصفيةفتمتالبالدفىاألمورمقاليدعلىتسيطركانتالتىالقوىمنالتخلص
علىجذريًاتغييرًاأدخلثمالعثمانيةالدولةمعأمورهالباشاوسوىالشعبيةوالقيادات
المصرىالمجتمعمنالقوىتلكجذوراجتثاثقصدفيمابهقصداالقتصاديةاألوضاع

أمأتراكًاكانواسواءحكمهعليهااعتمدالتىالوافدةاالجتماعيةللقوةجديدةمصالحوخلق
لإلدارةيحققالذىبالشكلوالحضرالريففىاالجتماعيةالقوىتوزيعوإعادةأوروبيين
.جميعًاالقوىهذهعلىالتامةالسيطرة

اتسممحكمإدارينظامإلىعلىمحمداستنادلوالليتمكانماالتغييرهذاأنوطبيعى
البالدأنحاءجميعفىهيبتهاوبسطالحكومةكلمةإعالءعلىيحرصالمطلقةبالمركزية

وبينبينهتحولالتىالحواجز–رأينامانحوعلى–فأزالساكنيهاجميعوعلى
الحكومةلسلطاناألقاليمفىاإلداريةالوحداتوأخضعمباشرةبالشعباالتصال

.المحليةاإلداريةالهيئاتتطويروأهملالمطلقالمركزية

إرادةإلىمردهمصرفىفالحكمشديدةأوتوقراطيةالحكمفىالمركزيةبتلكويرتبط
والبسيطةالجليلةالمسائلشتىفىالبتعلىحريصًاعلىمحمدكانثمومنالحاكم

"معينة "الباشانظمالغرضولهذاالخارجيةوالسياسةالحكمنواحىبمختلفالمتعلقة
واألكراداألرمنمنبهمالذومناألتراكمنالتقليديةاإلداريةالكفاياتلهاوجلب

.الفنيةالخبراتذوىاألوروبيينبعضجانبإلىوغيرهم

خطةفتتبعاإلداريةالناحيةمنذاتهامكتفيةتكونأنيقتضىحديثةدولةبناءأنغير
فأوفدتالحكومىالنشاطنواحىشتىفىالعملبعبءتضطلعإداريةكوادرإليجاد

منالبدوكانوفنيةإداريةكفاياتمنالحكومةتحتاجهماإلعدادالخارجإلىالبعثات
منإليهميسندماإدارةعلىالموظفينأولئكخاللهامنيتدربإداريةمؤسساتإيجاد
المسائلفىالمشورةلتقديمعلىمحمدأنشأهاالتىالمختلفةالمجالسكانتثمومنأعمال

النموفرصةالمجالستلكإعطاءعلىعلىمحمديعمللموإنوالعسكريةاإلدارية
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فهوهواهوفقويبدلفيهايغيرفكانوضعهاوتدعيمسلطاتهاتوسيعخاللمنالذاتى
.بمشورتهاويهتمنشاطهايعيدأخرىوتارةيلغيهاأويوفقهاأولهايعدتارة

معيتناقشعلىمحمدكانحيثالقلعةومقره" العالىالديوان "المجالستلكأولوكان
كتخدا "الديوانرئاسةوتولىتنفيذهافىيشرعأنبالحكومةالمتعلقةالشئونفىأعضائه

الحكمشئونكافةلتشملتمتدواسعةسلطاتولهالباشاوكيلبمثابةكانالذى" بك
".المعاونةديوان "أحيانًاوسمىالخديوىبالديوانبعدفيمايعرفالديوانذلكوأصبح

كديوان" ديوان "أومجلسصورةفىحكوميةإدارةلكلفروعتدريجيًاتظهروبدأت
المدارسوديوانالخارجيةوالشئونالتجارةوديوانالبحريةوديوان) الحربية (الجهادية

أوالعالىللديوانفروعبمثابةالدواوينتلكوكانتواألشغالاألبنيةوديوان) التعليم(
.الخديوىديوان

موظفىكبارعضويتهفىضمالذىالمشورةمجلسعلىمحمدشكل1829عاموفى
156أعضائهعددوبلغباشاإبراهيمبرئاسةالمصرىالقطروأعيانوالعلماءالحكومة

كبارمن99واألقاليممأمورىمن24ووالعلماءالموظفينكبارمن23منهمعضوًا
حدودفىمحضةاستشاريةاسمهمنيتضحكماالمجلسسلطةوكانتالبالدأعيان

بهايتقدمالتىالمقترحاتفىفينظرالعموميةواألشغالوالتعليمباإلدارةالمتعلقةالمسائل
كلواحدةمرةلالنعقادويدعىإليهتقدمالتىالشكاياتفىينظركماالباشاأواألعضاء

ينفرطثمجلساتعدةيستغرققدالذىاألعمالجدولفىالنظربعدإالينفضوالعام
يلزمماثمةيكنولمدعوتهعلىمحمدشاءإذاكاملعامبعدإاللالنعقاديدعىفالعقده

أجهزةحتىأوالنيابيةالمجالسبعيدأوقريبمنيشبهالفهوقراراتهبتنفيذالوالى
رجالكباربرؤوسيدورماعلىالوالىمنهايطل) نافذة (مجردولكنهالحكوميةالرقابة
.أمرًايحزمأوقراريتخذعندمايستلهمهاقدأفكارمندولته

"العالىالمجلس "دعاه1834عاممجلسًاعلىمحمدشكلوتنوعهاالحكمشئونوبتعقد
الجامعشيخيختارهماالعلماءمنواثنينالمصالحورؤساءالدواويننظارمنيتألفكان

الحساباتكتابكبارمنوكاتبينالقاهرةتجارسريختارهماالتجارمنواثنيناألزهر
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واألعيانوالتجارالعلماءمماثلةعضويةومدةإقليمكلعنيختاراناألعيانمنواثنين
الذى" الشورىمجلس "الختصاصاتمماثلةالمجلسهذااختصاصاتكانتواحدةسنة
إلىأوفدتالتىاألولىالعلميةالبعثةخريجىأحدإلىرئاستهوأسندتعليهسابقًاكان

).بكشكرىعابدى (وهوفرنسا

بلونمنهاكليختصدواوينعنهابدًالويقيمالمجالستلكيلغىأنعلىلمحمدعنثم
حصر1837عام" السياستامة "بـعرفتإداريةالئحةفأصدروالفنىاإلدارىالنشاطمن

:هىدواوينسبعةفىالسلطةفيها

لهوكانتوالخارجيةالداخليةالحكومةشئونفىبالنظرواختص: الخديوىالديوان1.
عدافيماوالشكاياتالخصوماتفىوالفصلالجنائيةالدعاوىتشملقضائيةسلطة

مصلحةمنهاالحكوميةالمصالحمنعددعلىاإلشرافلهوكانالشرعيةالدعاوى
والقوافلوالسلخانة) الباشامطابخ (العامروالكيالرالملكىوالمخبز) المبانى (األبنية

المالوبيتوالروزنامةالملكيةوالمستشفياتبوالقوترسانةالمواشىوديوان
ترعةومهماتالنبىوأثرطرةومحاجرالمرمروجبالوالتمرخانةواألوقاف

.باإلسكندريةاألحكاموأموروالبريداألمتعةوخزينةالمحمودية

وجزيرةالمديرياتبحساباتيختصأحدهما: قسمينإلىوينقسم: اإليراداتديوان2.
واإلسكندريةالقاهرةبحساباتيختصواآلخروالسودانوالحجاز) كريت (كريد

بمفتشىيعرفونمفتشونالقسمينلهذينفكانوالزماماتوالمقاطعاتوالجمارك
.اإليراداتلمتابعةاألقاليم

البريةالقواتأمورفىالنظريرجعوإليهالجيشبأمورويختص: الجهاديةديوان3.
وأشوانالبارودمعاملالمهماتومخازنالعسكريةوالمستشفياتوتدريبًاتسليحًا
.وإدارةفنيةنواحىمنبالجيشيتصلماوكلوالمخابزالعسكريةالمؤن

منالبحريةبالقواتيتعلقماوكل) األسطول (الدونانمةبأمورويختص: البحرديوان4.
.اإلسكندريةترسانةإدارةيتولىكماومهماتوتدريبوتسليحتنظيم
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والقناطرالتعليميةاألدواتومخازنوالتعليمالتربيةبأمورويختص: المدارسديوان5.
الهندسيةاألمورومصلحةالمصريةالوقائعجريدةوتحريربوالقومطبعةالخيرية

.بشبراالباشاقصروإسطبالت

يتصلماكلفىبالنظرويختص: المصريةوالتجارةاإلفرنكيةاألمورديوان6.
.ومشترياتهاالحكومةمبيعاتوتسويقاألجانبومعاملةالخارجيةبالعالقات

فيهااإلنتاجعلىواإلشرافالحكوميةالمصانعإدارةويتولى: الفاوريقاتديوان7.
.بهاالعملنظموتحديد

عنأسبوعيًاتقريرًاللباشايقدمأنالسبعةالدواوينتلكمنديوانكلناظرعلىوكان
تتضمنسنويةوميزانيةالحساباتتفتيشإلىبحساباتهشهريًاوكشفًاديوانهأحوال

.والمصروفاتاإليرادات

المجلس (أهمهاجديدةمجالسثالثةالدواوينتلكإلىعلىمحمدأضاف1847عاموفى
المسائلفىبالنظراختص) الوزراءمجلس (الحكومةرئاسةبمثابةوهو) الخصوصى

إلىرئاستهوأسندتالحكوميةاإلداراتبجميعالخاصةوالقوانيناللوائحوإعدادالهامة
باشاوأحمد) علىمحمدحفيدباشاحلمىعباس (الكتخداعضويتهفىوضمباشاإبراهيم
.الحقانيةجمعيةرئيسبكوحسن) الباشاصهر (يكن

الجمعية (أو" العمومىالمجلس "واألهميةالترتيبحيثمنالخصوصىالمجلسويلى
الخديوىالديوانووكيلالماليةمديرمنيتكونمجلسوهوالماليةبديوان) العمومية

لطيف (الفاوريقاتومفتش) بكباسيليوس (الحساباتومدير) بكأدهم (المدارسومدير
العمومىالمجلسوينعقدالحكومةدواوينأقالمورؤساء) بكحافظ (الجفالكومفتش) بك

الخصوصىالمجلسإليهيحيلهاالتىالحكومةشئونفىللنظرأسبوعيًااألقلعلىمرتين
ليصدرالباشاإلىأحيلتالقبولالقتفإذاالخصوصىالمجلسإلىبقراراتهويرسل

.بتنفيذهااألوامر
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عضويتهفىويضمالثغرشئونفىبالنظرويختص" اإلسكندريةعمومىمجلس "أخيرًا
الضبطيةومأمورالتجارةديوانوناظرالبحريةديوانوناظراإلسكندريةديوانناظر

).األسطول (الدونانمةووكيلالترسانةوناظرالجماركوأمين) الشرطة(

األقاليمإدارةعنأما
منمديرونإداراتهايتولىمديرياتسبعإلىعلىمحمدعهدفىمصرقسمتفقد

:كالتالىوبيانهااألتراك

.والجيزةوالقليوبيةالبحيرةمديرية1.

.والغربيةالمنوفيةمديرية2.

).الدقهلية (المنصورةمديرية3.

.الشرقيةمديرية4.

األقاليممديرية "سميتثم) الجيزةجنوبىإلىالمنياجنوبىمنالوسطىمصرمديرية5.
.والمنياوالفيومسويفبنىوشملت" الوسطى

.وجرجاأسيوطوتشملقبلىوجهأولنصفمديرية6.

.حلفاوادىحتىوتمتدوإسناقناوتشملقبلىوجهثانىنصفمديرية7.

سمىفقدالمراكزأما) أخطاط (أقسامإلىوالمراكزمراكزإلىمديريةكلوقسمت
عدةيشملالقسموكانالنظاراسماألقسامحكامعلىأطلقحينعلىبالمأمورينحكامها

ورشيدالقاهرةأما) . القرية (الناحيةعائالتأبرزبينيختارشيخمنهالكل) قرى (نواح
.األخرىالمديرياتعنبذاتهامستقلةإداريةوحداتتشكلفكانتودمياط

ديوانإلىأسندتالتىالقضائيةاالختصاصاتمنإليهاإلشارةسبقتماعداوفيما
كانحتىالتقليدىالقضائىالنظامعلىجذرىتغييربإدخالعلىمحمديقملمالخديوى

بالنظراختصتالتى" الحقانيةجمعية "سميتجديدةقضائيةهيئةأنشأعندما1842عام
التجاريةالمنازعاتفىبالفصلاختصالذىالتجارةومجلسالموظفينكبارجرائمفى
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منالمحكمةتلكوتشكلتاألجانبوبينبينهمأوالبعضوبعضهمالبالدأهالىبين
أبناءمنهمخمسةالتجارمنأعضاءوثمانيةوكاتبكاتبوباشرئيسونائبرئيس
واآلخربالقاهرةأحدهماالنوعهذامنمجلسانهناكوكاناألجانبمنوثالثةالبالد

.باإلسكندرية

)عشرالتاسعالقرنأواخروحتى (علىمحمدعهدفىالكبرىالدولةوظائفوكانت
آسياأتراكمنأخالطًاتضمكانتالتىالتركيةاألرستقراطيةعلىوقفًاتكونتكاد

وكانواألرمنوالشواماألكرادإلىباإلضافةوالشراكسةوتونسوالمغربالصغرى
لتضلعهمالخارجيةواألمورالماليةاإلدارةمناصبعلىالغالبينهمااألخيرانالعنصران

التمسكسوىالعناصرتلكبينيجمعيكنولماألجنبيةللغاتوحذقهمالماليةاألمورفى
للحديثلغةالتركيةواتخاذالتركيةالحياةبأساليبواألخذالتركيةوالتقاليدبالعادات
للغةوإجادتهمثقافتهملهمهيأتالذينالمصريينبعضالفئةتلكوتضمنتوالمعاملة

كانعددهمأنغيرالبالدإدارةفىوالمشاركةالكبرىالوظائفولوجفرصةالتركية
جواريهممنيزوجونهمفكانواالتركيةبالصبغةصبغهمعلىالحكاموحرصمحدودًا

منوكانالتركيةالحياةوأساليبالعاداتيألفواحتىوالشركسياتالتركياتالمعتقات
.الكبرىالمناصبلتولىمؤهًاليصبحالمصريينمنالشرفبهذايحظى

الخارجيةالسياسة
لحرصونظرًاالداخليةالسياسيةلألوضاعانعكاسًاالخارجيةعلىمحمدسياسةوكانت
فقدبعدهمنوذريتهيحكمهالعثمانيةالدولةنطاقفىمصرىكيانخلقعلىعلىمحمد
مناعترافًاوتنتزعالكيانلذلكالضماناتتكفلخارجيةسياسةيتبعأنعليهلزامًاكان

عنتبحثوأخذتمصرأمريعنيهاأصبحالتىاألوروبيةالدولومنالعثمانيةالدولة
.أرضهافىلهاقدمموضع

الوالةشأنذلكفىشأنهعثمانىكوالى1805عامفىمصرباشويةعلىمحمدتولى
طوالعلىمحمدظلوقدحكمهافىعنهلينوبوامصرإلىالسلطانيرسلهمكانالذين
الوهوالسلطانوبينبينهالعالقةفىحدثتالتىالتطوراترغم" عثمانيًاواليًا "حكمه

طوالظلأنهوالواقعخاصةخارجيةسياسةلنفسهيكونأنالمركزهذافىيستطيع
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فىيمثلهيكنفلمالخارجيةالسياسةبهايمارسالتىالسياسيةاإلدارةمنمحرومًاحكمه
العواصمفىيمثلهمنلهيكنولملهوكيلأى" كتخدا "سوى) األستانة (القسطنطينية
.األوروبية

بذلخاصةخارجيةسياسةلنفسهيرسمأنعلىمحمداستطاعذلكمنالرغموعلى
أوالسلمىبالضغطسواءلهاالنجاحأسبابوتوفيرتحقيقهاعلىللعملحكمهطوالجهده

أولهاالعسكريةالقوةوتوفيرالبالدإصالحفىالمتصلةبجهودهوسواءالعسكرى
خارجيةسياسةرسمإلىعلىمحمددعاوقداألوروبيةالدوللدىالسياسيةبمساعيه
علىاألوروبيةالدولضغطاشتدادوظهرضعيفةإمبراطوريةفىواليًاكانأنهخاصة
أمالكهاالقتحامالمشروعاتعشراتووضعتعشرالثامنالقرنفىالعثمانيةالدولة

.معهمصرسيجرفالعثمانيةالدولةانهيارأنعلىمحمدوأدرك

الوالياتفىلنجدتهالسلطانأوامرتلبيةإلىاضطرهالعثمانيةالدولةضعفأنكما
علىالعالىالبابسيادةإلنقاذالمصريةالمواردعلىمحمداستخدموهكذاعليهالثائرة
.والمورةوكريتالعرببالد

الفرصةلهيتيحالضعففهذاالدولةضعفمنليفيدالجهدبذلعلىمحمدأنعلى
بناءمنالعرببالدحروبفمكنتهالسلطانوبموافقةاإلمبراطوريةداخلفىنفسهليقوى

جيشهإليهانزلالتىالميادينأولالمورةحربوكانتاألحمرالبحرفىلهأسطولأول
.األوروبيةالصناعةدورفىبناهالذىأسطولهفيهاواشتركالجديد

علىحاكمًافأصبحالمصريةالحدودخارجباالتساعالضعفهذاأغراهذلكمنوأكثر
يبسطأنإلىاالتساعبهذاعلىمحمدورمىبالعربيةالناطقةالعثمانيةالدولةبالدأهم

إمبراطوريتهبالدمنيجعلأنوإلىالقديمةالتجاريةللطرقالمؤديةالمنافذعلىسلطانه
يعوضوبذلكبعضًابعضهايكملاقتصاديةوحدةوالشامالعربوبالدوالسودانمصر

.والرجالالمالفىوحدهاعليهااعتمادهويخفمصرمواردفىالنقص

ويولىالسلطانفيعزلالعثمانيةالدولةضعفيستغلأنفىماوقتًاعلىمحمدفكركذلك
الحاكمةالعثمانيةباألسرةيحتفظوبذلكعليهوصيًانفسهمنويقيمالصبىابنهمكانه
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وبذلكسياستهاويوجهشئونهايسوس–نفسهالوقتفى–ولكنهاإلمبراطوريةوبوحدة
.شبابهايجدد

التىاإلمبراطوريةوتلكواإلنشائيةاإلصالحيةجهودهأنيعلمكانعلىمحمدولكن
إلىسبيلوالالسلطانإدارةعلىمعلقبعدهمنأسرتهومصيرالشخصىومركزهكونها

لهايتيحخاصًاكيانًامنحهاأساسعلىالعثمانيةبالدولةمصرعالقةبقرارإالضمانه
.النموواطرادللتقدمالفرصة

ويخلصعنهايستقلفهوالعثمانيةالدولةخارجالكيانهذاينالأنفىعلىمحمدفكر
العاجزةالضعيفةالدولةهذهمصيرمنبملكهيسلموبذلكبهاتربطهالتىالقيودمننفسه
واإلدارىاالقتصادينشاطهأمالكهفىيتابعأنويستطيعاألوروبىالضغطأمام

أمالكهعلىبالسيادةتتمتعلدولةيؤديهاجزيةأوالسلطانتبعيةتقيدهأندونوالحربى
الكيانهذاينالأنإلىعلىمحمدسعىاالستقاللهذاتحقيقدونالظروفحالتفإن

علىاالسميةالعثمانيةالدولةبسيادةمعترفًايظلأنذلكويعنىالدولةداخلالخاص
العالىالبابويمنحهأسرتهفىوراثيًاحكمهايكونأنعلىاألخرىوأمالكهمصر

.بإدارتهاواستقاللهفيهاحكمهلبقاءالكافيةالضمانات

الدولةمنهاتتألفالتىالمجموعةفىعضوًامصربقاءأنيدركعلىمحمدوكان
لمالعثمانيةالدولةألنعداهاماترجعالمزاياهذهإنبلمزايامنيخلوالالعثمانية

علىجميعًااألوروبيةالدولاتفاقعدمبفضلماعداهاإالالوقتذلكإلىبكيانهاتحتفظ
غربدولسياسةفىاألساسيةالمبادئمنظلالذىالمبدأهذاذلكعنونتجاقتسامها
عثمانيةواليةباعتبارهاومصرالعثمانيةالدولةأمالكلسالمةالدولضمانةوهوأوروبا

.العامةالضمانةهذهمنتفيدأنتستطيع

أكملتهاإذاإالتفيدالوحدهاالضمانةهذهأنالوقتنفسفىيدرككانعلىمحمدولكن
فقدفيهيعيشالذىالعصرخطورةتمامًايعرفكانعلىمحمدألنذلكنفسهامصرقوة

سنواتومنذوالبعيدالقريبالشرقبالدفىاألوروبيةالدولةأطماعبجالءظهرت
أنمصرعلىالسيادةصاحبةالدولةتستطعولمواإلنجليزالفرنسيونمصرعلىتصارع
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يطرقوناإلنجليزعادسنواتبضعوبعداإلنجليزمنحربيةبمساعدةإالالفرنسيينتجلى
اإلماراتعلىالروسضغطاشتدفقدالشرقفىأمااحتاللهاويحاولونمصرأبواب

أمامتنهارالهندفىاإلسالمىالحكمبقاياوبدأتقزوينبحرجنوبالواقعةاإلسالمية
.الجزائربأرضالفرنسيوننزلأفريقياوفىاإلنجليزىاالستعمارتقدم

لمأوروباأننحوها، حقيقةاألوروبيةالسياسةأعينالفرنسيةالحملةفتحتفقدمصرأما
أوأموال–العصرذلكفى–لألجانبيكنمباشرة، فلممصالحمصرفىبعدلهاتنشأ

ويكونذلكبعدستتكونالتىالمرافقتلكمنغيرهاأوصحفأومدارسأوشركات
علىمحمدأحياهالذىالبرىبأوروبا، والطريقمصرعالقاتتقريرفىقوىأثرلها
قدالسويسقناةتكنللتجارة، ولمأساسيًاطريقًايكنلم) األحمروالبحرمصرطريق(

.بعدشقت

التدخلعلىوتحملها–وقتئذ–األوروبيةالدولتغرىتكنمصر، فلماقتصادياتأما
لتبتاعالمصريةالسوقإلىتتجهأخذتقدإنجلتراكانتالداخلية، وإذاالبالدشئونفى

.كبيرًاربحًابيعهمنمختارًا، ويجنىإليهايبيعهعلىمحمدكانفقدالقطن

بماتنبأوجهودهإصالحاته، فهذهسياستهبتأييداألوروبيةالدولإقناععلىمحمدويحاول
السياسةقيودمنالبالدوتحررتيداهأطلقتإذاالبالدإلنهاضبهيقومأنالحاكميستطيع

فىنفسهالسلطانأصابمماأكثرمصرفىالنجاحمنأصابالعثمانية، ولقد
علىالبالدقدرة، وإنماوحدهالحاكمإرادةمرجعهليسالنجاحالقسطنطينية، وهذا

بسطوقداألولالطرازمنحديثةدولةمنهاتجعلبأنالكفيلةالكافيةبمواردهااالنتعاش
األجانباستقبالوأحسنالمدارسوأسسالمصانعوأنشأالبالدفىاألمنعلىمحمد

أهلمنوكوناألوروبيةللتجارةالبرىالطريقومهدحكمهفىباألوروبيينواستعان
فىالعثمانية، فإنالدولةعلىخطرهاالدولتخشىأنينبغىالحديثةحربيةقوةالبالد
شاهداألخيروالمورةالعرببالدفىالسلطانخدمةفىأباله، وماللسلطانقوةقوته
سبيلهفى، وخسرمالهمنلهوأدىجيشهلهقدم: شئكلللسلطانقدملقد. ذلكعلى

.شيئًاالسلطانمنينل، ولمأسطوله
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ماعلىتوافقأنأولهما: األمرينأحدنختارأن–إذًا–األوروبيةالسياسةأمامكان
واالستقاللالعثمانيةالدولةعنفتحهاالتىوالبالدبمصراالنفصالمنعلىمحمديطلبه

العثمانية، وأنالسيادةتحتكانتكمامصرتبقىأن: وثانيهماسيادةذاتكدولةبحكمها
العثمانيةالوالياتمجموعةداخلخاصًاكيانًالهاتجعلالتىالحقوقبعضذلكمعتمنح

التقليديةسياستهاتنبذأنالدوليقتضى–تامًااستقالًالمصراستقاللأى–األولواألمر
ذلكفىجديدةدولةبقياماالعترافأساسهاجديدةسياسةلهاوتتخذالعثمانيةالدولةبإزاء
يحسببريةبقوةالقديمة، وتتمتعالتجارةمنافذعلىالمتسلطاألوسطالشرقمنالركن

فرنساوخاصة–األوروبيةالدولولكن. األطماعقوىحاكم، ويتزعمهاحسابلها
أن، كمااالنتعاشعلىالعثمانيةالدولةقدرةفىبعداألملفقدتقدتكنلم–وإنجلترا

أىالشرقفىاألوروبيةللمصالحتحملال–ضعفمنعليههىبما–الدولةتلك
–أهمتكنلمإن–أهممنواليةمصرأنتغفلأنيسعهاالاألوروبيةوالدول. تهديد

محمد، وتحدىعليهباالنقضاضويغرىيضعفهعنهانفصالها، وأنالسلطانواليات
تكن - حدودهعلىمتربصةتقفأجنبيةدولةمساعدةينشدأنإلىيضطرهإياهعلى

روسياترياأنوفرنساإنجلتراتخشاهماأشدوكان–العثمانيةالدولةفىتقليديةأطماعها
.البسفورعلىأقدامهاوطدتوقد

"قوميةثورة "أنهعلىالسلطانضدعلىمحمدقيامإلىتنظرأنتودالاألوروبيةوالدول
فىكثيرةأخرىشعوبستفعل، وكمااليونانفعلكمااألجنبيةالسيادةمنالتحررتبغى

يكنلمعلىمحمدالعثمانية، ألنللدولةالخاضعةأوروبابالدمنغيرهاوفىالبلقان
فى) قوميًا (تطلعًايعكسولمشعبيةإرادةمنينبعلممصرفىنظامهأنمصريًا، كما

إسالميًاشعورًاالعربىوالشرقمصرفىالجماهيرعلىالغالبالشعوركانوقت
.محضا

علىمحمديفخرالتىاإلصالحاتبقيمةتقتنعلم–خاصةوإنجلترا–أوروباأنكما
والتجنيد، وأقرالسخرةإلى، وساقهكدهثمرةمنالفالححرمأنهترىبصنعها، فهى

علىمحمدقدرواالذيناألوروبيينمنالمعتدلينأنبل. البالدموارد، واحتكرالرق
، وأنبشخصهيرتبطمصرفىشئكليرونالبالد، كانواإنهاضفىبنجاحهواعترفوا
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حياةعلىسياستهاتبنىالالسلطة، والدولمناختفائهبمجردتختفىقداإلصالحاتتلك
.اللهشاءماإلىفباقيةاألممأمازوالإلىمصيرهم، فاألشخاصاألشخاص

أواألوروبيةبالسياسةيصطدمالأنعلى–حكمهطوال–حريصًاعلىمحمدظلوقد
بإزاءوموقفهااألوروبيةالدولحسابهمنيغفلأنيستطيعالأوروبية، فهوحربيةبقوة

العالقاتإقراريتمبأنيرحبكانأنهخاصة، بلومصرعامةوالشرقالعثمانيةالدول
ينالأنإلى، ويسعىالشأنصاحبةاألوروبيةالدولمنبرضاالمصرية–العثمانية
بإزاءلمصرضمانةالموافقةهذهمنليتخذالنهائيةالتسويةعلىالدولهذهموافقة

.أخرىناحيةمنالعثمانىوالتدخلناحيةمناألوروبيةالمطامع

أماممنتواجههبريطانياوينشدها، فقوةالبريطانيةالصداقةقيمةيقدرعلىمحمدكان
الهندفىالبريطانىاالستعمارحيثخلفالمتوسط، ومنالبحرفىالسيادةلهاحيث

–علىمحمدنال، وقدالعربى) الفارسى (والخليجاألحمرالبحرفىالبريطانىوالنفوذ
،مرضاهم، وتعهدأسراهمرداإلنجليز، حينتقدير–1807عامفريزرحملةأعقابفى

بأنفيهتعهدالشرقيةالهندشركةمعاتفاقًا، أقر1810عاموفى. معهمباالتفاقوبادر
الذيناإلنجليزمنالمسافرينعلىرسومًايجبىالوبأنمصرتجتازالتىالقوافليحمى

إذااإلنجليزيةوالممتلكاتالرعاياحمايةعلىقائمًايظل، وبأنالشخصىبمتاعهميمرون
علىمحمد، أظهراليونانحربأثناءوفى. العثمانيةوالدولةإنجلترابينالحربقامت
إنجلتراتقديربذلكينالأنآمالالمورةمنفانسحبإنجلتراصداقةينالأنفىرغبته
على، وتوافقالعرببالدفىتوسعةتعارض، والأسطولهحجمزيادةعلىفتعينه

حولالفرنسيينبمفاوضاتهلإلنجليزيلوحعلىمحمدعادثم. العثمانيةالدولةعناستقالله
يبدىذلكخالل)، وفى1830عام (الجزائرفتحفىمعهمباشتراكهالخاصعرضهم

تركيافى: الشرقفىالروسىالنفوذوقففىمعهمللعملاستعدادهلإلنجليزعلىمحمد
بالروسأتىالذىهوعلىمحمدتوسعأنينسىأنيستطيعالبلمرستونولكنوفارس

سىسكلةهنكيارمعاهدةفىالروسىللنفوذالعثمانيةالدولةالقسطنطينية، وأخضعإلى
إنجلتراقوةعلىباالعتمادمعالجتهبلمرستون، فيفضلالروسىالخطرأما). 1833عام(

وطريقاألحمرالبحرطريقالهندإلىالتجاريةالطرقفىبالدهمركزتقويةفىالحربية
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العثمانية،الدولةمعالتحالفالتقليدية، فينبذإنجلتراسياسةمنيغيرأن، علىالفرات
.علىمحمدقوةمثلالقدركففىمصيرهاناشئةقوةإلىوينضم

–احتل، الذىعلىومحمدإنجلترابيناالصطدامإلىتؤدىأنالسياسةهذهكادتوقد
األحمر،البحرومدخل) الفارسى (الخليجنحوسلطانه، ومدالفراتعلىموقعًا–ماوقتًا

.عدن–قصيرةلفترةعسير، واحتلفىقواته، وانتصرتوالقطيفالحسالهوخضعت
ولكن. الودشعائرفارسشاهبادلعندماناحيتهمناإلنجليزتوجسمنعلىمحمدوزاد

منتعدهاكانتمناطقفىعلىمحمدلتوسعحدوضعفىنجحتاإلنجليزيةالحكومة
.نفوذهامناطق

إنجلتراجعلت–األوروبىالسلمتهديدمنالخوفإليهامضاف–كلهاالعواملهذه
القوةالعثمانية، وردالدولةسالمةعلىالمحافظةإلىالراميةالتقليديةبسياستهاتتمسك

.نفسهامصرداخلإلىالمصرية

مصراحتاللعلىأقدمتفقد: أخرىنظرةالعثمانيةالدولةإلىتنظرفرنسا، فكانتأما
وزرائهاأحدإرسالعنتتورع)، ولم1830 (الجزائرفاحتلتعادت)، ثم1798(

الماليونعليهوعرضعسكريةبعثةعلىلمحمدوقدمترأسًااإلسكندريةإلىالمفوضين
استقبالأحسن: الودصالتأقوىالفرنسيينعلىمحمدقرضًا، وبادلالفرنسيون
إلى، وأرسلوالجيشالتعليمفىالفرنسيةوالنظمباللوائحواستعان: حكومتهفىالفرنسيين

–تخشىالشرقية، وكانتسياستهافىمترددةكانتفرنساولكن. الطالبأكثرفرنسا
لبسطالفرصةروسيا، ويمنحاألوروبىالسلمعلىمحمدتوسعيهددأن–كإنجلترا
بينالنزاعيحلأنتميلالفرنسيةالسياسةكانتالعثمانية، ولهذاالدولةعلىسيطرتها
بينهمااالتفاقيتمأندونيحولماهناكوليسوالتراضىباالتفاقعلىومحمدالسلطان

.بذلكالدولةرأسًا، ومواجهة

فرنساانفراددون، والحيلولةعلىمحمدمركز، وتحديدالروسىالنفوذتحطيمأجلومن
بينالنزاعمسألةتحويلعلىاإلنجليزيةالسياسة، عملتالعالىالبابوبينبينهبالتوسط

النفوذلضربالسعىهذافىأوروباوشاركتها. أوروبيةمسألةإلىوالسلطانعلىمحمد
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، وهماالدولمعباالشتراك–الوقتنفسفى–علىمحمدمصلحة، ولتحقيقالروسى
، وشاركتهاالدولإلىوانضمتغرضهافرنساعلىفوتتروسياولكنمتناقضانهدفان

محمدبينالمباشراالتفاقلمنع) 1831 (العالىالبابإلىالمشتركةالمذكرةإرسالفى
.والسلطانعلى

، ماالشرقفىأوأوروبافىسواء) يوليوملكية (الفرنسيةالملكيةالسياسةضعفولكن
مجمع–لندن–فىإنجلتراوتزعمت. المشتركالدولىالعملمجالعنأبعدهاأنلبث

الدولعلىالمحافظةمبدأعلىتقوم)، وهى1840يوليو (لندنمعاهدة، أعلنتالدول
يمتاز، ولكنهعلىمحمدإليهيتطلعكانعمابكثيريقلمركزًامصرإعطاءمعالعثمانية

،أسرتهفىوراثيًامصرحكمعلىمحمدفيعطى. األخرىالعثمانيةالوالياتمركزعن
منهنزعتأيامعشرةمدةفىذلكرفض، فإذاحياتهمدى) فلسطين (الشاموجنوب

أيضًامصرمنهنزعتأخرىأيامعشرةمدةالرفضاستمرالشامية، وإذااألراضى
.إخضاعهعلىالعثمانيةالدولةالدولوأعانت

عقدينفرطأنأملعلىاإلنذارطابعاتخذتالتىالتسويةهذهعلىمحمدورفض
يخشىكانفيليبلويسالملك، ولكنلتأييدهفرنساتتحرك، وأناألوروبىالتحالف
، وانتهىالشامفىالمصرىالحكمالمصرية، وإنهارالسواحلوحوصرتالحربويالت
،األوروبىالمجتمعإلىفرنسا، وعودةالوراثىمصرحكمعلىمحمدبقبولاألمر

.لندنمعاهدةعلىالمؤسس) 1841يونيو (المعدلالفرمانالسلطانوأصدر

قوانينهاعليهاالعثمانية، تسرىالدولةمنجزءمصرأنالنهائيةالتسويةوأكدت
أنمصرلوالىيجوز، والالسلطانجيشمنجزءمصر، وجيشالدولمعومعاهداتها

،علىمحمدألسرةمصرحكمالتسوية، ومنحتالسلطانبموافقةإالحربيةسفنًايبنى
يؤدىأنبعديراهماوفقالبالدمواردفىالتصرفحقسوىعلىلمحمديبقلموبذلك

.للدولةعليهالمفروضةالجزية

منانتهتعندما1914ديسمبر18حتىقائمة–أساسهافى–التسويةهذهظلتوقد
التىالتعديالتبعضعدامصر، فيماعلىالبريطانيةالحمايةبإعالنالفعليةالناحية
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ظلتالقانونية، فقدالناحيةمن، أماإسماعيلالخديوىعهدفىمصروالىحقوقوسعت
فىمصرعلىسيادتهاعنتركياتنازلتحتىبمصرتركياعالقةتحددالتسويةتلك

.1923عاملوزانمؤتمر

علىمحمدعهدفىالثقافيةالحياة
مصرشهدتهاالتىالتغيراتأهممنعلىمحمدأقامهالذىالحديثالتعليمىالنظامكان
فىتقوضقدالتعليمىالنظامهذاكانعشر، وإذاالتاسعالقرنمناألولالنصففى

األسسمنالكثير، وظلإسماعيلعهدفىاالزدهارإلىعادوسعيد، فإنهعباسعهد
علىاألثرأقوىتركتطويلةزمنيةلفترةقائمًاعلىمحمدعهدفىالتعليمعليهاقامالتى
.مصرفىالتعليمنظم

يدلالذىالدقيقبالمعنىتعليمىنظامبمصريكنلمالحكمعلىمحمديتولىأنهقبل
والكتاتيببالمساجدالملحقةالمدارسوبعضاألزهرسوىثمةيكنالتعبير، فلمهذاعليه

تعليمية،وحدةمنهابينها، ويجعليصلنظامذاتتكنلمجميعًاوالقرى، ولكنهابالمدن
أهلتعليمعلىتقومأناستطاعتأنهاورقابتها، علىالدولةسلطانعنبعيدةكانتكما

العربيةواللغةوالقرآنالدينعلومفشملتباألزهرالدراسةطويلة، وتنوعتقرونًاالبالد
فى) العلم (صيانةفىالفضللألزهركانولقد. أحيانًاوالرياضياتوالمنطقوالفلسفة

يفقدبدأاألزهراألخرى، ولكناإلسالميةالبالدفىالفتنأهواءبهعصفتأنبعدمصر
شأنهااستقاللها، واضمحلمصرفقدت، حينالعثمانىالعهدفىالعظيمالعلمىمكانه

قراءةعلىاألزهرفىالدراسةاإلسالمية، واقتصرتالثقافةمراكزأقوىمنكمركز
ذلكعلماءفقدعنها، وبذلكوالتقريرتحشيهاأووتذليلهاوشرحهاواللغةالدينكتب

األطفالتحفيظعلىهمهاقصرتفقدالكتاتيبواالبتكار، أماالسبقعلىالقدرةالعصر
.والكتابةالقراءةيتعلمونكانواطريقه، وعنالقرآن

إداريوتنظيموعسكريةاقتصاديةلنهضةجديدةدعائمبضععلىمحمدبدأإذاحتى
علىمحمد، وقدراإلصالحاتهذهعلىللقيامالبالدأبناءبعضإلىبالحاجةجديد، شعر

منوالضباط، وأنوالمهندسيناألطباءإعدادفىاألزهرعلىاالعتمادالعبثمنأن
تلكلتحقيقالعملإلىأدائهاعلىعكفالتىسياستهعناألزهريحولأنالعسير
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بماالعلماءحفيظةإثارةخشىعلىمحمدالجديدة، ولعلالدولةبحاجاتللوفاءاألغراض
:القديمةالدراسةمعاهديتركأن، فآثرالناسسوادعندالدينىللشعورإثارةمنذلكيتبع

منآخرنوعًابجانبها، وينشئيشاءونالذىالتعليمالناسفيهاليصيبوالكتاتيباألزهر
،جنبإلىجنبًاالتعليممنالنوعانعاملوهكذا. جديدةونظمأسسعلىالعلممعاهد

.الزمانمنردحًامصرفىوالتعليمالتربيةمهمةواقتسما

نظمتالتىاللوائحصدرت1826عامكانإذابسيطًا، حتىالحديثالتعليمىالنظاموبدأ
، والصيدلة، والوالدة،كالطب (والخصوصيةوالتجهيزيةاالبتدائيةمراحلهفىالتعليم
، والمحاسبة، والمشاة،، واأللسنوالعملياتالبيطرى، والمهندسخانة، والزراعةوالطب

شورىديوانفىالتعليميةاإلدارةالحرب)، ونظمت، والمدفعية، وأركانوالفرسان
.التعليميةوالخططوالمناهجاللوائح، ووضعتالمدارسديوان، ثمالمدارس

العثمانية، وبداالمصريةالتسويةتمت1841عامطويًال، ففىيدملمالتنظيمهذاولكن
والضباطالجنودمنكبيرعددتسريحذلك، وتالواالقتصاديالسياسىاالستقرارمنعهد
علىمحمدرأىالعسكرية، فقدباألغراضمجموعهفىمرتبطًاالتعليمىالنظامكانولما
الرغبةالجديدة، وأهمهااألحواللمراعاةالنظامهذافىالنظرإعادةالضرورىمنأنه
وأهم1841عامفىللمدارسوضعالذىالجديدالتنظيمجاءهناومن. النفقاتضغطفى
والمدارسالحربيةالمدارستالميذعددوإنقاصاالبتدائيةالمكاتبأكثرإلغاءفيهما

