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مقدمة المراجع
يعد هذا الكتاب من بين المصادر الهامة لتاريخ مصر الحديث فى السنوات العشر

األولى من حكم محمد على باشا ( ،)1848-1805طال غيابه عهن المكتبهة العر،يهة ،رغهم
أنه طبههل بال ههاهر عههام 1925م ،وصههدر عههن الةمعيههة المصهرية الةىرافيههة فههى طههار ةهههود

الملههف فهإلاد ءل ههاي الم يههد مههن الرههوي علههى تههاريخ األسهرا العلويههة ،وت ههديمها لههى اله أر العههام

الىر،ى واألوساط العلمية الىر،ية فى ثوب قشيب .ولذلف لم يعن ال ائمون على هذا المشروع
بإصههدار طبعههات عر،يههة مههن تلههف األعمههال التههى صههدر معأمههها بالنرنسههية ب ه ق م مههإلر ين

فرنسيين وايطاليين ،وصدر بعرها باءنةلي ية ب ق م مإلر ين من اءنةلي  ،رافة لى ما
نشههر باءيطاليههة التههى كههان للملههف فهإلاد ولههل ههاح بههها ،بحكههم نشه ت فههى تلههف الههب د عنههدما

صحب والده ال ديو سماعيل فى منناه هناف.

ول ههم ت تص ههر ةه ههود المل ههف فه هإلاد عل ههى اس ههتكتاب مةموع ههة م ت ههارا م ههن الم ههإلر ين
األورو،يين لكتابة تلف الدراسات فحسب ،بل صاحب ذلف ت سيس لدار الوثهائ الملكيهة فهى

موقل م ص ل صر عابدين ،ون ل وثائ محمد على و لنائ لى تلف الهدار مهن مهةعهها
بههدار المحنوأههات العموميههة بال لعههة ،واسههت دام المت صصههين فههى الوثههائ واألرشههي

فههى

تصههنينها وترتيبههها واعههدادها ءط ه ع البههاحثين مههن األةانههب والمص هريين علههى الس هواي ولههم

يكت

بذلف ،بل أوفد من بحثوا فى أرشينات أوروبا عن الوثائ المتعل ة بمصر فى بهاري

ولن ههدن وفيين هها ،وروم هها ،ف ههاموا بنس ههخ ك ههم هائ ههل م ههن الوث ههائ باللى ههات النرنس ههية واءنةلي ي ههة
واءيطالية واأللمانية ،كونت مةموعة ما سمى بال سم األورو،ى بدار الوثائ الملكية .فكان

ل فرل الحناظ على تلف الوثائ من الرياع ،وان كانت لم تسلم من عاديات ال مان عند

قي ههام ث ههورا  23يولي ههو 1952م وا ه ه ي دار الوث ههائ م ههن محتوياته هها لتحتله هها قي ههادا الب ههولي

الحر،ى ،وأل يت الوثائ كينما اتن فى مةموعة من الىرف ودورات المياه كانت م صصة
ءقامههة ههدم ال صههر ،حتههى صههدر ال هرار ال ههاح بإقامههة ق دار الوثههائ ال وميههةق بعههد برههل

سنوات ،وعاد العمل من ةديد فى ص ح ما أفسدت صروف الدهر.

عل ههى ك ههل ،ك ههان ه ههذا الكت ههاب ال ههذ ط ههال غيابه ه ع ههن المكتب ههة العر،ي ههة واح ههدا م ههن

مةموعة األعمال التى ةايت فى طار مشروع الملف فإلاد للترويج لألسرا العلويهة ب سهلوب
علم ههى ،يب ههر تاري ه هها ،ويل ههى الر ههوي عل ههى ةه ههود مإلسسه هها (محم ههد عل ههى) لبن ههاي مص ههر

الحديثة ،ويحى أمةهاد بهراهيم باشها ،ويعيهد كتابهة تهاريخ ال هديو سهماعيل ليبهر فيه مها ههو
ايةابى ويدحض ما كان على الن يض من ذلف.
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وهذا الكتاب يرم مةموعة منت اا من ت ارير قناصل فرنسا فى ال اهرا واءسكندرية

فى النترا ( ،)1814-1807وهو عصر صعود نابليون ،وتر،ع على عهر اءمبراطوريهة،

ال ههذ ك ههان ح ههاف ب ههالحروب والصه هراعات عل ههى الس ههاحة األورو،ي ههة ،والمنافس ههات النرنس ههية

البريطانيهة فهى حهوض البحهر المتوسه  .مهن هنها ةهاي العنهوان الهذ ا تهاره صهاحب الكتهاب
موحيا بالر ،بين صعود نابليون وصعود محمد على ،بل اعتبر فى الدراسة التى صدر بها
الكتاب أن محمد على نمها اسهتهد بمشهروع نهابليون بونهابرت فهى مصهر ،وات هذه دلهي له

للعمل .فإذا تصنح ال ارئ مةموعة الت ارير المنشورا فهى الكتهاب ،ي يستعصهى عليه دراف
أن البههون كههان شاسههعا بههين الههرةلين مههن حيههث المصههالح والسياسههات وأن صههاحب الكتههاب

بمحاولههة ةمعه بههين محمههد علههى ونههابليون بههالعنوان ،نمهها أراد رههناي قههدر مههن الةه ل لههى

دور محمد على ررهاي لصهاحب مشهروع تسهةيل تاري ه  ،أ

ررهاي (ور،مها تمل ها) للملهف

فهإلاد الههذ كهان يىههدأ علههى أولئهف المههإلر ين األةانهب الكبههار الههذين حشهدهم ل دمههة مشههروع
الت ريخ لألسرا ،وتولى رعاية المشروع كل .

وادوارد دريهو  Edouard Driaultمهإلر فرنسهى بهار  ،ت صهح فهى الته ريخ لعصهر

نهابليون ،نشههرت له العديههد مههن الد ارسههات عههن سياسههات نههابليون وع قاته بههال و األورو،يههة،

كما ل دراسة هامة عن المسه لة الشهرقية وتهولى رئاسهة تحريهر مةلهة علميهة مت صصهة فهى
الدراسات النابوليونية  .La Revue Napoléonوله فهى طهار مشهروع الته ريخ لألسهرا العلويهة

كتههاب هههام عههن ق محمههد علههى واب هراهيمق .وي أدل علههى أهميههة أعمال ه وقيمتههها العلميههة مههن

حرح حد دور النشر النرنسهية الكبهر علهى عهادا طباعتهها عهام  2000بمناسهبة مهرور

مائة عام على صدور أول كتاب ل عام .1900

وتبدو الكنايا العلمية لهذا المإلر المرموأ ةلية فى المراس ت والت هارير ال نصهلية
التى

تارها للنشر فهى ههذا؛ فههى تكشه

لنها حهرح فرنسها علهى اسهتعادا مكانتهها المن هودا

فى مصر (بعد روج الحملة النرنسية) .والعمل – ب در اءمكان – على عدم تهرف السهاحة
الي ه ههة أم ه ههام بريطاني ه هها للته ه ه ثير عل ه ههى محم ه ههد عل ه ههى باش ه هها واس ه ههت دام أداا لتح يه ه ه أه ه ههدفها

اءستراتيةية فى مصر وشرقى البحر المتوس  .ومن هنا ةاي ال ل الشديد الذ نلمس فى
تلف المراس ت والت ارير من تنامى الع قات التةاريهة بهين الباشها و،ريطانيها ،والرهي بتلهف

المكانة الممي ا التى يريد اءنةلي أن ي لعوها على ممثلهم بمصر الذ كهان يحمهل ل هب ق

الم ههيمق ،وهههو نن ه

الل ههب الههذ حهها ه ممثههل بريطانيهها فههى ال لههيج العر،ههى بعههد ذلههف ببرههل

سنوات ،وهو ل ب يوحى به ن لههذا الممثهل فهى مصهر صه حيات سياسهية تتةهاو حهدود مها

لىي هره مههن ال ناصههل .ومههن ذلههف حههرح ال نصههل النرنسههى علههى متابعههة اتصههايت اءنةلي ه
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بمحمد على متابعة الصياد للطريدا ،ومحاولة قتوعية ق محمد على به ن لهي

التورط فى ع قة مل بريطانيا ،ألنها ي تبىى سو

مهن مصهلحت

دمة مصالحها ،وأنها لن تنيده شيئا!