علىالمدارسوديوانالترجمةقلموتنظيمالتالميذمرتباتاألخرى، وإنقاصالخصوصية
.جديدنحو

األخيرةالسنواتفىنجدأننا، غيرعلىمحمدعصرنهايةحتىقائمًاالترتيبهذاوظل
إلىكلهاترمىشتىمظاهر–القصيرإبراهيمحكمذلكفىبما–العصرذلكمن

فىوالتجديدالتدريسطرقالتالميذ، وفىحياةفىكالتجديد: الحديثالتعليمفىالتجديد
تعليمفىجديدةأساليبفيهتجرب) نموذجى (مكتبإنشاءذلكومن. الدراسةمناهج

حكم، ولكنالتعليملتيسير" الملة "مكاتبإلنشاءأساسًااتخذتنجحتإذا، حتىاألطفال
.المشروعيتحققأنقبلانتهىإبراهيم
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نشأواالتىاألوساطمنالبالدأبناءانتزاععلىتقومكانتالتعليمفىعلىمحمدوسياسة
العسكريةبالصبغةيصطبغكانمعينلنظام، وإخضاعهمالمدارسفىواحتجازهمفيها
، فقدالقائمللنظاموالعسكريةاإلداريةالكوادرتوفيرالطالبإعدادمنالغرضكانولما

يغرسنحوعلىاالجتماعية، وتنشئتهمجذورهممنالطالبانتزاععلىالباشاحرص
تركية"، وأوقع "أسماءإلىالتالميذأسماءالباشاغير، بلمواطنيهمعلىالتعالىروحفيهم

كانثمومن. القديمةبأسمائهمالطالبينادونالذينوالمدرسينالطالبعلىالعقوبات
ولىالباشابشخصتعلقهم، فيزيدمواطنيهممنمنزلةأرفعأنهمعلىيربونالتالميذ
.شهريةرواتبلهمويدفعوالكساءالغذاءلهميقدمكان، الذىنعمتهم

فىيعملكانفيها، ولكنهوالتعليمالمدارسإدارةفىباألوروبيينعلىمحمداستعانوقد
الشبابإرسالهذلك، ومناألجانبعلىاعتمادهيطولالأنعلى–نفسهالوقت

التعليمتحسينعلىأثرهايقتصرلمالعلميةالبعوثوهذه. أوروبافىللدراسةالمصريين
البالدمرافقعلىوالقيامالحكوميةاإلدارةتحسينفى، والمشاركةمستواهورفع

عنأثرًايقلالاجتماعىتأثيرإلىكلههذايتعدىوإنماواإلداريةوالحربيةاالقتصادية
طريقعناألوروبيةبالثقافةيتصلالمصرىالمجتمعبدأالسابقة، فقداألغراض
محمدعصربعديتدعماالتصالهذانرىالعلمية، وسوفوالبعوثالحديثةالمدارس

األجنبية، وإنشاءوالمدارسالصحفكانتشارأخرىعواملالتعليمإلىتضافحينعلى
منذلكغيرإلى.. مصرإلىاألجانبهجرة، وازديادالسويسقناة، وشقالشركات
.بالغربالصلةأواصروثقتعوامل

تعليم–األولىللتعليمإهمالهعلىمحمدعهدفىالتعليمىالنظامعلىيؤخذكانوإذا
التعليميةالنهضةالحكومة، وقصورإليهتلجأكانتالذىالعلمى) التجنيد (وذلك–الشعب
المدرسةبينجميعها، والتباعدالمصريةالحياةنواحىفىتتغلغلأنعنالحديثة

مكانًاالحديثةالمدارسفىأصابتالعربيةاللغةأنننسىالأن، فينبغىوالمجتمع
العربيةوبينبينهاتقطعتقدأجيالمنذكانتبعلومتتصلاللغةهذهممتازًا، فبدأت

والتاريخوالرياضياتوالفلكوالهندسةالطبفىالكتبوألفت، فترجمتالصالتأسباب
خريجىمنعلىمحمدكونهالذىالترجمةلقلموكانالعسكريةوالعلوموالجغرافيا



حامدعباسرءوفعشرالتاسعالقرنفىالمصرىالمجتمعتطور

75www.RaoufAbbas.org

جهد–الطهطاوىرافعبكرفاعةالكبيرالمصرىالعالمتالمذةوهم–األلسنمدرسة
.العربيةاللغةإلى–خاصةوالفرنسية–األوروبيةالمؤلفاتنقلفىكبير

ويمثلالحديثةمصرفىالعظيمةالنهضةأبو) 1873–1801 (الطهطاوىرفاعةويعد
اآلدابمباهجفىالمصريةاأللبابباريز، ومناهجتلخيصفىاإلبريزتخليص: كتابه

بباريسأقاموقدالحديثةمصرفىالسياسىالفكرتاريخفىأساسيةتحولنقطةالعصرية
والجغرافيةوالميثولوجيااليونانيةوالفلسفةالقديمالتاريخفى)، وقرأ1836–1831(

الثامنالقرنفىالفرنسيةالفكريةباالتجاهات، ألمنابليونوحياةوالمنطقوالرياضيات
إلىتراثهاينقلأنلهاالستنارة، وقيضحركةبآثارالطهطاوىتشبعكلهولهذا. عشر
تكافؤعلىسنتالتىالفرنسيةالدستوريةالمبادئبهرته، فقدالحديثالمصرىالفكر

منأولرفاعةكان، ولذلكوالواجباتالحقوقفىالمواطنينبينوالمساواةالفرص
الدينىالتسامحفكرةاالستنارةحركةفالسفةمن، وأخذاإلنسانبحقوقالمصريينعرف
.الوطنفىاألخوةأساسعلىالدينىوغير

ينتمىليبرالىآراءليستبالدولةالمتصلةالطهطاوىرفاعةآراء، فإنكلهذلكورغم
بسلطة، يتمتعلديهتقليدية، فالحاكمإسالميةمجموعهافىهىعشر، بلالتاسعالقرنإلى

رفاعةأفكاركانت، وبذلكعليهوالقائمينللقانوناحترامًايبدىأنبشرطمطلقةتنفيذية
.الغربىالليبرالىالتقليدى، والفكراإلسالمىالفكربينللتوفيقمحاولةأولتمثل

يزكىأن، دونوتثقيفهممواطنيهتقدمإلىيسعىكانأنه، بمعنىلوطنهمحبًارفاعةوكان
القديمة،مصربأمجادكبيرحدإلى، وتأثرعلىمحمدأسرةمحلالحكمفىحلولهم
الوطنتمجيدإلىدعوتهثم، ومنعربىالمصرىأساسعلىالوطنوتصور

وحبالوطنتعبيرىتواردعاطفية، وكثرةبلغةالوطنية، وتعريفهبهالمصرى، وتغنيه
التاريخية، فهىالناحيةمنومستمرًامتميزًاكتابًاتمثللديه، فمصركتاباتهفىالوطن

األساسيةالعناصرعلىاحتوائهابحكمللفخرمصدرالفراعنة، وهىلبالدشرعىوليد
بإمكانأنيرىوكاناالقتصاديواالزدهاراالجتماعيةاألخالقحيثمنللحضارة

مصرفقدانالفراعنة، ويرجععهدفىعليهاكانتالتىمكانتهاتستعيدأنالحديثةمصر
.األجنبىالحكمإلىوازدهارهالفضائلها
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هوعندهالفضيلةالتربوية، فمفتاحأفكاره" والبنينللبناتاألمينالمرشد "كتابهوتضمن
ثالثةالمساواة، لتحقيققدمعلىكالصبيانالبناتتتعلمأنضرورةرأىالتربية، ولذلك

ممارسةمنالمرأةصالحة، بتمكينتربيةاألوالد، وتربيةالمتجانسالزواج: أهداف
فىوالنميمةالفراغحياةالمرأة، وتجنبمؤهالتهنطاقفى، كلبالرجلأسوةالعمل
تعددأما. العامةللحياةالمرأةبخروجالمطالبةحدإلىيذهبلمالطهطاوىولكن. الحريم

أنبشرطإالبهيسمحلماإلسالمأنالقوليؤيدأنه، غيرممنوعيعتبرهالفهوالزوجات
مجردالالشخصيةتكوينالتربيةغايةأنالطهطاوىويرى. زوجاتهبينالزوجيعدل
أهميةتقديرعلىالتالميذتحملأنيجبالمعرفة، وإنهامنبكميةالطالبعقلحشد

هوالذىالوطن، حبذلككلوواجباتها، والصداقة، وفوقالجسدية، والعائلةالصحة
.متمدنمجتمعبناءمحاولةعلىللناساألكبرالدافع

تأثيرهامتد، بلالحديثالمصرىوالفكرمصرعلىالطهطاوىرفاعةفكريقتصرولم
أفكارمنجانبًاالتونسىباشاالدينخيرفاستوحىبمصرالمحيطالعربىالعالمإلى

اللبنانيينالمفكرينكتاباتعلىالبارزاألثراألفكارلتلككانكماالطهطاوىرفاعة
أجلمنالمقتبسالغربىوالفكرالمورثاإلسالمىللفكرالموائمةلفكرةتصدواالذين
–الصددهذافى–تقدمًاأكثرتعدكتاباتهمكانتالعربية، وإنلألمةجديدمستقبلبناء
.الطهطاوىأفكارمن

العصرحصاد
النظمواالجتماعية، وفىاالقتصاديةالحياةفىالتجديدبدايةعلىمحمدعصرشكللقد

النظامجوهرمن–مصرتاريخفىمرةألول–علىمحمدغيراإلدارية، فقد
النشاطأوجهعلىظلةفىالدولة"، سيطررأسمالية "بنظاميشبهمافطبقالقائماالقتصادي
–قبلمنإليهأشرناالذىالنحوعلى–األرضحيازةنظامفعدلالمختلفةاالقتصادي

البالد،فىاألمورمقاليدعلىتسيطركانتالتىالقديمةالطبقةتصفيةحققتبصورة
هؤالءمركزتدعيمفىالرغبة، وحملتهوألسرتهلهبالوالءتدينجديدةطبقةمحلهاأحلت

تدعيمعلىالرغبةتلك، حملتهبالدهمغيربالد–الغالبفى–كانتالتىالبالدفى
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الملكياتنشوءأمامالبابفتحمماالزراعيةاألراضىعلىالفرديةالملكيةحقوق
.الكبيرةالزراعية

دعائمتقويضفىإالينجحلمالصناعةعلىعلىمحمدأدخلهالذىالتجديدأنغير
ارتباططبيعية، ألنبصورةصناعىتطويرركيزةيضعأنلهيقدر، فلمالحرفطوائف

أدىكذلكذاتيًانموًاالصناعةنموفرصةمنحدللتجارةعلىمحمدبمشروعاتالصناعة
كانالتىالتجارطائفةعلىالقضاءمنعليهترتبللتجارة، وماعلىمحمداحتكار

تسيرمحليةجوازيهلبورنواةتكونأن–النموفرصةلهاأتيحتلو–بمقدورها
منذلكعلىيترتببماالملكية، وتدعيمالصناعىالتطورنحوللبالداالقتصاديبالتطور
اجتماعيةتغيرات

، فقدوأبقىأقوىللبالد، كاناإلدارىالنظامعلىعلىمحمدتركهالذىاألثرولكن
دواوينشكلعلىاإلدارةالبالد، ونظمأنحاءجميععلىالمركزيةالسلطةفرض

بصورة–النظامهذااستخدامالحديثة، واستمراإلداريةبالنظمذلكفىمتخصصة، متأثرًا
الخديوىعهدفى1878عاممصرىوزراءمجلسأولشكلحتى–بأخرىأو

.إسماعيل

أولوضعفىالفضللهكان، فقدعلىمحمدعصرنهايةفىالتعليمانكماشوبرغم
عهودفىمصرورثتهاالتىاألوضاعلمصر، رغم) عصرى (علمانىتعليمنظام

.البالدإلىالحديثةالمعرفةبنقلالفرصة، وهيأالتخلف

استغرقالذىعصره، فكانالحديثالعصرأعتابعلىمصرعلىمحمدوضعوبذلك
أنماطاستمرتالتى–الوسطىالعصورمنانتقالمرحلة، بمثابةالقرننصفقرابة
أىيلحقهاأندونرتيبةفيهااإلداريةوالنظموالثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةالحياة
ومااالقتصاديالواقعفىتغيرمنبهامتازالحديثة، بماالعصورإلى–ملموستغير
تنتمىالتىاالجتماعيةوالطبقاتالفئاتاضمحاللفى، وتمثلاجتماعىتغيرمنيتبعه
اتجاهمنبهعرفتجديدة، وماغيرهااجتماعيةوطبقاتفئات، وازدهارالقديمالنظامإلى
ذلكنتيجة–الدولةوظيفةعلىطرأالذى، والتطورالدينىللتعليموإهمالعلمانىثقافى
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وإنتاجرقابةجهازإلىالرعيةمناألموالتحصيلوظيفتهجلجهازمن–كله
.الوقتنفسفى) خدمات(و

بالدرجةحديثًامصلحًا، ثماألولىبالدرجةشرقيًاتركيًاكانعلىمحمد، فإنذلكورغم
فى، فنالحظوغاياتهوطبيعتهوتربيتهتفكيرهفىعثمانيًاتركيًاكانأنهبمعنى. الثانية

،السلطاناتساعإلىالمؤامراتتدبيرفىالمهارةمنالمعروفةالتركيةاألساليبتصرفاته
وسائلهبينكبيرتناقضثمةبالرعية، فكانبالسلطة، واالستبدادباالستئثارالرغبةإلى

لوالثمراتأطيبتؤتىبأنكفيلةالحديثةوسائلهكانتفقد. األحيانمنكثيرفىوغايته
الغاياتإدراكعلىلتعينتكنلمولكنهاحديثةغاياتتحقيقوراءهامنينشدكان

واالتساعالفتحباقتصادها، ومحاولةوالنهوضالبالدفتنظيمينشدهاكانالتىالتقليدية
الرخاء، وهوالزراعة، ويسودتنتظمأنينبغىكيفإذًا. آخرشئاإلمبراطورياتوإنشاء

،القتالميادينفىبهقذفإالللعملصالحًاالبنيةقوىمواطنًااألرضعلىيبقىيكادال
إلىيحتاجكبيرجيشورائه، ومنالمشروعاتوإقامةلإلصالحالماليدخركانوكيف

بالناسالنهوضيريدعلىمحمدكانكيف، ثمالمراتعشراتمصرتعادلميزانية
من، فينفرهمالحروبميادينفىبهمحصدًا، ويلقىشبابهميحصدوهو. معنوياتهمورفع

.العسكرىالنظامكراهيةقلوبهمفى، ويزرعلهمعنىيفهمونالحرب

منغاشمةهيئاتإالالحكوماتفىيرونال–العصرذلكفى–الناسكانفقد
يدعلىمنهاعانواالتىالظلمعهودمنعليهمتواترمالكثرةالعتاة، وذلكالظالمين
هنا،ومن. صالححاكمقيامبإمكانيةيثقونالناسيكن، فلمقرونبضعةوالمماليكالترك

يتوقعون، وهمونظامهعلىمحمدحكومةإلىالريبةبعينالناسينظرأنطبيعىكان
منمنها، ينفرونالخيرجانبلهمبدالو، حتىأعمالهمنلهميبدوماكلفىالشر

.بأبنائهماألذىإلحاقهدفهايكونأنخشيةالباشايفتتحهاالتىالمدارس

سوىلشئيصلحونيراهم، والبهمالظن، ويسئالمصريينيبغضعلىمحمدكانلذلك
األوروبيينمناألجانبإلىأعمالهمعظمفىالحمير، ويركنوسوقاألثقالحمل

االجتماعيةالنظمعلىالقضاءإلى، راجعالناسجانبمنالموقفذلك، ولعلواألتراك
أنوإلىوااللتزاماتالطوائفظلفىالحريةمنقدرًاللناستكفلكانتالتىالقديمة
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الثقةالناسفقدولذلكالطبيعىالتطوربطريقةالالبتربطريقةتمالنظمتلكعلىالقضاء
ظلفىالسابقةأوضاعهمإلىالعودةوتمنواحريتهمعلىحجرًاوعدوهاالحديثةباألنظمة
راجعاالقتصاديةحياتهمعلىأدخلالذىللتجديدالناسرفضأنكماواألتراكالمماليك

.شيئًامنهايصيبونوالللباشاتذهبثمرتهبأنإحساسهمإلى

فنظاممحاسنهامنجردهاأنبعدالحديثةاألوروبيةالنظمأدخلعلىمحمدفإنوأخيرًا
يجرهالذىالفالحكانفقدأوروبابالدفىالتجنيدنظاميشبهيكنلمأدخلهالذىالتجنيد
كافيًا، والكساًءيعطيهوالضئيًالأجرًاإاليتقاضىالالميدانإلىدارهمنعلىمحمد
الجندىكانمعينة، بللفترةمحدودةتكنلمالتجنيدمدةأنمتوفرة، كماطبيةخدمةيجد

الجندية،منالناسنفرهناكالشهيد، ومنأوشهيدأبديًا، فهوالتحاقًابالجيشيلتحق
كماتمامًاللجهاديةيطلبمنعلىيولولونوالشر، وكانوابالويلأذهانهمفىواقترنت
ومدارسهعلىمحمدتجربةكانتالقياسهذاوعلى. نحبهيقضىمنعلىيفعلون

فأنكروهاالشروجوهإالإصالحاتهفىالناسيرلمولهذاالعلميةبعوثه، حتىومصانعه
.اإلنكاركل

–ناحيةمن–فهىطويًالتعمرأنعلىمحمدبدئهاالتىالتجنيدلحركةيقدرلملذلك
تأتىلم–أخرىناحيةمن–أجلها، وهىمنقامتالتىالسياسيةاألغراضاستنفذت

والثقافيةاالجتماعيةالحياةجوانبيشملطبيعيًاتطورًاالمصرىالمجتمعلتطورنتاجًا
يستطعلمثمجراحية، ومنوسائللتحقيقهمصطنعًا، اتبعتتطورًاكانتوالفكرية، وإنما

وهذهالجماهيربينتفاعليحدث، ولمالناسعامةالمنشوداالجتماعىالتطورتحقيق
.بالفشلعليهامحكومًاكانثمومنالرائدةالتجربة

عشر، ولكنهاالتاسعالقرنمرعلىتتردد، ظلتوالتحديثالتجديدتجربةأصداءولكن
ومطلععشرالتاسعالقرنأواخرفىإالالمصرىللمجتمعفعاًالحقيقيًاتطورًاتثمرلم

الذىاالجتماعىالتغير، ونتيجةاالقتصاديللواقعالطبيعىالتطور، نتيجةالعشرينالقرن
فىمصلحةذاتجديدةاجتماعيةطبقاتظهورعليهترتبالبالد، الذىعلىطرأ

المصريينالمثقفينبعضوأوروبا، وتأثرمصربينالصالتتوثيقالتجديد، ونتيجة
.حينهفىسنعالجهالذىالنحوعلىاألوروبيةالفكريةباالتجاهات
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إليهاالرجوعيمكنمصادر
الكبيرةالملكياتظلفىمصرفىاالجتماعىالنظام: عباسرءوف.
علىمحمدعصر: الرافعىالرحمنعبد.
عشرالتاسعالقرنمناألولالنصففىمصرفىالصناعةتاريخ: الجريتلىعلى.
الكبيرعلىمحمد: غربالشفيقمحمد.
وظهورالفرنسيةالحملة. عشرالتاسعالقرنمطلعفىمصر: شكرىفؤادمحمد

.علىمحمد
عشرالتاسعالقرنمناألولالنصففىمصرفىواإلدارةاالقتصاد: رافلنهلن

.مصطفىالرحيمعبدأحمدترجمة
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الغربىالزحف - الرابعالفصل
)1863–1848 (علىمحمدخلفاء

المجتمععلىجذريًاتغيرًاأدخلتالتىالتحديثإرهاصاتمصرشهدتكيفرأينا
–السياسيةعلىمحمدبمشروعاتالرتباطه–نسبيًامحدودةآثارهكانتالمصرى، وإن

تمامًا،سابقتهاعنتختلفجديدةأخرىمرحلةلتبدأمصرتاريخمنمرحلةأنهىأنهإال
العلويةالبنيةفيهااختلفتكما) واجتماعيًااقتصاديًا (للبالداألساسيةالبنيةفيهااختلفت

.عشرالتاسعالقرنمطلععندعليهكانتعما) وفكريًاسياسيًا(

هذااختل، عندماعلىمحمدعصرنهايةعندبانتكاسةأصيبتالتجربةتلكولكن
أمريعنيهاالتىاألطرافمصالحبين–علىمحمدحكمطيلةاستمرالذى–التوازن
الدولإشرافتحت–عمليًا–مصرأصبحتاألوروبية، منذوالدولالسلطان: مصر
وورثتهعلىلمحمدالتسويةهذهأعطتهماوضمنت1841–1840تسويةوضعتالتى
مصالحهاتدعيمإلىتتطلعوفرنساإنجلترامنكلراحتثمومن. وامتيازاتمزايامن
األجنبيةاالستثماراتبدأت، كماالشرقطريقعلىاالستراتيجيةألهميتهانظرًامصرفى
ربطعلىلتعملاالحتكارنظامإلغاءعننجمتالتىالظروفمنمستفيدةالبالدإلىتفد

علىيقوموطنىاقتصادإقامةمحاوالتمنوتجعلاإلمبرياليةبعجلةالمصرىاالقتصاد
.سرابوراءسعىأوأحالمأضغاثوطنيةمصريةسوق

سعيد)، ومحمد1854–1848 (األولحلمىعباس: علىمحمدخلفاءعصرشهدوهكذا
عهدفىبذرتهاوضعتالتىالتجربةوإجهاضالتحديثمدانحسار) 1863–1854(

.مصرفىالنفوذإحرازعلىاالستعماريةالدولتنافسشهد، كماعلىمحمد

مصرفىاألوروبىللنفوذالمجالأفسحعلىمحمدجدهأناعتقد، فقداألولعباسأما
علىسياستهوضعولذلكمنهاأجزاءواقتطاعجيوشهابتحطيمالعثمانيةالدولةأضعف
الباباالقتصاديةعلىمحمدمشروعاتفىورأىمصرفىاألوروبىالنفوذهدمأساس
البالد،حاجةيفوقترفًافيهارأىالبالد، كمافىلألجانبالنفوذ، ومكنذلكجلبالذى

بعيد، ولمأوقريبمنالغربيعرفمحضة، فلمعثمانيةتربيةربىأنهإلىذلكويرجع
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أيامهما،آخرفىعنهمافنأىإبراهيموعمهعلىمحمدجدهسياسةيستوعبأنيستطع
األجانبوخاصة (أعوانهماعلىسياستهما، ويحقدينكرونكانوابمناتصالعلىوكان
).منهم

كانما، وأزالالجيشفأنقص: السياسةهذهعلىبالقضاءبادرحتىالحكمتولىأنوما
مصريصلكانالذىاألسطولمناقتصادية، وتخلصمنشآتمنهامشهعلىيقوم

منهميعملكانممنالبالد، وتخلصفىالمقيميناألجانبعلىالقيود، وفرضبالخارج
التجهيزية، ولموالمدارساالبتدائيةالمكاتبألغى. التعليميةوالمعاهدالحكوميةبالمصالح

الحربيةبالمدارس، واستبدلوالطبالمهندسخانةسوىالخصوصيةالمدارسمنيبق
روادونفىالمدرسديوانميزانيةوضغط) المفروزةمدرسة (دعاهاواحدةمدرسة

.السودانإلىالحديثةالتعليميةالتجربة

دوناألبوابويغلقاإلسالمىالشرقىوجههالمصريرد–بذلك–أنهعباسوظن
الدوليهمكانفمالألمورتقديرهسوءاألياملهأثبتتماسرعان، ولكنالغربأطماع
مصرتنهضأنالغربيهمفالعباسبخلددارعمابعيدًاكانمصرفىالطامعةالغربية
ذاتمصرفىمصالحهيدعمأنيهمهماوأنحديثةغربيةأسسعلىنفسهابناءوتعيد

،األولعباسذهنعنغابتحقيقة، وهىالشرقطريقعلىالهاماالستراتيجىالموقع
.علىمحمدجدهذهنعنتغبلمولكنها

عليها،وتسيطربمصرتستأثرأنمندولةأىيمكنأالعلىعلىمحمدحرصفرغم
علىوعملالمتوسطبالبحراألحمرالبحريربطالذىالبرىالطريقأهميةيغفللمفإنه

إرسالعلىوشجعهاالشرقيةالهندشركةمعاتفاقاتمصر، فعقدحكمتولىمنذإحيائه
استخدامالكبيرالمشروعذلكرواجعلىساعدومماالسويسإلىوالمسافرينالبضائع

فىالسويسإلىبومباىمنقادمةاألحمرالبحرإحداهااجتازتالتىالبخاريةالسفن
محمدأنوخاصةاألحمرالبحرطريقبمزاياالشرقيةالهندشركةلتنتفع1830مارس
علىبالضرببالقاهرةالسويسيربطالذىالبرىالطريقعلىوالنظاماألمنوفرعلى
–بالقاهرةطويلةمدةأقامالذىاإلنجليزىالتاجر–" وجهورنتوماس "البدو، وبذلأيدى
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البحرطريقعنوالهندإنجلترابينالبخاريةللمالحةمنتظمخطإلنشاءإنجلترافىجهده
.والسويسبومباىبينشهريةرحالتفنظمتالجهودهذهوأثمرتاألحمر

والسويسالقاهرةبينبانتظامللخدمةوالعرباتاإلبلمنقوافلواجهورننظممصروفى
بالسويسالفنادقفأقيمتاإلنجليزمنآخرونمنافسينالنشاطهذافىوأدخل

لراحةبالقاهرةشبردوفندقالقاهرةإلىالبرىالطريقطولعلىواالستراحات
ترعةحفرالصحراء، وتمفىللتلغرافخط، فمدالتحسيناتوتوالتالمسافرين
اإلسكندرية، وتكونتوميناءرشيدفرعبينوتجاريةشراعيةسفنفيهالتسيرالمحمودية

والمحمودية، وقدالنيلفىسفنهااستخدامامتياز–1841عامخطمنحتإنجليزيةشركة
ومارًابالسويساإلسكندريةيربطحديدىخطبإنشاءالجهودتلكلتتويجمحاولةقامت

مهندسوهو (بكجالراىإلىبدراستهفعهدعلىمحمدعلىالمشروعبالقاهرة، وعرض
مصر، ويفتحضديوميتخذال، حتىتنفيذهفىتلكأولكن) بخدمتهيعملكانإنجليزى

التجاربيدالبرىالخطلبقاءيرتاحالنجدهشئونها، بلفىاألجنبىللتدخلالباب
علىذلكالمصرية، وحققالحكومةإشرافتحتيضعهأنعلىاإلنجليز، فعمل

نقلامتيازواشترىإنجليزيينمعباالشتراكالمصريةالنقلشركةفكونمرحلتين
اختصاصمنالبالدداخلفىالنقلوسائلوأصبحتالشركةهذهصفى، ثمالركاب

أو) المرورمصلحة (عليهاواإلشرافلتنظيمهاوحدها، وأنشأالمصريةالحكومة
).اإلمرارية(

النيلتصلقناةلحفربكجالومى1825عامإليهقدمهمشروعًاعلىمحمدعلىوعرض
فىأخفق، ولكنهعلىلمحمدالفكرةالدلتا، وراقتشرقبذلكفتخترقاألحمربالبحر
علىالباشالحملالجهودنشطت1841–1840تسويةلتنفيذها، وبعدشركةتكوين

عارضتاإلنجليزيةالحكومة، ولكنالبحرينبينالقناةحفرمشروععلىالموافقة
منالبالدعلىيجرهقدلمالهيتحمسلمعلىمحمدأنقوية، كمامعارضةالمشروع
.سياسيةمشكالت

المصالحصاحبةببريطانيااالصطدامتفادىعلىحريصًاعلىمحمدكانوهكذا
ماالسياسية، وهومصرحقوقفىالتفريطعدمعلىحرصهبقدرالشرقفىاإلمبريالية
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مكمنهىمصرإلىجدهأدخلهاالتىالغربية) البدع (أنظنالذىعباسلحفيدهيتوفرلم
،رأيناهالذىالنحوعلىحيالهاتصرفولذلكالغربشباكفىالبالدستوقعالداء، وإنها

سرعانمصر، ولكنفىاألوروبيةاألطماعأبعادبفهميسمحالذىبالقدرأفقهيتسعولم
خطمدمشروععلىوافقعندماخطيرةخطوةيخطوجعلهدرسًاالظروفلقنتهما

.والسويساإلسكندريةبينحديدى

الحديديةالسككومشروععباس
إلىبريطانيةسفينةحملتهفقدإليهالحكمأريكةآلتمنذعباسإلىيتقربوناإلنجليزبدأ

مصرواليةوآلتباشاإبراهيمعمهالمنيةأدركتعندماأجازةيقضىكانحيثالسويس
أهميةلعباسيشرحأنالقاهرةفىبالدهقنصلمنالبريطانىالوزراءرئيسوطلبإليه

الحصولفىالبريطانيةالحكومةورغبةوالسويساإلسكندريةبينالحديديةالسكةإنشاء
القنصلتلقىعندماولكنمصرعبروالمسافرينوالبضائعالبريدلمرورتسهيالتعلى
مراسيمإلتمامالسلطانللقاءإستانبولإلىمصرغادرقدعباسكانالتعليماتتلك

.التولية

واستنتجالحديدىالخطمدمسألةفىعباسمعالبريطانىالسفير، تحدثإستانبولوفى
عباسكادوماالالزمةاألموالرؤوسلهتوافرتإذاالخطإنشاءفىيمانعالعباسأن

لتهنئتهالقاهرةإلىالشرقيةالبحريةالمالحةشركةمديراجاءحتىمصرإلىيصل
مصرعبرالهندمنوالبضائعالمسافريننقلمسألةومناقشةمصرعلىواليًابتنصيبه
أهميةلهبيناالموضوعفىعباسفاتحاالحديدى، وعندماالخطلمشروعكمدخل

ومصر،بريطانيابينالمشتركةالمصالحلتوثيقضمانًاباعتبارهاالقتصاديةالمشروع
الممكنمنألنهتنفيذهفىعقبةيعدالللمشروعالالزمالمالرأسأنعباسوأفهما

ليسأنهرأىعباسًاولكن. معقولةبشروطبريطانيامنالالزمةاألموالعلىالحصول
يزالالالذىالوقتفىالكبيرالمشروعهذامثلعاتقهعلىيأخذأنالسياسةحسنمن

محمدجدهعهدفىبدأتالتىاإلنشائيةاألعمالوبعضالخيريةالقناطرببناءملتزمًا
إلىالحديديةالسكةمشروعإسنادفكرةلهترقلمالبالد، كمابماليةيضرقد، مماعلى

.مصرفىاألوروبيةلألطماعورؤيتهالسياسىتكوينهمعيتنافىذلكألنأجنبيةشركة
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مشروعحولللوالىاإلنجليزبمفاتحةالقاهرةفىالفرنسىالقنصلنائبعلموعندما
يخترقسيفًا (اعتبرهالذىالمشروعبرفض، وطالبهمقابلتهإلىالحديدى، سارعالخط
أنالفرنسىللدبلوماسىعباسأكداإلسالمية)، وقدلقوتهاقاتلةمصر، وضربةقلب

منحفىتفكرالالحديدى، وإنهاالخطبناءمنتمكنهاالثراءمندرجةعلىليستمصر
إلحباطالجهودبذلعلىفرنساممثلذلكوشجعأجنبيةلشركةالخطإنشاءامتياز

باألحمرالمتوسطالبحرتربطقناةشقبمشروعواستبدلهنهائيًاالحديدىالخطمشروع
التىالمشروعاتمنأوالاالنتهاءبشرطالمشروعهذامثللتنفيذاستعدادهعباسوأبدى
العالىالباببتأييدالقناةمشروعيحظىالخيرية، وأنالقناطروخاصةجدهعهدفىبدأت

بريطانيامنكليراوغكانعباسأنوواضحفرنساإلىباإلضافةوالنمساوروسيا
تستطيععندئذتكنلممصرمنهما، ألنكلبهتقدمتالذىالمشروعقبولفىوفرنسا
الصعبمنكانأنهاألوروبية، كماالدولمناالستدانةدونالمشروعينمنأىتمويل

.المشروعاتتلكمثلعلىالعثمانىوالسلطانالكبرىالدولموافقةعلىالحصول

ساءتأنلبثتماالعالىالبابمعإقامتهاعلىعباسحرصالتىالوطيدةالعالقةولكن
عباسضدعلىمحمدأسرةمنباشاإبراهيمفرعأنصارودسائسالداخليةلسياستهنتيجة

منأقربائهبعضلنفيهعليه–األعظمالصدر–رشيدباشامصطفىاآلستانة، وحققفى
حاجةفى، أنهعباسباألستانة، أدركبحثموضععباسخلعمسألةجعلمصر، مما

يثقيكنلمبريطانيا، ألنهسوىيجدفلمحوله، وتلفتإستانبولفىيسندهقوىحليفإلى
.لهاصداقتهرغمعلىمحمدجدهخذلتالتىفرنسافى

الظروفلهوشرح) 1850سبتمبر18 (بالقاهرةبريطانياممثلعباساستدعىوهكذا
إنشاءلقبولاستعدادهوأبدىومساندتهابريطانياتأييدعلىالحصول، وطلبتواجههالتى

.بريطانيارغبةوفقالقاهرةعبربالسويساإلسكندريةيربطالذىالحديدىالخط

الوزراءرئيس، فأصدرعباسلمساندةالبريطانيةالدبلوماسية، تحركتالحالوفى
أوعباسمضايقةمنالعالىالباببمنعفيهاباألستانة، طالببالدهسفيرإلىتعليمات

تلكيتلقىالبريطانىالسفيركادوما. مكانهشخصأىأوباشاسعيدمحمدوتعيينعزله



حامدعباسرءوفعشرالتاسعالقرنفىالمصرىالمجتمعتطور

86www.RaoufAbbas.org

تطبيقطالبًا) 1850أكتوبر31 (عباسإلىكتبقدالعالىالبابكانحتىالتعليمات
.مصرفىالتنظيمات

بخطجاءتالتىللقواعدتطبيقًاصدرتالتىالقوانينمجموعةهىالعثمانيةوالتنظيمات
اإلمبراطوريةإصالحبغرض1836نوفمبر3فىالسلطانأصدرهالذىكلخانةشريف

مطالبتركزتوقد. حديثةأسسعلىالدولةتنظيمإعادةأمامالطريقالعثمانية، وفتح
)وتنفيذهاالمذنبينعلىاإلعدامأحكامإصدارأى" (اإلعدام "حقسحبفىالعالىالباب

التىاالمتيازاتالبالدسلبيعنىمصرفىالتنظيماتتطبيقوكانمصروالىمن
.العاديةاألخرىالوالياتوضعإلىبهاوالعودة1841–1840تسويةفىعليهاحصلت

العالىوالبابعباسبينحولهادارالذىوالخالفالتنظيماتمشكالتظهوروبمجرد
التىالمؤامراتوجهفىعباسمساندةباألستانةالسفيرمنالبريطانيةالحكومةطلبت
فىمساندتهإلىالتأييديمتدأالعلىمنصبهمنخلعهدون، والحيلولةضدهتحاك

.مصرفىالتنظيماتتطبيقمعارضته

،التنظيماتمنلموقفهالفرنسىالتأييدالتماسمحاولةإلىعباسًادفعالموقفهذاولعل
وعدولكنهالحديدىالخطبإنشاءقرارًااتخذبأنهفرنساقنصلأبلغ1851مارس2ففى
ليعرضباريسإلىقبلهمنمندوبًاوأوفدالمصريةالحكومةيدفىالخطإدارةتظلبأن

لموافقتهسحبهمقابلالعالىالبابمنموقفهفىعباسمساندةالفرنسيةالحكومةعلى
فىللدخولاستعدادعلىتكنلمالفرنسيةالحكومةالحديدى، ولكنالخطمشروععلى

.عباسأجلمنالعالىوالباببريطانيامعصراع

بكمختارالحديدى، كلفالخطمشروعتنفيذعباسباعتزامالعالىالبابعلموعندما
عباسيقنعبأن–التنظيماتقضيةحولعباسمعللتفاوضمصرإلىأوفدالذى

علىالحصولدونالمشروعهذامثلتنفيذيستطيعالأنهيبلغه، وبأنقرارهعنبالعدول
لهانظيرالسابقةيشكلألنهالرأىهذاعلىاعترضعباسأنغيرالعالىالبابموافقة

قيامهعندالعالىالباباستأذنأنمصرلوالىيسبق، فلمإبراهيمأوعلىمحمدعهدفى
).السنويةالجزية (السلطانقبلبالتزاماتهيوفىأنه، وخاصةاقتصاديمشروعبأى
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معارضتهأنإلىالعالىالبابأنظار، ولفتتموقفهفىعباسًابريطانياساندتعندئذ
أمامالعالىالباببريطانيا، ووضعرغباتأمامالوقوفتعنىالحديدىالخطمشروع

بمعداتالخاصةالعقودإلبراملندنإلىبكنوباروزيرهعباسأرسلعندماالواقعاألمر
.الشهيرالحديديةالسككرائدستيفنسونروبرتمعالحديدىالخط

يلجأبأنوهددعباستصرفعلى–باشارشيدمصطفى–األعظمالصدراحتجوقد
، ولكنموقفهفىالعالىالبابلمساندة1841تسويةعلىالموقعةالكبرىالدولإلى

معالمسألةإثارةعدممنهوطلبالموضوعفىالنظربإعادةوعدهالبريطانىالسفير
.الكبرىالدول

حقمنالحديدىالخطإنشاءأن–عباسمبعوث–نوبارالمسئولون، أفهملندنوفى
اإلنجليز، ونسىتنفيذهعلىاإلقدامعندالعالىالباباستئذانإلىيحتاجالوأنهعباس

علىوضغطهمللمشروعوفرنساوالنمساروسيامعارضةضوءفىالعثمانىالموقف
.إلغائهأولتعطيلهالعالىالباب

شئونفىللتدخلفرصةالعالىللبابيعطىأالعلىمصممًاعباسالقاهرة، كنوفى
البابيحصلالحتىحاسمإجراءاتخاذقرر، لذلكونفوذهسلطتهمنواإلنقاصمصر
إلنشاءالنهائىالعقدمستقبًال، فوقعمصرفىالتدخلحقتمنحهكهذهسابقةعلىالعالى

علىبناء–العالىالبابإلىوكتبستيفنسونممثلىمعالقاهرة–اإلسكندريةخط
يستهدفأنهمؤكدالمشروعفىالعملببدءيخطره - البريطانىالقنصلنصيحة

فىألنهالسويسإلىالخطيمتدعندماالسلطانموافقةإلىيحتاجمصر، وأنهاقتصاديات
.بريطانيامصالحيخدمالحالةهذه

القاهرة–اإلسكندريةخطعقدتوقيعأنباءبلغتهاعندماكبيرةضجةاألستانة، قامتوفى
حلولإلىالتوصلدونحالتوالسلطاناألولعباسبينحادةأزمةالحديدى، ونشبت

العالىالبابوهدد. التنظيماتموضوعوخاصةالعالىوالبابمصربينالمعلقةللمسائل
ولكنالعقدبفسخعباسيقملمما1841تسويةعلىالموقعةالكبرىالدولإلىباللجوء
خطابًا،عباسإلى، فكتباألعظمالصدرثائرةمنيهدأأناستطاعالبريطانىالسفير
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تأجيلمنهوطلبالسلطانموافقةدونالعقدلتوقيعهإليهاللومفيهاللهجة، وجهمعتدل
علىيوافقلنالسلطانأنوأكدعليهبالموافقةالسلطانىاإلذنيصدرحتىالمشروع
نفقاتلتغطيةيكفىمامصرإيراداتمنسيتبقىأنهالوالىيبينلمماالمشروع
الوالىيتعهدأنالمصرية، علىاإلدارةنفقاتوتغطيةالسنويةالجزيةدفعبعدالمشروع

، ولنأجلهمنأجنبيةقروضعلىيحصللنالسخرة، وأنهبطريقينفذلنالمشروعبأن
.بتنفيذهأجنبيةشركةأىإلىيعهد

الدولةلدىالبريطانىالسفيرواألستانة، وتدخلولندنالقاهرةبينللمراسالتتبادلوبعد
فيهالحديدية، ونصالسكةبإنشاءلعباسيسمحالذىالفرمانالسلطانالعثمانية، أصدر

:يلىماعلى

بنائهفىالعملعلىالخططولعلىالواقعةالمناطقسكانمناألهالىإرغامعدم1.
منبمؤونةتزويدهممعمعقوًالأجرًالهميعطىاستخدامهمحالة، وفىمقابلدون

.الخبز

الحاليةالضرائبزيادةأوالخطإنشاءتكاليفلتغطيةجديدةضرائبفرضعدم2.
.الغايةلنفس

اإلدارةونفقاتالسنويةالجزيةسدادبعد–مصرإيراداتمنالفائضتخصيصيجب3.
.الحديدىالخطإلنشاء

.أجنبيةشركةإلىالخطإنشاءعمليةإسناديجبال4.