ومن الممتل ح ا أن نتبين من قرايا ما بين سطور ههذه الم ارسه ت والت هارير كيه

تعامههل محم ههد علههى باش هها ب ههدهاي مههل الطه هرفينل فهههو يبي ههل الىه ه ل ل نةلي ه ب س ههعار فلكي ههة

مسههتنيدا مههن شههدا حههاةتهم ليههها ،ويحصههل فههى م ابههل ذلههف علههى األم هوال وبعههض المعههدات

الهامة وقذائ

المدفعية .بل يسهعى محمهد علهى ل سهتنادا مهن تلهف الع قهة بإقنهاع بريطانيها

بالسماح لطراد ةديهد امتلكه بهالطواف حهول أفري يها ليصهل لهى البحهر األحمهر .وك نه بهذلف

كان ي تبر مد استعداد بريطانيا ال بول بامت ك قوا بحريهة فهى البحهر األحمهر .وقهد ردت

بريطانيه هها باحتةه هها الطه ه هراد عنه ههدها لتةدي ه ههده وت ويه ههده بالم ه ههدافل والس ه ه ح ث ه ههم عادت ه ه ل ه ههى
اءس ههكندرية .ولع ههل ل ههذلف ص ههلة بمش ههروع محم ههد عل ههى لتةمي ههل الس ههنن فه هى مين ههاي الس ههوي

وات اذههها ن هواا ألسههطول مصههر بههالبحر األحمههر ،طالمهها أن بريطانيهها أنكههرت عليه الح ه فههى

اءبحار فى الطرأ المإلدية لى مستعمراتها.

ورغم الع قة المتنامية مل بريطانيا نةد محمد علهى يحهرح مهن حهين ع هر علهى

عطههاي شههارات ل نةليه منادههها أن علههيهم احتهرام سههلطت  ،وأنه لههي
ل حوادث صىيرا فى حةمها ،ولكنها عمي ة فى ديلتها.

أداا ألحههد ،وذلههف مههن

وتسةل الت ارير والمراس ت ةهود محمد على لتدعيم سلطت  ،واحكام قبرت على

الب د ،والت لح من المماليف ،ومن العناصر التى تشتب فى ويئهها مهن قهادا عسهكره .كمها
تسةل الةهود العسكرية األولى فى حر ،رد الوهابيين فى الة يرا العر،ية اسهتةابة لطلهب

السهلطان بعههد تلكههإل طههال أمههده .وهههى المعلومههات التههى ح ههها المتههرةم بههالرةوع لههى مصههادر
النترا ،و اصة تاريخ الةبرتى.

والى ةانب ذلف ت دم المراس ت والت ارير تناصيل الحركة التةارية بين اءسكندرية

وحوض البحر المتوس  ،مل اهتمام ملحهوظ برصهد الصهادرات والهواردات مهن م تله

أنهواع

السلل ،وحرح محمهد علهى علهى تنميهة تلهف الحركهة وايسهتنادا منهها لتهوفير التمويهل اله م

لمشروعات الدا لية ،ثم حكام سيطرت على الحركة التةارية .كما أتاحت ل فرصة
شركايه األورو،يين فى تلف التةارا بدقة.
يرههي

تيار

ومن هنا ت تى أهمية ترةمة الكتاب التى ت رت لما ي يد على الثمانية ع هود ،فههو
لههى المكتبههة العر،يههة مصههد ار هامهها وي ههدم للبههاحثين فههى عصههر محمههد علههى – ومهها

أكثرهم – مادا تل ى الم يد من الروي على تلف النترا الباكرا فى صهعود محمهد علهى ودعهم
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ع قاته بالهدول الكبهر بمها ي هدم مصهالح

أركان نأام  ،وت كى براعة الرةهل فهى توأيه

ومصالح مصر ،واست صائ على كل محاويت ايحتواي ،حرصا على است ل ق ارره.

وقد بذل الصدي د .ناصر أحمد براهيم ةهدا متمي ا فى ترةمهة الكتهاب ،فههو مهن

ال ب هراي المعههدودين فههى النت هرا التههى يعالةههها الكتههاب ،ول ه معرفههة واسههعة ب ه حوال مصههر فههى

أوا ر ال رن الثامن عشر ومطلل ال رن التاسل عشر ،واألوراع الدولية المتصهلة بهها ،كمها
أن حةة فى مصادر تلف النترا ،وقد انعك

ذلف على ما أراف مهن حواشهى لهى الهنح،

أرنت على الترةمة قيمة علمية تمي ت بها على األصل النرنسى.

واذا ك ههان النر ههل يب ههد أن ينس ههب ألهله ه  ،ف ههإن ترةم ههة ه ههذا العم ههل ت ههدين بالنر ههل

لألسههتاذ الههدكتور ةههابر عصههنور رئههي

المرك ه ال ههومى للترةمههة لحرص ه علههى دراج هههذا

العمل رمن المشروع ال ومى للترةمة ،فل

الح الشكر.

وهللا والوطن الع ي من وراي ال صد

ال اهرا فى  28فبراير 2008

رءوف عباس
المراجع
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مقدمة بقلم إدوارد دريو
الن اط المحوريةل
 - 1وداع نابوليون لمصر فهى العهام  - 1799طموحاته الدائمهة نحهو مصهر  -سباسهتيانى
فى مصر ،دوكان فى الهند.1803 /1800،
 -2اءنةليه ه ف ههى اس ههتانبول وف ههى مص ههر - 1807 ،تيلس ههيت – تص ههور ن ههابوليون لمس ههت بل
مصر.

 - 3وصه ه

مص ههر - 1809 ،ح ههل رمه هو حة ههر رش ههيد – سلنس ههتر دو ساس ههى واكه هر- ،

األعمال األولى لشامبيليون .1811 /1807

 - 4اءنةلي ه فههى مالطههة  -مههداد مالطههة مههن ه ل مصههر – دروفيتههى وسههان مارسههيل –
قرايا الحصارل قرية علم ال د ؛ قرية سنينة روا – دو روم؛ قرية سنينة شاه علم
 -قوائم الواردات والتصدير باءسكندرية.

 - 5س ههر ن ههابوليون  -ايس ههتعدادات الةاري ههة بطول ههون ءرس ههال حمل ههة ةدي ههدا عل ههى مص ههر
 - 1811/1808قه هرار مةله ه

الش ههيو بت ههاريخ  17فب اري ههر - 1810مهم ههة نيرش ههيا ف ههى

سوريا ومصر؛  -مهمة الكولونيل بوتان فى مصر وسوريا.
 - 6ه يمههة المماليههفل قت شههى اسههتبدادهمق  -الحههرب رههد الوهههابيين – عههادا فههتح المههدن
الم دسة  -ننوذ وموارد محمد على – برنامج حكم محمد على.
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ُوِلَد كل من محمد على ونابوليون فى نن
بم دونيا ،واع ر فى أةاكسيو ،وهما المدينتان الواقعتان على سواحل البحر المتوس الذ

العام ( ،)1769األول فى قول

أصبح مرك ا للتاريخ العالمى.
وكاد ال در أن يةمل بين الرةلين؛ فه د طر ببال الراب

يد ل فى

الشاب بونابرت أن

دمة الباب العالى؛ ذ كان من الشائل أن فى الشرأ وحده تإلس

اءمبراطوريات الكبيرا .وكان محمد على يعمل فى دمة الباب العالى؛ حيث كان ي ود فرقة
(العثمانى) اله يمة ،كان بونابرت قد قرر

ألبانية بان معركة أبو قير .و،ينما لح بالةي

العودا لى أور،ا تاركا لمحمد على هذا المسرح التاري ى الكبير.
و،ينما نابوليون فى العام  1805يت لد فى مي ن تاج ملكية يطاليا كان محمد على

يتولى باشوية ال اهرا و حكم مصر .وطوت هذه اللحأة صنحة نابوليون؛ ذ لن يمكن بعد

ذلف العودا لى الشرأ الساحر الذ طالما سيطر على م يلت  .على أن ُيحسب لبونابرت
 على األقل  -أن أي ظ مصر من غنوتها ،ليواصل محمد على ذلف المشروع الكبير الذةعل مصر مل أول م ط لها فى التاريخ فى عداد ال و الكبر فى البحر المتوس .
ومههن هنهها بههدا مههن الصهعب النصههل بههين اسههمى الههرةلين علههى رههناف النيههل؛ و،ينمهها

كان نابوليون سةينا عند اءنةلي حتى وفات فى سانت هي ن  ،أنة محمد على المشروع
النابوليونى ،وبطري ة ما أ ذ محمد على بث ر نابوليون.


I
وداع نابوليون لمصر فى العام  - 1799طموحاته الدائمة نحو مصر  -سباستيانى

فى مصر ،دوكان فى الهند1803 /1800،

عشية رحيل بونابرت عن مصر أصدر أم ار لى الديوان ق ب ن ي تاروا من بينهم
من هم أكثر استنارا وأكثر ر انة وحكمة ق وأن ل ق لما كان أسطولى على أهبة ايستعداد

مر اَرً ،أن ما دمت لن
وةيشى العأيم قد اعتلى سنن األسطول ،فإننى م تنل ،كما قلت لكم ا
أوة ألحد رر،تى ال اصمة التى أدمر بها ةميل أعدائى مرا واحدا ،وما دمت كذلف لن
استمتل بالهدوي والسكينة بامت ف مصر التى هى أةمل مكان فى العالم – فإننى قد قررت

أن أرحل على أر

أسطولى ،تاركا ال يادا،

ل فترا غيابى ،للةنرال كليبر ،الرةل الةدير
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بالتمي والذ أوصيت ب ن يحنظ للعلماي والشيو نن

المحبة التى صتكم بها من ةانبى.

فلتعملوا ب در ما يمكنكم على أن يولى شعب مصر لكليبر نن

الث ة التى كان يكنها لى،

وعند عودتى بعد شهرين أو ث ثة س كون ممتنا من هذا الشعب ،ولن أقدم للشيو آنذاف
سو الثناي والة اي األوفى ق ( 22أغسط

.)1799

ور،ما لم يكن بونابرت  -كما نأن  -ةادا فى ع م على العودا لى مصر ،وأن
لم يرِم من وراي هذه الرسالة سو

طالة الشعور بال وف من اسم  .ومن يور ما دار

ب لده؟ فما لدينا يتعل بتصميم على أن ي يم فى ذلف البلد الذ عده قأةمل ب د العالمق

نوعا من الوطن ،والوثائ التى ننشرها فى هذا المةلد تإلكد بوروح هذه النررية.
ح ا كان يتعين علي أن يعود بعد شهرين أو ث ث ،لكن لم يستطل العودا على

اءط أل فللرةل أن ي مل ويطمح وللمشيئة اءلهية أن ت در ما سي رى ب  .وعلى أية حال
كان هذا هو الةانب األكثر كآبة فى مسيرت الكبيرا.
وكانت معاهدا صلح أميان التى ُع دت بعد استس م مينو قد أعادت مصر لى
السلطان العثمانى .وعلى أثر معاهدا باري التى أبرمت فى  26يونيو  1802عادت

الع قات الدبلوماسية بين فرنسا والباب العالى.

ولكن اءنةلي استحوذوا على مالطة ،ولم يكن ثمة سبيل لت ليهم عنهها .ومنهذ ههذه
اللحأة بدا هذا الحهادث ع مهة علهى سهيطرتهم علهى البحهر المتوسه  ،واعتبهر اينةليه ههذا
األمر شرطا رروريا لت مين امت كهم للهند التى كانت قاعهدا مب ارطهوريتهم .وكهان بونهابرت

قههد كله

فههى  22أغسههط

 1802الكولونيههل سباسههتيانى بمهمههة تةاريههة فههى كههل مههن مصههر

وسوريا .ووصل الكولونيل اءسكندرية فى 14أكتو،ر؛ والت ى ب عيان شيو المدينة الذين أكد

لههم ق أن ال ه ع والحصههون تعههانى مهن التههدمير وال هراب الكبيههرق .ثهم توةه لههى ال ههاهرا التههى
وصلها فى  24أكتو،ر ،يراف  300مهن ال يالهة الهذين ةعلههم يمشهون أمامه فهى اسهتعراض

بالغ الةمال .وقام سباستيانى بتو يل عهددا كبيه ار مهن صهور ال نصهل األول (بونهابرت) وكهان
استياي األهالى الشديد من الوةود اينةلي

كل مكان.

قد تسبب فى حسن است بالهم لتلهف الصهور فهى

و لح بونابرت عن قناعهة لهى أن سهوي حهظ مصهر قهد ةعلهها مم قهة بهين ن اعهات
األتراف والمماليف ،واذا كانت قد عةلت من ة ي اءنةلي عنها ي أنها وقعت بعد ذلف فى

فورى سيئة للىاية ،حتى ل د تمنى كل فرد التد ل النرنسهى وعهودا بونهابرتل ذ كهان يوةهد
باءسههكندرية  4430انةليه ؛ و 16000ةنههد يمثلههون الةههي
-9 -

التركههى ،ولكههن الكثيههر مههنهم

ينرون ويهر،هون؛ والهى ةانهب ذلهف كهان هنهاف  3000أو  4000مملهوف واقعهين تحهت قيهادا

ث ثههة مههن كبههار األم هراي المماليههف ،وهههم بهراهيم بههف واأللنههى بههف وعثمههان بههف ،وكههان األ يههر
شههديد ايرتبههاط بالةانههب النرنسههىل وفههى ذلههف الوقههت كههان يكنههى توةيه  6000فرنسههى لىه و

مصهر .وثمهة ت ريهر أ ِ
ُدرَج فهى صهحينة المههونيتير فهى عهددها الصهادر فهى  30ينههاير 1803؛
يبين وةود احسا

المكل

كبير ب ن وةود اءنةلي بمالطة تعنى أنهم لن يكنوا عن مراقبة مصر.

وتم رسال الةنرال دوكان لى الهند فى  15يناير 1803؛ ووف ا للتعليمات الرسمية

بها تعين علي أن يتصل باألهالى أو باألمراي الذين ي يطي ون حكم اءنةلي ؛ وأن

ي در حةم الةي

األور،ى المطلوب لمساعدا أمراي الهند على رفض هذا الحكم؛ وكان

ال نصل األول قد وعده ب ن ب يام بهذه المهمة سوف ُيعطي ذات يوم النرصة لنيل ق هذا
الشرف والمةد الذ سيأل عال ا بذاكرا النا على مدار قرون عديدا ق وفى الوقت الذ

وصل في دوكان لى الهند كانت قد اندلعت حرب ةديدا بين فرنسا وانةلت ار؛ وكان يبد من
احتةا ه فى بوندشير ي أن تمكن فى وقت ما من الهرب منسحبا لى ة يرا فرنسا()1ل

ومكث هناف حتى العام  ،1811و ل هذه النترا كان ي ود عمليات ةسورا رد التةارا

اءنةلي ية فى المحي الهند  ،مةددا بذلف ما كان شائعا فى المارى عن مآثر ال راصنة

المشهورين .وسنراه على منافذ البحر األحمر.

وفى هذه األثناي وبالتحديد فى  9يوليو من العام  1805تولى محمد على باشاوية

ال اهرا .ولم يكد عمره يناه  36عاما ،وأ ذ مةده وننوذه يت ايدان على رناف نهر النيل.

وبعد عدا قرون من الرع

بدأت شم

النهرة فى مصر تب غ من ةديد.


II
اإلنجليز فى استانبول وفى مصر - 1807 ،تيلسيت – تصور نابوليون لمستقبل

مصر

وةاي انتصار نهابوليون فهى أوسهتيرليت بعهد برهعة شههور ،وتحديهدا فهى  2ديسهمبر

من العام 1805؛ ليطيح باءمبراطورية الةرمانية الم دسة ،وليإلس

مبراطورية الىرب .ولما

كانههت مبراطوريههة الىههرب لههم تكتمههل دائهرا توسههعها بعههد ،ف ههد قههرر ال يصههر الةديههد فههى الحههال
( )1وهى المسماه حاليا ة يرا مورشيو

الواقعة فى المحي الهند – المترةم.
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التحول مرا أ ر لى الشرأل فبدأ الحرب رد بروسيا فى العام  ،1806ثم د ل فى صراع
مل روسيا بنن

حدا الصراع التى كان عليهها مهن قبهل مهل نةلت اهر ،ومهن هنها بهدأت المسه لة

الشرقية تطرح ننسها.
وكان سباستيانى بعد أن تمت ترقيت لى رتبة ةنرال قد أُرسل لى استانبول كسنير

لنرنسهها وذلههف فههى العههام  .1806وترك ه ت مهمت ه األساسههية فههى ةههر تركيهها لههى الحههرب رههد
روسيا ،وهو ما نةح في بالنعل؛ حيث ورعت قوات السلطان على الدانوب.
ولكن األسطول اءنةلي

هاةم استانبول ،وقد روينا قصة هذا الحادث فى مورل

آ ر ،على أن سباستيانى اي حالة ايرطراب التى أصابت المدينة فى أع اب هذا التهديد
غير المتوقل ةعل المدينة فى حالهة دفهاع ،فهى حهين ماطهل و راي السهلطان العثمهانى طهوي

فههى الههد ول فههى مناورههات مههل السههنير اءنةليه  .وأحرههر سباسههتيانى رههباطا مههن ةههي

دالماشيا ،وكان من بيهنهم الكهابتن بوتهان  Boutinلي هوم بتحصهين أسهوار المدينهة ،واصه ح
بطاريههات المدفعيههة ،وت ويههدها بالههذ يرا .وبعههد برههعة أيههام عههادت السههنن اءنةلي يههة أدراةههها

مت ه ه هرا ،تنه ههال عليه هها م ههدافل قه ه ع ال ههدردنيل؛ لين ههد اينةليه ه
الرحايال فنى الواقل لم يكن من السهل أن يتح

ه ه ل انس ههحابهم ع ههددا م ههن

ايستي ي على مدينة مثل استانبول عبر

هةوم عسكر مناةئ على نحو ما تصوره اءنةلي .