.الخطتكلفةلتغطيةأجنبيةقروضعقديجوزال5.

ولكنعباسيدعلىتنتصرأنالبريطانيةوللمصالحيشيدأنالحديدىللخطقدروهكذا
علىالثائربمظهرعباسإظهارحدإلىوتذهبتنزعجأنلهاكانمافرنساأنالحق

موافقةينالأنقبلالحديدىالخطبناءامتيازاإلنجليزيةالشركةمنححينالسلطان
االنفصالعلىتعينهأنحدإلىعباستأييدفىلتذهبكانتمابريطانيا، فإنالسلطان
المبادئمنظلتالعثمانيةالدولةسالمةعلىالمحافظةالعثمانية، فإنالدولةعنبمصر
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روسياقيصرعليهاعرضهماإنجلترارفضتاإلنجليزية، ولهذاالسياسةفىاألساسية
بعضاقتطاعفىالقيصريدإطالقمقابلوقبرصوكريتمصرمنحهامن) 1853عام(

القرمحرب (العثمانيةوالدولةروسيابينالحرباشتعلتوعندماالعثمانيةالدولةأمالك
.األتراكجانبإنجلتراأخذت) 1856–1853

الشرقيةالمسألةالبريطانية، وعادتالحكومةبتوكيداتقنعتأنهافرنسا، فيبدوأما
وقد–تستطيعكانتفماتركياأما. روسياضدالمشتركصراعهمافىبينهمافجمعت

وجهةالعداء، فأقرتموقفإنجلترامنتقفأن–الشرقفىالسياسةوقفاضطرب
التنظيماتتطبقأنعلى–واآلستانةمصرفىمفاوضاتبعد–، ووافقتعباسنظر
، وترك1841فرماناتفىمصرنالتهالذىللمركزوفقًاالمطلوبةالتعديالتمعمصرفى

لمدةالعثمانيةالحكومةإلىالرجوعدون) اإلعدامعقوبة (القصاصتوقيعحقلعباس
ذلكوأعقب. الحكمتنفيذقبلحالةكليفحصخاصمجلسيشكلأن، علىسنواتسبع

.القرمحربفىالسلطانمعاونةإلىعباسمبادرة

فإنهأغراضهتحقيقعلىبهاواستعاناإلنجليزيةالسياسةإلىمالقدكان، فإذاعباسأما
إنجليزيةلشركةأقرقدكانوإذااإلنجليزىللتدخلفريسةمصرتقعأالعلىحريصًاكان

احتكاريًا، ولمامتيازًاأوأرضًاتمنحهالمالمصريةالحكومةأنالحديدى، إالالخطإنشاء
لمصر،ملكًاباعتبارهوإدارتهالخطاستغاللبنفسهاتتولىوكانتقرضًاللمشروعتعقد
عرضحين، وخاصةعباسمخاوفالقرمحربواشتعالالشرقيةاألزمةأثارتوقد

احتاللاحتمالعناألوروبيةالصحافةبمصر، وتحدثتاالنفرادبريطانياعلىالقيصر
بذلك–له، أتيحتالقرمحربفىالمساعدةمنهالعالىالبابطلبلمصر، فلمااإلنجليز

عباساغتيلوعندما. سالمةالشرقيةاألزمةاجتازتمصرأن، غيرالتسلحفرصة–
،أسرتهأفرادمنالمتآمرينبعضيدعلى) 1854يوليو14 (ببنهاقصرهفىاألولحلمى

الخطإتمامباشاسعيدمحمدلخليفتهوتركالزياتكفرإلىوصلقدالحديدىالخطكان
.السويسإلىثمالقاهرةإلى
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السويسقناةوامتيازباشاسعيدمحمد
الغربعلىمنفتحًا: سلفهنقيضعلىعباسًا، وكان) 1863–1854 (سعيدمحمدوخلف
فىالغربفىشاعتالتىاالقتصاديةالحريةبروحتأثرهثمالغربية، ومنبتربيتهمتأثرًا
الضريبةبإلغاءالتجارةحريةتعوقكانتالتىالحواجزعشر، فأزالالتاسعالقرن

للفالحالسعيديةالالئحاتبإصدارالخراجيةاألرضعلىالفالححقوقالدولية، ودعم
عينًا،النقدًاالضرائبتحصيلمبدأ، وإقراربعدهمنذريتهإلىاالنتفاعحقبتوريث

سدادبعدمحصولهفىالتصرفحقللفالحفأصبحالمحاصيلاحتكارالحكومةوألغت
.للحكومةالمقررةالضريبة

منفعينالمصريينعلىاالعتمادعلىحرصهفىالغربيةبالليبراليةسعيدتأثروتجلى
أنبعدالحكوميةللدواوينلغةالعربيةللخطاط، واتخذوحكامًالألقسامنظارًاالمصريين

علىسنة، وفرضعلىتزيدالمحددةلمدةالتجنيدوجعلالتركيةللغةالسيادةكانت
العسكرية، ورقىالخدمةالبالدوأعيانالقرىشيوخأبناءذلكفىبماالمصريينجميع
الثورةزعماءمنورفاقهعرابىأحمدالضباط، وكانرتبإلىهؤالءمنجندمنبعض

الضباطمراتبإلىوترقواسعيدعهدفىالجيشدخلواالذينالفالحينبينمنالعرابية
أنعلىالحضارى، وقدرتها، ودورهاالعريقوتاريخهابمصرإيمانهأيضًاذلكومن

أنغير. ألبنائهاأمورها، وخلصتاإلصالحمنقدرلهاأتيحلوالتاريخىدورهاتمارس
تاريخفىجديدةصفحةسعيدبدأ، فقدمساوئهلهكانتالغربيةبالحضارةسعيدإعجاب
األجنبيةاألموالرؤوسعلىاالعتمادأراد، عندمااألجنبىبالتدخلتمتازالحديثمصر

فىمصرأصبحت، حتىاألجنبىللتدخلمصراعيهعلىالبابالبالد، ففتحترقيةفى
كاليفورنيا "مصركانتلوكماالذهبعنوالباحثينالمغامرينللرجالمحطًاعهده
الكرممنسعيدعنعرفماشجعهموقد. الوقتذلكفىفرنساقنصلقالكما" جديدة

منماليةتعويضاتطلبعلىرعاياهميشجعونكانواالدولقناصلأنوالسذاجة، كما
قنصلاقترحهمارفضواوهمية، وقدتكونماكثيرًاأضرارعنالمصريةالحكومة
الحكومةمنالماليةاألوروبيينمطالبفىللنظر" دولية "محاكمإنشاءمنإنجلترا

.المصرية
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ذلكفىاألوروبية، وتبعهالماليةالبيوتمناالقتراضعصرمصرفىسعيدوبدأ
للتدخلمكنتالتىالعواملأهممنالبالد، وكانتعلىالديونتراكمتحتىإسماعيل
الجنيهاتمنماليينثالثةنحويبلغدينالمصريةالخزانةوعلىسعيد، وماتاألجنبى

كلمصربحقوقمجحفامتيازوعقدالسويسقناةشركةوبينبينهكبيرسائردينعدا
.اإلجحاف

يؤكدالسويسقناةشقبأن–صباهصديق–يقنعأنلسبسدىفردينانداستطاعفقد
الدولةعناستقاللهالهاتوطدلمصر، وبذلكالدوليةالصفةيزيدفهو: جمةفوائدلمصر

الفوائدعنمصر، فضًالحياديتبعهالقناةحياداألوروبية، ألنالدولوعنالعثمانية
الدولبينمصرآمريكسبهالذىاألدبىالمصرية، والمقامالحكومةتصيبهاالتىالمادية

امتيازفى، فصلالسويسقناةلحفرامتيازًالدليسبسسعيد، منح1854نوفمبر30وفى
:أهمهاالغرضلهذادليسبسأسسهاالتىالشركةامتيازاتفيهحدد) 1856يناير (آخر

أنالبور، وللشركةاألطيانجميعملكيةعنللشركةالمصريةالحكومةتتخلىأن1.
.سنواتعشرلمدةالضرائبمنوتعفىبزراعتهاتقوم

تعويضمعلهاالالزمةاألخرىاألراضىعلىيدهاتضعأنفىالحقللشركة2.
.أصحابها

.والمواداآلالتمنتستوردعماالجمركيةالرسومأداءمنالشركةتعفى3.

، وتكونالنيلمنمياههاتستمدالعذبللماءترعةبحفرالمصريةالحكومةتأذن4.
.للشركةملكًاالترعة

ألعمالها،الالزمينالعمالأخماسأربعةللشركةتقدمأنالحكومةعلى5.

افتتاحهاتاريخمنابتداءعامًاوتسعينتسعمدةواستغاللهاالقناةبملكيةالشركةتتمتع6.
.السنويةاألرباحصافىمن% 15على–ذلكنظير–الحكومةللمالحة، وتحصل

الحكومةسيادةمنتحدمصر، فإنهابحقوقإجحافمنالشروطهذهمنوواضح
فىالفالحينالدولة، وتسخرداخلدولةأرضها، وتقيممنكبيرشعارعلىالمصرية
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سعيدًاأنذلكإلىأضف. أرضهامنكجزءالقناةعلىسيادتهالمصرتضمن، والالعمل
الماليةارتباكإلىأدىمماالشركةأسهممننصيبًاليشترىاالستدانةإلىاضطر

.المصرية

امتنعاألخير، ولكنالعالىالبابتصديقيتطلبلديلسبسسعيدمنحهالذىاالمتيازوكان
فىيعملونالفرنسيينأنترىكانتالتىالبريطانيةالحكومةضغطتحتالموافقةعن
بينالمؤديةالطرقعلىمصر، والتسلطفىالفرنسىالنفوذ، لبسطالمشروعهذاظل

مصرتحويل، مشروعالقديمالمشروعالظهورإلىيعودوالهند، وبذلكومصرأوروبا
الحكومةتؤيدهمالسياسيينالمغامرينمننفريدعلىمستترشكلفىفرنسيةواليةإلى

سادتهاليقنعاألوروبيةوالعواصماألستانةبينيتنقلطويًالوقتًاديلسبسوقضىالفرنسية
.جميعًاللدولالمشروعبفائدة

،السلطانىالفرمانصدورعدممنالرغم، وعلىالمشروعتعارضظلتإنجلتراولكن
انسابتقدالمتوسطالبحرمياهكانتسعيدوفاةالقناة، وقبلشقفىالعملبدأبالموافقة

).1862نوفمبر18 (التمساحبحيرةإلى

الداخليةسعيدسياسة
بإلغاءحكمهبدأ، إذالتعليمإلىباًاليلقلمالغربية، فإنهبالحضارةسعيدتأثرورغم
حربيةبمدرسةعنها، واستعاضعباسعهدفىبقيتالتى، والمدارسالمدارسديوان
التىالسعيديةبالقلعةللمهندسخانةلها، ومدرسةناظرًاالطهطاوىرفاعةجعلبالقلعة
المدرسةباسماإلسكندريةإلىنقلهافقدالمفروزةمدرسةالخيرية، أمابالقناطرأنشأها

.حكمهأوائلفىألغاهماقدكانأنبعدوالوالدةالطبمدرستىافتتاحالحربية، وأعاد
،عهدهفىألغىالمدارسهذهأكثرولكن. باإلسكندريةبحريةمدرسةافتتحوكذلك
الطبومدرسةالسعيديةبالقلعةالحربيةالمدرسةسوىبمصروليسحكمهوانتهى

.المدارستلكفىضعيفًاالمصرىالعنصربالقاهرة، وكان

سعيداهتمامنالتفقدالتبشيريةواإلرسالياتاألجنبيةالجالياتأنشأتهاالتىالمدارسأما
.حساببغيروالعقاراتالمالعليهاأغدقالذى
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الجيشترقيةإلىانصرافهامنالمظاهرإلىتتصرفغاية، ولكنهابالجيشسعيدوعنى
،وقتهأكثرالجندبينيقضىسعيدكانوالعدةالعددوزيادةوالتسليحالتدريبحيثمن

زود" السعيديةالفرق "دعاهاخاصةفرقًامنهمأخرى، وكونإلىجهةمنمعهممتنقًال
سعيدأرسل1861عاموفى. الممتازةوالرواتبالطيبوالغذاءالفاخرباللباسأفرادها
.المكسيكحملةفىالفرنسىالجيشلمساعدةالسودانيينالجنودمنفرقة

علىفأقدم1861عامذرعًابهضاقأنهبالجيشسعيداهتمامقيمةعلىيدلومما
أنعلى. السويسقناةحفرفىبعضهم، واستخدمبالدهمإلىالجند، وصرفتسريحه

:همااالقتصاديةالبالدحياةفىكبيرأثرلهمكانكبيرينمشروعينإتمامشهدسعيدحكم
.والسويساإلسكندريةبينالحديدىالخيرية، والخطالقناطر

الحكمنظام
السلطاتجميعيدهفىالوالىمطلقًا، يجمعحكمًاوسعيدعباسعهدفىالحكموبقى

وانعقدعلىمحمدأسسهالذى" المشورةمجلس "وأهمل. والقضائيةوالتنفيذيةالتشريعية
.وسعيدعباسعهدفىأثرلهيظهرحينًا، فلمعهدهعلى

عامصدرتالئحةبمقتضىاألولعباسعهدفى) الخصوصىالمجلس (تشكيلوأعيد
بنظروالعلماء، واختصالذواتكبارعضويتهفىالكتخدا، وضمرئاستهوتولى1849

الكبرى، فكانالمصالحرؤساءوتعيينوالقوانيناللوائحومنللحكومةالعامةالمسائل
هذاظل، وقداألحكاممجلسجانبإلىالتشريعيةالسلطةوتولىالوزراءمجلسبمثابة

.إسماعيلعهدفى) الوزراء (النظارمجلسأنشئحتىقائمًاالمجلس

األميرإلىبهالداخلية، وعهد: هىأربعة، فجعلها1857عامالدواوينتنظيمسعيدوأعاد
األميروتوالهباشا، والحربيةفاضلمصطفىاألميرإلىبهوعهدباشا، والماليةرفعت
أحدبكاصطفافإلىوأسندعلى)، والخارجيةمحمدأبناءأصغر (باشاالحليمعبدمحمد

التىالعلياالقضائيةالهيئةتلكظلتفقدالقضاءعنأما. علىمحمدبعثاتخريجى
عاممنذاسمهاتحولأنبعدنشاطهاتمارس) الحقانيةجمعية (1842علىمحمدأسسها

سعيدعهدفىكبيرشأنلهكانالذىالمجلسوهو" األحكاممجلس "إلى) 1849(
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منإثنينجانبإلىالحكومةموظفىكبارمنتسعةعضويتهفى، وضموإسماعيل
وضعفىالخصوصىالمجلسيشارك، وكانشافعىواآلخرحنفىأحدهمااألزهرعلماء

.واللوائحالقوانين

الشخصيةباألحوالالمتعلقةالمسائلفىالنظرتولتالتىالشرعيةالمحاكمجانبوإلى
سميتوالتجاريةالمدنيةالمسائلفىللفصلجديدة" مجالس "أومحاكم، أنشئتوالمواريث

:هىتأسيسهاعندخمسةعددهابلغ" األقاليممجالس"

.والبحيرةوالمنوفيةالغربيةقضايابنظرطنطا، ويختصمجلس1.

.والقليوبيةوالشرقيةالدقهليةقضايافىالفصلسمنود، ويتولىمجلس2.

.والفيومسويفوبنىمزاروبنىوالمنياالجيزةقضايافى، وينظرالفشنمجلس3.

.وقناوإسناأسيوطبقضاياجرجا، ويختصمجلس4.

.السودانحكمداريةبقضايا، ويختصالخرطوممجلس5.

فيما (كتابوأربعةأعضاءوأربعةرئيسمنيتكونالمجالستلكمنمجلسكلوكان
العلماءمنواثنين) الرئيسجانبإلىعضوينمنيتكونكانالذىسمنودمجلسعدا

.لإلفتاءشافعىواآلخرحنفىأحدهما

يعينكانالذىالقضاةقاضىمنبدًالالقضاةتعيينحقعلىالسلطانمنسعيدوحصل
1855عاموفىالقضائىالنظامعلىاإلشراففىيدهأطلقت، وبذلكالسلطانقبلمن

)العهدولى (باشاإسماعيلبرئاسة–التالىالعامفى–أعادهثماألحكاممجلسألغى
أنلبث، وماالذواتمنوتسعةاألعيانمنعشرأحدمنهمعضوًاعشرينوعضوية

محمدبرئاسةالتالىالعامفىبإعادتهأمر، ثماألقاليممجالسمعهوألغى1860عامألغاه
الوجهقضايافىللنظربطنطاأحدهمالألقاليممجلسينعلىباشا، واقتصرشريف
عهدفىاألجانبقضاءوتطور. القبلىالوجهقضايافىللفصلبأسيوطواآلخرالبحرى

بالقاهرةعلىمحمدعهدفىأنشئتالتى" التجارةمجالس "جانبسعيد، فإلى
أو" مصرقومسيون "باسمعرف1861عامخاصًامجلسًاسعيدواإلسكندرية، أنشئ



حامدعباسرءوفعشرالتاسعالقرنفىالمصرىالمجتمعتطور

95www.RaoufAbbas.org

وآخرأوروبى، وعضوًامصريينوعضوينمصرىرئيسمنتألف) القومسيونمجلس(
أعدادهاازدادتالتىالعناصريمثلونواآلخرون (أرمنىيهودى، وآخروعضويونانى

فىبالنظرالجديدالمجلسواختص) مصرإلىاألجانبهجرةنتيجةسعيدعهدفى
الدعوىصاحبيتبعهاالتىللقنصليةالبالد، وكانأبناءعلىاألجانبيرفعهاالتىالقضايا

مجلسأمامتستأنفالمجلسهذاأحكام، وكانتالجلساتلحضورعنهامندوبإيفادحق
المسائلفىالنظراختصاصهمنيكناألقاليم)، ولممجالسشأنذلكفىشأنه (األحكام
الحاجةدفعتوقد. الشرعيةالمحاكماختصاصمنبقيتالتىالعقاريةبالملكيةالمتصلة

عرضتالتىالقضاياوكثرةاألجانبأعدادلتزايدنتيجةالمجلسهذاإقامةإلىسعيدًا
.التجارةمجالسعلى

إليهاالرجوعيمكنمصادر
السويسقناةمشكلة: مصطفىالرحيمعبدأحمد.
بالعرابيةالمعروفةالمصريةبالثورةاألسرارسرعنالستاركشف: عرابىأحمد.
األولالجزء (إسماعيلعصر: الرافعىالرحمنعبد.(
والسودانمصر: شكرىفؤادمحمد.
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التحديثطريقإلىعودة - الخامسالفصل
)1879–1863 (إسماعيلعصر

تلقىفقد. علىمحمدخلفاءمنالحكمفىسبقوهمنعنالشيءبعضإسماعيليختلف
ببعضسعيدإليهعهدالعثمانية، ثمبالعاصمةحينًافيينا، وأقام، وزارباريسفىتعليمه
عكف، ثمالحكمشئونفىحينًاوالبابا، وأشركهنابليوناإلمبراطورلدىالسياسيةالمهام
بظروفوإلمامالشرقبشئونخبرةبينجمعالواسعة، وبذلكبمزارعهالعنايةعلى

شخصيةأنغير. علىمحمدأسرةحكاممنغيرهعنوميزتهأفقهوسعتالغرب
الضغطفيهااشتدالتىالبالدتاريخفىالدقيقةالمرحلةهذهاجتيازمنتمكنهلمإسماعيل

،للسلطانتبعيتهمعالغربيةالدولمصافإلىبمصرالوصولإلىفطموحهاألوروبى
شرقىأحدهما (البعضبعضهماعنتمامًايختلفانالحياةفىأسلوبيناتباعومحاولته

بعقدة، وأصيبذاتهيثبتأنجاهدًايحاول، جعلهداخلىبصراعأصابه) غربىواآلخر
مزيجمجموعهفى، وهوعصرهشهدهالذىالنشاطمنالكثيرإليهايعزىالتىالعظمة

كلعلىالنهايةفىغطىالذىالطغيانأوروبا، ومنإرضاءبغرضبالرقىالتظاهرمن
.والنكباتبالكوارثالبالدوأصابشئ

علىالضروريةاإلصالحاتإدخالعلىعزمهإسماعيل، أعلنالعرشاعتالئهوعند
األجنبية،األموالبرؤوسفيها، استعانالسبيلهذافىالنجاحبعضالبالد، وحققمرافق

تعدإسماعيلإصالحاتأنغيرالبالدفىاألجنبيةالمصالحتغلغلأمامالبابفتحثمومن
تلكمسارانقطاعمععلىمحمدعهدفىمصرشهدتهاالتىالتحديثلتجربةامتداد

.علىمحمدخلفاءعصرفىالتجربة

مصراقتصادياتتطور
منلقيتعلىمحمدعهدعلىمصراقتصادتطورفىالزاويةحجرالزراعةكانتوكما

الرىنظامتحسينخاللمنالزراعيةالرقعةزيادةأولى، الذىاالهتمامنفسإسماعيل
السعيديةالالئحةعلىتعديًالإسماعيلأدخلوقد. خاصةعنايةالبوراألراضىوإصالح

كيفيةتنظرالتىاألحكامبعضالالئحةإلىلها، أضافذيًالجعله) 1865ديسمبر(
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أرضهم، ويتركونقراهممنيفرونالذيناألفرادوهم" المتسحبين "أطيانفىالتصرف
أثرهفىالفالحتصرفطريقةاألحكامتلكنظمتالمالية، كماأعبائهممنتخلصًااألثرية

إلىأضيفتالتى–الجديدةالموادتلكفىروعىالعسكرية، وقدللخدمةاستدعائهأثناء
.القريةإلىالعودةعنداألثرفىبحقهماوللمجندللمتسحباالحتفاظ–الالئحة

األطيانأصحابكسبهاالتىالحقوقإلى1866ينايرفىالصادرالقراروأضاف
الموصىمادامالناسمنيشاءونلمنباألرضالوصيةلهمأباحجديدًا، إذحقًاالخراجية

وقفجوازعدمأكدالقرارذلك، ولكناألرضعلىالمقررةالضرائبأداءيستطيعله
.الخراجيةاألطيان

انهيارإلىيؤدىأنشأنهمنكانالخراجيةاألطيانعلىاألفرادحقوقتدعيمأنعلى
القرنمنالخمسيناتأواخرحتىالعصورأقدممنذمصرعرفتهالذى" العائلىاالقتصاد"

على، ويقعالزراعىاإلنتاجشئونإدارةيتولىاألسرةربكانعشر، حيثالتاسع
هذايتداعىأنالطبيعىمنكلها، وكانالعائلةاحتياجاتلتوفيرالعملعبءأفرادها
التاسعالقرنمنتصفمنذالزراعىاإلنتاجعلىطرأالذىالتطورنتيجةمصرفىالنظام
وغيرها،والنيلةالسكروقصبكالقطنالنقديةالمحاصيلبإنتاجاالهتماموزيادةعشر

يتطلعالعائلةأفرادمنفردكل، فأصبحالسوقنظامفىتحولمنذلكعلىترتبوما
أنغير. اقتصاديًاعائلتهعناالستقاللالعائلة، وينشدربسيطرةمنالتخلصإلى

مجلسأعضاءغالبيةشكلواالذينوأعيانهاالقرىشيوخمنالكبيرةالعائالتبعض
قراراستصدارفىالتحدى، ونجحواهذا، واجهواإسماعيلعهدفىالنوابشورى
األثرصاحبأوالدأكبرباسم–1869عاممناعتبارًا–الخراجيةاألطيانبتكليف
العائلةأفرادأمورالزراعة، ورعايةشئونيتولىأنالعائلةكبيرعلى، فكانالمتوفى
الذىالعائلةربإلمرةويخضعواواحدبيتفىمعًاالجميعيعيشأنوإناثًا، علىذكورًا
وذلكاألرضمنحصتهحسبعلىكلعليهمالربحوتوزيعبينهمالعملتوزيعيتولى

علىالعائالتأربابسلطةعودة، وأدتاإلنتاجوتكاليفالمعيشةنفقاتاستيفاءبعد
ريعمنقدربأكبرالعائالتأرباب، واستأثراآلخرينبحقوقاإلجحافإلىأفرادها
إصدارإلىالحكومة، فاضطرتإلىالناستظلماتباألسرة، وكثرتالخاصةاألطيان
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أفرادمنفردكلعلىاألطيانبتكليف، قضىتوفيقعهدفى) 1881يوليو9 (قرار
اإلسالمية، وبذلكالشريعةوفقاألطيانفىحصتهحسبكل–وإناثًاذكورًا–األسرة
.سريعةبخطىاالضمحاللطريقفىالتقليدى" العائلىاالقتصاد "نظامسار

لألطيانالفرديةالملكيةلحقوقبالنسبةهامًاتطورًا–أيضًا–إسماعيلعصروشهد
20 (المقابلةالئحةيصدرأنعلىإسماعيلالخديوىالماليةاألزمةحملتفقدالخراجية

يدفعلمنالالئحةتلكفىالحكومةوتعهدت" وطنىقرض "بمثابةوهى) 1871أغسطس
نصفمنيعفىبأن) سنويًااألرضعلىالمقررةالضريبةأمثالستةوهى (المقابلة

رفعةتفيدحجةعلىمستقبًال، ويحصلأطيانهضريبةتزاداألبد، والإلىالضريبة
باألرضوالوصية) التنازلأى (المنفعةوإسقاطوالتوارثالهبةحقلهالمقابلة، وتقرر

بشرطالخيريةاألغراضعلىاألطيانوقفحقلهيكون، وكذلكحوزتهفىالتى
.الخديوىمنمسبقإذنعلىالحصول

األمر، ثمبدايةفىاختياريًادفعهاكانالمقابلة، التىدفععلىاألهالىبعضأقبلوقد
األطيانمنكبيرجزءتحول)، وبذلك1874مايو11 (بعددفعهاعلىاألهالىأجبر

.الخديوىموافقةعلىاألطيانحقتعليقسوىيقيدهاخاصة، الملكيةإلىالخراجية
نفسمننوفمبر18فىبهالعملأعيدثم1876مايو7فىالمقابلةبقانونالعملوأوقف
إعادةعلىنصقراربموجب) 1880يناير6 (بهالعملفأوقفتالدولةعادتولكنالسنة
ولكنالمقابلةدفعقبلعليهاكانتالتىاألصليةقيمتهاإلىالخراجيةاألطيانأموال

،األرضعلىالتامةالملكيةبحقوقبعضهاأوكلهاالمقابلةدفعلمناعترفذاتهالقرار
منيونيو17فىالصادرالتصفيةقانونتضمنهعندماثابتةقاعدةاألخيرالقراروأصبح

التامةالملكيةبحقمصرفىالزراعيةاألراضىمالكمعظمتمتعوبذلك. السنةنفس
ذلكمنالمستثناةاألراضى، وكانتإسماعيلعصربعد) الرقبةحقذلكفىبما (عليها
اإلنجليزى،االحتاللعهدفىالتاليةالخطوةوجاءتالمقابلةعنهاتدفعلمالتىتلكهى

عنهاتدفعلمالتىالخراجيةأصحابأعطىالذى) 1891أبريل15 (قرارصدرعندما
.1880عامالحقهذاعلىحصلواالذينبإخوانهمأسوةالتامةالملكيةحقوقالمقابلة
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المحموديةترعةعهدهفىالرى، فعمقتوسائلبصيانةاهتمقدباشاسعيدكانوإذا
التىالترعمنغيرهاأصلح، كمابالمياهلتغذيتهاالعطفعندللطلباتمحطةوأنشئت
المنوفية، فإنرياحعهدهفى، وأنشئاألولعباسعهدفىاإلهماليدإليهاامتدت

فتم. القومىاإلنتاجوزيادةالزراعيةالرقعةتوسيعفىأثرمنللرىمايغفللمإسماعيل
استصالحعلىساعدتالتىاإلسماعيليةترعةبينهامنترعة112حفرعهدهفى

التى–الوسطىمصرفى–اإلبراهيميةوترعةالشرقيةأراضىمنواسعةمساحات
أدخلوأسيوط، وبذلكسويفوبنىالمنيامديريتىفىالسكرقصبزراعةسبيليسرت
فأصبحقناطرهوبناءوتعميقهالمنوفيةرياحإصالحعهدهفىتمكما. فيهماالدائمالرى
وزيدتالعطفطلباتأصلحتوالغربية، وكذلكالمنوفيةمديريتىفىللرىمصدرأهم

صيفية، غيرترعإلىالنيليةالترعمنالكثيرتحويلالمحمودية، وتمترعةلتغذيةطاقتها
استخدامتطلبمما–الجهودتلككلرغم–الصيففىمنخفضًاظلالمياهمستوىأن

.الرافعةاآلالت

األراضىمساحةزيادةإسماعيلعهدفىبهاوالعنايةالرىوسائلتحسينعلىوترتب
وكان% 31بلغتبنسبة) 1813 (علىمحمدعهدفىالمساحةإجراءعندعنهاالزراعية
.الثلثنحوالزيادةتلكمنوحدهإسماعيلعصرنصيب

بالسخرة) للشعباألعظمالسواد (الفالحينإرهاقدونيتملمالمجالهذافىالتقدمولكن
يدفعالمصرىالفالحالدولة، وظلرجالمنالمالككبارتفتيشودوائرالرىأعمالفى
منالكثيرالفالحونعانى، كذلكاألولىالعالميةالحربحتىالبدنيةالضريبةهذه

تلكمعظمعبءوحدهمعليهميقعالمادية، وكانطاقتهمتفوقكانتالتىالضرائب
.المغارمتلكعنبمنأىفكانوا) واألجانباألتراكمن (الزراعيينكبارأماالضرائب

فىالبالدبهامرتالتىالماليةاألزمةخاللالفالحينعلىالضرائبعبءثقلوزاد
فىشهوربثمانيةاستحقاقهاميعادقبلتجبىاألطيانضرائب، فكانتإسماعيلعصر
تحصيلفىالحكومةإعمالأخرى، واشتدأحيانفىكاملة، وبسنةاألحيانبعض

يداهمونكانواماوكثيرًامنهيطلبمادفععنيتأخرمنجزاءالجلد، فكانالضرائب
الفالحوناضطر، لذلكالسجونفىبأصحابهافيها، ويزجونماوينهبونالفالحينبيوت
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كان، كمامنهميطلبماليسددوا) واألجانبالمصريين (المرابينمناالستدانةإلى
،الغرضلهذاماشيتهيبيع، أوبخسبثمننضجهأوانقبلالمحصوليبيعبعضهم
االتجاهاالستدانةإلىالفالحينحاجةمنبلة، وزادالطينرأيناكمالتزيدالمقابلةوجاءت
منذإنتاجهمعدالتارتفعتالذىالقطنوخاصةالنقديةالمحاصيلإلنتاجالمتزايد
األولىالستيناتوكانتأوروبافىعليهالطلبزيادةنتيجةعشرالتاسعالقرنمنتصف

الحرببسببالمحاصيلمنعداهماعلىالقطنإنتاجفيهاسادالتىالفترةهىالقرنمن
األمريكىالقطنصادراتتوقفعليهاترتبالتى) 1865–1861 (األمريكيةاألهلية

بالتوقفخاصةوبريطانياعامةأوروبابلدانفىالغزلمصانعهددأوروبا، مماإلى
إلىأدىمماعظيمةزيادةاألسواقفىالمصرىالقطنعلىالطلبزادلذلك. التام

كانتعما% 335بنسبةالفترةتلكخاللصادراتهفزادتزراعتهفىالكبيرالتوسع
أسعارأضعافوأربعةثالثةبينيتراوحماإلىأسعارهارتفعت، كماقبلمنعليه

أيدىفىالمالاقتصاديًا، فتوفرانتعاشًا–الفترةتلكفى–البالد، وشهدت1861
بعدمروعةاقتصاديةبأزمةالبالدمنيتماسرعانولكن. كبارهم، وخاصةالمزارعين

ثانية، ونتجأوروباأسواقعلىاألمريكىالقطنوتدفقاألمريكيةاألهليةالحربانتهاء
السنواتفىأسعارهوتدهورت–تدريجيًا–المصرىالقطنعلىالطلبتناقصذلكعن

علىوترتب. الحربتلكخاللعليهكانتمما% 60و% 50بينيتراوحماإلىالتالية
التىالديونبسببلملكياتهمومتوسطيهمالمالكصغارمنكبيرعددفقداناألزمةتلك

وأخذتالسبعيناتمطلعفىانتعاشهااستعادتالمصرىالقطنسوقأنعلى. فيهاغرقوا
.آخربعدعامًاتتزايدالصادرات

السكرقصببزراعةاالهتمامإلىإسماعيلتحولاالقتصاديةاألزمةتلكآثارمنوكان
وقنا،وأسيوطسويفوبنىالفيومفىالسكرمصانعمنالعديدالسكر، فأنشأوصناعة
عددالصناعة، وبلغتلكفىاألجانبالخبراءمنعددًاواستخدمالحديثةباآلالتوزودها

الراميةإسماعيلخطةضمنيدخلالسكرصناعةتطوير، وكانمصنع21المصانعتلك
إقامةطريقعنعلىمحمدعهدفىمصرشهدتهاالتىالصناعيةالتجربةإحياءإلى

،النجاحمنقدرًاالصددهذافىيحققأن، واستطاعالخارجإلىالبعثاتوإيفادالمصانع
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اآلالتاستخدامعلىاعتمدتالبحرىالوجهمدنأهمفىالقطنمحالجمنالعديدفأنشأ
بعضفىخاصةمحالجالقطنتجارةيحتكرونكانواالذينالتجاربعضالبخارية، وأنشأ

منإنتاجهمااستخدمببوالقللنسيجمصنعانأقيمكذلكنشاطهميتركزالتىالمناطق
التوتزراعةليتولىإيطالياخبيراالخديوىاستقدمكماالجنودمالبسصنعفىالقماش

فىالغرضلهذاخاصمعملوأقيمالحريرإلنتاجالقزدودةلتربيةبالبحيرةأراضيهفى
، وأقيمالجيشحاجةلسدإنتاجهايستخدمالتىالطرابيشمصنعإنتاجازدادكذلك. دسونس
اهتمامًاالحربيةالصناعاتولقيت. ببوالقاألميريةالمطبعةمنبالقربللورقمصنع
،البنادقلصناعة، وآخرالمدافعلصبمصنعًاالحكومةالعصر، فشيدتذلكفىخاصًا
وصناعةالجلودصناعة، وازدهرتبقليوبللطوبمصنعوأقيمالذخيرةإلنتاجوثالثًا

رأسجهودعلىقامتالتىالخاصةالصناعيةالمشروعاتإلىباإلضافة، هذاالزجاج
.األجنبىالمال

بدأهاالتىالصناعيةالتجربةإحياءفىالنجاحمنقدرًايصيبأنإسماعيلاستطاعلقد
األجنبية، وعجزالمصنوعاتمنافسةاقتصاديًا، بسببيكنلماإلنتاج، ولكنعلىمحمد

هذهمنالكثيرإغالقإلىأدىالجمركية، ممابالحمايةخاصةسياسةوضععنالحكومة
الصناعاتهذهمنفرعان)، وبقى1876–1875 (الماليةاألزمةاحتدمتعندماالمصانع

القطنالحكومة، ومحالجتديرهاكانتالتىالسكرصناعة: همااالزدهارطريقعلى
.معظمهااألجانبأسسالتى

تزالالالتىالجسور، فشيدتإسماعيلاهتماممننصيبًاوالمواصالتالنقلقطاعونال
واسعةشبكةالزيات)، وأنشئتكفروكوبرىالنيلقصركوبرىأهمها (اليومحتىباقية
األلفعلىطولهازاد (السودانوشمالوالقبلىالبحرىالوجهينفىالحديديةالسككمن

)ميلآالفالخمسةعلىتزيدخطوطهاأطوالكانت (للبرقهامةشبكةوأقيمت) ميل
بعضوإصالح) السويسكميناء (الموانئوبناءالبحرىبالنقلاالهتمامبذلكوارتبط
والمتوسطاألحمرالبحرينسواحلعلىالفناراتوإنشاء) اإلسكندرية (األخرىالموانئ
شركة (بواخرستتملككانتالبحريةللمالحةمصريةشركة، وإنشاءعدنوخليج

).الخديويةالبوستة
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الخارجيةالسياسة
بمصرمجحفًاباشاسعيدمنديلسبسعليهحصلالذىالسويسقناةشركةامتيازكان
المشكلةهذهعالجبمحاولةعهدهيستهلأنإسماعيلعلىكانبسيادتها، ولذلكماسًا

رأسويعدفرنسىفالمشروع: اعتباراتلعدةخطرنذيرمنهااالقترابيعدالتىالعويصة
إللغائهالعالىالبابعلىالضغطتمارسالبالد، وبريطانيافىالفرنسيةللمصالحجسر

،المشروعحولالعالىالبابأوالدولتينمنأىمعبالصداميتورطأنيريدالوإسماعيل
ناحيةمنفرنساإغضابيريدالمبدأ، والحيثمنعليهيعترضالناحيةمنفهو

ينسفقدفيهاطرفًاالعالىالبابويدخلسياسيةمشكلةإلىالمسألةتحولأنأخرى، كما
لموالتى1841–1840تسويةفىعليهاحصلتالتىمصربامتيازاتويضرالمشروع

.إسماعيلطموحترضى–ذلكرغم–تكن

وكذلكضفتيهاعلىتقعالتىالعذبةالمياهترعةملكيةحقالشركةيعطىاالمتيازوكان
الالزمةاألفرادأمالكانتزاعحقللشركةالقناة، وأعطىفيهاتقعالتىاألراضى
ماوفقلألهالىالعذبةالترعةمياهبيعحقلهاوكانلهمتدفعتعويضاتمقابلللمشروع

تممنيدالمصرية، وعلىالحكومةنفقةعلىحفرتالترعةتلكأنتشاء، رغم
بتقديماالمتيازعقدفىالتزمتقدالحكومةوكانت (الغرضلهذاالفالحينمنتسخيرهم

علىوسيادتهاالحكومةسلطةتمسشروطوكلها).. للعملالالزمينالعمالأخماسأربعة
.الدولةداخلدولةإلىالشركةأراضيها، وتحول

األقلعلى–أوبمصرالضارةالعقدنصوصإلغاءعلىيعملأنإسماعيلقررولذلك
هاماناتفاقانإسماعيلعقدذلكولتحقيق. أراضيهاعلىالدولةسيادةيكفلبماتعديلها–

الجزءحفرنفقاتتتحملبأنالمصريةالحكومةفيهماتعهدت1863مارس18فىأولهما
حفرأتمتقدالشركةوكانت (العذبةالترعةمنالطمبيالتبوادىالقاهرةيصلالذى

الشركةتتنازلأنعلى)الطمبيالتوادىمنالتمساحبحيرةإلىيصلالذىالجزء
ضفتىعلىملكيتهاحقلهاكانالتىاألراضىعن–ذلكنظير–المصريةللحكومة
أن) 1863مارس20 (بموجبهإسماعيلتعهدوثانيهما، اتفاقاالمتيازعقدبموجبالترعة
رأسوتغطية) سهمًا177.642 (المصريةللحكومةسعيدتركهاالتىاألسهمفىيكتتب
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بنصوصالتمسكعلىديلسبسأصراالتفاقيتينهاتينورغم. االكتتابلهذاالالزمالمال
وختمسياسيًاطابعًااتخذالذىوالوالىالشركةبينالصراعأمامالبابفتحاالمتياز، مما

فرنسيةلجنةشكل، الذىالثالثنابليوناإلمبراطوروساطةإسماعيلبقبولالصراعذلك
قرارالثالثنابليونأصدر. مصروحكومةالشركةبينالنزاعفىللبترعايتهتحت