وحاول اءنةلي ال يام بعمليهة نه ال فهى مصهر ب صهد تعهويض فشهلهم فهى اسهتانبول

الذ ةهرح كبريهائهم ونهال مهن هيبهتهم .ولكهنهم كهانوا فهى ذلهف أقهل حأها مهن بونهابرت؛ ذ لهم
يكن محمد على على استعداد ألن يتنا ل لهم عن هذا البلد .وقام ال نصل النرنسى دروفيتى

بت ديم كل العون لمحمد على وذلف على النحو الذ قدم سباسهتيانى لهو راي البهاب العهالى.

وهكههذا ُهه ِ َم اءنةليه  ،وتكبههدوا سههائر فادحههة ،وقنلهوا لههى سههننهم (سههبتمبر  )1807وهههم فههى

حالة ُيرثى لها .ومنذ ذلف الحين حأى باشا ال اهرا بت دير كبير من قبل اءنةلي .
وأصههبح وارههحا أن أعههداي محمههد علههى هههم ننه

أعههداي نههابوليونل وفههى أههل النأههام

السياسههى ال ههائم آنههذاف كههان توافه المصههالح بينههها يمكههن أن يسههمح ب له نههوع مههن التعههاط
والت قى ،وهو ما كان يمكن أن يإلد

لى نتائج ذات بال ذا ما توافرت ل أروف م ئمة.

ومل ذلف الت ى نابوليون ب يصر روسيا فى تليست ،وذلف بعد موقعة فريديند .ولكم
أثههارت هههذه الم ابلههة يههال المعاصهرين أننسهههم .و ه ل ايسههتعراض العسههكر ل مب ارطههورين

كان ةنود المدفعية يصيحون بحما ل ق يحيا مبراطور الىهرب ! يحيها مب ارطهور الشهرأ ! ق
وكان الةميل مندهشا من هذا المشهد الكبيرل ف ور،ا م سمة بهين مب ارطهورتين قهويتين .ورغهم
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أن ةنههود المدفعيههة كههانوا يمثلههون الحههر اءمب ارطههور ي أنهههم لههم يكون هوا ،س هواي فههى أحههد
الةانبين أم ك هما ،على دراية كبيرا بعالم السياسة ال ارةية ،ولعل صيحتهم الساب ة ةايت
معبرا عما كانوا يتمنون بالنعل .لكن المإلر ين األقل قبوي لهذا ال أر عدوا هذا المشهد قرينة

ممي ه ا ل عتمههاد عليههها فههى ت كيههد ايعت ههاد ب ن ه فههى ق تليسههت ق كههان اءمب ارطههوران ي تسههمان
أور،ا.

ن هههذا التنسههير لههي

صههحيحا؛ ويكنههى لتةنههب اينسههياأ وراي هههذا ال طه أن نتههابل

الوقائل وأن ن أر النصوح .فلم تكن تلف هى اللحأة التى تم اقتسام أور،ا فيهها؛ ذ كهان مهن
المسههتبعد أن يههتم ت سههيمها بههين مب ارطههورين متحههالنين ،كمهها أن معاهههدا تليسههت تبههين بة ه ي

اندفاع مبراطور الىرب صوب الشرأ .وما نود قول فى هذا الصدد نما يتمثل فى ح ي تين

أساسيتين وهمال أن عادا بولونيا تحت اسم ق دوقية فارسوفيا الكبر ق مثلت سدا منيعا أمهام

ط ِرَدت من ةميل المناط التى كانت تحتلها على البحر
روسيا ،والح ي ة األ ر أن روسيا ُ

المتوس (بوشي دو كاتارو – كورفو)ل ذ ن أر فهى م ارسه ت نهابوليونُ ،ب َع ْي َهد توقيعه معاههدا
تليسههت ،عههن اسههتعةال الشههديد لتنري ه السههنن الروسههية فههى البحههر المتوس ه باتةههاه البحههر
األسود أو نحو بحر البلطي .

ومن هذ ذلههف الحههين لههم يكههن هنههاف قههو فههى البحههر المتوس ه سههو فرنسهها...وانةلت ار.

وكان اينشىال األساسى لنابوليون فى ذلف الوقت منحصه ار فهى كينيهة تنأهيم الشهرأ؛ ألةهل

أن ينة بناي اءمبراطورية ،وكان يبحث هناف عن طري يوصل لى الهند ،ش ن فهى ذلهف
ٍ
حينئذ الةنرال قةاردان ق لى فار .
ش ن الناتحين فى ال من المارى؛ ولذلف أرسل
بيد أن الطري العأيم لى بناي اءمبراطورية وللوصول للهند كان دائما عهن طريه

مصهر؛ ولهههذا السههبب لههم تىههب مصههر عههن ذهههن نههابوليون .فههى سههانت هي نه – فيمهها بعههد -

كههان نههابوليون يحههب أن ُيحه ِ
هى فههى ذاكرته ق حملههة مصههر ق .وكههان ي ههول فههى عةابه بههاأل هر
ك
أ
المدرسههة أو س هر،ون ةامعههة األ هههر ق ن ه األكثههر شهههرا فههى الشههر  ،وأن ه قههد أُس ه علههى يههد
ص ه ح الههدينق .وكههان يطيههب ل ه أن يههردد فههى حديث ه كلمههة ق السههلطان الكبيههرق مثلمهها كههان
العلماي واألهالى يحبون أن ينادون ب  ،ليإلكد ب ن حماية [اتباع] محمد كانت مسإلوليت ل ق لو
عاد محمد فوأ األرض ،كان سي ول ل (أ لنابوليون)ل فلتن ل بالةامل األ هر ،ن المنتاح

األول للكعبههة الم دسههة ق .وأيرهها كههان ي ههولل ق أنه سههيعيد مههي د اله من المةيههد للنههاطميين ق.
وذكر أن العلماي طلبوا من أن يتحول عن ع يدت ؛ لكى يساعدون فى الحصول على فتو

تعني ه فههى هههذه الحههال مههن أمههر ال تههان وتسههمح ل ه فههى الوقههت ننس ه بايسههتمرار فههى تنههاول
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ال مر ،شريطة أن ية ل الصدقات والكنارات تباعا وبال در الذ يتناسب مل ذلف .غير أن

لم يكن ثمة وقت ءنةا هذا العمل.

وكههان يطيههب ل ه أن يتههذكر يههوم ايحتنههال بوفههاي النيههل ،وهههو ايحتنههال الكبيههر عنههد

المسلمين ،كما تذكر وصايت لنرنسهى الحملهة به ن يشهاركوا المسهلمين احتنهالهم بكهل ايحتهرام
المناسب ،ومطالبت بالمثل ألهالى ال اهرا ب ن ي الطوا ويشاركوا النرنسيين فى احتنالهم بعيد

الةمهوريههة؛ وأير هها ك ههان يتههذكر ف ههى ه ههذه المناسههبة ب ههالون المنط ههاد الههذ ا تن ههى ف ههى اتة ههاه
الصحراي ،والذ فسر ا تناإله على أن من أةل ايتصال بالنبى محمد ،وأن ذا كان محمد

نبيا من عند هللا فإن بونابرت أهر كرسول من عند محمد .وفى الح ي ة كهان نهابوليون ح ها

ل سمت نبى؛ حيث كان قد أعلن عن مي د مصر الحديثة.

صههو،تها .ومههن وةهههة

وكههان يدهشه فههى مصههر مواردههها ايسههتثنائية؛ ولكههم أذهلته

نأر اصهة كهان ي هدر ب نه مهن السههولة بمكهان أن تطعهم فهى ههذا البلهد ةيشها مهن مسهين
ةنههد  .لكههن لن ه أر مهها كتب ه بش ه ن هههذا البرنههامج ال ارئههل الههذ

طط ه لهههذا البلههدل ق مههاذا

أل ه

الت يل ليتةسد فى رسم لوحة رائعة ت هذ بلهب المهري ! فبنهاي أله

كنيلهة به ن تسهيطر

سيكون ورل هذه الب د الةميلة بعد مسين سنة من الر اي وفى أل حكومة صالحة؟ ن
ههوي

علههى تو يههل ميههاه النيرههان علههى كههل ةه ي مههن األ اررههى؛ وثمانيههة أو عشهرا مليههارات تهوا

()1

مكعبة من المياه التى تن د فى كل عام فى البحر[ المتوس ] يمكن عادا تو يعها على ةميل

األرارى المن نرة بالصحراي فى بحيرا موري  ،وبحيرا مريوط ،والبحر ال الى من المياه،
وصههوي لههى الواحههات وأبعههد منههها لههى السههاحل الىر،ههى والسههاحل الش هرقى ،ودا ههل البحي هرات