القناةحفرفىالمصريينالعمالتشغيلالئحةأعتبرالذى) 1864مايو6 (التحكيم
علىاالمتيازعقدمنجزء) بإلغائهاإسماعيلطالبوالتى (1856مايو20فىالصادرة

فرنكمليون42.5بمبلغالتعويض، وقدربهالوفاءعدمعلىالشركةتعوضأنمصر
.الشركةقبلالمصريينللعمالالمتأخرةاألجورقيمةفرنكمليون4.5منهاتخصم
فرنكمليون6قدرهتعويضمقابلالعذبةالمياهترعةفى" حقوقها "عنالشركةوتنازلت

حفرها،بإتمامالمصريةالحكومةتقومأنبعدبالترعةاالنتفاعبحقالشركةاحتفاظمع
تعويضمقابليدهاتحتكانتالتىاألراضىمساحةثلثىنحوللحكومةالشركةوأعادت

قراروفقالشركةنالتهاالتىالتعويضاتجملةبلغت، وبذلكفرنكمليون30قدره
للعمالالمتأخرةاألجورمنهاالفرنسية، استنزلالفرنكاتمنمليونًا88.5التحكيم

إسماعيليلبثولم. الفرنكاتمنمليونًا84التعويضاتمبلغصافى، فأصبحالمصريين
التحكيموقراراالمتيازنصوصلتعديل) 1866يناير30 (الشركةمعآخراتفاقًاأبرمأن

أراضىعنبموجبهالشركةتنازلتأراضيهاعلىالدولةسيادةيحققالذىالنحوعلى
، وأصبحالتعويضسبيلعلىفرنكماليينعشرةمقابل) فدان23.008 (الطمبيالتوادى

دونالقناةمنطقةأراضىفىواالستحكاماتالحصونإقامةالمصريةالحكومةحقمن
الدولةترىمماذلكوغيرالعسكريةالمنشآتالمالحة، وإقامةإعاقةذلكعلىيترتبأن

فىاألراضىوامتالكاإلقامةالمصريينحقمنحكومية، وأصبحمصالحمنإنشاءه
المصريةللحكومةالضرائبيدفعواأنالقناة، علىضفتىعلىللشركةالتابعةالمنطقة

العذبةالترعةضفتىعلىأقامتهاالتىمبانيهاعنالشركةلقوانينها، وتنازلتويخضعوا
التىاألراضىعلىسيادتهاالدولةاستردتوبذلك. لهابتأجيرهاالحكومةتقومأنعلى

فىإسماعيلأبرمهاباتفاقيةاألراضىتلكعلىسيادتهاواستكملتللشركةسعيدمنحها
بينفيماتسددفرنكمليون30بمبلغذلكعنالشركةتعويضمقابل1869أبريل23

الخزانةتحملتهماكلهىالجسيمةالتعويضاتتلكتكنولم. 1894–1870عامى
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التىالرحالتنفقاتمصرماليةتحملت، فقدالسويسقناةعلىأنفقتأموالمنالمصرية
لمساندةالدبلوماسيةالمساعىبذلأجلمنأوروباإلىنوبارووزيرهإسماعيلبهاقام

العزيزعبدللسلطانقدمتالتىالرشاوى، وكذلكالسويسقناةشركةمنمصرموقف
، ونفقاتالثالثنابليونشقيقمورنىدىودوقاألجانبالدبلوماسيينوبعضووالدته
النزاعفىمصرنظروجهةلشرحالفرنسيةبالصحافةنوبارنظمهاالتىالصحفيةالحملة

علىترتبتالتىكبرى، والخسائرباريسيةصحفخمسفيهاشاركتوالتىالشركةمع
أقساطلدفعالالزمةاألموالعلىتحصلحتىالخزانةعلىالسنداتالدولةإصدار

القناةافتتاحعندإسماعيلأقامهاالتىالحفالتنفقاتعنللشركة، ناهيكالتعويضات
فيها، والتىالثقافةوأعالمأوروباملوكإليهاودعا) 1869نوفمبر17 (الدوليةللمالحة

األرواحفىالخسارةعنالنظربغضهذا. مصرىجنيهألفوأربعمائةمليونًابلغت
أووعطشًاجوعًاوماتواالقناةلحفرسخرواالذينالفالحينآالففىمصرتحملتهاالتى

.األوبئةبهمفتكت

،السويسقناةشركةامتيازاتتقليصإلىإسماعيلفيهسعىالذىالوقتنفسوفى
توسيعإلىإسماعيل، سعىالفادحالثمنبهذاالقناةأرضعلىالمصريةالسيادةواستعادة

العثمانىالسلطانإرضاءعلىتقومسياسةاتباعطريقعنمصرواليةوامتيازاتحقوق
مساندةبأهمية–فرنساوخاصة–األوروبيةالدولطريقوعنعليهمباإلغداقوحاشيته
.األوروبيةاالستثماراتأمامفرصفىاالستقاللذلكيتيحهبمامصر، ملوحًااستقالل

العاماإلطارمنتغيرلمالعالىالبابمنفرماناتعدةاستصدارفىإسماعيلونجح
وصلتللبالدالداخليةاألموربإدارةتتعلقمزايالمصرحققت، ولكنها1841–1840
.الذاتىاالستقاللمرتبةإلىبها

لم، فإنالوالىأبناءألكبرمصرحكمأريكةوراثة، أصبحت1866مايو27فرمانففى
محمدأسرةأفرادألرشدقبلمنالواليةكانتأنبعد (أخوتهأكبرإلىانتقلتولدلهيكن

منبذلكفأصبحتامصرواليةإلىومصوغسواكن–قائمقاميتىالفرمانعلى)، وضم
االحتفاظألفًا، وأجازثالثينإلىالجيشعددزيادةمصروالىحقمنتوابعها، وأصبح

مصرتدفعهاالتىالسنويةالجزيةزيدتذلكمقابلوفىالمصريةبالعملةالخاصبالنظام
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منح) يونيو8 (فرمان، صدرالتالىالعاموفى. جنيهألف750إلىألف400منللدولة
خاصةإداريةوتنظيماتلوائحوضعحقهمنوأصبح" خديوى "لقببموجبهمصروالى

التىوالشرطةوالنقلبالجماركيتصلفيمااألجنبيةالدولمعاالتفاقاتبالبالد، وإبرام
وبلغ. العثمانيةللدولةمصربتبعيةالمساسذلكعلىيترتبأن، دونباألجانبتتصل

9 (الشاملالفرمانعلىالسلطانمنحصلعندماالسبيلهذافىالنجاحذروةإسماعيل

منذمصرلوالةصدرتالتىالفرماناتتضمنتهاالتىالمبادئجمعالذى) 1873يونيو
فىالخديوىيدالفرمان، أطلقذلكإلىوباإلضافة. علىلمحمدالوراثةأقرالذىالفرمان

والتجارةالجماركبشأنالدولمعاالتفاقاتوعقد" القوانين "سن، وفىالجيشزيادة
وعلى. المصريةبالسلطةمصرفىالمقيميناألجانبعالقاتالمحلية، وتنظيمواإلدارة

فقادتهاألجنبيةاالمتيازاتغالءمنبالتخفيفالخاصةإسماعيلسياسةسارتالنمطنفس
)،1876 (تأسيسهامشروعنوباروضعالتىالمختلطةالمحاكمإنشاءفىالتورطإلى

فىللنظرجنبإلىجنبًاواألجانبالمصريينمنقضاةوجودأساسعلىويقوم
المصريينمنفيهاالخصومةأطرافيكونالتىوالجنائيةوالتجاريةالمدنيةالخصومات

باسمأحكامهادولية، وتصدرالمصريةالمحاكمتلكتكونأن، بشرطالمصريينوغير
الدولمنمعارضةلقىالمشروعقضاتها، ولكنالمصريةالحكومةالخديوى، وتعين

فيهأقرتالذى) 1873 (األستانةاتفاقعقدشاقةمفاوضاتفرنسا، وبعدوخاصةاألجنبية
دائرةمنالجنائيةالقضاياخرجتأنبعدالنحوهذاعلىالمختلطةالمحاكمتأسيسالدول

هذاحققهماورغم. 1876فبرايرفىعملهاالمختلطةالمحاكموبدأت. اختصاصها
المحاكمهذهالخديوى، ألنمركزمنأضعفأنهإاللمصرمزايامنالقضائىاإلصالح

األجانبحقمنكانوالتجارية، بلالمدنيةالمنازعاتكافةفىالفصلبحقتحظلم
هذهتحقق، وبذلك1873اتفاقيةحددتهامعينةحاالتفىالقنصليةالمحاكمإلىاللجوء
ضداألجانبالدائنينساندتالمختلطةالمحاكمأن، كماإسماعيليتمناهكانماالمحاكم

لتلكالخضوعمنيستثنىالالخديوىكانالمالية، ولمااألزمةخاللالمصريةالحكومة
عليهمسلطًاسيفًاالمحاكمهذهكانتلالتفاقية)، فقدوفقًا (أحكامهابتطبيقويلتزمالمحاكم
فىكابوسهاأزيححتىمصرفىاألجنبيةالمصالححارسةتقفالمختلطةالمحاكموظلت
الحكمتوطيدفى، تمثلثالثبعدإسماعيللسياسة)، وكان1937مايو8 (مونترواتفاق
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حدودهومدجنوبًااالستواءوخطالنيلمنابعإلىحدودهومدالسودانفىالمصرى
السياسةلتلكاألساسىالدافع، وكانعدنوخليجاألحمرالبحرسواحلإلىالشرقية
اإلنجليزيةللسياسةإرضاءاالستوائيةاألقاليمفىالرقيقتجارةومكافحةالرقمحاربة

االستعمارية،أهدافهاوراءهالتخفىاإلنسانيةبالدوافعمتعللةذلكإلىتتجهكانتالتى
الذين–اإلنجليزوخاصةاألوروبيينبالمستكشفينسياستهتحقيقعلىإسماعيلواستعان

أحيانًااإلنجليزيةالحكومةجانبمنوبترشيحأحيانًاالمطلقباختيارهخدمتهفىدخلوا
التوسعحركةعنمصر، ونتجإعالمتحتالقارةوسطفىباسمهأخرى، وعملوا

تحققلمحربفىالمصريةالماليةإرهاقأبرزهالعلهامةنتائجإفريقيةفىالمصرى
الذىالدوربسبب)، وذلك1876–1875 (المصريةالحبشيةالحربهىحاسمةنتيجة
الخططأسراركشفمنإسماعيلخدمةفىكانواالذيناألمريكانالضباطلعبه

عرابىأحمدفيهمبماالمصريينالضباطسخطهذاأثاروقدلألحباشالمصريةالعسكرية
األجنبىالتدخلضدوجهت–بسنواتذلكبعد–مصريةثورةيقودأنلهقيضالذى
فىاألثرأكبر) اإلنجليزى (السودانحكمدارغوردونلتصرفاتكانكذلكمصرفى

فجرتذمرإلىتحولأنالسخطلبثالمصرى، وماالحكمضدالسودانيينسخطإثارة
االستواءوخطإفريقياوسطفىمصرأمالكإنجلترا)، وورثت1880عامالمهديةالثورة
وارتبطت) 1883 (اإلنجليزنصيحةعلىبناءإخالئهبعدالسودانمصرفقدتحينعلى

التىالماليةباألزمةحكمهمناألخيرةالسنواتفىاألوروبيةبالدولإسماعيلعالقات
أن، بعد1882عاممصربريطانيااحتاللأمامالطريقوفتحاألجنبىالتدخلإلىقادت

.سنواتثالثبنحوالسلطةمننفسهبإسماعيلأطاحت

إسماعيلوخلعالماليةاألزمة
نهايةفىقادتهسياستهأن، إالاألجنبىالنفوذتغلغلمنللحدإسماعيلمحاوالتفرغم
بدفعهاإسماعيلتعهدالتىالتعويضاتمصر، ألنفىاألجنبىالنفوذتدعيمإلىاألمر

قدمتالتىالرعىعلىلإلنفاقاجتاحهاالتىالطائلة، واألموالالسويسقناةلشركة
ماوأعطتهااإلداريةمصرحقوقوسعتالتىالفرماناتالستصداروحاشيتهللسلطان

السياسيةللدعايةالصحفيةالحمالتعلىأنفقتالتى، واألموالالذاتىاالستقالليشبه
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السياسيةالمشروعات، وتمويلالسويسقناةافتتاححفلبأوروبا، ونفقاتللخديوى
جميعًاالرى، كانتوأعمالوالبرقالحديديةكالسككإفريقيا، واالقتصاديةفىكالتوسع

المالبيوتمعالقروضعقدإلىإسماعيلالمصرية، واضطرالخزانةمتناولعنبعيدة
.تحملهاعنالخزانةعجزتالتىالنفقاتهذهلتغطيةاألجنبية

إلىاألموالرؤوستصديرشكلاتخذالذىاإلمبريالىالتوسععصرذاكإذوالعصر
اقتصاديةاستثماراتشكلوآسيا، فىإفريقيافىالمتخلفةالمناطقإلىوخاصةالخارج

مصالحها،لحمايةالماللرأسالمصدرةالدولبهاتقومالتىالسياسيةالتحركاتتساندها
ينتهىثماالستثماراتلتلكميدانإلىيتحولالذىالقطرشئونفىالتدخلذلكيلىثم

.اإلمبرياليةبعجلةربطهأوسياسيًاالبلدذلكبخضوعاألمر

وفرنساإنجلترافىالمالبيوتاستجابتحتىباالستدانةيدهيمدإسماعيلكادمالذلك
أوائلفىإسماعيلوكان. الستثماراتهاميدانًامصراتخاذإلىتتطلعكانتالتىوألمانيا
ألمانياأمامالسبعينحربفىفرنساهزيمةبعدولكن. الفرنسيينإلىميًالأكثرحكمه
)1875نوفمبر25 (السويسقناةأسهمفىمصرحصةلهماإلنجليز، وباعإلىاتجه
فقداإلنجليزية، كمااالستعماريةاألطماعلصالحهامًاتاريخيًاحقًامصرفقدتوبذلك

.السويسقناةفىلهااإلنجليزلمزاحمةاستاءتالتىفرنساصداقةإسماعيل

المالىالمركزكانوقتفىجديدةقروضعقدإلىبالحاجةإسماعيل، أحسذلكورغم
منالدائنة، فطلبالدولثقةلكسبالسوء، فسعىحدبلغقدفيهالمصريةللحكومة
المصريةالماليةلتنظيمإنجليزيانماليانخبيرانإليهترسلأن) 1875أكتوبر (إنجلترا

الموظفينمنغيرهماشأنذلكفىشأنهماوحكومتهالخديوىخدمةفىيكوناأنعلى
بعثة، أوفدتالخبيرينترسلأنمنبدًال، ولكنللطلبإنجلتراواستجابت. األجانب
حولتحقيقإلجراءالبريطانىالعموممجلس، عضوكيفبرئاسةخاصةبريطانية

.مصرفىالماليةاألوضاع

تلقىالمصرية، فقدالماليةأحوالبفحصالمصريةالحكومةمنيكلفلمكيفأنورغم
الماليةإلراداتشاملتقريروضععلىساعدتهالحكومةموظفىمنوإحصاءاتبيانات
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البالد، وتخصيصلمواردمناسبةبفائدةالديونتثبيتفيهاقترحومصروفاتهاالمصرية
تمثلرقابةإشرافتحتالمصريةالمالية، ووضعالديونتلكالستهالكالمواردنصف

الذىلالرتباكحدوضعتكفلوحدهااإلجراءاتهذهأنإلى، وانتهىالدائنينمصالح
.البالدماليةمنهتعانى

الغرضلنفسجانبهامنبعثةبإرسالفرنساقيامإلىمصرإلى" كيف "بعثةمجيءوأدى
مصرببيعالقيامبمثابةيعدإنجلتراإلىالتجائهأنمنالخديوىحذرت" أوتربه "برئاسة

مقترحاتفرفضالدولتينبينالتنافرهذامناالستفادةإسماعيلوحاولبالتقسيطإلنجلترا
الحكومةترسلأنكيفمنالمصرية، وطلبالماليةعلىباإلشرافالخاصةكيف

الدولتثيرقدمعينةبشروطالتزامدونالخديوىخدمةفىيعملماليًامستشارًااإلنجليزية
إسماعيلالمصرية، وحاولللحكومةماليًامستشارًاروفرزولسونعيناألخرى، وبالفعل

للدينلجنةبإقامةفرنسيًامشروعًافقبلالفرنسىوالنفوذاإلنجليزىالنفوذبينيوازنأن
وتوحيدها، والالديونكلتثبيتبعدالدائنينعنبالنيابةاألموالتحصيلتتولىالعام

فىبرغبتهمفأبلغوهالخديوىإحراجاإلنجليزمصر، أرادماليةعلىإشرافلهايكون
السريةمعلوماتإلىيستندالتقريرأنبحجةرفضإسماعيلولكنكيفتقريرإذاعة
23 (العموممجلسأماماإلنجليزيةالوزارةرئيسدزرائيلىأعلنإذاعتها، عندئذيجوز

فىالناشئةبالفوضىإحساسهبسببالتقريرنشرفىعارضالخديوىأن) 1875مارس
علىمصربأنأوحىألنهالدائنينعلىشديداالتصريحهذاوقعوكان. المضطربةماليته

الماليةاألسواقفىالمصريةالسنداتقيمةلذلكنتيجةتدهورتوقداإلفالسشفا
أنعليهلزامًاأصبحالتقرير، وبذلكبنشرطالبالشكوكإسماعيليبددولكى. األوروبية

.بمقترحاتهيأخذ

صدرقالئلبأيامذلك، وبعد1875مايو2فى) الدينصندوق (بإنشاءمرسوموصدر
قدرهابفائدةجنيهمليون91قيمتهموحددينإلىوالثابتةالسائرةالديونبتحويلمرسوم

صندوقإنشاءووضع. سنة65علىاستهالكهيتمأن، علىاالسمىالمالرأسمن% 7
ناحية، والخديوىمنالبعضوبعضهمالدولممثلىبيننشبالذىللصراعحدًاالدين
إلىضربةأولوجهتالتسويةولكن. عامنصفحوالىمدىأخرى، علىناحيةمن
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ذلكومنذ. العملفىحريتهمنتحدنجدهاالتسويةشروطاعتدال، فرغمإسماعيلسلطة
–المصريةالحكومةدون–الدولة، فانفردواداخلدولةيشكلواأنللدائنينقيضالحين
االتفاقاتسلسلةتنفيذعلىالدولباسمأشرفوا، الذينالدينصندوقمندوبىتعيينبحق
من–يكونوالمالمندوبينهؤالءأنبرغمالماليةالشئونلتنظيمبعدفيماعقدتالتى

.للديونالمخصصةللمواردمتسلمينسوى–النظريةالناحية

فىأشملتحقيقبإجراءالدائنينمطالبةعملها، ازدادتالدينصندوقلجنةتبدأأنوقبل
–األرباحدفععنإسماعيلتوقفالفرنسيينالدائنينرعبالمالية، وأثارمصرأوضاع

الحكومةتستطعفلمعهدهفىصدرتالتى) أبريل8 (الخزانةسنداتعلىالمستحقة
لهاتريدالالتىفرنسالمواجهةأيضًاإنجلترا، وتحركتذلكعلىالسكوتالفرنسية
بعثة (مصرإلىمشتركةبعثةإيفادعلىالدولتانواتفقت. مصرماليةبتنظيماالنفراد
تبحثالبعثةهذهوبدأت) 1876أكتوبر (مضضعلىالخديوىقبلها) جوبير–جوشن
لهايقدمأنوجهها، ورفضفىالعراقيلوضعإسماعيلولكن. الماليةمصرشؤون

وقوفصعوبةإلىأدىمماوالمصروفاتالمواردعنالمفصلةالتقاريرأوالمعلومات
إلصاقمنمفرًاإسماعيليجدوفرنسا، فلمإنجلتراوأغضباألمورحقائقعلىاللجنة
إلىالسبيلبذلكومهد. قتلهودبرالمفتشصديقإسماعيلإلىالبالدماليةإفسادتهمة

مليون59إلىالموحدالدينقيمةتخفيضعلىفيهانصالتى1876نوفمبر18تسوية
الحديديةالسكك، ووضعتلالستهالك% 1إليهاأضيف% 6قدرهابفائدةمصرىجنيه

الدينألصحابالمستحقةالفائدةلدفعإيراداتهماخضعتاللذان (اإلسكندريةوميناء
علىالتسويةنصت، كماومصريينوفرنسىإنجليزيينمنتتكونهيئةيدفى) الممتاز
يختصوفرنسىبالموارديختصاإنجليزىعليهايشرفمصرماليةعلىرقابةفرض

1878ينايرفىالتاليةالخطوةوجاءت). الثنائيةالرقابة (أقيمت، وبذلكبالمصروفات

فرديناندبرئاسة) علياتحقيقلجنة (إقامةعلىالموافقةإلىالخديوىاضطرعندما
بإنشاء، وذلكمالىإصالحألىأساسىكشرطالخديوىسلطةمنالحداقترحتديلسبس
ولمأوروبيانعضوانفيهايكونالخديوى، وأنأماموليسرئيسهاأماممسئولةوزارة
مصرتاريخفىوزارةأولفتأسستالقرارذلكعلىاالعتراضإسماعيليستطع
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ولسونريفرزفيهاكان) األصلاألرمنى (باشانوباربرئاسة) 1878أغسطس(
عرفتالعمومية، وقدلألشغالوزيرًا) الفرنسى (بلنيمرللمالية، ودىوزيرًا) اإلنجليزى(

.األجانبمصالحسوىتمثلالكانتألنها) األوروبيةالوزارة (باسمالوزارةهذه

فىالوطنية، ونجحبالعناصرمستعينًااألجنبىالتدخليضربأنإسماعيلحاولعندئذ
الدولتانلجأت، فقدحينإلىولكن) 1879أبريل (األوروبيةبالوزارةأطاحعندماذلك

وتوليةإسماعيلبخلعيقضىفرمانبإصداروأقنعتاهالعالىالبابإلى) وفرنساإنجلترا(
)1879يونيو26فى (العزلقرارمصر، وصدرعلىخديويًاباشاتوفيقمحمدولده

.إيطالياإلىمنفيًاالمحروسةالباخرةمتنعلىأيامأربعةبعداإلسكندريةإسماعيلوغادر

والفكريةالثقافيةالحياة
، وجاءعلىمحمدعهدمناألخيرةالسنواتفىمصرفىالثقافيةالحياةعلىالركودران

فىمصرشهدتهاالتىالتعليميةالنهضةآثارمنالكبيرالجانبليمحيانوسعيدعباس
وعندما. أوروباإلىأوفدهاالتىالعلميةالبعثاتأثريضيعكادحتىعلىمحمدعهد

سياستهمنمرقدها، كجزءمنالثقافيةالحياةببعثاهتمالسلطةأريكةإسماعيلارتقى
.البالدترقيةإلىالرامية

الحكومةوتحملتالمدارس، فأنشأإسماعيلالخديوىاهتماممنكبيربقسطالتعليموحظى
ألغىالذى) المدارسديوان (، وأعادالطالبمعيشةمصاريفذلكفىبماالدراسةنفقات

إيفادإلىالحكومةتدريجيًا، وعادتعهدهفىالتعليمميزانية، وازدادتسلفهعهدفى
الدراسةإلىمعظمهماتجهطالبًا) 218 (عهدهفىالمبعوثينعددفبلغأوروباإلىالبعثات

اإلسكندريةمنالقطرأنحاءمختلففىاالبتدائيةالمدارسمنعددوأنشئ. فرنسافى
المدارسأنشئتكما) الكتاتيب (األهليةالمكاتبعلىالحكومةوأشرفت. المنياإلى

والمحاسبةوالهندسةوالزراعةواأللسنكالحقوق: الخصوصيةوالمدارسالتجهيزية
العلومدارومدرسة) القديمةواللغاتاآلثار (القديمالمصرىاللسانوالمساحة، ومدرسة

أولفأنشأتالبناتبتعليمالحكومةاهتمتكما. الحربيةالمدرسةعداهذاالمعلمينإلعداد
مدرسة (للبناتأخرىمدرسة–بعدفيماإليهاوأضيفت) السيوفيةمدرسة (للبناتمدرسة
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ربةإعدادإلىتهدفخاصطابعذاتالمدرستينهاتينفىالدراسةالقربية)، وكانت
.الصالحةوالزوجةالمتعلمةالبيت

خارجية،أقسامالمدارسإلىأضيفتالبداية، ثمفىداخليًاإسماعيلعهدفىالتعليموكان
المالية، وخفتقدرتهحسبكليدفعهاكانالتىالمصروفاتتالميذهاعلىفرضت
.علىمحمدعهدفىالتعليمنظامميزتالتىالعسكريةالصبغة

نظامفألغى) 1872عام (األزهرإلصالحمحاولةبأولإسماعيلعهدفىالحكومةوقامت
منعلىفكاناالمتحاناتنظاممنهبدًال، ووضعقبلمنبهمعموًالكانالذىاإلجازات

التىاألجنبيةالمدارسعلىاإلقبالوزاد. يجتازهاأناألزهرفىللتدريسالتصدىيريد
الدينيةلإلرسالياتتابعة–معظمهافى–ومعنويًا، وكانتماديًابسخاءالحكومةساعدتها
خريجيهاعلىالطلبوفرةرواجهاعلىساعدمذاهبها، وممااختالفعلىالمسيحية

.المختلطةوالمحاكموالقنصلياتاألجنبيةوالشركاتالحكوميةالمصالحفىللعمل
التعليمنظاموحدتمباركباشاعلىبمجهود) 1868مايو (بالتعليمخاصةالئحةوصدرت
داروأنشئت). عالية (وخصوصية) متوسطة (وتجهيزيةابتدائيةمراحلثالثإلىوقسمته
بعضاإلسالمية، وظهرتاآلثارودارالمصرىوالمتحف) 1870 (الخديويةالكتب

عصروشهد). 1875 (الجغرافيةوالجمعية) 1868 (المعارفالعلمية، جمعيةالجمعيات
مصرإلىلجأواالذينالشامبالدأحراربعضأكتافعلىقامتصحفيةنهضةإسماعيل

الشبانمنعددًاالنهضةتلكفىوساهمبالدهمفىالعثمانيةالسلطاتاستبدادمنفرارًا
مناختهيئةعلىمصرفىاألفغانىالدينجمالوجود، وساعدالمصريينالمتعلمين

والفكريةالصحفيةالنهضةتلكفىمصر، وساهمفىعامًارأيًافريد، وخلقتفكرى
صنوعويعقوبالنديماللهوعبدإسحقأديبمثلاألفغانىالدينجمالتالميذمنالعديد

بلدًامصرجعلاإلصالحية، ومحاولتهإسماعيلجهودورغم. وغيرهمالمويلحىوإبراهيم
منطائلالمغامراتفىالدولةأقحمأنه، إالاألجنبىالنفوذتقليصومحاولته) أوروبيًا(

أقلإسماعيلكانوالخيبة، ولوبالسفهحافًالسجًالاإلفريقيةسياستهورائها، فكانت
كباركأحديغدوأنإلىتواقًاكانالسياسة، ولكنهتلكمخاطرلخفتتعقًالوأكثرغرورًا
أحابيلفىفوقعمعاونيهاختيارفىتقدير، وسوءوالترفللهوشديدحب، معالعالمملوك
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،استالبهعليهم، فسهلأرباحمنعليهسيعودبماأذنيهمألواالذينوالمتملقينالمنافقين
االستدانةإلىاإلسرافوألجأهاإلفريقيةوسياستهاالقتصاديةسياستهإخفاقالنتيجةوكانت

الدولتحركتعندمااألجنبىللتدخلمقدمةكانالذىاإلفالسهاويةنحوبالبالددفعمما
أزمةأمامالبابإسماعيلعصرفتحإليها، وهكذاينتمونالذينالدائنينمصالحلمساندة

.لمصربريطانياباحتاللانتهتالتى) 1882–1881(

إليهاالرجوعيمكنمصادر
إسماعيلالخديوىعهدفىبتركيامصرعالقة: مصطفىالرحيمعبدأحمد.
1882–1876المصريةوالمسألةمصر: مصطفىالرحيمعبدأحمد.
جزآن (إسماعيلعصر: الرافعىالرحمنعبد.(
التاريخيةالوثائقتصورهكماإسماعيل: تاجروحاكجندىجورج.
وفاتهعلىسنةخمسينمروربمناسبةإسماعيل: العموميةالمعارفوزارة.
القرنفىالسياسيةالنيلوادىوحدة، تاريخوالسودانمصر: شكرىفؤادمحمد

.عشرالتاسع
السودانعلىوالسيادةمصر: شكرىفؤادمحمد.
المصريةالمسألةأصولفى: وحيدةصبحى.
رمضانالعظيمعبد. دترجمة (لمصراالستعماريالنهبتاريخ: لومارجون.(
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السادسالفصل
عشرالتاسعالقرنفىمصرفىاالجتماعىالبناء

شهدتمابقدراالجتماعىالبناءفىتغيرًا–عشرالتاسعالقرنخالل–مصرشهدت
استصالحعملياتخاللمنالزراعىاإلنتاجترشيدفىتمثلاالقتصاديالبناءفىتغيرًا

األراضىرقعةاتساعمنذلكعلىترتبالرى، وماالبور، ومشروعاتاألراضى
توسعتعندماللتصديرإنتاجإلىلالستهالكإنتاجمنالزراعىاإلنتاجوتحولالزراعية

اتصاًالأوثقمصرأصبحت، ومنذئذالقطنوخاصةالنقديةالمحاصيلإنتاجفىالبالد
أضفشئونهافىاألجنبىالتدخلالبالدعلىجرمماالعالمىباالقتصادوارتباطًابالغرب

روابطحسابعلىلمصرالمتميزالذاتىالكيانإبرازالبالدحكاممحاوالتذلكإلى
االجتماعىالبناءعلىانعكاسكلهلذلكوكانالعثمانيةبالدولةالتبعية

الريفىالمجتمع
محاوالتهىعشرالتاسعالقرنفىمصرريففىبالرصدجديرةظاهرةأهملعل

بالقربوالغربيةالشرقيةمصرصحارىأطرافعلىينزلونكانواالذينالبدوتوطين
عناالقتصادية، فضًالالحياةعلىداهمًاخطرًاغاراتهموشكلت. الزراعيةاألراضىمن

منعلىمحمديتخلصوحتى. والنهبالسلببأعمالقيامهمنتيجةاألمناضطراب
وتحويلهموالترحالالبداوةحياةمنتخليصهمإلىتهدفرشيدةسياسة، انتهجمتاعبهم

األبعاديةأطيانمنواسعةمساحاتقبائلهمشيوخواالستقرار، فمنحالزراعةحياةإلى
يكلفوابأالوعدهملها، وإنماحيازتهمتثبتتقسيطًايعطهم، ولمالضرائبمنوأعفاها
.العسكريةالخدمةأوالسخرةبأعمال

كثيرًا، وظلحياتهمأنماطمنيغيروابسهولة، فلماالستقرارحياةليألفواالبدوكانوما
نصفمقابللحسابهميزرعونهاللفالحيناألرض، وتركواالخياميسكنونمنهم

مزارعتهاأوأطيانهمتأجيرمنالبدوشيوخبمنع) 1837عام (أمر، فصدرالمحصول
األوامرورغمبأنفسهمفالحتهايتولواأن–أيضًا–محصولها)، وألزمواعلىالمشاركة(

مايأخذون، فكانوابالفالحينواستبدواالحالتلكعلىالبدوالمتكررة، استمروالتعليمات
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يدفعونخصوبة، والاألقلاألراضىللفالحينالخصبة، ويتركوناألرضمنلهميروق
، ووضعوااألهالىحقولفىوأغنامهمإبلهمويطلقوناألرضعلىربطتالتىالضرائب

،حمايتهمتحتالضرائبسدادمنالمتهربينوالفالحينالعدالةمنالفارينالمجرمين
ولكن. األطيانمنأيديهمتحتماوانتزاعلتأديبهمعليهمالحمالتتجردالحكومةفكانت
)1841عام (أمرالحكومة، فصدرطاعةفىالدخولالبدوشيوخاضطرتالدولةسطوة
األراضىأطرافعلىتقعالتىتلكهىللبدوتعطىالتىاألراضىتكونبأنيقضى

يسمحال، وأناألطيانمناألهالىحاجةعنيزيدمابهايكونالالتىبالبالدالزراعية
لبثوما. عليهمالمقررةالضرائبيسددواأنبعدإالزراعتهمغالتمنشئبنقللهم

،والنهبالسلبإلىواالرتكانالحكومةعلىالتمردمناألولىلسيرتهمعادواأنالبدو
فالحتهايتولوالمإذامنهمأطيانهمبنزعفيههددهم) 1850 (أمرًااألولعباسفأصدر
عليهمالعسكريةالحمالتباشاسعيدمحمد، جردحالتهمعلىاستمرواوحين. بأنفسهم

دخللمنبعضها، أعطىأمالكهموصادرالغربيةالصحراءإلىالفرارإلىواضطرهم
المغضوبالبدوشيوخبعضعادسنواتبضع، وبعدشيوخهممنالحكومةطاعةفى

البدوتوطينسياسةواستمرت. أطيانهمواستردواطلبهمإلىالعفو، فأجيبواوطلبواعليهم
اضطرابشهدالذىإسماعيلعصرحتىتتعثرالزراعيةباألرضربطهمطريقعن–

إلىالحكومة، واضطرتالفالحينعلىالبدواعتداءبسببالصعيدجبهاتببعضاألمن
–فدانألفمساحتهابلغت–المنياأطيانمنالجوازىقبيلةشيوخبحوزةكانماانتزاع

خطوةالحكومةخطت1863نوفمبروفىجديدمنالطاعةلواءرفعواحينلهمردتهاثم
جوازبعدميقضىاألقاليمعمومتفتيشإلىأمرًاالبدو، فأصدرتتوطينسبيلفىأخرى

ذلكغيرأوالرهنأواالستبدالأوالهبةأوبالبيعلهمالمعطاةاألطيانفىالبدوتصرف
منعليهامايسددوندامواماأيديهممناألطيانتنزعال، وأنالتصرفضروبمن

،األطيانفىلورثتهحقفالمنهميتوفىمن، أماالخيامسكنىيتركواأنويشترطأموال
جديرهووممايأخذهاأنيستحقمنهناكيكنلمإذاالدولةإلىاألطيانهذهوتؤل

القبائلشيوخبأسماءتصدرللبدو، وكانتتعطىكانتالتىاألطيانتقسيطأنبالمالحظة
تلكملكيةأنعلىينصأنودونالقبيلةأفرادمنفردكلنصيبفيهايحددأندون

ملكًاأصبحتأنالفرديةالملكيةبتطورذلكعلىترتبأفرادها، وقدبينمشاعاألطيان
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شيوخهملدىأجراءمجردإلى، وتحولوااليدينصفرالقبيلةأفراد، وخرجالشيخلعائالت
قرىفىأعيانإلىالبدوشيوخفتحولالزمنبمرورتفتتأنالقبائلوحدةلبثتماثم

القرىفىالكبرىالوظائفوتقلدواإليهافنزحواالمدنحياةاجتذبتهممن، ومنهمالريف
فىالبدوذابوبذلك–اإلبلظهورعلىالبضائعنقلأوبالفالحةالعيشسهليلتمسون

عاداتهمعنتدريجيًا–واالستقرار، وتخلواالفالحةحياةواعتادواالمصرىالريفبوتقة
زيادةإلى–النقديةالمحاصيلإنتاجفىالتوسعنتيجةالسوقاقتصادقياموأدىالقديمة

داخلوالفالحيناألعيانبينالفجوة، فاتسعتالريفسكانبيناالجتماعىالتمايزحد
وجودأدىفقد. الوطنىالمستوىعلىالصعيدوريفالدلتاريفالواحدة، وبينالقرية
فرصإتاحةإلىللدولةوالثقافيةاإلداريةالتجاريةالمراكزمنمقربةعلىالدلتافىقوى

أمثلةومنالصعيدفىالحالعليهكانتمماأسرعبصورةوالثقافيةاالقتصاديةالتنمية
األزهرلطالبوالمادىالثقافىالمستوىفىتفاوتمنمباركعلىالحظهماذلك

أقلكانواالصعيدالدلتا، فأبناءقرىمنالوافدينإلخوانهمبالنسبةالصعيدمنالوافدين
إلىالصعيدأبناءهجرةالظاهرةبتلكوارتبطت. الدلتاأبناءإخوانهممنللقرآنإتقانًا

الهجرةلهذهعشر، وكانالتاسعالقرنأواخرفىاالزديادفىأخذتالتىالبحرىالوجه
اإلقليمينفىالسكانيةالزيادةنسبةوعلىالبحرىالوجهفىالعاماألمنحالةعلىأثرها

18.7بـتقدر1907–1897عامىبينفيماالبحرىالوجهفىالسكانزيادةنسبةكانت(

وإقرارالسوقاقتصادلقيامكانكذلك) المائةفى12.3بـالقبلىالوجهوفىالمائةفى
أنفبعد. القريةمجتمعأوصالتفكيكفىكبيرأثرالزراعيةلألطيانالخاصةالملكية
مجتمععاتقعلىتقعجماعيةمسئوليةالقريةأطيانفالحةباعتبارحوتقدالعادةكانت
جميعوكانفالحتهايستطيعونمنبأسماءسنويًاتكلفالقريةأطيان، فكانتككلالقرية
مننوعًاأوجد، مماقريتهمعلىالمقررةالضرائبفىعجزأىيتحملونالقريةسكان

السراءفىالرائعةالمشاركةتلكفىتجلىالواحدةالقريةأبناءبيناالجتماعى) التكافل(
السعيديةالالئحةفبصدورعشرالتاسعالقرنمنالخمسيناتفىكلهذلكوالضراء، تغير

المسئوليةواختفتبأسمائهمأيضًاالضرائبوربطزراعهابأسماءاألرضكلفت) 1858(
منذفرديةضريبةأيضًاالسخرةوأصبحتالفردية، بلالمسئوليةمحلهالتحلالجماعية

،بعضإلىبعضهمالقريةأبناءتشدكانتالتىالروابطتدريجيًاتفككتوبذلكالثمانينات
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، حتىالريفىالمجتمعفىبارزةسمةتزالوالكانتالتىاألرحامصلةإالمنهايبقولم
مجتمعتفككوكانالحضرىللمجتمعللرزقالتماساالفالحينبهجرةتأثرتالرابطةهذه

سبقعشر، فقدالتاسعالقرنفىمصربهمرتشاملتحولمظاهرمنمظهرًاالقرية
عشر،التاسعالقرنقبلفيماالمدينةمجتمعدعامةالحرفطوائفكانتكيفرأيناأن

االضمحاللفىأخذتقدعشرالتاسعالقرنمناألخيرالربعحتىاستمرارهارغموإنها
المقيميناألوروبيينأعدادمنافستها، وتزايدعنوعجزهااألوروبيةالبضائعتدفقنتيجة

الطوائففقدتالمصرية، وهكذااإلدارةتنظيمالحديثة، وإعادةالمدنفأتوامصرفى
الحكومةتعدومالية، ولموإداريةإنتاجيةوظيفةذاتاجتماعيةخالياباعتبارهاأهميتها
جعلتالتىالجديدةوالنظمالقوانينسنتمابعدبأعضائهالالتصالكقنواتإليهاتركن

القرننهايةمعتالشتكذلك. كجماعاتوليسكأفرادالناسمعمباشرةتتعاملالحكومة
واالستراقالرقظاهرةهىالحضرىبالمجتمعارتبطتأخرىظاهرة–عشرالتاسع
هجرةتدفقوسداألثرياءوبيوتالحكامقصورفىالمنزليةللخدمةمصدرًاكانالذى

الرقإلغاءعنالناتجالعجزالصعيدمنوخاصة–المدنإلىالريفمنالعاملةاأليدى
عشرالتاسعالقرنفىهامةتطوراتالمصريةالمدنوشهدت. الرقيقاستخداموإبطال

،1820عامالمحموديةقناةحفربعداإلسكندريةأصابالذىالنموذلكأبرزهالعل
ذلكمنذذكرهاوخملشأنهااضمحلالتىرشيدمنالخارجيةالتجارةإليهافتحولت

والمصانعالبحريةللترسانةإقامتهعلىمحمدعصرفىاإلسكندريةنمومنوزادالحين
تشهداإلسكندرية، لمنقيضوعلى. لنشاطهممركزًاباتخاذهااألجانبالتجاربها، وقيام