المرا ،وكل المناط المن نرة من بهر السهوي

والصهح اروات الواقعهة بهين البحهر األحمهر

يطاليهها ومههن بولونيهها ومههن المانيهها ،سههوف يترههاع

عههدد سههكان مصههر أر،ههل مهرات؛ وسههوف

والنيل .ومل حرار عدد كبير من مر ات رفل المياه وطواحين الهواي لرفل المياه لتةهر
هرو عندئه ٍهذ األ اررههى .ومههل مة ه ي
فههى ال ن هوات ،انط قهها مههن الم هوارد التههى تسههحب منههها فتُه َ
العديههد مههن الهة هرات مههن عم ه أفري يهها وب ه د الة ي هرا العر،يههة وسههوريا وكههذا مههن فرنسهها ومههن
تس ههتعيد تة ههارا الهن ههد طري ه هها ال ههديم بنع ههل ق ههوا الطبيع ههة (س ههيل المي ههاه واس ههتواي التر ههاري )؛
ٍ
عندئذ السيادا على مصر ،وهو ما ي ول لها السيادا على ب د الهندوستان.
وتصير لنرنسا
ق لكنن ههى أع ههرف م هها ُي ههال به ه ن نش ههاي مس ههتعمرا قوي ههة أير هها ل ههن ي ههإل ر م ههن طلبه هها
ايست ل .ومن غير ٍ
شف ،فإن أمة عأيمة مثلما كان حالهها فهى عصهر سي وسهتري وفهى
( )1التوا ل م يا

طول يعادل ستة أقدام – المترةم.
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من البطالمة ،سوف يمكنها أن تىطى هذه األرارى الم نهرا فهى ههذه األيهام بال ارعهة؛ ومهن

ثههم يمكههن لمصههر أن تههدعم بيههدها اليمنههى ب ه د الهنههد ،و،يههدها اليسههر أور،هها .واذا فههالأروف
المحليههة لهههذا البلههد هههى وحههدها التههى يتعههين أن ت ههرر حالههة الر ههاي ،وهههى التههى تح ه عأمههة
المههدن ،فاءسههكندرية سههوف يكههون لههها الرفعههة علههى كههل مههن رومهها واسههتانبول وبههاري
وامستردام؛ حيث سيناد بها ألن تكون على أر

كل [ مدن] العالم ق.

ولنههدن

قوال ههاهرا بعيههدا أيرهها عههن الهنههد ُبعههد بههايون عههن موسههكو .علههى أن سههتين أله
الةنههود يحملههون فههوأ مسههين أل ه مههن الةمههال وعش هرا آيف حصههان ،حهاملين معهههم مههإلن
مههن

تكنى مسين يومها ،ومهن الميهاه مها يكنهى سهتة أيهام ،يمكنهها أن تصهل فهى أر،عهين يومها لهى

النه هرات ،وف ههى أر،ع ههة أش هههر ل ههى الهن ههد ،وال ههى وسه ه قبائ ههل الس ههيخ والمهه هرات ،وال ههى س ههكان
الهندوستان ،المتطلعين بىير صبر لى ع عة الحكم الذ يرطهدهم ق .ق وان بعد مسين
عامهها مههن امههت ف مصههر ستنتشههر الحرههارا لههى دا ههل فري يهها؛ وذلههف عبههر سههنار والحبشههة
ودارفور وف ان؛ ولسهوف تسهت ن

العديهد مهن األمهم العأيمهة تمتعهها ب يهرات الننهون والعلهوم،

و يرات دين اءل الح ؛ واذا يتعين على سكان وس أفري يها أن يتل هوا النهور والسهعادا عبهر

ب د مصرق.

ولم تكن حملة مصر بالنسبة لنابوليون مىامرا فى مرحلة الشباب ةر نسيانها فهى
غمهرا محنه وتةار،ه وأعماله التههى مه حهر بههها ه ل مرحلههة النرههوج؛ ذ ألههت به د النيههل أحههد

األساسية فى فكره السياسى؛ حيث لم تىب عن ق حتى لتعد واحدا من األلىا األكثر ثارا
فى مشروع المذهل الكبير .وهنا يتعين علينا أن نتسايل عن ح ي ة هذا اللى .


III
وصف مصر - 1809 ،حل رموز حجر رشيد – سلفستر دو ساسى واكربال -

األعمال األولى لشامبيليون 1811 /1807

البداية أوي مل لى الهيروغلينية؛ فهى التهى سهتمدنا باءةابهة سهريعا علهى تسهاإللنا.

ف ههد أهههر فههى العههام  1809أول مةلههد مههن كتههاب ق وص ه

مصههر ق والههذ حمههل عن هوان ق

مةم ههوع الم حأ ههات واألبح ههاث الت ههى أ ِ
ُنةه ه َ ت ف ههى مص ههر ه ه ل حمل ههة الة ههي

النرنس ههى ق

المنشههور ب ه مر اءمب ارطههور نههابوليون الكبيههر .وت هوالى نشههر المةلههدات بههين عههامى  1809و
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 1822والتههى بلىههت عش هرا مةلههدات،
تمام نةا طبل الكتاب.

فهها لمةموعههة األطههال  .ولههم يع ه

واشتمل المةلد األول علهى مها يلهىل وصه

ينكري ه ق؛ -وص ه
ننس ؛  -وص

ة يهرا فيله التهى أنة هها ق ميشهيل أنهج

أس هوان والش ه يت له ه ق م .ةومههارق؛  -وص ه

أومبو

ة ي هرا لننتههين للمإلل ه

ورواحيها لهق م .م .شابرولق و ق م .ةومارق ورو ييرق؛  -وص

اعث ههار ال ديم ههة يدف ههو ل ه ه ق م .ةوم ههارق؛  -وصه ه

ارئ ههب الك ههاب أو التيه ه لكبي ههر مهندس ههى

الكبههار والةسههور المههدعو ق م .سههانت – ةينههي ؛  -وص ه
وص ه

نههابوليون ليههر

عههام لطيبههة ،وبصههنة اصههة

مهها هههو تحههت أرض مدينههة طيبههة ل ه ق م .ةومههار ق؛ -ووص ه

م ههابر الملههوف له ه ق م.

كوتا ق .وأحدث هذا اءنةا العةيب منذ نشره حركة حياي لمصر ال ديمة.

وأعرب نابوليون عن ت ديره وررائ بما أم هل ق ن ة لت قرر ب ن لهي
فههى تحويههل عائههدات هههذا المإلل ه

ثمهة نيهة

لههى ال انههة العامههة ،وانمهها يههتم توأينههها س هواي فههى تشههةيل

الننههون أو فههى فههادا المةمههل العلمههى ،والمكتبههة اءمبراطوريههة وحدي ههة النباتههات .وأن ق و يههر

الدا ليههة سههي ترح تو يههل عائدات ه فههى التشههةيل وفههى توأي ه
لصالح أولئف المتعاونين فى نةا هذا المإلل

حصههة مههن المبههالغ ب ههدر %5

ممن ساحوا وةابوا مصهرل فسهوف يسهت طل

 % 5التى ست صح لذلف عند تمام عمل الكتاب ق.

ويةرن هها ه ههذا مباشه هرا ل ههى د ارس ههة ق حة ههر رش ههيد ق .فن ههى الع ههام  1802أب ههد و ي ههر

الدا لية المواطن شابتال  -بناي علهى أمهر صهادر مهن ال نصهل األول دون شهف – ندهاشه

من أن هذه الدراسة لم تنة بعد ،ولذلف أرسل لى سلنسهتر دو ساسهى نسه ا عديهدا ب بهار
هههذا الههن

المسههةل علههى الحةههر .وكههان سلنسههتر دو ساسههى قههد رد عليه ب طههاب مشهههور،

ورح ل في أبحاث والعوائ التى تواةه قائ ل ل ق أن ر،ما مل وةود شه ح محنهف فهى

اللىههة ال بطيههة يمكههن أن تثمههر نتههائج تتةههاو أبحاث ه ق .وبعههد قليههل أعههرب عههن اعت ههاده ب ن ه
استطاع فف شنرا كلمتين ق بطلميو

ق وق ايسكندرق.