حيثاإلسكندريةإلىسكانهابعضهجرها، فقدعلىمحمدعهدفىمماثًالنموًاالقاهرة
عامتفشىالذىالرهيبالطاعونفتكالباشا، كمااحتكارتضييقمنأوفرالتجارةفرص

تدهورفىسببًاعلىمحمداتبعهاالتىالماليةالسياسةوكانت. سكانهاثلثبنحو) 1835(
وأغلقواالنساجونوهجرهاالنسيجصناعةكسدتالمنصورةالصغيرة، ففىالمدنبعض

وأسيوطالكبرىالمحلةتكنولمعلىمحمداتبعهاالتىاالحتكارسياسةبسببديارهم
النصففىالظهورفىبدأتالمدنبعضولكناأليامتلكفىالمنصورةمنحظًاأحسن
بدايةمعبنيتالتىبورسعيدخاصة، مثلأهميةواكتسبتعشرالتاسعالقرنمنالثانى
افتتاحبعدهامتجارىمركزإلىتحولتأنلبثتما، والتىالسويسقناةحفرفىالعمل
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لنفسالسويسمدينةازدهرتكذلكإليهاالحديدىالخطومدللمالحةالسويسقناة
الحديديةالسككشبكةلعبتوقدالريفمنإليهاالمهاجرينالمدينتان، وأخذتاألسباب
حتىونمتإسماعيلعهدفىازدهرتالتىطنطامثلأخرىمدننموفىدورها

إلىالحديدىالخطامتدللغربية، وعندماعاصمةوأصبحتالكبرىالمحلةمكانةانتزعت
والكتانوالصوفالقطنلتجارةمركزًاجديد، وأصبحتمنالحياةفيهادبتالمنصورة

ثالثفيهاوأصبحتفيهافأقاموااألجانبالتجارتجارتهاوالفاكهة، واجتذبتواألرز
).1881عام (بلدىمجلسبهاواإلسكندرية)، وأنشأالقاهرةبعد (مختلطةمحكمة

الغربيةفىطنطاشأنذلكفىالبحيرة، شأنهافىزراعيًامركزًادمنهوروأصبحت
متواضعةأكواخمنفتحولتكبيرًاتطورًاالزقازيقالدقهلية، وشهدتفىوالمنصورة

محمدبناهامدينة، إلىمويسببحرالرىمنشآتلتشييدجلبواالذينالعماليسكنهاكان
منالستيناتفىالكبرىالمحالجذاتالقطنلتجارةهاممركز، إلى1837عامعلى

أصبحتأنبعدجرجاحسابعلىسوهاجنمتفقدالصعيدفىأما. عشرالتاسعالقرن
عامالحديدىالخطإليهاامتدأنبعدملحوظًانموًاأسيوطللمديرية، وشهدتعاصمة

فىالمصريةالمدنوشهدتخاصةبصفةالسودانتجارةفىهامًادوًا، ولعبت1874
فىوخاصةإليهااألجانبالمهاجرينتدفق–عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصف

ومشروعاتالقطنتجارةبازدهارارتبطتالتىالكبيرةالماليةللفرصنتيجةالستينات
آالفبعشرةيقدراألجانبتعدادكانأنفبعد. إسماعيلأدخلهاالتىوالعمرانالتنمية
إلىعددهمارتفع، ثم1878عام38.653عددهم، بلغعلىمحمدعصرفىنسمة

.وإيطاليااليونانمنغالبيتهم، جاءت1907عام151.414، 1897عام112.574

تأثيرهممصر، فإنإلىاألجانبنزوحعلىترتبتالتىالخطيرةاالقتصاديةاآلثارورغم
قناةومدنواإلسكندريةبالقاهرةتعيشكانتالساحقةللغاية، فأغلبيتهممحدودًااالجتماعى
.المصريينالسكانعنبمعزلبهمخاصةأحياءفىيعيشون، وكانواالسويس

عليهترتببمااالجتماعىالبناءفىالهامالتغيرهذاشهدقدعشرالتاسعالقرنكانوإذا
القوىعندوقفةمنلناالحضرى، البدوالمجتمعالريفىالمجتمععلىانعكستآثارمن
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التغيرهذاانعكاسلنرىعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىمصرفىاالجتماعية
.عليها

االجتماعيةالقوى
التاسعالقرنطوالمصرفىاالقتصاديلإلنتاجالمميزالطابعهىالزراعةكانتلما

األرضملكيةواتساعبحجمالعصرذلكفىاالجتماعيةالقوىتوزيعتأثرعشر، فقد
منتتكون، وكانتالمجتمعقمةعلى" الزراعيينالمالككبار "طبقةالزراعية، فقبعت

:هىمتباينةفئاتثالث

)األجانب–المصريين–األتراك(

إذعلىمحمدأسرةرأسهاالحاكمة، وعلىاألرستقراطيةيمثلونفكانوا: األتراكأما
علىتقتصرتكاد–عشرالتاسعالقرنأواخرحتى–الكبرىالدولةوظائفكانت

،والمغربالصغرىآسياأتراكمنأخالطًاتضمكانتالتىالتركيةاألرستقراطية
الذواالذينمنالمصريينوبعضواألرمنوالشواماألكرادإلىباإلضافةوالشراكسة

التركية،بالصبغةصبغهمعلىالحكاموحرص) للغايةمحدودعددهموكان (بالحكام
العاداتيألفواحتىوالشركسياتالتركياتالمعتقاتجواريهممنيزوجونهمفكانوا

.التركيةالحياةوأساليب

السبيلهى–إسماعيلوعهدعلىمحمدعهدفى–الكبرىالدولةوظائفوكانت
الموظفينلكباريخلقواأنالحكامأرادالكبيرة، فقدالزراعيةالملكياتعلىللحصول
إلىيدفعهم، ممالهموفرهاالذىمصر، وبالنظامبأرضتربطهماقتصاديةمصالح

علىللداللةبالذواتهؤالءعرفثمومناستمرارهوضمانالنظامذلكعلىالمحافظة
.ممتازوإجتماعىأدبىومركزعريضثراءمنبهيتمتعونكانواما

منالمصرى، تنفرالمجتمعسطحعلىطافيةغريبةاجتماعيةفئةيمثلوناألتراكوظل
كلغةالتركيةاللغةالتركية، وتستخدمبالتقاليدالتمسكعلىمصرى، وتحرصهوماكل

إلىينظرون، ولبثواالمرموقاالجتماعىالمركزذاتالممتازةالصفوةبينللتخاطب
خلقفالحمجردقدرهعالمهماالمصرىويعتبرونللتابعالمتبوعنظرةالمصريين



حامدعباسرءوفعشرالتاسعالقرنفىالمصرىالمجتمعتطور

119www.RaoufAbbas.org

سعيدعهدعلىالترقىبابوفتحالحكوميةللوظائفالمصريينتقلدولكنلخدمتهم
األتراكبأذيالتعلقهمثمالكبرى، ومنالمناصبإلىبعضهمووصولوإسماعيل
،أنفسهمعلىاألتراكانعزالحدة–ماحدإلى–التركية، كسرالحياةسبلواتخاذهم

علىالمصريينمنالموظفينكبارحرصنتيجةتدعيمهاازدادجديدةدماءإليهموحمل
األتراكبيناجتماعيةوصالتروابطإيجادإلىأدىالتركية، مماالعائالتإلىاإلصهار
.األعيانمنالمصريينوبعض

محمدأسرةفىانحصرتقدالفئةتلككانت، حتىنهايتهيبلغعشرالتاسعالقرنيكدولم
سيلأنذلكعلىبها، وساعدتلوذالتىالتركيةالعائالتالمختلفة، وبعضبفروعهاعلى

بعداالنحسارفىأخذ–وخلفائهعلىمحمدعهدخاللمصرعلىانهمرالذى–األتراك
طبقةكونتالتى–التركيةأوالكرديةأوالشركسيةالعناصرمنأىيعد، ولمذلك

عهدمنذالمماليكجلبتوقفأنمصر، كماإلىالهجرةعلىتقبل–) الذوات (األتراك
.النمواستمرارلهايضمنالذىالبشرىالموردمنالطبقةتلكحرمإسماعيل

فقد) 1882 (البريطانىاالحتاللبعيد–اجتماعيةكفئة–األتراكشأناضمحاللزادثم
خاصة،واإلنجليزعامةاألوروبييننصيبمنالكبرىالحكوميةالوظائفأصبحت
األعيانأبناءمنالجديدالجيلإلىالهامةالوظائفإسنادإلىاالحتاللسلطاتواتجهت

والمعاهدبالجامعاتالعلمتلقيهمنتيجةالغربيةبالثقافةتأثرواالذينواألتراكالمصريين
.إلخ .... النيابةووكالءوالقضاةاإلدارةرجال، وبعضالمديرونمنهمفكاناألوروبية

المصريينالموظفينكباريضمون، فكانواالزراعيينالمالككبار، منالمصريينأما
أعيانإلى، باإلضافةوخلفائهعلىمحمدعهدفىاألطيانهباتعلىحصلواالذين

السلطاتاستغاللطريقعنملكياتهموسعواالذينوالعمدالقرىشيوخمنالريف
التجاريةوالوساطةبالتجارةاالشتغالطريق، وعنالريفىالمجتمعفىبهمالمنوطة

بالمزادللبيعتطرحهاالدولةكانتالتىاألراضىبعضشراءفىمنهاأرباحهمواستثمار
هباتمننصيبعلىفيحصلالحكاملدىالحظوةينالبعضهمكان، كماالعلنى

منمساحاتالحكومةمنحتهمالذينالبدوشيوخبعضهؤالءبينمن، وكاناألطيان
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محمدعهدفىالحكومةاتبعتهاوالتىالبدوتوطينخطةضمنزراعتهاليتولوااألراضى
.وخلفائهعلى

المدنيةبمظاهرأخذواكماحياتهمأسلوبفىاألتراكالمصريينالمالككبارقلدوقد
الطرز، والمضايفأحدثعلىالمشيدةالقصور، وأقامواالمدن، فسكنوامثلهماألوروبية
منالكثيرانتقادموضعجعلهم، مماوالترفاللهوحياةمثلهموعاشوااألرجاءالمتسعة
بالفائدة، وحثوهممواطنيهمعلىيعودالمافىأموالهمإنفاقعليهمنعواالذينالكتاب

زحفالبالدعنتدرأمصريةصناعةخلقعلىوالعملتعليميةمؤسساتإقامةعلى
.األوروبيةاالقتصاديةالمصالح

كانمابقدروأهميةعددًايتزايدونالمصريينمنالريفأعيان، كانالزمنوبمرور
البالدبهامرتالتىواالجتماعيةواالقتصاديةالسياسيةللظروفنتيجةيتناقصوناألتراك

، حصلاألوروبييناألجانبمنتتكونفكانتالزراعيينالمالككبارمنالثالثةالفئةأما
باإلضافة، هذاوإسماعيلعلىمحمدعصرىفىالحكاممناألطيانهباتعلىمعظمهم

.األراضىشركاتأطيانإلى

حيثالبحيرةومديريةالقناةمنطقةفىوخاصةالدلتافىاألجانبملكياتتركزتوقد
مساحاتامتلكواكماوبورسعيداإلسكندريةفىاألجانبتجمعمراكزمنهابالقربتقع

المالكأراضىتراكمإلىراجعذلك، ولعلالمديرياتشتىفىاألطيانمنكبيرة
.ديونمنعليهمماسدادعنعجزهمبسبباألجانبالدائنينأيدىفىالمصريين

علىيحصلونواألقباطالمصريينواليهودالشواممنالمالككباربعضكانكذلك
الحكامنقمةمنظلهافىوليحتموااألجنبيةاالمتيازاتمنليستفيدواأجنبيةجنسيات
.المصادرةمنوأمالكهمأراضيهمعلىويأمنوا

تعيششراذميشكلوناألخرىاالجتماعيةالفئاتمنبهمارتبطومناألجانبظلوقد
واحتفظواإليهاتنتمىالتىالطائفةأوالجاليةمحيطفىاالجتماعيةحياتهامنهاكًال

–اقتصاديةعالقاتكانتولكنهاالمالككبارمناآلخرينالعنصرينمعوثيقةبعالقات
االقتصاديللنشاطالتمويلمصادريحتكرونكونهمبحكم–أساسًا
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هذا، فإنالمالككبارمنهاانحدرالتىالثالثةالعناصرمنعنصركلبينالتباينورغم
اجتماعيةطبقةجميعًاالعناصرهذهشكلتالحاد، فقدالتناقضدرجةإلىيصللمالتباين
.وثيقبرباطالبعضبعضهابيناالقتصاديةالمصالحتربط

فى–تتكون، وكانتاالجتماعىالسلمفىالمالككبارطبقة: الوسطىالطبقةوتلبى
الحرةالمهنأرباب، ومنالمالكمتوسطىمن–عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصف

.الحكومةموظفىوصغارالمدنسكانمن

الخمسةفوقومافدانًاالخمسيندونمايملكونكانواالذينأولئكالمالكبمتوسطونعنى
المجتمعفىمؤثرةقيمةذاتقوةمنهمتجعللهؤالءاالقتصاديةاألحوالتكنأفدنة، ولم

الشريعةحسبالميراثبسببإماالتناقصفىآخذةكانتملكياتهم، ألنالريفى
.ديونمنلهملماوفاًءعليهاالدائنيناستيالءبسببأواإلسالمية

العصرذلكفىالمدينةمجتمعبتطورارتبط، فقدالوسطىالطبقةمنالثانىالشقعنأما
الحكومةوجهت، حقيقًةعلىمحمدعصرشهدهاالتىالتغيراتمحدود، رغمتطوروهو

المدينة،مجتمعفىقائمًةكانتالتىالحواجزحطمتالحرفطوائفإلىقاضيةضربة
بينالترابطمننوعمحلهاوقامالوحداتمنمجموعةالمجتمعتجعلكانتوالتى

تأثرت، فقدالحكممركزالمدينةكانتللطائفة، ولماللدولة، الوالءالوالءقوامهالسكان
الدولةأجهزةفيهاالجديدة، فتركزتبالتطوراتعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففى

.الحديثةومصانعهاالتعليميةالجديدة، ومؤسساتهاالعسكريةوقواتهاالحديثة

الحكومةبأجهزةللعملالناسيجمعاستقطابمركزالقاهرةوخاصةالمدنكانتولذلك
بهالهيكنلمجديدةفئاتالمدينةمجتمععرفوبذلكمجبرينأومخيرين–ومؤسساتها

تكوينهابحكم–أصبحتالتىالدولةموظفىمن" األفندية "فئة، فعرفقبلمنعهد
المختلفةالمؤثراتعلىانفتاحًاالمصرىالمجتمعطبقاتمقدمةفىوالثقافىالوطنى
أنأفرادهاللجديد، واستطاعتقبًالاالجتماعيةالفئاتأكثرمنوالخارجية، وكانتالداخلية

األسرية،وعالقتهمأزيائهموفىوأساسهابيوتهمنمطجديد، فىنحوعلىحياتهميطوروا
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بأصولهمالصلةأواصربعضهميقطعالحاكمة، ولمباألرستقراطيةذلكفىمتشبهين
.عليهايتعالونظلواالريفية، وإن

المهنأربابمقدمتهموفىالمدنسكانمنالوسطىالطبقةمنالثانىالشقوتكون
البالدفىاألجنبيةبالمصالحارتباطًاأكثر، وهماألجانب: قسمينإلىانقسمواالذينالحرة

أوبمصرالعليابالمدارستعليمهمريفية، وتلقواأصولمنانحدرواالذينالمصريينثم
سلكفىاالنخراطمنالحر، ونفرواالعملميدانطرقفضلوااألوروبية، ثمالجامعات
القرنأواخرفىوأصبحواوالهندسةوالطببالمحاماةبعضهمالدولة، فاشتغلوظائف
قيادةفىهامًادورًاولعبواالمصريينمنالمدنسكانمصالحعنيعبرونعشرالتاسع

.الوطنيةالحركات

الوظائفكانت، إذبالمدنيقيمونكانواالذينالحكومةموظفىصغارالفئةبهذهويرتبط
مكانًااألقباط، واحتلاالحتاللبعد، وخاصةالمصرييننصيبمنالغالبفىالصغرى

، ونتيجةسحيقعهدمنذاإلداريةباألعمالتمرسهمبحكمالموظفينصغاربينبارزًا
المختلفة، فكانواالقبطيةالجمعياتأسستهاالتىالمدارسبجهودبينهمالتعليمالنتشار

الخصوصوجهعلىالحديديةوالسككوالماليةبالبريدالصغرىالوظائفيحتكرون
.األخرىالحكوميةالمصالحإلىباإلضافة

التاسعالقرنمنالثانىالنصففى–المصرىالمجتمعفىالوسطىالطبقةدورأنغير
لمجتمعالفرصةتهيئةعدمنتيجةالطبقةتلكضعفبسببللغايةمحدودًاكان–عشر

إلىعلىمحمدوجههاالتىالقاضيةالضربةبسببطبيعيًانموًاينموحتىالمدينة
،علىمحمدعصرانتهىبالتجارة، وحينألحقهاالتىالحرفية، والصادراتالطوائف

وإطالقاالحتكارنظامبإلغاءاالقتصاديةاألمورعلىالدولةسيطرةبانتهائهوانتهت
الميداندخولعنتمامًاعاجزةالمصريةالوسطىالطبقةالتجارى، كانتالتبادلحرية
تتطلعكانتالتىاألوروبيةللرأسماليةالمجالتتركأنفاضطرتالدولةمحللتحل

أموالمنلديهاتراكمماالستثمارمتنفسإليجادالبحاروراءفيمااألسواقعلىللسيطرة
زحفتوهكذااألوروبيةالقارةبهاحفلتالتىالمنافسةمجاالتعنبعيدًامجزيًااستثمارًا

العقارىالرهنوشركاتالبنوكفىوعملتالمصريةالسوقعلىاألجنبيةاالستثمارات
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وصناعةواإلسكندريةبالقاهرة) الترام–الغاز–المياه (العامةالمرافقوشركات
أخرممااالستثمارمجاالتمنذلكغيرإلىوالتقطيروالسكروالمطاحنوالتبغالسجائر

.المصريةالوسطىالطبقةطاقاتوإعاقةالوطنيةالسوقنموإمكانيةمن

بالفالحينالعريضة، ونعنىقاعدتهويشكلوناالجتماعىالهرمنهايةفى: الفالحينويأتى
عمالمنوالمعدمونأفدنةالخمسةدونمايملكونالذينالزراعيينالمالكصغار

بينملحوظفرقثمةيكنمعاناة، ولمالمصرىالمجتمعفئاتأكثرمنوكانواالزراعة
لتمويلمضمونمصدرإلىالمالكصغارافتقاربسببوالمعدمينالمالكصغار

لفقد، وعرضهمواألجانبالمصريينالمرابينمناالستدانةإلىدفعهمممازراعتهم
.الديونسدادعنالعجزنتيجةأمالكهم

األزمةإبانوخاصة–تحصيلهاانتظاموعدمالضرائبأعباءثقلإلىباإلضافةهذا
علىوالمغارمالضرائبصنوففرضفىتفنن، الذىإسماعيلعصرفى–المالية
تلكوشهدتالسخرةمنالفالحينعانىكذلكالعذابسوءيدفعونالمن، وسامالفالح
المدينةعلى" االقتصاديةاألزمةوقوعبعدوخاصة "كبيرةبأعدادالفالحيننزوحالحقبة
الذينالمعدمونالفالحونالسخرة، وكانمنوتخلصًاالجديدةالمشروعاتفىللعملطلبًا

المعدمينالفالحينومنالمالكصغارمنحاًالأحسنالمالككبارمزارعفىيعملون
كانما، ونادرًاأوالدهموقوتقوتهم- األقلعلى–يضعفونكانوا، ألنهماآلخرين
.ذلكمنأكثرهوبمالهميسمحونالمالك

الهرمقاعدةعندمعهمقبعتأخرىطبقاتهناك، كانتالفالحينجماهيرإلىوباإلضافة
.القرنأواخرفىنشأتقدكانتالتىالعاملةالطبقةهىاالجتماعى

األموالرؤوسعلىقامتالتىوالمصانعالعامةالمرافقشركاتتأسيسعلىترتبإذًا
حينالمدينةقاصدةالريفمنوفدتالتىالعاملةاأليدىعلىالطلبازداداألجنبية، أن

بعضجانب، وإلىالفالحينمنالمتزايدةلألعدادالعيشسبلتوفيرعناألرضعجزت
،الطوائفنظامفىالرهندبأنبعدمنهايستفيدمنلكلخدماتهمقدمواالذينالحرفيين

عمالإلىحاجةفىكانتحديثة، فقدآالتتستخدموالمصانعالشركاتتلككانتولما
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فىبالبطالةذرعًاضاقواالذينأوروباجنوبعمالفىالمنشودةضالتهاووجدتفنيين
.األجنبيةاالمتيازاتحمايةفىالرزقوراءسعيًامصرإلى، فقدموابالدهم

:-الثالثةالعناصرهذهمنالمصريةالعاملةالطبقةتكوينكانثمومن

طورواالذينالحرفالجديدة، وأصحاببالمصانعوالتحقواالريفهجرواالذينالفالحون
قدمواالذيناألجانب، والعمالالطوائفضعفتحينالصناعةأساليبتقدممعخبراتهم

خميرةكانتوأولئكهؤالء، ومنالمالورأسالعملبينالصراعفيهااحتدمبالدمن
.نهايتهعلىالقرنأشرفعندماالمصريينالعمالمارسهالذىالجماعىالنضال

منعليهاترتبوماالماليةاألزمةتلتالتىاألحداثفىاالجتماعيةالقوةساهمتوقد
زاويةمنوإيجابياتهاسلبياتهامصالحها، وتحددتمعيتكافأالذىبالقدراألجنبىالتدخل

.ورائهامنعليهاعادتالتىالفائدةأوالمصالحبتلكلحقالذىالضرر

إليهاالرجوعيمكنمصادر
الخالقعبد. دترجمة (الحديثةلمصراالجتماعىالتاريخفىدراسات: بيرجبرييل

).وآخرالشين
مصرفىاالجتماعىالنظام: عباسرءوف.
1952–1899مصرفىالعماليةالحركة: عباسرءوف.
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السابعالفصل
العرابيةالثورةوإرهاصاتالوطنيةالمعارضة

اإلمبرياليةالقوىجانبمنحثيثًاسعيًاعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفمطلعشهد
القوىتلكطليعةفىوفرنسابريطانيامصر، وكانتحولشباكهالنصباألوروبية
بموقعيتمتعالذىالبلدهذافىالنفوذمنممكنقدرأكبراكتسابعلىالحريصة

علىالدولتينبينالصراع، وقصةالشرقفىومستعمراتهاأوروبابينفريداستراتيجي
فىاستراتيجيةمزاياعلىللحصولعشر، ومحاولتهماالثامنالقرنقدمقديمةمصر
بطريقوالمتوسطاألحمرالبحرينلربطاإلنجليزىالمشروعخاللمنعلىمحمدعصر

–بالفشلباءتالتىالمحاوالتتلك–بحريةبقناةلربطهماالفرنسىبرى، والمشروع
حجرالمبادرةزمامامتالكعلىوحرصهعلىمحمدصموديقفمتواترة، ولممعروفة

مصرفىاستراتيجيةمغانملتحقيقواإلنجليزيةالفرنسيةالمساعىطريقفىعثرة
.فحسب

فىلينخراألجنبىالمالرأسبتسربيسمحالعهدهفىاالقتصاديمصرنظامكانبل
الذاتيةمصرإمكاناتعلىباالعتمادعلىمحمدأقامهالذىاالقتصاديالبنيانعظام

.وحدها

عصرفىالعسكريةمصرقوةلتحطيمبريطانياجهودتتضمنأنغريبًايكنلملذلك
العثمانيةالدولةمعالشهيرةليمانبالطهمعاهدةوتوقيعالعالىالبابومناصرةعلىمحمد

بينهاومن (الدولةأراضىفىاالحتكارإلغاءعلىنصتالتى) 1838أغسطس16(
الضرائبوتحديداألهالىمعالتجارةممارسةفىالبريطانيينالرعاياوحرية) مصر

فتحطريقعنالمصرىاالقتصادتحطيمكان، فقدوالصادراتالوارداتعلىالجمركية
السياسةإليهتسعىهدفًااألوروبيةالتجارةأماممصراعيهاعلىالمصريةالسوق

أنعلىبريطانياحرصتكذلكلسيطرتهامصر، وإخضاعهاإلىللتسرباإلمبريالية
مصروضعحددتوالتى–بمصرالخاصةالتسويةوضعفىاإلمبريالىالمجتمعتتزعم
وأقامت1840لندنبمعاهدةعرفماوهو–األولىالعالميةالحربإعالنحتىالدولى
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علىمحمدعليها، فألزمتالسيادةصاحبةالعثمانيةوالدولةمصربينحكمًانفسهامن
بالطةمعاهدةطليعتهاوفى (األوروبيةوالدولالسلطانبينالمبرمةالمعاهداتبتنفيذ

).ليمان

ظلهافىنماالتىالمالئمةالموضوعيةالظروف، خلقتتلكلندنمعاهدةجناحوتحت
التاسعالقرنمنالثانىالنصففىسرطانيًانموًامصرفىاألوروبىاالستعماريالنفوذ

وإبراهيمعلىمحمدعهدأواخرفىللمقاومةالمستميتةالمحاوالتتحطمتأنعشر، بعد
عهدفىاألوروبيةاالحتكاراتأماممصراعيهعلىالبابوفتحاألولعباسعهدومطلع
فىالسياسيةمراكزهاتدعيمحولاإلمبرياليةالقوىبينالتنافس، فاحتدموإسماعيلسعيد
نشاطهانطاقجاليتها، وتوسيعحجمإليها، وزيادةاألموالرؤوسوتصديرمصر

الحكومية، وبعبارةالوظائفمنممكنقدرأكبرعلىلرعاياها، واالستحواذاالقتصادي
القرنمناألولالنصفمدىعلىتحققتالتىاستقالليتهالمصرىاالقتصادفقدأخرى
العالمىاالقتصادفىالمصرىاالقتصادإدماجعمليةسريعةبخطىعشر، وتمتالتاسع

سعيدعهدفىالدولةعقدتهاالتىالشهيرةالقروضطريقعنذلك، وتحققتابعكاقتصاد
المالرأسوجدالعالمى)، كماالفائدةسعرضعفنحوبلغت (باهظةبفوائدوإسماعيل
الصناعىالنشاطتصفيةبعدوخاصةأحدفيهاينافسهالهامةسوقًامصرفىالصناعى

رأسالشرسة، حرصاإلمبرياليةالهجمةتلكبداية، ومنذعلىمحمدعصرشهدهالذى
عن) الفالحين (المصريينالمنتجينمعمباشرةعالقةفىالدخولعلىاألوروبىالمال

سعرتراوح (مجحفةبشروطللفالحينالماليةالقروضبالربا، فيقدموناالشتغالطريق
علىيستولونثم) شهريًا% 12% - 10السبعيناتفىالمصرىالريففىالسائدةالفائدة
المؤسساتولعبت) أكثرهمكانوما (ديونمنعليهمماسدادعنيعجزونمنأطيان

تثبيتفىهامًادورًا) 1876منذالمختلطةالمحاكم، ثمالقنصلىالقضاء (األجنبيةالقانونية
التىاالقتصاديةاألزمةلهموهيأتالمصرىاالقتصادجسدفىاألجنبىالمالرأسسهام
الحربانتهاءنتيجةالقطنتجارةكسادبسببالستيناتمنتصففىمصرمنهاعانت
النهائىالتحضيرفرصةلهمهيأتما، بقدرذلكلتحقيقذهبيةفرصةاألمريكيةاألهلية

.البالدعلىالسياسيةالسيطرةإلحكام
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الماليةالبيوتمناالستدانةدوامةديونها، ودخلتسدادعنالحكومةعجزتفقد
المنتجينلجماهيرإرهاقهانتيجةالماليةسياستهاحبل، واضطربالديونلتسديداألوروبية
الماليةالمواردعجزتإذا، حتىالفالحينكواهلبهتنوءعبئًاأصبحتالتىبالضرائب
مكسبأولبريطانياعليها، حققتأقساطهوتراكمتالديونسدادعنللحكومة

الضغطتوالى، ثمالسويسقناةأسهمفىحصتهامصرباعتعندمااستراتيجي
بريطانيابينخفىلصراعكمظهرالدائنينمصالححمايةشكلاتخذالذىاإلمبريالى
"جوبير–جوش "بعثةثماإلنجليزية" كيف "بعثةمصر، فكانتاغتصابحولوفرنسا

مصر،ماليةعلىالثنائيةالرقابةوفرضالدينصندوقإنشاءثمالفرنسية–اإلنجليزية
، ثمالعامالدينأقساطسدادلحسابالماليةالبالدمواردنصفعلىيزيدماوإيقاف
مجلسإنشاءطريقعنإسماعيلالخديوىيداألوروبية، وغلالعلياالتحقيقلجنةتشكيل
دفعتتطوراتمنذلكغيروفرنسى)، إلىإنجليزى (أوروبيينوزيرينيضموزراء
.البريطانىاالحتاللبراثنبينالوقوعإلىالنهايةفىمصر

األوتوقراطيةالشرعيةالسلطةبينالتناقض، برزالعارماألجنبىالتدخلتيارتدفقوأمام
التىالمصريةاالجتماعيةالقوىناحية، وبينمناألجنبىالمالورأس) الخديوى(

أخرى،ناحيةمناألجنبىالمالورأساألوروبيةالماليةالسيطرةجراءمنأضيرت
مصريةلثورةالتمهيدفىبارزًادورًالعبتالتىالمتناهيةالوطنيةالمعارضةتلكفكانت
.العرابيةبالثورةعرفتالتىهى1882–1881عامحقيقية

المعارضةمناخ
األجنبىالتدخلوطأةازدادتحيثالسبعيناتفىالبالدبهامرتالتىالظروفوكانت
علىأجنبيةوصايةإلىاإلمبريالىالضغطيتحول، وبدأالدائنينمصالححمايةبحجة
إلىالمختلطة، باإلضافةالمحاكمثمالثنائيةوالمراقبةالدينصندوقفىتمثلتالبالدمالية
فيهبلغتوقتفىالضرائبجبايةفىالحكومةاشتطاطنتيجةالشعبىالسخطتراكم
لمعارضةالمناختهيئةقبيلمنكلهذلكالسوء، كانمنكبيرًاحدًاالفالحينأحوال
توفرتأخرىعواملنموهاعلىوساعدتشاملةوطنيةلثورةومهدتتلقائيًانمتسياسة

.السبعيناتمنالثانىالنصففى
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ميزتالتىالسياسيةوالتعبئةالتوعيةفىبارزًادورًاالوليدةالوطنيةالصحافةلعبتلقد
كجريدة" المصريةالوقائع "صدرت، فمنذالسنواتتلكفىالوطنيةالمعارضةمناخ

الحكومة، حتىعنمستقلةمصريةصحيفةهناكتكن، لمعلىمحمدعصرفىحكومية
األدبىبتشجيعهيحظىبعضهاكانجديدةصحفظهور، فبدأإسماعيلعصركان

.توجيههإطارعنخارجًانفوذهعنمستقًالاآلخربعضها، وكانالصادقودعمه

الصدورعنتوقفهاحتىنشأتهامنذ) 1872–1866 (النيلوادىصحيفةكانتوقد
صدرتجانبهاوإلىسياستهعنوتدافعأفكارهعنوتعبرإسماعيلالخديوىبدعمتحظى
جاللومحمدالمويلحىإبراهيمحررهاالتى) 1869عام" (األفكارنزهة "جريدة

الثانىالعددبعدالصدورعنتوقفتأنلبثتماثمإصدارهاعلىإسماعيلوساعدهما
.للخديوىيرقمقاالتمنتنشرهكانتماألن

منلفريقإسماعيلتشجيعبفضلصحفيةنهضةتشهدمصربدأت1876عاممنذولكن
، ففىالثانىالحميدعبدالسلطاناستبدادمنفرارًامصرإلىنزحواالذينالشوامالمثقفين
"السياسيةباألمورتتدخلال "جريدةبإصدارترخيصعلىتقالسليمحصل1875ديسمبر

ردحًامصرفىالفرنسيةللمصالحمنبرًاأصبحتأنلبثتماالتى" األهرام "جريدةهى
جمالالسيدتلميذ–عبدهمحمدالشيخبدأاألهرامصفحات، وعلىالزمانمنطويًال
التوعيةفىالصحافةأهميةعنفيهاعبرالتىالمقاالتبعضبنشر–األفغانىالدين

.أوروباقوةفيهايكمنالتىالغرببعلوماألخذإلىودعاوالدينيةوالثقافيةالسياسية

عنتعبرمستقلةصحفإصدارعلىتالميذهشجعأناألفغانىالدينجماللبثماثم
التراخيصعلىللحصولباشابرياضالطيبةصالتهواستثمروجماعتهالسيدأفكار

"مصر "جريدةالنقاشوسليمإسحاقأديبتلميذه، فأصدرالصحفتلكإلصدارالالزمة
مسئوليةيتولىأناللقانىإبراهيمتلميذه، واستطاع1878عام" التجارة "ثم) 1877عام(

عامإسماعيلمنبتشجيعالعنحورىسليمأصدرهاالتى" الشرقمرآة "جريدةتحرير
صحيفةأول" صنوعيعقوب "هواألفغانىالدينلجمالآخرتلميذأصدر، كذلك1879
بعدالصدورعنتوقفت، ولكنها1877عام" نضارةأبو "عنوانحملتمصرفىهزلية
االقتصاديةباآلثار، ولتعريضهاالحكملنظامالالذعةالنتقاداتهاعشرالخامسالعدد
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،هناكمنصحيفتهليصدرباريسإلىصاحبها، ونفىإسماعيللسياساتواالجتماعية
.للحكومةبالغًاأرقًاسبببالبريد، ممامصرإلىويهربها

"الوطن "جريدةالسيدعبدميخائيلهولألفغانىآخرتلميذأصدر) 1877 (العامنفسوفى
.مصرفىالسياسيةالمعارضةمنابرمنمنبرًالتصبح

فىاألجنبىللتدخلمناوئ" مصرىعامرأى "إيجادفىهامًادورًاالصحفتلكولعبت
بلدانعلىاألوروبىالزحفخطرمنتحذرمقاالتمنفيهاينشركانمصر، بما

األوروبيةالقوىضيقت، عندما1878عاممنتصفمنذحدةنبراتها، وزادتالشرق
عمومًا، وخاصةاإلمبرياليةالسياسةلتنتقدالعنانللصحافةفأطلقإسماعيلعلىالخناق

لتنبه" 1876 "العثمانيةالدولةفىالدستورإعالنفرصةانتهزتقدكانتالصحفتلكأن
السلطةجهازتوجيهفىالشعببحقالتمسكعلىاالستبداد، وتفتحهاأخطارإلىاألذهان

والعربالتركبينالحربفرصةانتهزتكمااألمةمصالحتخدمالتىالسياسةنحو
الشرقفىأوروبامطامععنلتتحدث" 1878–1877 "والروسالتركبين"، ثم1876"

.االستعمارمطامعمنالمصريينوتحذر

األفغانىالدينجمالتأثيروطنية، بفضلسياسيةلمعارضةالمالئمالمناخكلهذلكوهيأ
.وتالميذه

المعارضةنمو
، باعتبارهالنوابشورىمجلسخاللمنالسياسيةالمعارضة، نمتالمناخهذاوفى

أذهانعنغابتالتىالمصالحالوطنية، تلكالمصريةالمصالحعنالمعبرةالنيابيةالهيئة
الوطنيةالقروضدفعوامنحقوق، فأغفلتالديونلتسوياتوضعهاعنداألوروبيةالقوى
إالتهتمالروزنامة، ولمودينالمقابلةدين: وهمااألهالىعلىالحكومةفرضتهاالتى

.أصحابهاباسممصرفى، وتدخلتالضماناتلها، فوفرتاألجانبالدائنينبحقوق

يكن، فلمإسماعيلالخديوىمنبقرار1866عام" النوابشورىمجلس "أنشئوقد
الحصولبغرضاألوتوقراطيةوالسلطةالجماهيربينللصراعطبيعىتطوروليدتأسيسه

لألمةتحفظدستوريةبقيودالحاكمصالحياتالسلطة، وتقييدفىالمشاركةحقعلى
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بمثابة" النوابشورىمجلس "قيامكان، وإنماشعبهأمامالحاكمالتزاماتحقوقها، وتحدد
تكنلمالسياسيةالحركةأن، وخاصةبابهفىغريبًايبدوقدأمرالخديوى، وهومنمنحة
.نيابيةحياةقيامإلىيؤدىالذىبالشكل–عندئذ–تبلورتقد

ضغوطثمرةكانتإسماعيلالخديوىعليهاأقدمالتىالخطوةتلكأن" الورتى "ذكرهوقد
الحتدامتبعًاتتزايدأخذتالتىالفادحةبالضرائبالشعبضيقبدأوخارجية، فقدداخلية
الخديوىحرصثمالمصرية، ومنبالماليةثقتهاتفقدبدأتالدولأنالمالية، كمااألزمة
.النوابشورىمجلسبإقامةالضغوطتلكتفريغعلى

الفادحةبالضرائب–األعيانوخاصة–الشعبضيقالرأى، ألنهذايؤيدماثمةوليس
أنللحكومة، كماسياسيةمعارضةحركةوقيامالسخطتفجيرحدإلىوصلقديكنلم

بالماليةثقتهاالدولتفقدشيئًا، ولمللبالدالماليةاألوضاعمنليغيريكنلمالجديدالمجلس
الذىالحقيقىالدافعفإنثمالمالية، ومناألزمةتفاقمتعندما1875عامفىإالالمصرية

تحولفىبإشراكهماألعيانتوريطفىرغبتههوالخطوةتلكعلىيقدمإسماعيلجعل
المجلسأعضاءأنوخاصةقراراتمنإصدارهلهيعنماالمالية، وتنفيذسياستهتبعة

منالمالية، كانسياستهتقريرفىالخديوىأشركهم، فإذااألعيانبينمناختيرالجديد
.الريففىوزنمنلهؤالءمابحكممامعارضةدونالسياسةتلكتنفذأنالسهل

بهاصدرخاصةلالئحةوفقًا1866أكتوبرفىالنوابشورىمجلسإنشاءكانثمومن
منالحكومةتراهاالتىوالمسائلالداخليةالمنافع "فىالنظرليتولىالخديوىمنأمر

استقرمايبلغأمور، ثممنعليهيعرضفيمابرأيهالمجلسويدلى" المجلسخصائص
أوقبولحقلهوحدهكانالذىالخديوىإلىثم" الخصوصىالمجلس "إلىالرأىعليه

).الالئحةمنالثانىالبند (المجلسنظروجهةرفض

لنفسهاوأبقتواضحبشكلالمجلساختصاصاتتحددلمالحكومةأنذلكمنويتضح
فىالنظرحقالمجلسبإعطاءتتقيدأن، دونعليهالمسائلمنتشاءماعرضحق

كباربينمنالخديوىيعينهكانالذى–المجلسرئيسسلطةبعينها، وجعلتمسائل
إلشرافالمجلس، وخضعالمجلسفىالعملدفةإدارةفىمطلقة–األتراكالذوات
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يتقدمالتىالمقترحاتمناقشةعلىموافقتهاعلىالحصولمنالبدالداخلية، فكاننظارة
البالدأمورمنأمرفىالخديوىيتخذهاالتىالقراراتوكانت) 15بند (األعضاءبها

)44بند (للمناقشةقابلةغيرتالوتهابمجردالمفعولنافذة، وتعتبربالمجلستتلىالداخلية
.النيابيةالهيئةإلىمنهاإلداريةالهيئةإلىأقربالنوابشورىمجلسكانوبذلك

أنالناخبفى، واشترطسنواتثالثلمدةينتخبونعضوًا75منيتكونالمجلسوكان
األشخاصمنيكونالوأن" الوطنأوالد "منيكونعامًا، وأن25عنعمرهيقلال

قديكونأنالفقراء، أومنأو... اإلفالسبأحكاموأمالكهمأموالهمعلىحكمالذين
واإلسكندريةالقاهرةلنوابمقاعدستة، وخصصتبالشرفيخلحكمضدهصدر

يتمالذيناألقاليملنوابخصصتفقدالمقاعدبقيةاألخرى، أماوالمدنالثغوروبعض
منالقسمنائبالنتخاببالمركزيجتمعونكانواالذينالقرىشيوخبواسطةانتخابهم

يمثلونكانوا، ولماواألعيانالعمدمنالمجلسأعضاءغالبيةكانتثم، ومنبينهم
تأييدسياستهاتقريرفىإشراكهموراءمنتكسبالحكومة، فإنللريفالتقليديةالقيادات
.السياسةلتلكالفالحينجماهير

بالمجتمعتتعلقكانتالتىالمسائلإلىجهدهمالنوابشورىمجلسأعضاءصرفلذلك
.الزراعيةاألطيانوحيازةوالزراعة، كالرىالريفى

قصيرةلفترةلهحددتهالذىاإلطارفىالمجلسبقاءتضمنأنالحكومةاستطاعتوقد
المقابلةقانون، وصدر1871عامالمتتاليةاالنعقادأدوارفىللحكومةالماليةالسياسةفأقر
عامفىاالنعقادإلىالمجلسيدعلم، ثم1871انعقاددورنهايةفىالمجلسانفضاضبعد

إلىالمجلسبدعوةللمطالبةأوالمقابلةقانونعلىباالحتجاجصوتأىيرتفعولم1872
لألمر، وأقرامتثل1872عاماالنعقادإلىالمجلسالحكومةدعتاالنعقاد، وعندما

بمصالحمساسهارغماعتراضأدنىدونالحكومةاتخذتهاالتىالماليةاإلجراءات
.بالزراعةالمشتغلين

، وهى1875و1874عامىلالنعقادتدعه، فلمالمجلستجاهلتأنالحكومةلبثتماثم
"كيف "بعثةوقدومالمصريةالميزانيةوارتباكالكبيرةالقروضعقدشهدتالتىالفترة
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لمصلحةاألوروبيةالقوىمارستهاضغوطمنذلكتبعللبالد، وماالماليةاألحواللفحص
عامفىلالنعقادالنوابشورىمجلسدعوةإلىالحكومةاضطرت، وأخيرًاالدائنين
1876.