وتههم نشههر هههذا ال طههاب المرسههل لههى الم هواطن شههابتال .وسههرعان مهها ةههاي الههرد لههى

سلنسههتر دو ساسههى مههن قبههل ج .د .اك هر ، ،السههكرتير ال ههديم ألوصههياي ملههف السههويد ،ومثههل
سلنستر دو ساسى كان اكر ،يعمل أستاذا للىة العر،ية بمدرسة اللىهات الشهرقية الحيهة .ف هد

أ طههر اك هر،

ميل ه ب بحاث ه الدقي ههة ،رافر ها ق هرايا سلنسههتر دو ساسههى لكلمههة قاءس هكندرق،

ومرةحا قرايت لكلمة ق بطلميو

ق ،واقترح علي حروفا أبةدية شب كاملهة ت ريبها .وكهان دو

ساسى م تنعا ت ريبا ب رايا اكر ، ،فشةع على مواصلة ت ديم م اعم فى هذا الصدد.
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وكههان شههامبيليون آنههذاف فههى سههن العاش هرا؛ ذ ُولههد فههى العههام  .1790ومنههذ التحاق ه

بمدرسههة الليسههي فههى ق ةرونو،ههل ق( )1كههان شههىوفا بد ارسههة اللىههات الشهرقية .وفههى العههام 1807

قدم لهى ةمعيهة الننهون والعلهوم بةرونو،هل د ارسهة حهول الةىرافيها ال بطيهة لمصهر .وبعهد ذلهف
بعههامين توةه لههى بههاري

مدرسههة اللىههات الشهرقية ،ثههم عههاد لههى ةرونو،ههل فههى

ليتههابل درو

العام  ،1809ك ستاذ مساعد فى التاريخ بكلية اعداب .وكان قد أهر فى تلف السنة المةلد
األول من كتاب وص

مصر؛ واست دم شامبيليون لوحات الكتاب ونشرها ،وفى األول مهن

ش هههر م ههار  1811أه ههر المةل ههد األول م ههن الكت ههاب تح ههت عنه هوانل ق مص ههر تح ههت حك ههم
النراعنة ،أبحاث حول الةىرافيا والدين واللىة والكتابات وتاريخ مصر قبل غ و قمبي ق.
شامبيليون دليله فهى ن ه

وفى م دمة هذا المةلد التم

حةهر رشهيد .ق فههذا األثهر

الهام كما ُي ال هو مرسوم لكهنة مصر يمنح التشرينات الةليلة لى الملف الشاب قبطلميو

العأههيم ق .وهههذا المرسههوم مكتههوب بالهيروغلينيههة ،و،لىههة وكتابههة الحههروف األبةديههة المصهرية،
وباللىة اءغري ية.

واستم ار ار لدوره قام سلنستر دو ساسى بنشر أول رسالة حول النح المصر

المسةل على هذا الن

دراسة هذا الن

 ،وهذه الرسالة سوف تكون منيدا ةدا لكل أولئف الذين رغبوا فى

 .وكان اكر ،مهتما باللىة ال بطية أحر فيها كثي ار من النةاح وقد حاول

ت ديم قرايا وترةمة للنصوح المصرية المسةلة على ذلف الن

ايصط ح اللىو للنح األ ير بالن
المتعين أي تإلد بنا هذه اللىة سو

 .و،يحن بوروح ق أن

هو لىة قديمة عند المصريين .واذا كان من

لى معرفة ط و

العبادا وكتب مإللنة عن الشهداي

والتى تمثل فى الواقل األعمال الوحيدا ت ريبا المكتوبة باللىة ال بطية ،فإن دراسة هذه اللىة
بالنسبة لنا لن ت دم سو فائدا محدودا ةدا؛ ولكن ذا نأرنا ليها كلىة فى حد ذاتها،

فسوف تةعلنا على دراية ب رايا الم طوطات المصرية التى تملكها مكتبات م تلنة فى

أور،ا ،ومن ثم فإن هذه اللىة ر،ما تإلد بنا لى ترةمة الهيروغلينيات والتى من المنترض

أن يكون لها ع قة ما باللىة ال بطية .ولي

فى ك منا هذا أ تناقض .ونشير فى النهاية

لى أن معرفة الدين والع مات والرمو وط و

المصريين تتوق

على دراسة هذه اللىة

التى ست دم ،منذ هذه اللحأة ،مل كل هذه النوائد ،فتحا ةديدا  -ذا ةا لنا ال ول -
لميدان دراسى ةديد سيكون على أر

اللىات التى يهتم بدراستها العلماي ق.

( )1ةرونو،لل اسم مدينة فى فرنسا فى ةبال األلب ،ت ل فى الةنوب الشرقى لنرنسا – المترةم.
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ولم تكن هذه سو البداية ،ومل العمل على آثار الكرنف مثلما على الن و

ةرت م ار،ات [ ن و

] كليوبات ار وبطلميو

والتى توصلوا من

ننسها،

لها لى األبةدية الكاملة

للىة الهيروغلينية وحل كل لى الهيروغلينيات .ولكن ذلف لم يتم ي بعد أكثر من عشر

سنوات؛ حيث ةاي طاب شامبيليون لى ق داسي ق فى العام 1822؛ ومن ثم لم يع

بونابرت هذه اللحأة التى انبث فيها النور ب وا على كل مارى مصر منذ أر،عين قرنا
لت .على حين عاشها محمد على الذ

بنرل هذا ايكتشاف تعاأم وعي بطموحات

ووعي بمةد ب ده الذ ي ي ارن سواي فى المارى أو فى المست بل.


IV
اإلنجليز فى مالطة  -إمداد مالطة من خالل مصر – دروفيتى وسان مارسيل – قضايا

الحصار :قضية علم القدس؛ قضية سفينة روا – دو روم؛ قضية سفينة شاه علم -
قوائم الواردات والتصدير باإلسكندرية

وكان نابليون حتى ذلهف الوقهت منشهى  ،مباشهرا لهى حهد كبيهر ،بهالحرب والسياسهة،

تمامهها مثلمهها كههان الحههال مههل محمههد علههى ،وكههان هههذان المةههاين(الحرب والسياسههة) أكثههر مهها

أثار اهتمام المإلر ين .وعلى حين كانت دراسة مصر ال ديمهة قهد بهدأت تسهتحوذ ت ريبها علهى

كهل مةهال العلهم النرنسههى ،كهان الشهىل الشههاغل ل نةليه كينيهة تح يه السهيطرا علهى البحههر
المتوس .
واذا اسههت دمنا أسههلوب ال ههدماي يمكههن ال ههول ب ه ن نةلت ه ار غرسههت آنههذاف شههوكة ل ه

البحههر (نبتههون) فههى ص ه را مالطههة .وهنهها تحديههدا كانههت بدايههة صههنحة ةديههدا فههى تههاريخ هههذه
الة يرال فمنذ ال رن الساد

ال ههدي

عشر كانت الة يرا قد وقعت بين يهد فرسهان ايسهبتالية اتبهاع

يوحنهها بال ههد  ،حيههث كانههت آ ههر مع ههل فههى العههالم المسههيحى تصههد للىه و التركههى

وءرهاب قراصنة البر،ر بشهمال فري يها .وصهارت الة يهرا ،منهذ ذلهف الحهين ،لهى ةانهب ةبهل

طارأ ،تمثل حل ة أساسية فى سلسلة الحل هات التهى مهن

الهند.

لهها شه ت بريطانيها طري هها لهى

ومل ذلف كانت تلف السلسلة هشة؛ ذ لم ي بل نابوليون ،السيد على كل من سبانيا

وايطاليهها ،والحلي ه

للدولههة العثمانيههة ،بوةههود بريطانيهها علههى هههذا الطري ه  ،وكانههت أسههاطيل

بطولههون مسههتعدا علههى الههدوام ل ق ه ع صههوب ص ه لية أو كورفههو ...أو مصههر .أيرهها كانههت
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عملية ت ويد مالطة بالمإلن يمثل مشكلة أساسية ومع دا بالنسبة لبريطانيهال ذ كانهت سهواحل

بحر المان

بالبحر المتوس  ،والطري الطويل والشاأ ،وكل سواحل سبانيا ،ةميعها كانت

تحت نيران مدفعية ال راصنة النرنسيين.
ومن ةانهب آ هر ،كانهت روسهيا منهذ معاههدا تيليسهت منرهمة لهى قه اررات الحصهار

ال ار  .وكانت مراي الدردنيل مىل ة فى وةه التةهارا اءنةلي يهة ،وذلهف علهى األقهل حتهى
بدي الس م األنةلو -عثمانى فى العام  .1809وحتى ذلف الحين لم تكن اءنةلي ية بمالطة
تعتمهد ،سههو بدرةههة رههعينة ،علههى مهها كانههت تتيحه الأههروف الطارئههة والمناةئههة فههى تىطيههة

احتياةاتها من المإلن .فمن أين تةد على كل سواحل البحر المتوس َم ْن يرمن لها الت ود
بالمإلن؟ وهنا كانت مصر هى البلد الوحيد الذ كان يمكن فعل ذلف.
وبالنعل أهر آنذاف الترامن ايقتصاد

والسياسى بين اءسكندرية ومالطة،

ويمكن ال ول دون مبالىة أن كان أحد العوامل األساسية للتنوأ اءنةلي

فى تلف اللحأة

العصيبةل ف د مثلت مصر صومعة غ ل لمالطة؛ ولم يرفض محمد على بيل محاصيل
ءنةلت ار؛ ف

بلد آ ر كان يمكن أن يبيل ل محاصيل ؟ وأعطى األفرلية فى تصديرها

لمالطة عن استانبول؛ ولطالما اشتكى السلطان م ار ار من ذلف .ولكن نةلت ار كانت تدفل
بطري ة ةيدا وبسعر أعلى من استانبول .وأفاد الباشا من حاةة بريطانيا للى ل ب يادا