السنواتطوالالحكومةلهمحددتهالذىاإلطارعنيخرجوالمالذينالبالدأعيانولكن
الزراعية، ماالمصالححدودالعامةبالقضايااهتمامهميتجاوزلمالسابقة، والذينالعشر
الحياةفىبارزًادورًايلعبون، وبدؤواعليهمفرضالذىاإلطارحدودتجاوزواأنلبثوا

النوابشورىمجلسداخلالمنظمةالسياسيةالمعارضةبدايةللبالد، فكانتالسياسية
العملإعادةفىللنظرالمجلسإسماعيلالخديوىدعا، حين1876انعقاددورأثناء

عثمانطالباألعضاء، إذمنصريحةبمعارضةالحكومةالمقابلة، فوجهتبقانون
التىالطريقة–أوًال–تحددبأنالحكومة) غربية–مرحوممحطةعمدة" (الهرميل"

،بالقانونالعملأبطللوفيماالمقابلةمنعليهاحصلتالتىالمبالغلرداتباعهاتنوى
13أو12–الحينذلكحتى–بلغالمقابلةمنالحكومةحصلتهمامجموعأنوذكر

علىليقف1875عامميزانيةفىينظرأنالمجلسحقمن، وأنالجنيهاتمنمليونًا
المجلساستهالكها، ووافقومدىالديونحجم، وليعلموالمصروفاتاإليراداتحركة
الماليةنظارةإلىتوجهتأعضاءثالثةمنلجنةفشكلت" الهرميل "مقترحاتعلى

فيهانتهتتقريرًاوضعتالمطلوبة، ثمالبياناتعلىوالحصولالميزانيةعلىلإلطالع
منها،الحكومةحصلتهاالتىالمبالغتعذربسببالمقابلةبقانونالعملإعادةاقتراحإلى

معيتفقالقرارهذاوكانلألجانبديونمنعليهاماسدادالحكومةتستطيعوحتى
سدادعنالحكومةلعجزالمقابلةبقانونالعمليستمرأنيهمهمكانالذيناألعيانمصالح

ملكيتهمحقوق، وتتدعماألطيانضريبةنصفبتخفيضيتمتعوامنها، وحتىحصلتهما
للحكومةالوقتنفسفى–يوفرونالمقابلة، وهوبقانونجاءحسبماالخراجيةلألطيان
.عليهااألجنبيةالضغوطمنيخففقدماليًاموردًا

فيهبلغالذى1878عامفىالنوابشورىمجلسداخلالسياسيةالمعارضةحدةوزادت
عنالتخلىعلىالخديوى، فأرغمذروته–واالقتصاديالسياسى–األوروبىالضغط
1878أغسطس28فى" باشانوبار "برئاسةمرةألولأنشئوزراءلمجلسسلطاتهبعض
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لألشغالفرنسىواآلخرللماليةإنجليزىأحدهمابوزيريناألوروبيةالمصالحفيهومثلت
.العمومية

الوزارة "بـعرفتالتى" نوبار "وزارةمنللتخلصاالجتماعيةالقوىجميعوتآزرت
،اإلفالسمنتعانىالخزانةوكانتالبالدشئونفىاألجنبىالتدخلمناألوروبية"، والحد

شهرًا،عشرينلمدةالحكومةوموظفىالضباطومعظمالجنودمرتباتتصرففلم
قرضبعقدعهدهاالوزارةالرى، واستهلتأحوالاضطرابنتيجةالفالحينبؤسوازداد
الموظفينتعيينفىيتوسعالماليةناظر" ولسونريفرز "مجحفة، وأخذبشروطجديد

،المصريينالموظفينرواتبفيهخفضتالذىالوقتفىضخمةبمرتباتاألجانب
، ممامستحقاتهميتسلمواأندونالضباطمئاتاالقتصاد، وفصلبحجةالمدارسوأغلقت

.لألجانبمصرتسليمإلىيرميان" نوبار"و" ولسون "بأناالعتقادإلىالمصرييندعا

جنىموسمقبلاألطيانأموالبأداءالفالحين، وطالبتالضرائبالحكومةوزادت
–1878محصوليبيعواأنإلىالفالحوناضطرحتىجمعهافى، وتشددتالمحصول

الفالحينقلوبالرعب، وملكالضرائبجباةإيذاءمنيتخلصوالكىقيمتهبربع1879
هذهإنجليزى، وبدتموظفبرئاسةاألطيانلمسحلجنةتشكلالحكومةرأواحين

فىالمجاعةفيهاستفحلتالذىالوقت، فىاألطيانضريبةلزيادةمقدمةأنهاعلىالعملية
وفودالعشرية، فهرعتاألطيانعلىالضرائبزيادةعلىالحكومةعزمالصعيد، وشاع

الماليةاألعباءتحملتستطيعالالبالدأن)، وأعلنوا1879يناير (القاهرةإلىاألعيان
.جباتهاتعنتمنوالحدالضرائببتخفيف، وطالبوااألهالىعاتقعلىالملقاة

شئونفىاألجنبىالتدخلمناوأةعلىبهمليستعيناألعيانمماألةإلىالخديوىواضطر
الحكومة، ممامعارضةفىالمضىعلىاألعيان، فشجعسلطتهعلىوالتضييقالبالد
الملقاةبالمسئولية، وإحساسهمبأنفسهمالنوابشورىمجلسأعضاءثقةزيادةإلىأدى

.عاتقهمعلى

ريفرز "تعمدحيناألوروبيةالوزارةعلىالنوابشورىمجلسأعضاءسخطواشتد
المجلسطلبهاالتىواالستفساراتالبياناتبعضعلىالردإغفالالماليةناظر" ولسون
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للتداولالنظارةإلىاألعضاءبعضيحضرأن، وطلبالمجلسأمامالمثول، ورفضمنه
منلجنة، فأوفدالطلبلهذااالستجابةإلىالمجلسأمور، واضطرمنلهميعنفيمامعهم
الرجوعقبلشئبأىااللتزامدونمعهاألمروبحثالماليةناظرلمقابلةأعضاءخمسة

إلىنظارتهمشروعاتيرسلالمماطلة، فلمفىاستمرولسون، ولكنالمجلسإلى
.المجلس

المجلسإلىمذكرةمنهمعضوًاعشرستةاألعضاء، فقدمثائرةإثارةإلىذلكوأدى
فىحقوقهبمزاولةالمتكررةالمجلسطلباتالحكومةبتجاهلفيهانددوا) 1879يناير(

دونهواهاوفقالضرائبتفرضالحكومةأخذتأنذلكعلىوترتبالميزانيةنظر
إلىباإلضافةالشخصيةالضرائبمنوغيرهااألطيانضريبة، وزادترقيبأوحسيب

المغارمهذهرفعتكفلالتىالوسائلاألمور، وتوفيرهذهببحثالمجلسالمقابلة، وطالبوا
أنمراعاة، معأساسهعلىتحصلللضرائبثابتنظامتخفيفها، ووضعأواألهالىعن

هذهيقدمونإنمابأنهمالمذكرةوذيلواالمحصولجنىلمواسمموافقةالسدادمواعيدتكون
شئوالالمقدسةحقوقهممناألمرهذاأناعتبار، علىواألهالىالبالدإلنقاذالمقترحات

الماليةناظرحضورضرورةعلىالمجلسرأىالعادلة، فاستقربالقوانينيخلممافيه
إلىاالستماعيريدال" ولسون "أناألعضاءأيقنحين، ولكنمعهالمقترحاتلمناقشة
بماالداخليةإلىالمالية، وكتبواناظرغيبةفىالطلبموضوعفىالتداول، قررواالنواب
".األهالىمصالحضوءفىالموضوعيبحثحتى "األمرإليهانتهى

بأنيقضىقرارًاإلصدارهاالحكومةعلىاالحتجاجحدبأنفسهماألعضاءثقةوبلغت
موضعتعدالتىالجهاتلجميعنظمأولوائحوضعمهمةالعلياالتحقيقلجنةتتولى

القرار، ونعىموضوعفىالنوابشورىمجلسإلىالرجوعدوناهتمامها، وذلك
النوابمجلسحقوقيجهلالأنه، رغمللمجلستخطيهالنظاررئيسعلىاألعضاء
لبحثالنظاررئيساستدعاءضرورةاألعضاءانتهاكها، ورأىيصحالالتىالمقدمة
.القانونيةالجهةمنالموضوعهذالدراسةأعضاءعشرةمنلجنة، وشكلوامعهاألمر

أنفيهذكرغامضببيان، وأدلى1879يناير22بجلسةالمجلسأمام" نوبار  "وحضر
يسفرماالنظار، وعرضمجلسفىاألمربحثدونعليهاالرديمكنالالمسألةهذه
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علىالنوابيوافق، فلمالموضوعهذافىيتبعبماليأمرالخديوىعلىالبحثعنه
النظرفىالكاملبحقهللمجلستعترفبأنالحكومةوطالبوا" نوبار "قدمهاالتىالذريعة

"نوبار "وزارةضدالمجلسداخلالمعارضةحدةالبالد، وزادتأمورمنأمركلفى
ومحمودالمويلحىالسالمعبد "المعارضة، فتزعماألعيانجانبإلىالتجاردوروبرز

.العاصمةتجاركبارومن" األفغانى "تالميذأخلصمنكانااللذانالقاهرةنائبا" العطار

الضباطمظاهرةضدها، ونتيجةالمعارضةقوىتجمعنتيجة" نوبار "وزارةوسقت
فىمصالحهاتمثيلعلىاألوروبيةالدولإصرارولكن) 1879فبراير18 (المشهورة
الوزيرينعلىالعهد، باإلبقاءولى" باشاتوفيقمحمد "رأسهاالتىالجديدةالوزارة

شورىمجلسمناتخذتالتىالمعارضةحدةمنزادالفيتوحقوإعطائهمااألوروبيين
شورىمجلسحلتقتضىالمصلحةأناألوروبيانالوزيرانفرأىلهاقاعدةالنواب
أبلغوعندما) مارس27 (النعقادهالمقررةسنواتالثالثفترةانقضاءبحجةالنواب

)مارس29 (الخديوىإلىعريضة، ورفعواثائرتهمثارتالقراربذلكالمجلسأعضاء
احتجوا، كماالمجلسحقوقامتهانعلىدأبتالتىالحكومةمسلكعلىفيهااعترضوا

"ولسونريفرز "معباالشتراك" العلياالتحقيقلجنة "أعدتهالذىالمالىالمشروععلى
المقابلة،دينوإلغاءمصرإفالسإعالنإلى، ويرمىإصدارهتنوىالحكومةوكانت
المحافظةالخديوى، وناشدواتنفيذهعنوامتناعهمالمشروعلهذارفضهماألعضاءوأعلن
.المجلسحقوقعلى

شورىمجلسأعضاءجانبإلىتضمأصبحتالتىالمعارضةجبهةرأىاستقروقد
علىاليهودوحاخاماألقباطوبطريركوالعلماءوالتجاراألتراكوالذواتاألعيانالنواب
عقداجتماعًاأهمهاكانالغرضلهذامتتاليةاجتماعاتفعقدوا" توفيق "وزارةإسقاط
مشروعيتضمنبيانوضععلىفيهاتفقواإبريلأوائل" باشاراغبإسماعيل "بمنزل
علىبضمانتهمقادرةالبالدالعليا، يجعلالتحقيقلجنةمشروعبهيعارضونماليةتسوية
منصبيهماعناألوروبيينالوزيرينوإقصاءوطنيةوزارةبتأليفديونها، والمطالبةوفاء

دستورىنظام، وتقريرالدائنينحقوقلتأمينالبالدماليةعلى" الثنائيةالمراقبة "وإعادة
الئحةتعديليتمأنعلىالنوابشورىمجلسأماممسئولةفيهالوزارةتكونللبالد
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"الوطنيةالجمعية "اسمأنفسهمعلىالمجتمعون، وأطلقأنفسهمالنواببمعرفةالمجلس
وقعها" الوطنيةالالئحة "بـتعرفأصبحتمذكرةصورةفىالبيانذلكبنودوصيغة
الوطنيينالموظفينكبارمن73توقيعفحملتصياغتهافىاشتركتالتىللفئاتممثلون

األقباطوبطريركودمياطواإلسكندريةالقاهرةعلماءمن60والضباطكبارمن93و
، ورفعتالنوابشورىمجلسأعضاءمنعضوًا60واألعيانمن41واليهودوحاخام

قناصلاألجنبية، ودعااللغاتإلىبترجمتهافأمر" إسماعيل "الخديوىإلىالالئحةتلك
وأبلغهمالالئحةمننسخًاوسلمهم–الوطنيةالجمعيةزعماءبحضور–مقابلتهإلىالدول
الوزارة،بتشكيل" باشاشريفمحمد "كلففقدولذلكاألمةإرادةعلىللنزولمضطرأنه

.األمرجليةعلىيطلعهااألستانةإلىوأرسل

المرفوعةالنوابمجلسعريضةمننسخة: هىهامةوثائقأربعةعلىالالئحةواشتملت
الخديوىإلىالنوابرفعهالذىااللتماسمن، ونسخةمارس29فىالخديوىإلى

أصدرهالذىالرسمىالدستور، واإلعالنوإصدارللبالدالسياسىالنظامإلصالح
.الماليةللتسويةالوطنىالمشروع، ثمإليهالمقدمةالمقترحاتبقبولأبريل5فىالخديوى

فتأكد" ولسون "أعدهالذىالمالىالمشروعفحصواأنهمالالئحةعلىالموقعونذكروقد
علىقادرةالبالدأنيرون، وأنهمالوطنىوشرفهامصرمصالحمعيتعارضأنهلهم

كاملةحقوقهعلىالنوابشورىمجلسيحصلأنالمالية، علىالتزاماتهامواجهة
يتولىبسواء، وأنسواءاألوروبيةكالبرلماناتالداخليةواألمورالماليةالسياسةلمناقشة

يصدقأحد، ثممنتدخلدونوزراءهيختارالذىالوزراءرئيستعيينالخديوى
مجلسأمامإالمسئوًالالوزراءمجلسيعدالوزراء، والأولئكتعيينعلىالخديوى
.والداخليةالماليةبالسياستينيتعلقفيماوحدهالنواب

سدادعنمصرعجزلمبدأرفضهأكدالخديوىأصدرهالذىالرسمىاإلعالنوفى
لمالفردى، ولكنهالحكمنظامإلىالعودةبعدموتعهد" ولسون "أعلنمانحوعلىديونها
الماليةالمسائلفىالنوابشورىمجلسحقوقتوسيعإلىبعيدأوقريبمنيشر

مجلسأمامالمسئولالوزراءمجلسخاللمنالبالديحكمأنعلىوالداخلية، ووافق
.النوابشورى
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إلغاءعنالناتجالغبنعلىالتأكيدالوطنيةالماليةبالتسويةالخاصالمشروعوتضمن
المقابلة، وأندفعوالمنالكافيةغيربالتعويضاتالخاصةالمقترحاتوعنالمقابلةقانون
فوائدديونها، وتخفيضسدادعلىتعينهاماليةمواردللحكومةيوفرالمقابلةعلىاإلبقاء
نظامإصالحإلىإشارةأىالمقترحةالتسويةتلكتتضمنولم% 5إلىالموحدالدين

العديدةالضرائبإلغاءإلىوالالنوابشورىمجلسبهطالبأنسبقالذىالضرائب
تحديدإلىإشارةأىتتضمنلمكمابإلغائهاالمجلسطالبالتىالمحدودالعائدذات

ممااإلنفاقفىاإلسرافعنالخديوىيدلغلالحاكمةلألسرةمعينةماليةمخصصات
منكان) الماليةالتسوية (الوطنيةالالئحةمنالجانبهذاأنعلىالشكمنظالًاليلقى

.إسماعيلالخديوىإمالء

كانت" الوطنيةالجمعية "لزعامةتصدتالتىالشخصياتأنعلمنا، إذاذلكفىغرابةوال
للعلماءممثًال (األشرافنقيب" البكرىعلى "السيدتضمفهىبالقصرالصلةوثيقة

ممثًال (إسماعيلباشا، رجلراغبوإسماعيل) واألعيانوالتجارالروحانيينوالرؤساء
رئيسرشيدباشاوأحمد) الضباطكبارعن (باشاراتبومحمد) المدنيينالموظفينلكبار
القوىتلكتجميعفىإسماعيلدورعنالنقابيكشف، مماالنوابشورىمجلس

لتلكمديرًايكنلمإذا، فهوتناقضاتمنبينهامارغمموحدسياسىعملفىالمتباينة
طريقعنخفىطرفمنتوجيههالها، محاوًالمشجعًا–األقلعلى–كانالحركة، فقد

.األوانفواتبعدولكناألجنبىالتدخلبخطرإحساسهفيهازدادوقت، فىرجاله

االنعقاد،استمرارعلىالنوابشورىمجلسبإقرارعملهاشريفوزارةوافتتحت
الوزاريةالمسئوليةمبدأأقرتالتىالجديدةاألساسيةالالئحةمشروعللمجلسوقدمت

وطرقالضرائبوتقريرالميزانيةفىالنظرالنوابحقمنأنهعلىونصت) 43مادة(
)45مادة (المجلسموافقةدونضريبةتفرضأنيجوزالبحيثتحصيلهاوأوقات

لهميكونأنفىالمنشودأملهمتحقيقمنأدنىأوقوسينقاباألعيانأصبحوبذلك
.البالدأمورإدارةفىمسموعصوت

لدىالتدخلإلىفسارعتيدهامنيفلتالموقفتتركأنتشألماألوروبيةالقوىولكن
اجتماعاتعطلتثم) يونيو26 (أرادتمالها، وتمإسماعيلالخديوىلعزلالعالىالباب
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االنتخاباتوالئحةاألساسيةالالئحةنظرأنبحجة) يوليو6 (النوابشورىمجلس
اعتراضدونللطلب، فاستجابواقراهمإلىالعودةالنوابمنطويًال، وطلبوقتًايتطلب

علىاحتجواحينلهمإسماعيلالخديوىمساندةعلىيعتمدونكانواأنهميؤكديذكر، مما
.مارس27" توفيق "وزارةأصدرتهالذىالمجلستعطيلقرار

وتصفيةالمطلقالحكموتكريساألجنبىللضغطبالخضوععهده" توفيق "بدأوهكذا
وحدد) أغسطس24 (البالدخارجإلى" األفغانىالدينجمال "السياسية، فنفىالمعارضة

وضعتدوليةلجنةتألفتواسعًا، ثمنفوذًاللرقيبينجعلتبصورة" الثنائيةالمراقبة "نظام
وحدهماألوروبيينالدائنينحقوقفيهروعيتالذى1880يوليو17التصفيةقانون

6فىالصادر (المقابلةدينبإلغاءالخاصالقانون، فأيدالوطنيينالدائنينحقوقوأغفلت

بقانونالعملقبيلعليهكانتماإلىاألطيانضرائببإعادةيقضىكانوالذى) يناير
.سنويًاجنيهألف150بمقدارالعشوريةاألطيانعلىالضرائبزادتالمقابلة، كما

فىالزراعيةاألراضىمالككبارمصالحاألوروبيةالماليةالتسويةمستوهكذا
الساخطةالقوىيجمعونوراحوااألجنبىبالتدخلوالذواتاألعيانضيق، فزادالصميم

لتلكحدلوضعمنظمبعملالقيامبهدف" وطنيةجبهة "فىاألجنبيةالسيطرةعلى
.السيطرة

الوطنيةالجبهة
األجنبيةالسيطرةضدالموجهةالسياسيةالمعارضةمدفيهاعالالتىالحقبةتلكفىشاع

الحركة، واللتلكالسياسيةالقيادةباعتباره" الوطنىالحزب "اسماألوتوقراطيةوالسلطة
طبقةعن، يعبرومبادئهبرنامجهلهاالسمهذاحملحزبيًاتنظيمًاثمةأنذلكيعنى

لها، كمابرنامجًاارتضتهاسياسيةمبادئلتحقيقمتحالفةمعينةطبقاتأوبعينهااجتماعية
يكنالقاعدة، فلممنانبثاقًاالتنظيمداخلالقياداتلتسلسلمعينًانظامًاثمةأنيعنىال
االجتماعيةالقوىموقفعنتعبيرًاالحقبةتلكفىنشأسياسيًاتنظيمًا" الوطنىالحزب"

القوىتجمععلىتنسحبالتسميةتلككانت، وإنمااألجنبىللتدخلالمعاديةالوطنية
عنكثيرانبعدال، ولعلناالسياسىالحزبإلىمنه" الوطنيةالجبهة "إلىأقربالمعارضة

والتى1879إبريلأوائلفىنفسهاعنأعلنتالتى" الوطنيةالجمعية "أنقلناإذاالحقيقة
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الجبهةتلكتكوينعنالرسمىاإلعالنبمثابةالوطنية، كانتبالالئحةعرفماوضعت
)والتجاراألعيان (والحضريةالريفيةالبورجوازيةعناصرضمتالتىالوطنية

وضباط) والحاخاموالبطريركالعلماء (الدينالذوات)، ورجال (التركيةواألرستقراطية
وراءمنالضررأصابهاالتىاالجتماعيةالقوىتضمكانتأخرىبعبارة، أوالجيش
لتحمىمرحليةبصورةتتجمعفراحتاألجنبىالتدخلخاللمنتبلورتالتىالسياسة

القطاعليحصلأولنفسهالتحصلمساندتهاإلىالخديوىحاجةمنمستفيدةمصالحها
تقريرفىمسموعصوتلهيكونأنفىحقهعلىلنفسه) والتجاراألعيان (منهاالوطنى
.األوتوقراطيةالسلطةيقيددستوريضمهالبالد، الذىأمور

هذاعلىجمعتقدأصحابهاسماهاكما" الوطنيةالجمعية "أوالوطنيةالجبهةكانتوإذا
الالئحة "هومحددسياسىبرنامجحولأصًالمتناقضةاجتماعيةقوىشتاتالنحو

إلىقليًالالعودةإلىحاجةفىفإننامحددةسياسيةغاياتتحقيقأجلومن" الوطنية
منواحدةلكل) السياسىالوعى (فيهاتكونالتىالتاريخيةالظروفالستطالعالوراء

سياسىبرنامجحولالوطنية، واجتمعتالجبهةتكوينفىشاركتالتىالقوىتلك
،الجميععليهااتفقالتىالسياسيةالمطالبمناألدنىالحديمثل) الوطنيةالالئحة(

.تحقيقهاأجلمنللنضالصفوفهمورصوا

الوطنيةالجبهةعلىأطلقتالتى" الوطنىالحزب "صيغةأنإلىعيسىصالحذهبوقد
الثورة،وقادتبعدفيماالحزبكونتالتىالطالئعخاضتهانضاليةتجاربعبرنمتقد
اإلثارةطريقعنالسياسيةالدعوةمنهامتعددةتجاربالطالئعهذهمارستفقد

رابطةبينهمتربطالأفرادبهاقامالتىوالخطابةالصحفيةالمقاالتخاللمنالجماهيرية
انفعاالتعنتنفيسمجردالمرحلةتلكفىالدعوةفكانتمحددلعمليدعونوالسياسية

"واجهةمنظمات "الطالئعتلكواختارتواالجتماعىالسياسىللسخطونشرمكبوتة
"األفغانىالدينجمال "فعلكماالسياسيةأفكارهامظلتها، ونشرتحتالعملوحاولت
عرفمابتكويننسبيًامنظمةتجمعاتإلىانتهت، ثمالماسونىالمحفلإلىبانضمامه
الضباط (العسكرىالتنظيمثمالفتاةمصروجمعيةحلوانوجمعيةالوطنىبالحزب

).الوطنيين
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، فمنذوجماعته" األفغانىالدينجمال "جهودإلىالوطنىبالحزبسمىمانشأةوترجع
أبناءمنالمثقفالشبابحولهيجمعأخذبهاواستقر1871عاممصرإلىاألفغانىوصل

أحيانًامنزلهفىيعقدهاكانالتىاليوميةالدرسحلقاتخاللومنوالشواماألزهر
اإلمبريالىللزحفالمناهضةاألفغانىبثأخرىأحيانًااألوبرابجوار" متاتيا "وبمقهى

المنظمالماسونىالنشاطمنيستفيدأنلهعن، ثمالشبابمنالباقةتلكبينالشرقعلى
، فانضمالماسونىالعملداخلمنمنظمسياسىعملإلىالسياسيةالتوعيةحلقاتلتحويل

حكمبدايةفىتأسسمحفلوهوالوطنىاألعظمالشرقمحفلإلى" األفغانىالدينجمال"
الغربية،بالثقافةوالمتأثرينوالشواماألوروبيينمنلفيفًاعضويتهفىيضمكانإسماعيل

وتنكب" زوال "يدعىإيطاليًاالمحفلذلكرئيسالحاكمة، وكاناألسرةأعضاءوبعض
.وحمايتهالخديوىبتأييدالسياسة، فحظىسبيلالمحفل

المصرىالوطنىاألعظمالشرقمحفلإلى" األفغانىالدينجمال "، انضم1876عاموفى
إدارةتوفيرفىالمحفلبتنظيماالستفادةإمكانيةمنيئسولكنهتالميذهمنعددوتبعه
إلىانضمامهمنعامينبعدالبريطانى" الشرقكوكب "محفلإلىفتركهالسياسىللعمل

المتكررةمحاوالتهوجهفىمنيعًاسدًااألخيرالمحفلأعضاءفوقفالماسونيةالحركة
منثالثمائةإليهضمشرقيًامحفًالوأسسأيضًافتركهالسياسىللعملمقرًاالمحفلالتخاذ

،عرابىأحمد "بينهممنبعد، كانفيماالوطنىالعملفىهامًادورًالعبتالتىالعناصر
واألدباءالصحفيينمنكبيروعددتوفيق، والخديوىعبده، محمدالنديماللهوعبد

قطب" المويلحىالسالمعبدبينهممنوكانواألعيانالجيشوضباطواألزهريين
.النوابشورىبمجلسالمعارضة

أعماللدراسةشعبه، فخصصالحزبىبالتنظيمشبيهنمطعلىمحفلهاألفغانىونظم
عنالسياسيةللتوعيةالسياسية، وثالثةالدعايةوتنظيمالصحفإلنشاء، وأخرىالوزارات

العسكرية،للشئونباإلسكندرية، ورابعةمسئولهاالنديماللهعبدكانالخطابةطريق
ومساواتهمالوطنيينالموظفينحقوقعلىالمحافظةإلىالدعوةيبثالمحفلوراح

اإلدارىاإلصالحإلى، ويدعوالوطنيينالضباطبإنصاف، ويطالباألجانببزمالئهم
المحفلهذاأفكارعنتعبرانكانتااللتان" التجارة"و" مصر "صحيفتىخاللمنوالمالى
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فىالمحفلبنشاطيستفيدأنيأملاألخيركان، فقدإسماعيلالخديوىبتشجيعحظىالذى
.بهاقبللهيعدلمالتىاألجنبيةالضغوطمواجهة

الحزب "اسمنفسهاعلىاألفغانىالدينجمالجماعة، أطلقت1879عاممطلعومن
الدينجمالالسيدومعهمالمصريينمنوفدًاأنعبدهمحمدالشيخذكرفقد" الحرالوطنى
بتنازليطالبوطنىحزببمصرأنلهبمصر، وبينوافرنساقنصلإلى، ذهبوااألفغانى
يتملنالبالدأحوالإصالحألن–العهدولى–توفيقلولدهالحكمعنإسماعيلالخديوى

محمداألفغانى)، ويقولبمحفلعضوًا–قبلمنأشرناكما–توفيقوكان (يديهعلىإال
األولىهىالمرةتلكالجرائد، وأنوتناقلتهاالقاهرةفىذاعتالمقابلةتلكأنباءأنعبده
".الحرالوطنىالحزب "اسمفيهاعرفالتى

،1879أبريلفى" الوطنيةالجمعية "كونتالتىالعناصربينمنالجماعةتلكأفرادوكان
الدينجمالنفىمنأمضىسالحًايجدلمتوفيقًاالعناصر، ألنتلكأقوىكانتلعلهابل

.الحكمتوليهبعدالمعارضةيكبتأنأرادعندماأتباعهوتشتيتالبالدخارجاألفغانى

"الوطنيةالجمعية "أوالوطنيةالجبهةتكوينفىاشتركتالتىالثانيةالجماعةعنأما
،إسماعيلعهدفىالحكمركيزةكانواالذين) الذوات (التركيةاألرستقراطيةتمثلفكانت
الوزارة "شكلتعندماالماديةمصالحهموأضيرتالسياسىنفوذهمتقلصوالذين

سبتمبر–أبريل (الوزارةتلكسقوطبعدمحدودةلفترةمكانتهماستعادواثم" األوروبية
أخرى،مرةأيديهممنالسلطةباشا، فتسربترياضإلىالوزارةأسندت)، حتى1879
باشاشريفتزعمهاجماعةكونوا، لذلكالذهبىعصرهمنهايةكانإسماعيلخلعفكأن

الزمانذلكألرستقراطيةمنتجعًاكانتالتى–حلوانضاحيةمناتخذت) 1879أكتوبر(
وإسماعيلباشالطفىعمر–باشاشريفإلىباإلضافة–لنشاطها، ضمتمركزًا–

كبارمنباشا، وجميعهمنشأتومحمدباشاراتبومحمدباشاوشاهينباشاراغب
.إسماعيلعصرفىالرفيعةوالعسكريةالمدنيةالمناصبشغلواالذينالذوات

ألفعشرينمنهبالفرنسية، طبعتبيانًاحلوانجميعة، نشرت1879نوفمبر4وفى
أنفسهمعلىخلعواالبيانأصحابأنورغم" المصرىالوطنىالحزببيان "بعنواننسخة
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ليحشدواللبيانعربيةترجمةتوزيعفىيفكروالمأنهمكلها، إالاألمةتمثيلصفة
األوروبيةالدولممثلىإلىموجهًاكانالذىالفرنسىبالنص، واكتفواوراءهمالجماهير

رياضسياسةعلىعنيفًاهجومًاالبيانبالبالد، وشنالمستوطنيناألجانبوإلىمصرفى
جريدةليصدرباريسإلى" إسحاقأديب "الجمعيةأوفدت، كماوزارتهإسقاطبقصدباشا

.رياضضدمنظمهجوملشنتمويلهاتولواعربية

المصرىالشعببلسانالمتحدثونالمصرىالوطنىالحزبأعضاءأنالبيانوأعلن
الحرالعالم "وناشدوا" رياض "لبطشتعرضهمخشيةأسمائهمعناإلعالنعدميفضلون
اإلعالنيستطيعواحتىالدبلوماسيةبالوسائللحمايتهمالتدخل" بسمارك "وخاصة" المتمدن

نظامأن، وأكدالعاموالدينالبالدفىاألجنبىالتدخلبالنقدالبيان، وتناولأنفسهمعن
لألجانبتخضعفالحكومةالخرابإلىالبالدتقودسوف" رياضوزارة "القائمالحكم

بالالئحةجاءماالبيانوكرراألجانبلمصلحةالبالدثرواتتامًا، وتستغلخضوعًا
،مالىإفالسحالةتعانىالمصرأنمن" إبريلفىإسماعيلإلىقدمتالتى "الوطنية

الدائنينقبلالماليةبالتزاماتهاالوفاءعلىحريصةديونها، وأنهاسدادعلىقادرةوأنها
البيانوحدد" رياض "وزارةتنتهجهاالتىتلكعنمختلفةبوسائلذلكتحقيقترىلكنها

:اآلتيةالمطالب

".األجانبدون "وحدهمالمصريينإلىالبالدأمورإدارةإسناد1.

.الدولةملكيةإلىعزلهقبلعنهاتنازلالتىإسماعيلأمالكنقل2.

وميناءالحديديةالسكك: (مثلالديونسدادعلىالموقفةالدولةمواردرهنفك3.
)السنيةالدائرةوريعاإلسكندرية

.سنويًا% 4قدرهاموحدةبفائدةموحددينفىجميعًاالديونتوحيد4.

المصرية،الديونفىالمصالحصاحبةالدولتختارهمأشخاصثالثةمنلجنةتشكيل5.
أن، دونالديونتسديدعلىلإلشرافاختيارهمعلىالمصريةالحكومةوتصدق
.المصريةاإلدارةفىالتدخلحقلهميكون
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يسعى، وأنهوالتطرفللعنفلدودعدو" المصرىالوطنىالحزب "أنعلىالبيانوأكد
نظامإصالحينشد، وأنهحديثتعليمىنظامخاللمنالمصريينأحواللتحسين

.تخفيضهاعلىوالعملالضرائب

"المصرىالوطنىالحزب "اسمنفسهاعلىخلعتالتى" حلوانجمعية "أنالجلىومن
نقابة "أو" المصريةلألرستقراطيةالسياسىالنادى "نسميهأنيمكنماتمثلكانت

التدخليدعلىأضيرتالتىمصالحهمعنللدفاعهبواالذينالمالككبار" الباشاوات
–األوروبيينلمصلحة–السلطةمركزعنإبعادهمإلىأدت، والتىاألوروبىاألجنبى

منمحدودةمجموعةبينقسمة، فأصبحتإسماعيلعهدفىلهمحكرًاكانتأنبعد
.البالدمصيرفىتتحكمأصبحتالتىاألوروبيةوالقوى" توفيق "توالىالباشاوات

نشاطإلىالمصادرتشيرال" حلوانجمعية "أصدرتهالذىالشهيرالبيانذلكعداوفيما
قيمةمنوزادالمقابلةدينألغىالذىالتصفيةقانونبعدإالالجماعةلتلكسياسى

48حملتعريضةبتقديمنشاطهاممارسةإلىالجمعيةفعادتالعشريةاألطيانضرائب

المقابلةدينبتسويةوطالبوا) 1880مايو16 (باالستبداد" رياض "وزارةفيهااتهمواتوقيعًا
ورمتالعشوريةاألطيانعلىالضرائباألخرى، وتخفيضالديونمعأتبعبماأسوة

مالكمصالحبرعايةاالهتماممنأكثر" روتيشلد "بيتمصالحبرعايةباالهتمام" رياض"
"حلوانجمعية "زعماءالعريضةعلىالموقعينرأسعلى، وكانالوطنييناألراضى

إلىباشا، باإلضافةلطفىوعمرباشاوشاهينباشاراغبوإسماعيلباشاشريفمحمد
"جرجاأعيانعن "بطرسالشهيدعبد: مثلالمنحلالنوابشورىمجلسأعضاءبعض
مصالحهمأصيبتالذينالمالككبارمنالعريضةعلىالموقعين، وجميعالساداتوالشيخ
.العشوريةاألطيانعلىالضرائبوزيادةالمقابلةبإلغاءالصميمفىالمادية

األرستقراطيةمحاولةيعنىاألوروبية" العلياالتحقيقلجنة "إلىالعريضةتقديموكان
الحكومة،ضدمنظمسياسىلعملمقدمةيكونقد، ممااألعيانمعائتالفإقامةالتركية

"وراغبوشاهينشريف "الباشاواتنفىفىففكر" رياض "عنهيغفلأنيمكنالماوهو
الفرنسىالقنصلالحكومة، لكنسياسةضدالموجهةالمعارضةزعماءباعتبارهم
رقابةتحتووضعتهمإقامتهمبتحديدالحكومةالفكرة، فاكتفتتلكعلىبشدةاعترض
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إسماعيلبسيدهليلحقنابولىإلىفرالذىباشاشاهينعدافيمالألمرالشرطة، وامتثلوا
منوحرمانهالعسكريةرتبتهمنبتجريدهقرارًا" توفيق "فأصدر) 1880يونيو14 (هناك

منآخراناثنانوالتمس) إيطاليا (أجنبيةدولةرعويةعلىلحصولهمصرإلىالعودة
النمساويةالحمايةعلىبالحصولالحكومةسطوةمنالنجاةسبيل" حلوانجمعية "زعماء

).باشاوحافظباشانشأتمحمد(

الوطنية، وكونتالمعارضةفىدورًالعبتالتى–الثالثةالسياسيةالجماعةتكنولم
الجبهةتلكحولهاحلقتالتىالسياسيةاألفكارمنجانبًابلور" الوطنيةالجبهة "منقطاعًا

بتلكونعنىحلوانجمعيةمنحظًابأحسن1882–1881لثورةإرهاصًاوشكلت
.السرية" الفتاةمصرجمعية "الجماعة

عصرأواخرفىالمثقفينالشوامالشبانمنفريقباإلسكندريةالجمعيةتلكشكلوقد
منالنقاشوسليمإسحقأديبكان، فقداألفغانىالدينجمالمنواضحبتأثيرإسماعيل

عنلعزوفهتركهاأنلبثماثمالنديماللهعبدإليهاانضمالجمعية، كماتلكقادة
الشبانمنكانواالجمعيةأعضاءمعظمأنإلىالمصادروتشيرالسرىبالعملاالشتغال

منوأنهماألوروبيةالدولبعضبحمايةالمتمتعينالمتمصرينواليهودالشوامالمسيحيين
).تجارأبناء (بالثغرالغنيةالعائالتأبناء

لجماعةالسياسىالخطمعمتمشيًاأساسيًاخطًاالجمعيةاتخذتإسماعيلحكمنهايةوفى
عدلتأنلبثتما، ثمتوفيقوتوليةإسماعيلخلعفكرةفأيدت" األفغانىالدينجمال"

لألجانبتامخضوععن–الحكمتوليهبعد–سياستهأسفرتعندماتوفيقتأييدعن
أديبوجودولعلمصربخديويةالمطالب" علىمحمدبنالحليمعبد "األميرفناصرت

جمعية"و" الفتاةمصرجمعية "بينماعالقةوجوديفسرالجماعةهذهقياداتبينإسحق
.األخيرةالجمعيةزعيمباشابشريفالصلةوثيقإسحقأديبكانفقد" حلوان

نفسهاعنفأغلقتالسرىنشاطهامزاولةفىطويًالتستمرلمالفتاةمصرجمعيةأنغير
باسم–الوفدقدم، حيثتوفيقالخديوىلمقابلةوفدًاشكلت، عندما1879سبتمبرفى

قيادةتحتللعملاستعدادهمالبالد، وأبدواأحوالإلصالحمقترحةخطة–الجمعية
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:بعنوانوالفرنسيةالعربيةباللغتينالمقترحاتهذهونشرتمصرأجلمنالخديوى
".مصرخديوىاألولتوفيقاألميرجاللةإلىمرفوعةإصالحالئحة"

مصر،فىالسياسيةالساحةعلىتبدوكانتالتىالليبراليةاألفكارالالئحةتلكوتعكس
المصريةالبورجوازيةإلىالمنتمينالمثقفينشريحةعلىالبينتأثيرهالهاكانوالتى

كانت، وإن1882–1881ثورةظلفىالسياسىالعملعلىانعكاسًاالوليدة، وتركت
ظلفىصدرالذىالدستورمشروعتضمنهاالتىالمبادئمنتقدميةأكثربمعاييرتبدو

القائلالرأىفيهاناقشتطويلةبمقدمةالمقترحةلإلصالحاتالجمعيةقدمتفقدالثورة
يتضمنأنالرأى، واقترحتذلكبطالنإلى، وانتهتالنيابىللحكممصرصالحيةبعدم

:-اآلتيةالمبادئ) الدستور (األساسىالقانون

.حقوقهتحددوأنمقدسًاالحكومةرئيسشخصيكونأن1.

.وقضائية" تشريعية "ونيابية" تنفيذية "إجرائيةإلىالسلطةتوزعأن2.

عزلهمويكونالنيابيةالسلطةوأمامالخديوىأماممسئولونالوزراءيكونأن3.
.الخديوىبإرادةمتعلقًاوتنصيبهم

حقلهميكونوأن) القانون (الشريعةأمامالمصريينجميعبينالمساواةتحققأن4.
.األصلأوالدينأساسعلىتفرقةدونالحكوميةالوظائفتولى

الشعبمنفئةكلمن، فتحصلالضرائبعبءتوزيعفىالمصريينبينالمساواة5.
".وتمكنهااقتدارها "حسب

بمقتضىإالينفىأويسجنوالأحدعلىيقبضالشخصية، فالالحريةتصانأن6.
.القانون

.القانونيبيحهفيماإالالمنازلحرمةتراعىأن7.

بالعدلصاحبهايعوضأنعامة، علىلمنفعةإالتنزعفالاألمالكحرمةتصانأن8.
.واإلنصاف
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.والمساواةبالعدلوتراعىاألديانحريةتكفلأن9.

بالقانوناإلخاللدرجةالحريةبلغتإذاالعامة، إالالمطبوعاتحريةتكفلأن10.
.والنظام

.مناصبهممنالقضاةيعزلأال11.

.مخصوصبقانونتبينبطريقةالجنودويجمعالجنديةتنظمأن12.

.دائنيهاأمامالحكومةتعهداتوتصانالبالدديونتصانأن13.

أنالنيابيةالسلطةأبتإذا، إالالقانونبمقتضىإالضريبةأىتحصيليتمأال14.
.الديونبأمرللقيامالالزمةالمبالغتحصل

وواجباتهاحقوقهاتحقيقالنيابية، معالسلطةواستقاللاالنتخابحريةتراعى15.
.المجلسفضحقالحكومةلرئيسيكون، وأنالمناقشاتوحريةوامتيازاتها

:مجلسينمنمكونةالنيابيةالهيئةتكونأنالجمعيةواقترحت

رئيسمعباالشتراكالتشريعيةالسلطةيتقاسمان) شيوخ (سناتو، ومجلسنوابمجلس
منويتكونالوزراءمحاكمةفىالسلطةسواهدونللسناتوالخديوى)، ويكون (الحكومة

بينمنأعضائهاختيارالحكومةرئيس، ويتولىالنوابمجلسعددمنكثيرًاأقلعدد
بطريقسنواتثالثكلاألعضاءثلثاختيارويجددمحددةفئاتمنالخبرةذوى

الخبرةأربابرأىإذا "واحدنيابىبمجلسللقبولاستعدادهاأبدتالجمعيةالقرعة، ولكن
.ذلكاستصوبإذاأحكامهتوقيففىالحقللرئيسيكونأنعلى" ذلك

مصريًا،يكونأنالنوابمجلسعضويةإلىينتمىفيمنيشترطأنالجمعيةورأت
علىسنواتثالثمنذبهامقيمأومصرفىمولودعثمانىكلبأنهالمصرىوحددت

بالجنسيةمتجنسأجنبىكلوكذلكوالمذاهباألجناسبينتمييزغيرمناألقل
المدنيةبحقوقهكاملة، متمتعًاعامًا25العمرمنبالغًاالمرشحيكونالمصرية، وأن
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ضباطمنالمتقاعدينانتخابوزارة، ويجوزوكيلأووزيرًايكونوالسياسية، وأال
.الجيش

فىمشاركيندامواما "الوطنيينلجميعمكفوًالعامًااالنتخابحقيكونأنعلى
حقمنضرائبيدفعونالمنحرمانفكرةعلىالجمعيةالواجبات"، واعترضت

األشغاليخدمونألنهمالتكاليفأثقليتحملونالضرابذوىمنالصغارألنالتصويت
يكونأنيلزمكلها، لذلكاألمةمصالحعنينوبونوالنواب) السخرة (بأبدانهمالعمومية

باالستحقاقيتميزونمناستثناء، ويجباالنتخابفىالمتساوىالحقاألمةأفرادلجميع
يعرفمنلكلالتصويتحق، فيكوناألموالمنيدفعونعماالنظربصرفوالذكاء
لثالثبمصرالمقيمالعثمانىذلكفىعامًا، بما21عنعمرهيقلوالوالكتابةالقراءة

.سنوات

االنتخاببمبدأاألخذبضرورة، وقالتدرجتينعلىاالنتخابفكرةالجمعيةودحضت
.العموميةالمصالحفىالنظرإلىاألفكارتنويهًا، وتستلفتالجمهوريزيدحتىالمباشر

علىركزت" الفتاةمصر "باسم) فرنسية / عربية (اللغةثنائيةجريدةالجمعيةوأصدرت
دفعمما" رياض "الستبدادالذعًانقدًا، ووجهتالداخلىالسياسىباإلصالحالمطالبة
نوفمبرمنتصففىالصدورعنمنعتهاالجريدة، ثمإلىإنذارتوجيهإلىالحكومة

1878.

النشر، ناقشتبحريةتطالبمطبوعةنشرةبتوزيعتلكالقمعأساليبعلىالجمعيةوردت
نشاطآخرهوالنشرةهذهتوزيعالقانونية، وكانالوجهةمنالصحافةحريةمبدأفيها

بعضبنفىأعضاءها، وقامتالسلطاتطاردتإذ" الفتاةمصرجمعية "بهقامتعلنى
المطالب" علىمحمدبنالحليمعبد "لألميرالدعايةترويجبتهمةالخارجإلىقادتها

.بالخديوية

الجبهة "تكوينفىساهمتالتىواألخيرةالرابعةالسياسيةالجماعةصفوفبينومن
عرفمابذلك، ونعنى1881عامالثورىالنضاللواءحملتالتىالقيادةبرزت" الوطنية

.الفالحينأبناءمنالمصريينللضباطالسرىالتنظيمأو" العسكرىالحزب "بـ
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مالحقاألخيروضمنهالبلنتبقلمهكتبهاالتىالتاريخيةالنبذةفىعرابىأحمدذكروقد
إنقاذفىبالسياسة، ويفكريهتمبدأأنه" لمصرالبريطانىلالحتاللالسرىالتاريخ "كتابه
فتحتإذ) 1875عامحوالى (الحبشيةالحملةفىاشتراكهأثناءالخرابمنالبالد

الشعورمنوزادتمصرفىالحكمطبيعةعلىعينهبالحملةأحاطتالتىالظروف
الحربأثبتتإذالوطنيينالضباطزمالئهوعندعندهالتركيةاألرستقراطيةتجاهبالمرارة
أحمدإليها، فشكلالمنتمينالضباطكبارتصرفاتمنبداكماالطبقةتلكفسادالحبشية
أبناءمنالوطنيينالضباطمنعددًاضمت) 1876عام (الجيشفىسريةجمعيةعرابى

وألفىحلمىالعالوعبدفهمىوعلىعبيدومحمدالروبىعلى: (بينهممنالفالحين
السياسيةالعناصرأنشطمن–يبدوماعلى–كانا" وعرابىالروبىعلى "ولكن) يوسف
فبرايرمظاهرةوقعتعندمانشاطها، إذعنغافلةتكنلمالحكومة، وأنالجيشداخل
الخدمة، أتهممنالمفصولينالضباطوبعضالحربيةالمدرسةطلبةبهاقامالتى1879

ثالثتهموحوكمالمظاهرةبتدبير" النادىمحمد "هولهماثالثوزميل" والروبىعرابى"
الضباطمنوغيرهمالحربيةالمدرسةناظر" سليملطيف "مععسكرىمجلسأمام

متفرقة،مناطقإلىبالنقلشملهموتشتيتالضباطبتبرئةالمحاكمةوانتهتالوطنيين
موافقةورغم" الخديوىلخلععصبة "تكوينعرابىعليهماقترحيتفرقواأنقبلولكن

.ذلكلتحقيقالمواتيةالظروفيجدوالم" عرابى "فكرةعلىالضباط

بمنزلعقدالذى1881يناير14اجتماعفىالنهائىشكلهالضباطتنظيماتخذوقد
عبيد، وألفى، ومحمدفهمى، وعلىالسودانى، وخضرحلمىالعالعبد (وحضره" عرابى"

التىالقراراتحول، للتباحثالوطنيينالضباطمنوغيرهم) الغفارعبد، وأحمديوسف
"عرابى "، وطالبالمصريينالضباطمنعددوفصلرتبلتنزيلالحربيةتعدهاكانت

كلبهيثقونبينهممنرئيسلهيكونمنهمتنظيموتشكيلمطالبهمبتحديدالمجتمعين
شرًابهالحكومةأرادتإذابمعاضدتهمويحفظونهأمرهويطيعونقولهويسمعونالثقة

التنظيمأعضاءواستجابللتنظيمرئيسًا" عرابى "واختارواالفكرةعلىالحاضرونفوافق
،المصريينالضباطأوضاعبتحسينللمطالبةالقانونيةالوسائلباتباع" عرابى "لرأى

أخرىبعريضةتقدموالهميستجبلم، فإذابمطالبهمالنظاررئيسإلىبعريضةفيتقدمون
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، عبدعرابى (النظار، ووقعهالرئيستقديمهاتقررالتىالعريضةوأعدتالخديوىإلى
.الضباطعننيابة) فهمى، علىحلمىالعال

االستجابةعدمحالةفىالمتوقعةاالحتماالتعنالعسكرىالتنظيمأعضاءيغفلولم
الضباطضدمابعملاألتراكالضباطقيامأومضادبعملالحكومةوقياملمطالبهم
الترتيباتتلكفىعسكرى، وروعىبانقالبللقيامالالزمةالترتيبات، فوضعواالوطنيين

تخريبأىضدالداخليةالجبهةوالنظار، وتأمينالخديويةوالعائلةالخديوىعلىالتحفظ
والقنصلية، والمحافظةوالتجاريةالماليةالمؤسساتبحمايةالرجعيةالعناصرمنيقعقد

.خارجىلتدخلتجنبًااألجانبأرواحعلى

قدمهاالتىالمذكرةخاللمناألوروبيةللدولنظرهوجهةبيانعلىالتنظيموحرص
الأنهالدولقناصليبلغأنفيها، رجاهالفرنسىالقنصل" رنجدىالبارون "إلى" عرابى"

إلىبالعريضةتقدمهعشيةوذلكالحركةتلكوراءمندولهمرعاياعلىأوعليهمخطر
.النظاررئيس" باشارياض"

الشهيرةالنيلقصرحادثةوقعتعندماالمباشرالعملعلىالتنظيمقدرةوضعتوقد
بذلك" العسكرىالحزب "وفرضبدقةخطتهتنفيذعلىمقدرتهفأثبت) 1881فبرايرأول(

وتبلورتنمتالتىالسياسيةالمعارضةقوىإليهالسياسية، فانضمتالساحةعلىنفسه
نفسهاعنعبرتالتىاألخرىالوطنيةوالقوى) األعيان (النوابشورىمجلسخاللمن
تجمعخاللمنأو" الحرالوطنىالحزب "وجماعتهاألفغانىنشاطخاللمنقبلمن

المثقفينتجمعخاللمنأو" حلوانجمعيةأعضاءمنالذواتكبار "التركيةاألرستقراطية
بزعامة" وطنيةجبهة "كلهذلكمنلتتكون) الفتاةمصرجمعية (الليبراليةالميولذوى

واستخدمت" الوطنىالحزب "اسمنفسهاعلىأطلقتالوطنيينالمصريينالضباط
"عرابىأحمد "بزعامة" الوطنيةالجبهة "قيادةوراءالجماهيرلحشدوالخطابةالصحافة

المصريينباسمالتحدثشرعيةاكتسب، كماالوطنىالحزببرئيسيعرفأصبحالذى
للمطالبةاألمةعنبإنابتهتوكيالتعلىالبالدأعيانتوقيعاتعلىحصلعندماجميعًا

.الوطنيةمصالحهاعنوالدفاعبحقوقها
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فىأجلهامنتعملالتىالسياسةالجديدةقيادتهاظلفى" الوطنيةالجبهة "وحددت
،1881سبتمبرمنالتاسعفىالخديوىإلىاألمة، تظاهرتالجيشبهاتقدمالتىالعريضة
"المصرىالوطنىالحزب "ببرنامجعرففيماالسياسىبرنامجهاالوطنيةالجبهةوبلورت

.1882ينايرأولفىاللندنية" التايمز "بجريدة" بلنت "نشرهالذى

نهايةعندذروتهاوبلغتالسبعيناتمنتصففىبدأتالتىالوطنيةالمعارضةكانتلقد
بدأالذىمصرعلىاإلمبريالىللزحفالفعلردبمثابةعشرالتاسعالقرنمنالعقدذلك
البورجوازيةبالقوىدفعتقدالمصرىالمجتمعظروفكانت، وإذاالقرنمنتصفعند

اإلمبرياليةالضغوطجراءمنأثيرتالتىمصالحهالحمايةالمعارضةتصدرإلىالوليدة
وخاصة (المختلفةشرائحهابينالقائمةالتناقضاتفتناستالبالدلهاتعرضتالتى

للتدخلالتصدىحاولتوطنيةجبهةفىلتتجمعحينإلى) األتراكوالذواتاألعيان
مصرإلىاألوروبىالنفوذتسربعلىساعدتالتىاألوتوقراطيةوالسلطةاألجنبى

بلغعندماالتصدعإلىتعرضتالوطنيةالجبهةتلك، فإنالوطنىباقتصادهاواإلضرار
التناقضات، فعادتاألفقفىتبدوالبريطانىاالحتاللنذر، وبدأتذروتهاألجنبىالتدخل

القياداتبعضواختارت" الوطنيةالجبهة "صفلتشقجديدمنبرأسهاتطلاالجتماعية
إلىوالوقوفبمصالحهاالنجاةالجبهةلواءتحتالسياسىالعملفىهامًادورًالعبتالتى

الثورةتدعيمفىاألخرىالوطنيةالقياداتاستمرتحينواإلنجليز، علىالخديوىجانب
.النهايةحتى
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الثامنالفصل
)1914–1882 (البريطانىاالحتاللتحتمصر

الخديوىوحماية" العسكرىالعصيان "سحقبحجةمصرالبريطانيةالجيوشدخلت
بتحقيقمرهونمؤقتاالحتاللأنللدولبريطانيااألوروبية، وأكدتوالمصالح
البالدعلىفرضتالتىالدوليةالمؤسساتتمسولمأجلهامنجاءالتىاألغراض

وتركيا، ولذلكمصربينالعالقةشكلتغيرلمكما) المختلطةوالمحاكمالدينكصندوق(
اإلمساكلهالبالد، يضمنفىالستمرارهقويًامبررًايوجدأواالحتاللعلىلزامًاكان

المصالحخدمةتستهدفكانتالتىالوئيدةاإلصالحخطةفيها، فكانتالسلطةبزمام
ضمانطريقعناألوروبيةالقوىضغطالبريطانية، وتخفيفوالتجاريةاالستراتيجية

منعليهاماسدادمنتمكنهابصورةاالقتصاديةمصرأحوالبتحسينالماليةحقوقها
.ديون

تجاهالبريطانيةالسياسةبهمامرتالتطورمراحلمنمرحلتينبيننميزأنونستطيع
:االحتاللعهدفىمصر

بفشلوتنتهى) 1882سبتمبر14 (الكبيرالتلهزيمةبعدباالحتاللتبدأالتىالمرحلة1.
فيهااالحتاللوضعكانمرحلة)، وهى1887يوليو" (وولفدراموند "اتفاقيةمشروع

المهامتجاوزعدمومراعاةبالحرصتتميزمصرفىسياستهكانتثمموقوتا، ومن
.مصرإلىجاءتعندماعاتقهاعلىبريطانياأخذتهاالتى

بدأت، حيثالدائماالحتاللمرحلةوولف"، أودراموند "اتفاقيةفشلبعدمامرحلة2.
مصرفىوجودهاأنأيقنتمابعدالداخلىاإلصالحمشروعاتفىتتوسعبريطانيا
أجلمنتخططبريطانياأخذتالهند، ولذلكفىلمصالحهابالنسبةحيويةضرورة

.مصرفىالبريطانىالوجوداستمرار

عنالجالءهواألولىالمرحلةفىمصرفىالبريطانيةللسياسةالرئيسىالهدفوكان
تولتالتىاألحرار، فوزارةبذلكتسمحواالقتصاديةاإلداريةأحوالهاأصبحتمتىالبالد



حامدعباسرءوفعشرالتاسعالقرنفىالمصرىالمجتمعتطور

152www.RaoufAbbas.org

تفسدالحتىاالحتاللاستمرارفىترغبتكنلماالحتاللعشيةبريطانيافىالسلطة
قطعهاالتىالوعودناحية، وبسببمنوفرنسااألحرارحزببينالتقليديةالصداقة
تحقيقإلىتهدفكانتأخرى، وإنماناحيةمناالنتخابيةالمعركةخاللللناخبينالحزب
تهديدإلىالداخليةوالقالقلاالضطراباتتؤدىالحتىمصرفىواالستقرارالهدوء

.الشرقإلىالطريقفىالبريطانيةاالستراتيجيةالمصالح

النظممنصالحيتهيثبتماإحياءعلىتعملأنبريطانياعلىكانالغايةهذهولتحقيق
مدةفىذلكيتمأنعلىللبالدالفعليةالحاجاتمعتتالءمجديدةنظماستحداثأواإلدارية

أنبريطانياعلىيجبكبيرًاعبئًامصريعدوناألحراركانفقدسنواتخمستتجاوزال
إدارةتبعةبريطانياتتحملأنضرورةيرونالمحافظونكانبالجالء، بينمامنهتتخلص

إلىالجالءفكرةفىالنظرلبريطانيا، وإرجاءبالنسبةحيويةضرورةذلكمصر، وعدوا
المصرىالمجتمعتنظيم، ويعادالغربىالطرازعلىمتينةإداريةنظمبمصرتقومحين
.ذاته

الحقبةتلكفىبمصرخاصةالمدىبعيدةبريطانيةسياسةرسمفىالتريثعلىوساعد
إطارفىذاتىبحكمتتمتعمصركانتفقدمصرفىاليدمطلقةتكنلمإنجلتراأن

منأهميةمركزهيزيدالعامقنصلمصرفىبريطانيايمثلوكانالعثمانيةالسيادة
وال) بالطبع (البريطانيةالخارجيةيتبع، وهوالدولقناصلمنغيرهعنالنظريةالناحية
الخارجيةكانتاألولىالعالميةالحربقيام، فحتىالمستعمراتبوزارةلهصلة

مصرفىالعامبريطانياقنصلبمصر، ومارسالخاصةالسياسةترسمالبريطانية
الدولكانتالبالد، كذلكفىالقانونىوضعهلهيكفلهايكنلمواسعةصالحيات
خاللمنبأخرىأوبصورةالداخليةمصرشئونفىالتدخلبحقتتمتعاألوروبية
إلىواستنادًاالمختلطةوالمحاكمالدينصندوقمثلبمصرالموجودةالدوليةالمؤسسات

.األجنبيةاالمتيازات

السفير" دافرنلورد "يدعلىبمصرخاصةبريطانيةسياسةلرسممحاولةأولوجرت
للبالدالداخليةاألحواللدراسة1882نوفمبرفىمصرإلىقدمالذىباألستانةالبريطانى

–" جرانفيل "بهازودهالتىالتعليماتبها، وكانتللنهوضالالزمةالمقترحاتوتقديم
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تقديمأساسعلىاإلدارةتنظيمإعادةعمليةتقومأنعلىتنص–الخارجيةوزير
الخديوىسلطةلتدعيممصرفىوالرخاءوالنظامالسالمالستمراركافيةضمانات
.األوروبيةالدولنحوالماليةبالتزاماتهامصروفاءتضمنبصورةالذاتىالحكموتطوير

وضعيقترحوأنوالشرطةالجيشوضعيدرسأن" لدافرن "الصادرةالتعليماتوتضمنت
فروعفىاألجنبيةالعناصرعددتخفيضعلىيعملالثنائية، وأنللرقابةبديلنظام

تكفلبصورةالضرائبتقدير، وإعادةالقضائىالنظامالمختلفة، وتطويرالمصريةاإلدارة
الوضعوتحديدالرقيقتجارةومنعالنيابيةالمجالسوتطويرالناسبينالمساواةتحقيق

القواتباستطاعةكانجميعًاالمشاكلهذهحلأمكنإذاحتىالسويسبقناةالخاص
.الداخليةاالضطراباتتجددتخشىأندونمصرمناالنسحابالبريطانية

لناالحتاللأنمفادهانطباعًا1883فبرايرفىصدرالذى" دافرن "تقريرأعطىوقد
ربماالتفصيلىبالبحثيتناولهاالمالية، فلمالشئونإلىباًالالتقريريلقولمأمدهيطول
أنشعرقد" دافرن "كانوإنعامةاألوروبيةالمصالحتمسدولىطابعذاتلكونها
نصحالرى، ولذلكفىمنهاالقصوىواالستفادةالنيلمياهضبطعلىيعتمدمصررخاء

علىللعملالهندفىيعملونالذيناإلنجليزالرىبمهندسىباالستعانةالمصريةالحكومة
"مونكريف "فعينتللنصحالمصريةالحكومةمصر، واستجابتفىالرىنظامإصالح
"دافرن "وذهبورومابالهندطوالسنواتخدمواالذينالمهندسينمنللرى، وكانمديرًا

عنها، وأنللدفاعالعددكبيرةعسكريةقوةإلىحاجةفىليستمصرأنإلىتقريرهفى
الجيشإنشاءالبالد، وأنداخلوالنظاماألمنإقرارفىتنحصرأنيجبالجيشمهمة

منلمدةإنجليزىقيادتهيتولىأن، علىالغرضلهذاكافجندىآالفستةعددهيتجاوز
توضعأنرأىاإلنجليز، كذلكالضباطمنلفيفيعاونه) التقريريحددهالم (الزمن

بعضذلكفى، يعاونهمااألوروبيينمنلهومساعدعاممفتشإمرةتحتالشرطة
.البريطانيينالمفتشين

القوانينغياب" دافرن "عدفقدالقضائىالنظامإصالحضرورةإلىالتقريروأشار
التىاألسباببينمنالمنازعاتفضتتولىالتىالمحاكمونظامالمحددةوالتشريعات

رأيهفىالعرابيةالثورةقيامعواملأحدمصر، ألنفىالداخليةاالضطراباتإلىتؤدى
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كواهلهمإثقالاالستدانةفىالتمادىإلىهؤالءدفعمماالفالحينديونمشكلةاستفحال
الئحةإلىوأشاربالخطرالسياسىاالستقراروهددبينهمالسخطفتولدالماليةباألعباء
نتيجةبهاالعملوتعطل1881نوفمبر17فىأقرتقدكانتالتىاألهليةالمحاكمترتيب

وظيفةوإسناداألهليةالمحاكمفىاألوروبىالعنصرإدخالوحبذالعرابيةالثورةظروف
.إنجليزىإلىالعامالنائب

لمامشابهنحوعلى1883يونيوفىالجديدةاألهليةالمحاكمترتيبالئحةصدرتوقد
،المديرياتوعواصمواإلسكندريةبالقاهرةاالبتدائيةالمحاكم، فأنشئت1881بالئحةجاء

بالقاهرةاستئنافاالبتدائية، ومحكمةالمحاكماختصاصدوائرفىجزئيةمحاكموأنشئت
القانونثمالمدنىالقانونوصدرالعامةوالنيابة) واإلبرامالنقض (التمييزومحكمة

فيماتباعًاالجناياتتحقيق، وقانونالمرافعاتوقانونالبحرىالتجارىالتجارى، والقانون
المحاكمتطبقهاالتىالقوانيننسقعلىجميعها، وكانت1883ونوفمبرأكتوبربين

.المختلطة

علىللخديوىكانتالتىالفرديةالسلطةعلىاإلبقاء" دافرن "رأىفقدالحكمنظامعنأما
الذاتىللحكمشكليةصورةإيجادمعلهاستشارىمجلسبمثابةالنظارمجلسيكونأن

إسماعفرصةالبالدفىالحيويةالمصالحأصحابتعطىنيابيةمجالسفىتتمثل
وضععلى" دافرن "أشرفحقيقية، وهكذانيابيةلسلطةالحكومةتقيدأندونأصواتهم
للمديرياتمجالسإنشاءعلى، ونص1883مايوأولفىصدرالذىاألساسىالقانون
مهمةالمدير، وتقتصريرأسهممنتخبينأعضاءوثمانيةثالثةبينيتراوحعددمنتتكون

مجلسإنشاءقرربالمديرية، كماالمتعلقةالمحليةالشئونفىالنظرعلىالمجالسهذه
فيهمبمامنهمعشرأربعةالحكومةعضوًا، تعينثالثينمنويتكون" القوانينشورى"

القاهرةمدينةالعدد، وتنتخبهذامثلالمديرياتمجالس، وتختاردائمينكأعضاءالرئيس
المجلسلهذاوكانآخرعضوًااألخرىالثغوروبعضاإلسكندريةتنتخبعضوًا، كما

الدولية، ولكنمصربالتزاماتالخاصةللبنوديتعرضأالعلىالميزانيةمناقشةحق
بأسبابالمجلستوافىأنفقطعليهاكانالتىللحكومةملزمةتكنلمالمجلسقرارات
.القراراتتلكرفض
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82منتتكون" عموميةجمعية "إنشاءعلىاألساسىالقانوننصذلكإلىوباإلضافة

السكانيقومنائبًا46والقوانينشورىمجلسوأعضاءالستةالوزراء: همعضوًا
قبلالضرائبعلىالعموميةالجمعيةموافقةضرورةمعينة، وتقررشروطوفقبانتخابهم
الحديديةالسكك، ومدالترعالعامة، وشقالقروضفىرأيهاأخذوضرورةفرضها
المسائلفىالرأىإبداءفىالحقلهاكانأنواعها، كماحسباألطيانضرائبوترتيب

.الرأىبهذاالحكومةتلتزمأندونواإلداريةوالماليةاالقتصادية

عمرهمنالعشرينبلغمصرىلكلخوللالنتخابقانوناألساسىالقانونمعوصدر
حكمقديكون، كأنالحقبهذاتمتعهدونيحولماثمةيكونالأنعلىاالنتخابحق

.قضائىحكمبموجبوظيفتهمنطردجنائيًا، أوعليه

الجمعيةأعضاءينتخبونبدورهم، وهؤالءاالنتخاباتمندوبىانتخابحقوللناخبين
القاهرةعنالقوانينشورىمجلسوعضوىالمديرياتمجالسوأعضاءالعمومية

،درجتينعلىكانتالمديرياتولمجالسالعموميةللجمعيةاالنتخاباتأنوالثغور، أى
.درجاتثالثعلىفكانالقوانينشورىمجلسانتخابأما

اهتمامهأنرغممصرفىوالماليةاإلداريةاإلصالحاتفىالتوسعإلى" دافرن "يدعوولم
الموارداستغاللإلىاتجاهأنهعلىيفسرقدالزراعةوترقيةالرىبتحسينالكبير

اتجاهمعيتمشىاالهتمامهذاأنغيراألوروبيينمصالحيخدمبماللبالداالقتصادية
المواردتحسينعلىاالقتصارحيثمنالحينذلكفىمصرنحوالبريطانيةالسياسة

األمناستقرارعلى، والعملالديونسدادعلىقادرةتجعلهابصورةللبالداالقتصادية
لالتجاهبالنسبةالزاويةحجرتمدقدوسائلإلىباًال" دافرن "يلقالبالد، ولمداخلوالنظام

والصادراتوالتسويقوالبنوكوالعملةالحديديةالسككمثلاالقتصادياالستغاللنحو
االقتصاديةباألهدافتتصلأمورمنذلكللصناعة، وغيرالالزمةالخامالموادوخاصة
لبريطانيا، أوالضروريةالخامللموادموردمصرفى" دافرن "تقريريرولملالحتالل

فىالتركيزكانفقداألوروبيةاألموالاستثمارأوالبريطانيةالمصنوعاتلتصريفسوقًا
.البريطانيةاإلمبراطوريةعنللدفاعاالستراتيجيةمصرقيمةعلىالحينذلك
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البالد،لموارداالقتصادياالستغاللناحيةإلىتمتدلمبريطانيامطامعأنهذامعنىليس
فىمريحةاستثمارفرصعلىللحصولالبريطانيةاألموالرؤوسأمامالمجالفتحأو

كانأنهإالاالحتاللعهدمستهلفىاألهميةمحدودبداوإنالجانبهذامصر، فإن
فىالبريطانيةالسياسةتطبيقأمرإليهمأوكلالذينالرجالأذهانفىاألقلعلىواردًا

العريقة، ومهدالبريطانيةاالستعماريةالتجربةحيثالهندمنمعظمهمجاءمصر، فقد
التىالزراعيةواألقاليممصربينالكبيرالتشابهإلىبإشارتهلذلكتقريرهفى" دافرن"

االستفادة" دافرن "قولحدعلىالطبيعىمنكانالهند، ولذلكشمالفىالرىعلىتعتمد
لمنفسه" دافرن "أنمنالرغمعلىمصر، وهذاأمورفىالنظرعندالهنديةبالتجربة
.بعيدأوقريبمنبالهنديتصل

عندبهيحتذىنموذجًاالهندفىاالستعماريةالتجربةاتخاذفىجوهرىسببثمةولكن
كانواالسياسةتلكدعائمأرسواالذينالرجالأنهومصرفىالبريطانيةالسياسةرسم

.بالهندالطويلةخدمتهممنخبرةالهندية، واكتسبوااالستعماريةالمدرسةإلىينتمون

أولئكيوافقمصر، ولمفىأدخلهاالتىالنظممنالكثيرالهندمنكرومراستمدوقد
مطابقةمصرأحوالأنيعتقدكانلمصر، فقدالنظمتلكصالحيةعدمإلىذهبواالذين

عنوعاجزةوفاسدةمستبدةكانتالبلدينكلتافىالمحليةالحكوماتوأنالهندألحوال
ولذلكالبلدينفىاإلصالحلتحقيقمتماثلةسبلاتباعيجبثمومنالماليةالشئونإدارة
مصر، والفىاإلداريةالمشاكللحلإليهالرجوعيمكنمصدرًاالهنديةالتجربةاعتبر
يدعمقويًارصيدًايشكلكانمصرفىالهنديةاالستعماريةالمدرسةكعبعلوأنريب

األهدافمعيتنافىكانما، وهوالستمرارهالسبيلويمهدمصرفىالبريطانىالوجود
فىاألمنويستتباألموراستقراريتحققعندمامصرعنالجالءوهىلبريطانياالمعلنة
.البالد

منالمزيدتحقيقنحوبمصراإلنجليزالمسئولينمنوغيره" كرومر "اندفاعوكان
كانالبريطانية، فقدالخارجيةوبينبينهمخالفبالبالد، موضعاإلداريةاإلصالحات

عدميضمننحوعلىالبالدتنظيمإعادةدونمصرعنالجالءاستحالةيرى" كرومر"
الخارجيةلوزارةالمقترحاتمنالكثيروقدمالداخليةوالفوضىالقديماالستبدادعودة
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اإلصالحاتتلكتحقيقأنورأىاإلدارىاإلصالححولتدوركانتالتىالبريطانية
التىالقيودمنوحررتالمصريةالحكومةيدأطلقتإذابمكانالسهولةمنيصبح

الذىالنظامتنفيذأنفيها، ورأىاألوروبيةالمصالحوتعددالدولىوضعهايفرضها
فىبريطانياجهودعرقلةعلىفرنساأصرتإذابمكانالصعوبةمن" دافرن "وضعه
تشرحالدولإلىمذكرةإرسال) 1882أكتوبر (البريطانيةالخارجيةعلىواقترحمصر

علىفرضتالتىالدوليةالقيودأنيعتقدمصر، وكانفىتواجههاالتىالصعوبات
عناإلنجليزجالءإلىتؤدىالتىاإلصالحاتإنجازدونتحولالمصريةالحكومة
.مصر

عهدها، مامستهلفىالبريطانىاالحتاللسياسةبهااتسمتالتىالحرجمرحلةأنغير
منفريدنمطالمقنعة، وهىبالحماية" ملنر "وصفهاثابتةلسياسةالطريقأفسحتأنلبثت

بالدرجةاستراتيجيةلدوافعالبالدعلىالتامةالسيطرةإلىاالستعمارية، تهدفالعالقات
حكمإلىالفرديةالعالقةهذهتتحولأنالثانية، دونبالدرجةاقتصادية، ثماألولى

.مباشراستعماري

وتهديدالسودانفىالمهديةالثورةنجاحبعداإلنجليزنظروجهةمنالظروفتغيرتفقد
المصريينالفالحينجماهيربانضماميهددكانممانفسهامصرلحدودالمهديين

الذريعةللخطر، وهىمصرفىواألمنالنظاميعرضماوهوصفوفهمإلىالساخطين
عناإلنجليزيجلوأنبمكانالخطورةمنأصبح، لذلكلالحتاللمبررًااتخذتالتى

أمدإطالةمنبأسالجالء، فالبريطانياعلىتحتمالدوليةالظروفكانتمصر، فإذا
.إلنجازهثابتموعدتحديددونبالجالءالوعودبذلطريقعنمصرفىالبقاء

الخاصةالبريطانيةللسياسةمصربأمرالمعنيةالدولتأييدلكسبمحاوالتعدةوبذلت
لندنفىمؤتمرالسياسة، فعقدتلكتعرقلالحتىالدولتلكتحييداألقلعلىبمصر، أو

تسعةقدرهقرضعقدتمقدكان، وإنبالفشلانتهىمصرماليةفىللنظر) 1884صيف(
.مصرفىالماليةالمصالحصاحبةالدولجميعبضمانمصرىجنيهماليين
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)وولفدراموند (مفاوضات
إيجادفىوشرعالوزارةرئاسةفى" جالدستون "محل" سولسبرى "، حل1885يونيووفى

هنرى "الغايةلهذهمصر، فأوفدعلىالسيادةصاحبةتركيامعالمصريةللمسألةتسوية
عنللجالءموعدتحديدعلىبالعملتقضىبتعليماتوزودهاألستانةإلى" وولفدراموند

بأنمصرفىالبريطانيةالمصالحاستمرارضمانبشرطالقريبالمستقبلفىمصر
السلطان، وكانذلكأرادتمتىمصراحتاللإلىإنجلتراعودةعلىالسلطانيوافق

علىالموافقةتقبللمفرنساأنبريطانيا، غيربشروطللقبولمستعدًا" الثانىالحميدعبد"
.هذاموقفهافىروسياالمبدأ، وظاهرتهاحيثمنمصراحتاللإلىإنجلتراعودة

تركياخارجيةوزيرمعاتفاقتوقيععنباألستانة" وولفدراموند "مفاوضاتوأسفرت
تكونمصرإلىإنجليزىوآخرعثمانىسامىمندوبإيفادعلىنص) 1885أكتوبر24(

،السودانفىالسالموإقرارمصرفىاألحواللتهدئةالسبلأحسنعنالبحثمهمتهما
فىاإلداريةاألحوالودراسةالمصرىالجيشتنظيمإعادةحولالخديوىمعوالتفاهم

اتفاقيةتوقيعإلىذلكيؤدىأنعليها، علىإدخالهايمكنالتىالتعديالتواقتراحمصر
:الساميانالمندوبانوحضرمصرفىالبريطانيةالقواتالنسحابمناسبًاموعدًاتحدد

مصر، واستمرتإلى" باشامختارالغازى "والعثمانى" وولفدراموند "اإلنجليزى
فىالحكمإلىاألحراروصلذلكأثناءشهرًا، وفىعشرثمانيةلمدةبينهماالمفاوضات

)1886يونيو (الوزارةرئاسةإلىأخرىمرة" سولسبرى "عادقصيرة، ثملفترةبريطانيا
بينبالتوازنباالحتفاظيؤمناستمربينماصالبة، إذأشدأصبحالمسألةمنموقفهولكن
مندولهماتنافسوموضعأوروباأنظارمحطستكونأفريقياأناألوروبية، ورأىالدول
لوقوعهالبريطانيابالنسبةالحيويةمصرأهميةتبدوثم، ومنالمستعمراتتكوينأجل

"دزرائيلى "سياسةعنيتراجعلمأنهحينبالهند، وعلىبريطانيايربطالذىالشريانعلى
الروستقدملوقوفكسبيلالعثمانيةاإلمبراطوريةكيانعلىالمحافظةإلىتهدفالتى
اإلمبراطورية،تلكعلىتبدواالحتضارعالماتيرىبدأالمتوسط، فإنهالبحرشرقنحو
.االستراتيجيةالناحيةمنلبريطانيابالنسبةفائقةأهميةذاتمصرتصبحثمومن
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)1887مايو22 (العثمانىالمندوبمع" وولفدراموند "إليهتوصلالذىاالتفاقونص
مناإلنجليزالضباط، وانسحابسنواتثالثخاللفىالبريطانيةالحاميةجالءعلى

بلدًامصرتعدأن، علىبسنتينالبريطانيةالقواتجالءيتمأنبعدالمصرىالجيش
عنالبريطانيةالقواتتعدلأنعلىاالتفاقمنالخامسةالمادةفىنصولكنمحايدًا
أنإلىالجالءموعدتأجيليقتضىخارجىأوداخلىخطرقياماحتمالحالةفىالجالء
واحتاللهامصرإلىقواتإرسالحقوبريطانيالتركيايكونأنالخطر، علىهذايزول

يحولتركيالدىمانعوجودحالةفىأنهفيها، علىوالنظاماألمناضطرابحالةفى
الجيشاحتاللمدةطوالمصرفىيبقىمندوبًاتوفدمصر، فإنهاإلىقواتهاإرسالدون

.لمصرالبريطانى

قداالتفاقيةعلىصدق، فإذاعليهيحسدالموقففىالسلطاناالتفاقيةهذهوضعتوقد
العثمانية،اإلمبراطوريةبالدبعضاحتاللعلىفتقدماألوروبيةللدولسابقةذلكيعطى

فىبريطانيانالتهبماأسوةشاءتمتىالحتاللهاالعودةبحقلنفسهاوتحتفظعنهاتجلوثم
اسميةسيادةمنلهبقىمايفقدقدباالتفاقيةجاءماعلىالسلطاناعترضمصر، وإذا

.مرإحداهماأمرانمصر، وهماعلى

عليها، فاعترضالمفعولساريةتصبححتىاالتفاقيةعلىالسلطانتصديقمنالبدوكان
مركزمنمصرفىالبريطانيةالمصالحعلىتضفيهلماباألستانةوروسيافرنساسفيرا
مساعىالمتوسط، وأسفرتالبحرفىاألمورمجرياتعلىآثارهتنعكسأنالبدممتاز

وبذلكتكنلمكأناالتفاقية، فأصبحتعلىالتصديقعنالسلطانإحجامعنالدولتين
.التامباإلخفاق" وولفدراموند "مفاوضاتانتهت

مهمتهأناعتبرألنه–المفاوضاتإخفاقرغم–بمصربقىفقدباشامختارالغازىأما
مرةغيرالجالء، وصرحبتحقيقإالتنتهىالمهمةبالجالء، وهىبريطانيامطالبةهى
.المصريينعطفبذلكفكسب) االحتاللعلىحيًااحتجاجًا (نفسهيعدأنه

تخططبريطانياجعلالعثمانيةوالدولةبريطانيابينالمصريةالمسألةتسويةفشلأنغير
تضمنإفريقيا، وحتىفىاألوروبيةالدولبينالتنافسفيهاشتدوقتفىمصرفىللبقاء
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المقنعة)،الحماية (خاللمنمصرإدارةتمارسفاستمرتالهندمعمواصالتهاسالمة
اختياريتولىالذىللبالد، فهوالفعلىالحاكمهومصرفىالبريطانىالمعتمدوأصبح

يسديهاالتىونصائحهالمصريةالحكومةخدمةفىيعملونالذيناإلنجليزالموظفينكبار
.المناقشةتقبلالملزمة–الضرورةحالةفى–المصريةالحكومةإلى