الرسوم لى أقصى حد والتى يحصل عليها من حركة التصدير .وقد أورح له ق دروفيتى ق
هذا األمر بصراحة شديدال ب ن ي يمكن أن يرفض بيل حبوب ءنةلت ار؛ ألنهم سيحاولون

أ ذها بال وا الىاصبة ،وأن على استعداد ءقامة ع قات واسعة مل فرنسا ،وأن ي ح

فرنسا بتعرينة ةمركية أقل ارتناعا ،ولكن عدد السنن النرنسية التى نراها دا ل الموانئ

المصرية قليلة .وأن من الحماقة أي ينته هذه النرصة لملي
الباشا نبيها فطنا ،والذهب اءنةلي

ينت المالية .واذا ف د كان

الذ تحول بكثرا فى م ايرت بالحبوب المصرية كان

هو العنصر األول فى نأام المالى الذ سيكون بدوره العنصر األول فى قوت .
وصارت الحركة الكبر لسنن التةار تنطل

والمإلن؛ لي

من اءسكندرية ،حاملة الحبوب

ءعاشة مالطة وحدها فحسب؛ وانما أيرا لص لية والةيو

اءنةلي ية فى

البرتىال ،ثم ءسبانيا .وعلى هذا النحو شاركت مصر بشكل مباشر فى المباراا والمنافسة
الكبر بين فرنسا وانةلت ار .بيد أن ذلف لم يكن فى مصلحة فرنسا التى كانت مصلحتها
الحيوية فى كسب تلف الحركة التةارية الكبيرا التى كانت تدعم وتع

من يوم لى يوم قوا

منافستها نةلت ار .على أن عبر وك ي قناصل نابوليون ،فى هذا الموقل الذ يحتل أهمية

كبر  ،سوف يتمكنوا من ورل الم ط

األول لتلف المعركةل فه قدروفيتىق فى ال اهرا
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وقسان  -مارسيلق باءسكندرية كانا قد تبوأ بةدارا موقعا استثنائيا فى مصر .ويمكن ال ول
لهما الشرف والمةد الكبير.

ب ن المراس ت التى ننشرها هنا فى هذا الكتاب سوف تح

ل د كانا هناف بمنردهما يراقبان مدا تحرف البحرية اينةلي ية ،وذلف برغم أنهما لم

يكلنا فى الىالب ب ية تعليمات فى هذا الصدد ،ودون أن يتوافر لديهما أ أ بار أ ر حول

السنن البحرية المنطل ة من مالطة .ولم تصدر ليهما التعليمات ال اصة بالحصار من قبل

حكومتهم ي مت ار؛ وكانا لديهما شعو ار دائما بال ل

من فشاي م اصد اءمبراطور

(نابوليون)؛ فايقتراحات التى كان يلح محمد على على طرحها عليهما كانا ي يعرفان بماذا
ُيةيبان بالرد عليها؛ ومن هنا فمراس تهما كانت مشوبة فى مةملها بالثىرات.
بيد أن مراس تهما ت دم ،مل ذلف ،على نحو ما سنر  ،فائدا كبيرا .ف د عرفا أن

ينهما وأن ي د ار أهمية الموارد ال راعية لمصر ومست بلها التةار  .وذات يوم أرس

بذرا

ال طن و،ذرا أ ر لشةرا النيلة ،وقاما بم حأة فيرانات النيل ،وعرفا أن يعررا تنصي

لكل النتائج المترتبة عليها.

وبش ن التعليمات الواردا من باري

كان سان مارسيل يرسل على ٍ
نحو منتأم قوائم

الم حة والتةارا ،وأرسل فى نهاية العامين  1810و  1812قوائم الواردات والصادرات،

والتى كانت دون شف مدهشة تمامال ف د كانت هذه ال وائم تشكل مساهمة أساسية فى
التعري

بالتاريخ ايقتصاد لمصر فى بدايات نهرتها .وقناصلنا اليوم سيةدون فى ذلف

نماذج مهمة وسيةد شباب ط بنا فيها وثائ ثمينة.
ولكن ةهودهما راعت سد

و اصة بسب شئون الحصار .وكانا يو عان على

التةار أصول التصاريح التى لم تصلهما نماذةها ي بصورا مت رال وهذا ما سبب الري

لحامليها فى مارسليا .فنى الح ي ة لم ينهما بصورا سريعة نأام التصريحات؛ ومن ثم لم
يستطيعا سو تدوين عيوب هذا النأام .على أنهما أ يتابعان تدوين الحوادث من كل

نوع.

ووصلت سنينة البويكر يرو

La polacre la Rose

()1

لى مرسى ميناي

اءسكندرية فى يوم  18يونيو من العام  ،1808وذلف تحت علم ال د ( .)2وكانت السنينة

قادمة من مالطة ،حاملة على متنها برائل نةلي ية .وعلى النور قام سان مارسيل ،بوصن

نائب ال نصل النرنسى ،بورل شحنة السنينة تحت الحراسة؛ فوف ا ل متيا ات كانت فرنسا
( )1سنينة تةارية أشرعتها من قطعة واحدا بشكل مر،ل  -المترةم.

( )2ال د ل تعنى هنا مالطة حيث كانت الة يرا تحت حكم فرسان ال دي
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يوحنا بال د

 -المترةم.

قائمة بحماية كل ما هو تحت علم ال د  .ولم تكن هذه العملية بسيطة؛ ف د استىرقت وقتا

طوي ؛ حيث كانت بالىة التع د .وكان من الىريب ،دون شف ،أن يتم تحت علم ال د ،
المحمى من ةانب فرنسا؛ حماية برائل نةلت ار الواقعة فى حالة حرب معها .ولكن هل ما

كان بةمل علم ال د

ي يتعين اعتباره ةهة محايدا؟ وهل كانت حماية فرنسا قاصرا عليها

وحدها؟ وهل ص حيات السلطة ال نصلية تصل لى حد المصادرا؟ وهل كان الحصار
ال ار قاب

ألن يمتد تطبي

على أرض مصر؟ ألن هذا األمر بالنعل يتعل

اقتصاد  ،ومحمد على يحكم الب د حكما مطل ا ،ومن ثم فهو لي

مل ما ب

بما هو

اتناقية فى

هذا الصدد تتعل بنرنسا.
ون ل األمر لى استانبول؛ حيث تد ح ل فى هذه المس لة بصرامة وح م ال ائم

باألعمال النرنسى م .دو يتور مو،ور

()1

األمر؛ مطالبا الباب العالى ب ن يإلكد على

امتيا ات فرنسا السارية على موانئ الشرأ ،وذلف بتطبي ها على هذه المس لة ال اصة .على

أن لم يحصل على تسوية مررية لألمر؛ ذ أن الباب العالى ت لح من الموق

بإصداره

أم ار ي رى بمصادرا البرائل المحتة ا ،وذلف بحةة أن الدولة العثمانية فى حالة حرب

نةلتر ،كما منعت اءع ن عن موقنها فى هذا الموروع.
ا
رد

ومن ةهة أ ر كان السائد آنذاف فى مناط الننوذ النرنسى عدم اين ياد لرةال
الدين .و،رغم المعاهدا البابوية ي أنهم لم يىنروا ل مبراطور ط ق للحريات ،التى كانت
فى واقل األمر كبيرا ،ولم يىنروا ل كذلف طاحت بالكرسى البابو  .ومن هنا أثار األب

ايرميننةيلد  Ermenengildeص با باءسكندرية بنشره قرار الحرمان الصادر رد نابوليون،
وذلف عندما احتل األ ير روما ورفل البابا بيو السابل عن كرسى البابوية.

وكانت أعمال ال رصهنة تحهت كهل األعه م تهداهم رهواحى اءسهكندرية بشهكل معتهاد
ومتكرر .وكثي ار ما كانت النرح تتاح بها لمثل تلف الممارسات .وكانهت الىنهائم تبهاع دا هل

الميناي.