أناستطاعتحتى–الدوليةالناحيةمن–محددغيرمصرفىإنجلتراوضعواستمر
مصر، غيرفىيدهاأطلقتوبذلك) 1904 (الودىالوفاقبتوقيعفرنسامعخالفهاتسوى

فىإالصريحةبحمايةالمقنعةالحمايةتستبدل، فلمعليهكانماعلىالوضعأبقتأنها
ضدالوسطمعسكرإلىتركياوانضمتاألولىالعالميةالحربنشبتعندما) 1914 (عام

.الحلفاء

االقتصاديةاألوضاع
ذلككانمصر، فقدفىالبريطانيةالسياسةمنالثانيةالمرحلةتبدأ) 1888 (عاموبحلول

للموظفينبالنسبةبمكانالسهولةمنأصبحإذالسياسةلتلكبالنسبةتحولنقطةالعام
إلىيطمئنواوأناإلدارىلإلصالحالمدىطويلمخططيضعواأنمصرفىالبريطانيين

فىملحوظةبصورةسائدًاالبريطانىالنفوذ، وكاناإلصالحاتتلكتنفيذيتمحتىبقائهم
تحقيقعلىاإلنجليزالخبراءجهودالمالية، وتركزتونظارةالعموميةاألشغالنظارة

المواردبتحسيناهتمواثم، ومنالديونسدادتكفلبصورةالبالدفىالمالىاالستقرار
.الزراعية

مصر، فقداقتصادياتتطويرلفكرةمتحمسينالمحافظينوحكومة" سولسبرى "يكنولم
منيكنممكنة، فلمتكلفةبأقلمصرفىالبريطانىالوجودضماناألساسىهمهمكان

أنشأنهامنبإصالحاتمصرفىاالقتصاديةالمصالحصاحبةالطبقاتتقبلأنالمتوقع
البناءأوالماديةالمصالحتوزيعتنسىالبالد، والفىاالجتماعىالبناءتغييرإلىتؤدى

تولىالتىاإلصالحيةالسياسيةالحقائقهذهبعيد، ووجهتأوقريبمنالقائماالجتماعى
،الديونفىغارقةالبالدأنبينهامنعديدةبعواملمدفوعًامصرفىتنفيذهااالحتالل

تحققبصورةالمصريةالماليةإصالحيجبولذلكالديونهذهتسددأنعليهاوأن
يقللأنشأنهمناألوروبيةللدولالديونسداد، وألنوالمصروفاتالمواردبينالتوازن
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ويسقطالبريطانىالوجودإلنهاءالدولتلكمنبريطانياعلىتقعكانتالتىالضغوطمن
.ذلكفىحجتها

بيدوالعقدالحل، وظل1888عامقبلعليهكانماعلىاإلدارىالهيكلواستمر
إالتذكر، اللهممقاومةاإلنجليزيلقىأندونالمصريةبالنظاراتاإلنجليزالمستشارين

–الفترةتلكفىالحكمتولواالذينالنظاراترؤساءوبينبينهمنشبتالتىاألزماتتلك
حينباشاشريفمحمداستقالةعنوأسفرت–االحتاللمعللتعاونالتاماستعدادهمرغم

بسببباشانوبارواستقالالسودانإخالءإلىاإلنجليزاتجاهعلىالموافقةرفض
موافقتهعدمبسببباشارياض، واستقالالبوليسعلىاإلنجليزىاإلشرافمعارضته

المنشودةضالتهالبريطانىالمعتمدوجداإلنجليزى، وأخيرًاالقضائىالمستشارتعيينعلى
دوناإلنجليزرغباتلتنفيذتاماستعدادعلىكانالذىباشافهمىمصطفىشخصفى

.عامًاعشرستةعنتقلاللمدةالنظاررئاسةمنصبيشغلأنلهمعارضة، فقدرأدنى

االحتاللسياسةأساسهعلى، وبنيتاالحتاللعنايةمنالكبيربالقدرالرىوحظى
لزراعة، والبدالقطنإنتاجفىمصرتخصصفيهاالزاويةحجركانالتىالزراعية

الرىتوفيرسياسةاالحتاللواصل، لذلكالصيفىالرىمنوفيرقدرضمانمنالقطن
)،1902 (أسيوطعندالنيلعلىقناطر، وأقيمت1891الخيريةالقناطر، فأصلحتالدائم
تعليتهوتمت) 1902 (أسوانخزانفىالعمل)، وأنجز1908 ()، وإسنا1903 (وزفتى
، هذاالوسطىومصرالدلتافىالدائمالرىمتطلباتلمواجهة) 1912 (األولىللمرة

منمساحتهازادتالتىالزراعيةاألراضرقعةلتوسيعالفرصةإتاحةإلىباإلضافة
تبلغبنسبةأى) 1914 (عامفىفدان5.460.000إلى) 1894 (عامفىفدان4.700.000

منكبيرةمساحاتزراعةالممكنمنفأصبحالزراعيةالدورةوعدلت% 16نحو
.واحدةمرةمنأكثراألراضى

البالد، سواءفىاالقتصاديةالمصالحأصحابترضىحتىبدقةالرىسياسةرسمتوقد
بإنجلتراالغزلمصانعوأصحابالماليةوالبيوتاألراضىكشركات–األجانبمنكانوا

مالكطبقةبهمالبالد، ونعنىأبناءمنأو–المصرىالدينسنداتوحملةوأوروبا
.كبيرةاستفادةاالحتاللعهدفىالرىسياسةمناستفادواالذيناألراضى
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، لماالصيفىالرىمنتستفيدكانتالتىاألراضىقيمةارتفاعالرىسياسةعلىوترتب
نتيجةالزراعيةاألطيانعلىالطلبوازدادإنتاجيةمزايامناألراضىلتلكيتوفرأصبح
القطنأسعارفيهارتفعتالذى1897عاممنذالبالدشهدتهالذىاالقتصاديالرخاء

تتمتعالتىاألراضىقيمة، وارتفعتوكبارهمالمالكمتوسطىأيدىفىاألموالوتوفرت
سلطاتإليهوجهتالذىالمحصول، ذلكالقطنلزراعةتخصصلكونهاالدائمبالرى

االقتصادربطإلىأدىمماإنتاجهفىمصرتتخصصأنعلىعنايتها، وعملتاالحتالل
بينيتراوحمايمثل–االحتاللعهدفى–القطن، وأصبحالعالمىبالسوقالمصرى

محصولعلىاالعتمادلمخاطرالبالدتعرضتالبالد، وبذلكصادراتمن% 93و% 81
.واحد

السياسةفىالزاويةحجراالقتصادية، وجعلتهالحريةبمبدأاالحتاللسلطاتأخذتولقد
السياسةتوجيهفىالحكومةتوريطعدمعلىللبالد، فحرصرسمتهاالتىاالقتصادية

أدتسياسةوهىالمفتوحالبابسياسةاالحتاللاتبعللتجارة، فقدبالنسبةالزراعية، أما
إلىتستندالسياسةهذهالبالد، وكانتفىقائمةكانتالتىالحرفيةالصناعاتوأدإلى

عاممنذاتفاقياتالحكومةعقدت، إذالوارداتعلىالمقررةالجمركيةالرسومضآلة
مصروبينبينهاتقومكانتالتىاألوروبيةالدولمنعددمع1901عاموحتى1884

%10و% 8بينيتراوحبماالوارداتعلىالجمركيةالرسومتجارية، وتحددتعالقات
التىاألوروبيةبالمنتجاتالمصريةاألسواقغمرتأنذلكعلىقيمتها، وترتبمن

فزاداالستهالكعاداتفىتحوليحدثجودة، وبدأالمحليةالصناعاتتفوقكانت
أخذالمحلية، وبذلكالمصنوعاتسوقبالتالىاألجنبية، وكسدتالمنتجاتعلىاإلقبال
.تدريجيًايضمحلالحرفطوائفشأن

حاولواالذينالمصريينأثرياءبعضوجهفىعثرةحجرالجمركيةالسياسةووقفت
مناثنانبهاقامالتىالمحاولةذلكوالصناعية، منالماليةاألعمالمجاالتاقتحام

الغزلشركةومشروع) 1885 (باإلسكندريةللزجاجمصنعإلقامةالمصريينالممولين
فشلت)، وقد1898 (الضيقةالفيومحديدسكك)، وشركة1896 (باإلسكندريةوالنسيج
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وجهفىالصموداستطاعتهاوعدملهااالحتاللمقاومةبسببالمحاوالتتلكجميع
.األجنبيةالمنافسة

لهمالمخصصالدورإطارفىالمصريينالممولينإبقاءعلىاالحتاللحرصوبذلك
البريطانية،للصناعةاألوليةالموادلتوفيرالقطنإنتاجفىمتخصصاقتصادينظامداخل
االحتالليسمحلم، إذالبريطانىباالستعمارمرتبطةاالقتصاديةمصالحهمتظلحتى

مكانلهكانالكبيرة، وإنماالماليةالمشروعاتفىبالعملينفردأنالوطنىالماللرأس
وإيقافاإلنتاجيةاالجتماعيةالعالقاتتجميدالسياسةهذهعلىاألصغر، وترتبالشريك

تطوريصاحبهاإلنتاجقوىتطوراالستعمارية، ألنالسياسةمعيتفقأمرنموها، وهو
االجتماعيةالعالقاتيجمدأناالستعمارمصلحةمنكانثم، ومنالوطنىالتحررلحركة

فقطالخامالموادإنتاجفىالتخصصنحوالمصرىاالقتصاديوجهبأناإلنتاجية
.الخارجمنالمنتجاتواستيراد

حتىالمصريةالزراعيةللبورجوازيةالطبقيةالمصالحمعاالستعمارمصلحةاتفقتوقد
للطبقةنمويصاحبهأنالبداإلنتاجيةالقوىنمو، ألناألولىالعالميةالحربقبيلما

،االجتماعىالصراعحركةعلىآثارمنذلكعلىيترتببمالنشاطهاوازديادالعاملة
.المصريةللبورجوازيةبالنسبةالضررينأخفاالستعمارياالستغاللمجاراةكانتلذلك

ألنالجمركيةاالحتاللبسياسةكبيرًاتأثرًاالمصريةالبورجوازيةتتأثرلمكذلك
تحددالذىالقطنوخاصةالنقديةالمحاصيلوإنتاجالزراعةفىتتركزكانتاستثماراتها

تمثلكانتالطبقةهذهأنالعالمية، كماالسوقفىوالطلبالعرضحركةحسبأسعاره
يجرىالتىالثريةالطبقةكانتاألجنبية، ألنهاالمنتجاتمستهلكىمنالعريضالقطاع
الموادمنحاجاتهاعلىتحصلأنيهمهاكانثمأيديها، ومنبينوفيرًاالمال

السياسةلهاتوفرهكانتمارخيصة، وهوبأسعارالمستوردةاالستهالكيةوالمصنوعات
منالمحليينالمنتجينصغارإفقارإلىإالتؤدىلم، والتىاالحتاللاتبعهاالتىالجمركية
.األجنبيةالمنافسةعنعجزتالتىالحرفطوائف
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الزراعىاالقتصادتخدمتقليديةمجاالتعلىاألجنبيةاألموالرؤوساستثمارواقتصر
القروضتقديمتتولىالتىالماليةوالشركاتوالبنوكالعقارىالرهنأيضًا، كشركات

البوراألراضىاستصالحتتولىكانتالتىالزراعيةاألراضى، وشركاتللمزارعين
والسكككالترامالنقلالشراء، وشركاتفىللراغبينصغيرةمساحاتفىبيعهاوإعادة

.والمياهوالغازكالكهرباءالمرافقوشركاتالنهريةوالمالحةالضيقةالحديدية

الفترةمرعلىمصرفىالشركاتفىالمستثمرةاألجنبيةاألموالرؤوسازدادتوقد
سلطاتاتبعتهاالتى" المفتوحالباب "سياسةنتيجةكبيرةزيادة1914–1882من

،1883عامجنيه6.400.000قيمتهاتبلغكانتمصر، فبينمافىالبريطانىاالحتالل
عامفىجنيه82.039.000إلىوتصل1897عامجنيه30.868.000إلىتقفزنجدها
األموالبخالفضعفًا، وذلكعشرثالثةنحوإلىالفترةتلكفىزادتأنهاأى1914
لصغارالقروضتقديموفىالقطنتجارةفىاألجانبمنأفراديستغلهاكانالتى

.لهادقيقحصريوجدالطائلةمبالغوهىباهظةبفوائدالفالحين

طريقعنالقومىالدخلمنكبيرجزءعلىاألجنبيةاالحتكاراتاستيالءأدىوقد
تكوينإعاقةإلىأدى، مماالمتكافئغيرالتجارىالتبادلطريق، وعناألرباحتصدير
ترتبماذلكإلىالمصرى، أضفللمواطنالشرائيةالقدرةالوطنية، وإضعافالسوق

الوطنيةللرأسماليةالطبيعىالتطورإبطاءمناإلنتاجيةاالجتماعيةالعالقاتتجميدعلى
.الركودمنتقربدرجةإلىالمصرية

،الخارجإلىاألرباح، وتصديراالحتاللتحتالقومىالدخلمستوىانخفاضوأدى
، وعلىالوطنىالمالرأسلتراكممالئمةظروفخلقعدمإلىاإلنتاجيةالقوىوضعف

الزراعيينالمالككبارمنحفنةأيدىفىاألموالفائضمنجزءتجمعذلكمنالرغم
–الماليةاألوراقسوقفىالمضاربةعملياتوفىبالبنوكالمودعةاألرصدةفىتتمثل
شراءعلىالمتزايداإلقبالوفىالعشرينالقرنومطلعالتسعيناتأواخرفىنشطتالتى

.ذاتهاالفترةفىكبيرًاارتفاعًاترتفعأسعارهاجعلتبصورةالزراعيةاألطيان
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، فقدالقومىاالقتصادتدعيمإلىيؤدلمالوطنىالمالرأسمنالقدرهذاتراكمأنغير
بمظاهراألخذوراءالجرىعلىاألموالهذهالمصريةالزراعيةالبورجوازيةبعثرت
االستهالكيالمجالفىينفقاألموالتلكمنكبيرًاجانبًاكانثمالغربية، ومنالمدنية
منيملكهمامساحةتوسيععلىالبورجوازيةمنالقطاعهذاحرصذلكإلىأضف
علىتساعداألموالالستثمارجديدةمجاالتارتيادعنباطراد، وعزوفهزراعيةأطيان
.مصرفىالقومىاإلنتاجقوىدعم

السياسيةالحياة
القوىبينالتوازنمننوعإقامةطريقعنالبالدفىوجودهالبريطانىاالحتاللدعم

،الزراعيينكبارطبقةالبالد، فاحتضنفىاالقتصاديةالمصالحصاحبةاالجتماعية
األتراك)، وأعيان (الذوات: المختلفةشرائحهابينقائمًاالتوازنيظلأنعلىوحرص

الحكمدوريلعبأنمناالحتاللليتمكن) يسمونهمكانواكماالفالحينأو (المصريين
لها، أورسمالذىالخطعنتحيدبأنالقوىتلكإلحدىيسمح، فلمالبعضبعضهابين
مصر،اإلنجليزدخلوحين. االحتاللضدموجهعملفىالبعضبعضهامعتتحدأن
النظار، فمنهمالحكومىالجهازقمةعلىيتربعونيزالونالاألتراكالذواتكان

استفادواالذينالمصريينمنقليلنفرإالهؤالءبينيكن، ولموالحكامالدواوينورؤساء
تعليمهملهم، وأتاحوإسماعيلعلىمحمدمنكلانتهجهاالتىالتعليميةالسياسةمن

فرصةإليهموأصهارهمبالذواتارتباطهملهموهيأالحكومةوظائففىالتقلبفرصة
.الكبرىالمناصبارتقاء

بتلكلتمرسهمالكبرىالوظائففىبهم، واستعانالذواتعلىاالحتاللأبقىوقد
أبناءمنجديدةإداريةكوادراالحتاللفيهينشئالذىالوقتيحين، وحتىاألعمال
.الكبرىاإلداريةالمناصبتولىفىهؤالءمحلتحلواألعيانالذوات

منعددبتعيينلنفوذهمحدًاوضع، فإنهبالذواتاالستعانةإلىاالحتالللجوءورغم
والعقد،الحلوحدهمبيدهمكانالمختلفةالنظاراتفىاإلنجليزوالمفتشينالمستشارين

جذورلهاتكنلمالفئةهذهأنإلىالحاكمةالتركيةبالعناصراالحتاللتمسكويرجع
والشوامواألرمنوالجراكسةاألتراكمنأخالطًاتضمفهىالمصرىالمجتمعفىمتينة
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نظرةإليهم، وينظرونويحتقرونهمالمصريينعلىيتعالونكانواممنوغيرهمواألتراك
اللينة،الرغدةالحياةلهموتوفرلتخدمهمخلقتأدواتإالفيهميرون، والللتابعالمتبوع

قلوبفىكراهيتهمذلكالكثير، وغرسالشيءمظالمهممنالمصريينأصابثمومن
، ألناالحتاللسياسةنجاحتضمنالسلطةمراكزعلىسيطرتهمفإن، ولذاالمصريين

أىفىالبالدأبناءإلىانضمامهمتجعلالمصريينوبينبينهماحتدمتالتىالثقةأزمة
.مستبعدًاأمرًااالحتاللضديوجهوطنىعمل

البابيتعدىالأنعلىحريصينكانواالعثمانية، فإنهمالدولةإلىالذواتميلورغم
السابقوضعهاإلىمصرعودةألن–نعمتهموليعلىمحمدأسرةامتيازاتعلىالعالى

الثمالبالد، ومنفىممتازوضعمناكتسبوهماعلىيقضىعلىمحمدعهدعلى
وإنسلطتهتدعيمفىإليهميركنالخديوىداممااإلنجليزمعالتعاونفىحرجًايجدون
.العثمانيةالدولةمععواطفهمبقيت

فىمزاحمتهموإلىاإلدارةفىنفوذهمزيادةإلىاإلنجليزاتجاهمقاومةيحاولونأنهمغير
محمديستقيلاإلنجليز، إذوجهفىالمعارضةإصبعآلخروقتمنالسلطة، فيرفعون

)، ويصطدم1884 (السودانإخالءسياسةعلىاحتجاجًاالنظاررئاسةمنباشاشريف
المستشارباشانوبار)، ويقاوم1891 (اإلنجليزىالقضائىبالمستشارباشارياض

).1894 (سلطاتهتحديدويحاولالداخليةلنظارةاإلنجليزى

فىإالجديةبصورةالحكمفىإشراكهمإلىاالحتالليتجه، فلمالمصرييناألعيانأما
،1883مايوأولفىالصادراألساسىالقانونفىلهمأعطىبمامتأخر، واكتفىوقت
، ومجلسالمديرياتمجالس: (هىنيابيةهيئاتثالثهناكتكونأنعلىنصالذى

أمورإدارةفىالمشاركةمنبنصيبهماألعيانوقنع) العمومية، والجمعيةالقوانينشورى
خالل–السياسيةالحياةفىدورهميلعبون، وأخذواالمجالستلكخاللمنالبالد

مناألساسىالقانونلهمكفلهماحدودفى–االحتاللعهدمناألولىالعشرالسنوات
المشتغلينومصالحخاصةمصالحهمعنالذبإلىجهودهمصرفواثمومنحقوق

التشريعاتخاللمنالمجتمعفىوضعهمتدعيمعلىحرصواعامة، كمابالزراعة
.العمداختصاصاتبتوسيعالخاصة
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، فلماالحتاللعهدمناألولالعقدطوالالمصريةالسياسيةالحياةعلىالركودرانلذلك
الجامعةفكرةاستهوتهمالذينالذواتبعضصوتبالمعارضة، سوىصوتفيهيرتفع

سياسةشديدبحذرلها، ولتنتقدللترويج1889عام" المؤيد "جريدةاإلسالمية، فأسسوا
.االحتاللحاللسان" المقطم "جريدةمزاعمعلى، وترداالحتالل

كانفقدالموقفتغير) 1892يناير8 (حلمىعباسابنهوتوليةتوفيقالخديوىوبوفاة
صالحياتهمزاولةإلى، وتطلعاالحتالليدفىدميةيكونأنيريدالالجديدالخديوى

)1893يناير15 (فأقالهالنظارمجلسرئيسفهمىمصطفىلسلوكيرتحلمكاملة، لذلك
"كرومر "يستشرولم) رياضوزارةفىالحقانيةناظر (فخرىحسينإلىالوزارةوأسند

بأن، واكتفىتوفيقوالدهعهدفىقبلمنالمتبعةالعادةبذلكجرتكماالتعيينهذافى
سياسىانقالببمثابةاألمر، وكانبالفعلشكلتأنبعدالوزارةتشكيلبقرارأبلغه

الشابالخديوىزادمماالجماهيرنفوسفىاألمل، وبعثالشعبفىكبيرًاأثرًاأحدث
، فأقالالدولقناصلنصيحةعلىبناءوسطًاحًاليقبلأناضطر، وأخيرًابموقفهتمسكًا
الحلهذايناير)، وكان19فى (الوزارةبتشكيلباشارياضوكلففخرىحسينوزارة
.لالحتاللالممالئفهمىمصطفىيقيلأنالثانىعباساستطاع، إذذاتهحدفىكسبًا

منكانكذلكالخديوىحولوالتفالشعبحماساشتعلأناألزمةتلكعلىوترتب
صاحبباعتباره–العثمانىالسلطانمععالقاتهتقويةإلىالخديوىاتجاهاألزمةنتائج

االحتاللوجهفىيشهرهسالحًاالقانونىالوضعهذامنليتخذ–مصرعلىالسيادة
.اإلسالميةالجامعةصوبالوطنيةالحركةتوجيهفىاألثرأكبرلذلكوكان

إلىالخديوىإعادةمنالبدكانإذأيديهممنيفلتالموقفيتركوالماإلنجليزولكن
الفرصةالظروفلهم، وهيأتالبريطانىالمعتمدلمشورةوالخضوعالطاعةحظيرة
ووصلالقبلىالوجهالخديوىزارفقد) 1894يناير (الحدودبأزمةعرففيماالمواتية

علىالمالحظاتبعضوأبدىالمصرىالجيشمنفرقةاستعرضحيثحلفاوادىإلى
ولضباطهلهإهانةالمالحظاتهذه) المصرىالجيشسردار" (كتشنر "فعدالجندنظام

الحكومةإلىاألخير، فأرسلبذلك" كرومر "وأبلغمنصبهمناستقالتهوقدماإلنجليز
يومىأمرإصدارالخديوىمنيطلبأنردهاوكانعملهيجبفيمايستشيرهاالبريطانية
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أنقبلوذلكالمصرىبالجيشالعامليناإلنجليزالضباطعملوامتداحالسرداربشكر
إصداربضرورةالخديوىنصحإلىرياضالقاهرة، فبادربدخولالخاصلقطارهيسمح
بالجيشنفوذهعلىقضىالنصيحة، وبذلكلهذهعباس،  واستسلمالمطلوباألمر

فىللوقوعتعرضهمباشرةبصورةاالحتاللمواجهةخطةعنيتراجعالمصرى، وبدأ
.عرشهتكلفهقدجديدةأزمات

الحدود، أسندأزمةأثناءموقفهبسبب) أبريل16 (باشارياضاستقالحينوهكذا
الوزارةتلكفى–اإلنجليزربيب–فهمىمصطفىنوبار، واشتركإلىالوزارةالخديوى

مستشارًا" جورست "السيرالدونتعيينالجديدةللوزارةعملأولوكانللحربيةكناظر
سلطةالمحلية، ألنواإلدارةاألمنجهازعلىاإلنجليزسيطرةتحققتللداخلية، وبذلك

.والعمدالمراكزومأمورىالمديرينتعيينإلىامتدتالجديدالمستشار

إلىفهمىمصطفىعودةالخديوىقبل) 1895نوفمبر (نوباروزارةاستقالتوحين
ينفذأناالحتالل، واستطاع1908نوفمبرحتىوزارتهالنظار، واستمرتمجلسرئاسة

المصريةالحكومةمعارضة، فوافقتأدنىالخديوىمنيلقىأندونسياستهعهدهافى
مع)، ووقعت1896مارس12 (كتشنربقيادةالسودانالستردادحملةتجريدهعلى

).1899يناير9 (للسودانالثنائىالحكماتفاقيةبريطانيا

حكمهبدايةفىالثانىعباسالخديوىأبداهالذىلالحتاللالمعارضةموقفأنغير
إطارعنخرجالذىالقوانينشورىمجلسفىالمعارضةروحظهورعلىساعد

ملحوظًااهتمامًايبدىوأخذمباشرةبصورةالمالككبارمصالحيسمىمابكلاالهتمام
وطالب1893ديسمبرفىاألولىللمرة–الميزانيةعلىيعترضالسياسية، وبدأباألمور

.التعليموتعميموالدخوليةالنخيلوعشوراألطيانضرائببتخفيض

إنجازاتفيهعددبخطابالمجلساعتراضاتعلىالنظاررئيسباشارياضورد
الشخصية، ونصحالضرائببعضبإلغاءقيامهاإلىوأشارالرىمجالفىالحكومة
.واالستقامةباالعتدالالمجلسأعضاء
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،حدودهميعرفونيجعلهمدرسًاالقوانينشورىمجلستلقنأناالحتاللسلطاتوأرادت
ومحمدالمجلسرئيسشريفباشاعلىفيهاتهمالذى) 1894يوليو (الرقيقحادثفكان

لمذلك، ولكنالذواتالموظفينكبارمنآخرينإثنينمعالمجلسعضوباشاالشواربى
االعتماداتعلىالحكومة، ويعترضسياسةيعارضاستمرالذىالمجلسعضدفىيفت

الحكومةتأنيبحدمعارضتهفى، وبلغاالحتاللجيشنفقاتلمواجهةالمخصصةالمالية
.المصرىالجيششأنإلغفالها

منفرنساانسحاببعدالبالدأصابتالتىوالقنوطواالستسالمالخضوعروحولكن
المعارضةموقفعلىصداهالها)، كان1899 (السوداناتفاقيةوإبرام) 1898" (فاشودا"

مجلسيعد، فلمواألعيانالذواتوبعضالخديوىيتخذهكانالذىلالحتاللالسياسية
كان، كذلكقبلمنيفعلكانكماالميزانيةعلىتفصيليةمالحظاتيبدىالقوانينشورى

–الوقتذلكحتى–تعتمدكانتالتىذاتهاالوطنيةالحركةاتجاهعلىأثرهالتطورلهذا
للوجودالمناوئةاألوروبيةوالقوىإنجلترابينالمصالحتضاربمناالستفادةعلى

المصريةالجماهيربتعبئةاالهتمامإلىكاملمصطفىمصر، واتجهفىالبريطانى
منذ (ينادىوحدها، فبدأالذاتيةجهودهاعلىاالعتمادإلىإياها، داعيًااالحتالللمناهضة

إدارةفىحقيقيةمشاركةاألمةمشاركةيحققنيابىمجلسإقامةبضرورة) 1900أكتوبر
النيابىللمجلسيكونبأنطالبحين1902نوفمبرفىالدعوةوكرر–البالدأمور

بالبالد،الضرريلحقالحكامأيدىفىالمطلقةالسلطةبقاءالكاملة، ألنالتشريعيةالسلطة
.االستقاللطريقفىكبرىخطوةيعدالنيابىالحكمتحقيقأن) 1904مارس (ورأى

مابالدستور، ثمالمطالبةحركةعن - المرحلةتلكفى–راضيًاكانالخديوىأنويبدو
يوسفعلىالشيخرجلهالدعوة، فأشركبهذهكاملمصطفىينفردالأنرأىأنلبث

فبراير (العموميةالجمعيةعلىيعرضاألخيرنجدالحركة، إذتلكفى" المؤيدصاحب"
الجمعيةأعضاءمناألعيانفطلبنيابىمجلسبإنشاءالحكومةبمطالبةاقتراحًا) 1904

.االقتراحهذافىالنظرتأجيل

البالدشملتالتىاليأسموجةنتيجةضعفتأنلبثتمابالدستورالمطالبةحركةأنعلى
مصر،فىإنجلترايدبمقتضاهفرنساأطلقتالتى) 1904 (الودىالوفاقتوقيعبعد
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سافرة، وأخذبصورةاالحتاللإلىومالالوطنيةالحركةتأييدعنالخديوىوانصرف
بمصر،إنجلتراانفردتبعدمالالحتاللوالئهمإلبداءالفرصيتحينونواألعيانالذوات

المعارضةتصفيةإلىاهتمامهاجلستوجهاالحتاللسلطاتأنواضحًاأصبحأنوبعد
.السياسية

تلك) الوسطىالطبقة (وأبناءاألعيانبعضسوىالسياسيةالمعارضةميدانفىيبقىولم
منذالمدينةبمجتمعلحقالذىالتطورنتيجةالمصريةالمدننمومعنمتالتىالطبقة
واالجتماعىاالقتصاديالنظامدعائمبهزعلىمحمدقامعشر، حينالتاسعالقرنمطلع
مجتمعدعامةكانتالتى–الحرفطوائفشأناضمحاللمنذلكتبع، وماالقديم

محمدأقامهالذىاالحتكارنظاميتحعشر، ولمالتاسعالقرننهايةمعوتالشيها–المدينة
فىالتطورعجلةوتدفعوالصناعةبالتجارةتعملمحليةبورجوازيةقيامفرصةعلى

األمورعلىالدولةسيطرةبانتهائهوانتهتعلىمحمدعهدانتهىالمدينة، وحينمجتمع
المصريةالوسطىالطبقةالتجارى، فكانتالتبادلحريةوإطالقاالحتكاربإبطالالمالية
أمامفسيحًاالميدانتتركأنالدولة، فاضطرتمحللتحلالميداندخولعنتمامًاعاجزة

البحاروراءفيمااألسواقعلىالسيطرةإلىتتطلعكانتالتىاألوروبيةالرأسمالية
عنبعيدًامجزيًااستثماراأموالمنلديهاتراكمماواستثمارمنتجاتهاتصريفلضمان

.األوروبيةالقارةبهاحفلتالتىالمنافسةمجاالت

حدثمانحوعلىطبيعيًانموًالينمومصرفىالمدينةلمجتمعالفرصةتتحلملذلك
خلفاءبرغبةمرتبطًاالمصريةالمدننموكانأوروبا، وإنمافىالمدينةلمجتمعبالنسبة
األوروبية، وإلىوالعمارةالمدنيةبمظاهراألخذفى–إسماعيلوخاصة–علىمحمد

القرنمنتصفمنذونموتطورمنواإلسكندريةالقاهرةأصابمايعزىالسببهذا
%60نحو) 1907إحصاءوفق (تضمان، فكانتااألولىالحربقبيلماإلىعشرالتاسع

.نسمةألف20علىتعدادهايربوالتىالرئيسيةالمدنسكانجملةمن

بإنتاجاالهتمامزيادةحيثمنالزراعىاإلنتاجعلىطرأالذىالتحولعلىترتبكما
المراكزبعض، ازدهارالسوقنظامتغييرمنذلكعننتجالنقدية، وماالمحاصيل

طنطا: عشر، مثلالتاسعالقرنمنالثانىالنصفخاللالمصرىالريففىالتجارية
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سويفوبنىكالفيومالوسطىمصرمدنالدلتا، وبعضفىوبلقاسودمنهوروالمنصورة
التعدادإلىالمصريةالمدنسكانتعدادنسبةارتفعتبالصعيد، وقدإسناوالمنيا، ومدينة

عام% 14.3إلى1883عام% 12.8إلى1821عام% 9.5منالبالدفىللسكانالعام
1907.

طبقة (نشوءإلىعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىوازدهارهاالمدننمووأدى
التعليممنحظًاونالواريفيةأصولمنانحدرواالذينأولئكضمتمصرية) وسطى
خاللمنإمابالغرب، واتصلواالحكمأجهزةفىمكانًاألنفسهميجدواأنمنمكنهم

مثلأفكارهعنوعبرواالغربىبالمجتمعاحتكوامنخاللمنأوالتعليميةالبعثات
قامتالذينالسوريونالمهاجرونهناككانهؤالءجانبالطهطاوى، وإلىرافعرفاعة
بالمدنأقامواالذينالزراعيينالمالكوالتجارة، وبعضواإلدارةالصحافةأكتافهمعلى

.أطيانهمريععلىاعتمادًا

المهنأربابمنالمثقفةالعناصركانت، حتىنهايتهيبلغعشرالتاسعالقرنكادوما
مصالحها،عنوتعبرالوسطىالطبقةقيادةتتصدرواألطباءوالمهندسينكالمحامينالحرة

بتعليمهمذووهماعتنىالذينالموظفينوكباراألعيانأبناءمنالغالبفىهؤالءكانوقد
ممارسةبعضهمالدولة، فاختارمناصبلتولىلتأهيلهموالخارجبمصرالمدارسفى

رغمهؤالءكانالحكومية، فقدبالوظائفاآلخرالبعضالتحقالحرة، بينماالمهن
عنفاعليتهمزيادةإلى، ويسعونالمدنسكانمصالحيمثلونريفيةأصولمنانحدارهم

ثم، ومنالمصريينمنكبيرلقطاعميسورًاوجعلهالتعليممستوىبرفعالمطالبةطريق
األمة، ومنحاالنتخابحقوقبتوسيعوالمطالبةالمصريةالجامعةبإنشاءاهتمامهمكان

.األوروبىالنمطعلىدستورًا

، الذىكاملمصطفىزعامةتحتالوطنىالحزبنضالدعامةالوسطىالطبقةوكانت
الطالبشملليجمع) 1905ديسمبر" (العلياالمدارسنادى "فأسسالمثقفينبتنظيماهتم

الحقوقمدرسةإضرابتنظيمفىهؤالء، ونجحالوطنىالحزبحولوالخريجين
نشاطالتعليمية، وبلغاالحتاللسياسةعلىاحتجاجبمثابةكانالذى) 1906فبراير(

)العامنفسمنيونيو (دنشواىوحادث) 1906 (طابهحادثخاللذروتهالوطنىالحزب
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والفالحينالمالكصغارحوله، ويجمعاالحتاللضدالوطنىالشعوريعبئأناستطاعإذ
فىاالحتاللعلىكاملمصطفىحملةواشتدتوالمثقفينالتجارإلىباإلضافةوالحرفيين

مصرفىسياستهاتعديلإلىالبريطانيةالحكومةاضطرتحتىوخارجهاالبالدداخل
األعيانمثقفىمنالمصريةالعناصرالشدة، وإشراكسياسةعن–تدريجيًا–بالعدول

استقالةذلكتبع)، ثم1906أكتوبر (للمعارفناظرًازغلولسعدتعيينفكانالحكمفى
).1907مايو (كرومر

االتجاهاتالوطنية، فأخذتالحركةمسيرةفىكبيرتحولالتطوراتتلكعلىوترتب
القضيةفىنظرهاوجهةعنتعبرسياسيةأحزابشكلفىنفسهاتنظمالمتباينةالسياسية

أكتوبر22فى (رسميةبصفةالوطنىالحزبتأسيسكاملمصطفىالوطنية، فأعلن
منذالوطنيةالحركةعلىعلمًااسمهظلاألمة، بعدماحزبلتأسيسفعلكرد) 1907
مصالحعنيعبرفكاناألمةحزب، أماالوسطىالطبقةمصالحعنيعبر، وكان1894

)، وقد1907يوليو (باسمهموتنطقمصالحهمعنلتعبر" الجريدة "أصدرواالذيناألعيان
، ونظمالرازقعبدباشاحسن، وتزعمه1907سبتمبر21فىالحزبتأسيسأعلن

الشيخبرئاسة) الدستوريةالمبادئعلىاإلصالححزب (فىأنفسهمبالقصرالمرتبطين
).1907ديسمبر9 (يوسفعلى

التىالطفيليةالعناصرانتظمتسياسيةجماعات، قامتالثالثاألحزابهذهجانبوإلى
الذواتمثقفىكبعضباالحتاللمصيرهاربطتوالتىالبالدفىسياسىوزنلهايكنلم

سلطاتإليهموأسندتاألوروبيةالمعاهدفىتربواممنواألقباطوالشواماألتراك
األيوبىبكوحيدبرئاسة" الحرالوطنىالحزب "الكبرى، فتكونالوظائفبعضاالحتالل

المرتبطيناألقباطأثرياءبعضأسسهؤالء، كمامصالحعنليعبر) 1907يوليو5(
هذه)، واهتمت1907سبتمبر2 (فانوسأخنوخبزعامة" المصرىالحزب "باالحتالل
منجماعةكلنظروجهةمنوالدستوراالحتاللقضيتىمنموقفهابتحديداألحزاب

.مصالحهاعنتعبراألحزابتلككانتالتىالجماعات

المحتلينمواجهةفىاالعتدالإلى) األمةحزب (ذهب، فقداالحتالللقضيةبالنسبةأما
ينالالاالستقاللوأناالحتاللقضيةلمناقشةبعديحنلمالوقتأنبحجةمعاداتهموعدم
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إغفالعدممعالزراعةوترقيةبالتعليمبالنهوضلهالبالدتتهيأأن، وبعدبالتدريجإال
.والتجارةالصناعة

فىيكوناالحتاللقضيةحلأن" الدستوريةالمبادئعلىاإلصالححزب "ورأى
مصر،باحتاللقيامهاعندبريطانيابذلتهاالتىوالتصريحاتالوعودعلىاالعتماد
حدودفىالخديوىسلطةوتأييدالعثمانيةبالسيادةالتمسكمعبهابالوفاءومطالبتها
.اإلدارىمصراستقاللتنظمالتىالفرماناتلهكفلتهاالتىالحقوق

العثمانيةبالسيادةالتمسكمعاالحتاللورفضالجالءعلىأصرفقد" الوطنىالحزب "أما
.اإلدارىمصراستقاللتنظمالتىالفرماناتحدودفى

الحقيقيةالمصلحةأنإذاإلنجليزمسالمةفىيكمنالخيرأن" الحرالوطنىالحزب "ورأى
والمعنوية، كماالماديةالبالدشئونجميعفىإنجلتراعدالةعلىاالعتمادتقتضىلمصر
.معهمالتعايشوقبولبمصرالمقيميناألجانبجميعمسالمةإلىالحزبذهب

للمصريينتتيحمعاهدةشكلفىبإنجلترامصرعالقةتنظمأن" المصرىالحزب "ورأى
المواصالتسالمةمصروتضمنالبريطانيةالحمايةتحتللبالدالداخليةاألمورإدارة

والدفاعالبالداستقاللعلىبالمحافظةاإلنجليزيتعهدأنمقابلفىالهندإلىالبريطانية
.األجنبيةالدولضدعنها

موقفباالحتاللالمرتبطةالطفيليةالعناصرعنالمعبرةاألحزابوقفتحينوعلى
بتوسيعوسطًا، فطالبموقفًا" األمةحزب "الدستور، واتخذلفكرةالتامالرفض

الذىبالشكلالعموميةوالجمعيةالقوانينشورىومجلسالمديرياتمجالساختصاصات
حتىوالتعليموالقضاءالرىمسائلفىوزنذاتالمجالسهذهتبديهاالتىاآلراءيجعل
السياسية، ويرىالبالدحالةيوافقالذىالنيابىالمجلسإلى–تدريجيًا–الوصوليمكن

حقهمفمنثمومن" العائالترؤساء "كونهمبحكماألمةعنالطبيعيةالنيابةلألعيانأن
يقتصرأنعلىضمنيةإشارةذلكوفىالبالدأمورإدارةفىالحكومةمعيشتركواأن

.المالككبارمناألعيانفئةعلىاالنتخابحق
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الليبرالىالغربىالنمطعلىبالدستورالمطالبةعلىأصرفقد" الوطنىالحزب "أما
الحزبيتصدرأنطبيعيًاكانحقيقيًا، ولذلكتمثيًالاألمةتمثيليحققانتخابوبقانون
.الوطنىالتحررحركةلواءيحملوأنبالدستورالمطالبةحركةالوطنى

أجله، ومنالوطنىالحزبصوبالوطنيةللحركةالمعادىنشاطهاالحتاللوجهلذلك
اغتيالحادث، واستغلكتابهوطاردصحفهفصادرالمطبوعاتبقانونالعملأعاد

تصفيةالوطنىالحزبليصفىالفتنةحوادثمنعليهترتبوما1910غالىبطرس
)1912 (البالدمغادرةإلىفريدمحمدزعيمهويدفعالسجنفىبكوادرهفيلقىفعلية

.المنفىفىالوطنىنضالهليواصل
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