واقتاد قرصان من نابولى فى العام 1811غنيمت التى ةاي بها على متن سنينة لو

رو دو روم لى اءسكندرية .غير أن ال نصل اءنةلي

اعترض عملية بيل الىنيمة .وكان

ل ه ق سهان مارسهيل ق حه ةبايهة رسهوم علهى ايهرادات البيهل .وهنها تهد ل الباشها لحهل المشههكلة؛
ولكن مراعاا ءنةلت ار ودون أن يثير فى الوقت ننس غرب فرنسا ،قرر أن يرفل األمر لهى

سنير لنرنسا لد الباب العالى باستانبول ،انأر
ا
( )1ننهم من مراس ت سان مارسيل أن قيتور مو،ورق كان
على سبيل المثال عنوان الت رير رقم  - 13المترةم.
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اسههتانبول .واسههتىرأ النأههر فههى المشههكلة كههذلف مههدا طويلههة .وكههان البههاب العههالى قههد ع ههد فههى
ذلههف الوقههت س ه ما مههل نةلت ه ار .ولههذلفُ صه ِهد َر فرمههان موقههل مههن السههلطان بمنههل بيههل غنههائم
ال ارصههنة فههى ةميههل م هوانئ اءمبراطوريههة العثمانيههة .وكههان هههذا النرمههان فههى صههالح نةلت ه ار،
وحمههل ق ارصههنتهم غنههائمهم لههى مالطههة التههى كانههت تحههت حكههم بلههدهم ،فصههاروا يبيعههون بههها

أس بهم من ال رصنة .على حين واة نأهرائهم ال ارصهنة النرنسهيين صهعوبات فهى تصهري
أس بهم .وكانت السنينة لو رو دو روم ننسها قد تم أسرها دا ل مياه قبرح.

وتةاو ت تلف المشك ت بالنعل المحي الواسل للبحر المتوس ل ف د امتدت لتشمل
البحر األحمر والمحي الهند  .وكانت تةارا بن ُم ا معررة فى الوقت ننس لل طر؛ من
ةراي غارات البدو وأيرا بسبب استعدادات محمهد علهى للحهرب رهد الوههابيين .وكهان ق بهن

المستعمرات ق ،أو كما ي ولون قالبن األمريكىق و اصة قالبن الب ار يلىق ،يصل بكميات كبيرا
ومهمة لى البحر المتوس تحت أع م انةلي ية .ويمكننا أن نطل على ذلف ق أ مة ُم ا ق؛
والتههى دامههت لههبعض الوقههت .علههى أن محمههد علههى مههن ه ل سههيطرت علههى المههدن الم دسههة
(الحةا ) استطاع أن ينهى هذه األ مة وأن يعيد النشاط التةار لى البحر األحمر.
ويبههدو أن التةههار العههرب ،و اصههة تةههار الههيمن ،كههان لهههم أيرهها ،فههى ذلههف الحههين،

التنوأ فى مةال تةارا المحي الهند ل نهاية فترا طويلة من الر هاي ،وقبهل قامهة ايحتكهار
التةار ال اصر ت ريبها علهى نةلته ار .ل هد عهانى التةهار العهرب أيرها مهن حالهة الحهرب التهى

أ ذت طابعا عالميا.

وسوف ن ه أر فيمها بعهد حهول مسه لة سهنينة شهاه عهالم ،سهنينة ُم ها التهى تهم ايسهتي ي
عليها ومصادرتها على يد قراصنة فرنسيين من ة يرا فرنسا ( )1التهى كهان المنتنعهون بهها قهد

أطل هوا عليههها ،بههالمعنى الحرفههى ،عههر ق ة لت ه المعأههم السههلطان بونههابرت ق .وكانههت هههذه

المناداا تسمل فى الوقت ننسه هنهاف؛ حيهث تل هى الةنهرال ديكهان أمه ار بم ارعهاا ةانهب التةهار
العرب بشكل اح.

فما نوع تلف المعركة واسعة النطاأ التى استطاع نهابوليون مهن

مرا أ ر  ،ب ار وبح ار؟ والمإلكد أن نابوليون كان مهموما ومشىوي بهذا البلد.


()1مورشيو

اعن – المترةم.
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لهها بلهوغ مصهر

V
سر نابوليون  -االستعدادات الجارية بطولون إلرسال حملة جديدة على مصر

 - 1811/1808قرار مجلس الشيوخ بتاريخ  17فبراير - 1810مهمة نيرشيا فى
سوريا ومصر؛  -مهمة الكولونيل بوتان فى مصر وسوريا
وعلى ذلف فلي

ثمة ما يثير الدهشهة ذا مها حاولنها التعهرف علهى ق سهر نهابوليون ق

وهو الموروع األول من بين الموروعات المطلوب معالةتها هنا .وسر نابوليون ل ةاذبية
اصة ،ذلف السر الذ أل فى نطاأ الحلم .كان مإلث ار للىايهة مثهل كهل شه ي مى ٍهر ةهذاب

لهم يكتهب له أن يكتمههل .ن التعهرف علهى هههذا السهر سهوف يسهاعدنا كثيه ار علهى اقتحهام هالههة

األسرار الم دسة التى كان نابوليون يحب أن يحي ننس بها؛ كيما ُي رل ل الكثيرين على
نحو ما ُي ال .ألن فى هذا أيرا كان لى ا مثل أبى الهول العأيم(.)1
ومنذ صبيحة اليوم التالى لمعاهدا ق تليست ق والكسندر األول يريهد أن يتحهدث مهل

نههابوليون عههن ال سههمة التههى أغهراه بههها مههن قبههل .بيههد أن نههابوليون لههم يههرد أن ي ههوض فههى هههذا

األمر؛ ومن هنا كان تذمر الكسندر ،على أن نابوليون سارع بتهدئته واحتوائه عبهر طهاب
بليههغ مههإلثرل فرسههالت الشهههيرا التههى أرسههلها لي ه فههى اليههوم الثههانى مههن شهههر فب اريههر مههن العههام
 1808أةهد فيها ننسه كهى يةهذب يهال ال يصهر نحهو الطهرأ الموصهلة للهنهد؛ وذلهف بىيهة
رغام نةلت ار على ال روع وايستس م.
وعنههدما ههاب أمل ه  ،عههاد ال يصههر لههى فههتح مورههوع ال سههمة ،وتعههين علههى سههنير

فرنسهها فههى سههان – بطرسههبرج المههدعو ق كوينكههور ق أن يكههون مسههتعدا ه ل برههعة أسههابيل
للد ول فهى المحادثهات .ولهم تنهض ههذه المحادثهات ،ومها كهان ممكنها أن تنرهى لهى شه ي،
برغم أنهما عل ا عليها كثير من األهمية .ولن ل ف

أنهمها اتن ها علهى حتنهاظ فرنسها بمصهر

وسوريا؛ ولكن كان يةب أوي مواف ة بريطانيا على ذلف ...وكذلف محمد على.
ومل ذلف كان يوةد فى العام  1808استعدادات نشطة فى كل موانئ اءمبراطورية

(النابوليوني ههة) ،وبص ههنة اص ههة مين ههائى لوري ههان وطول ههون .وف ههى 13م ههن ش هههر م ههايو يوةه ه

اءمبراطور نابوليون رسالة لى ق دكري ق و ير بحريت  ،تحمل تعليمات مطولهة ،ةهاي بههال ق

لتتههدبر حالههف بحيههث يمكههن أن يتههوفر لههد بطولههون ،فههى األول مههن سههبتمبر ،ثه ث بارةههات

ذات ث ث أسطح ،حاملة  2400رةهل ،وبهارةتين ذات ثمهانين مهدفعا وحاملهة كهذلف 1400
()1كههان أبههو الهههول فههى األسههاطير اليونانيههة ال ديمههة يطههرح ألىهها ويطلههب حلههها للمههارا وفههى حههال عههدم حلههها
ينترسهم؛ ومن هنا أصبح رم ا للى مستعصى على الحل – المترةم.
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رةه ه  ...واةم ههالى الة ههي

 19000رة ههل و  900م ههن النرس ههان يحمل ههون عل ههى  86س ههنينة

م ودا بالمياه التى تكنى الةميل لمدا شهرين ونص

الشهر واألمر ننس للمسهافرين ،وفيمها

يتعل بالميرا فيتم ت ويدهم بما يكنى أر،عة أشهرق .وكان قصهده أن تتحهرف حملهة مهن مينهاي

لوريان لى ة يرا فرنسا (مورشيو ) ،بهدف ترليل العهدو به ن الم صهود التوةه للهنهدل ف هد

كتب اءمبراطور ق أن عا م على رسال ههذه الحملهة ...وفهى الوقهت ننسه س رسهل أسهطولى
من طولون بعشرين أل

رةل يبحرون عبر ليج ترنتو للتوة لى مصرق.

وعاد فى  26مايو ينكر فى شن حملة على الة ائر وص لية ومصر؛ و،ين أن من
المنتههرض تركي ههها علههى مصههرق ولن ه أر ف ه هههذا الههنحل ق أننههى افتههرض ب ه ن تىذيههة البحريههة

الةريات الكاملة،
المطلوبة التى ستدبرونها لألسطول تصل لنحو ستة شهور بالنسبة للمإلن و ا
ولسبعة شهور بالنسبة للب سماط .وألةل التوة لى أبى قير ،سيكون أسطولنا فى حاةة لى

مه هها يكنه ههى تىذيه ههة طه ههاقم رةه ههال األسه ههطول والمسه ههافرين لمه ههدا  45يومه هها ،وأفته ههرض أن ال ه هرقم
سيتراع

من المإلن لرةال األسطول؛ لما يىطى ث ثة أشهر .وسوف ينرغ األسطول مل

المسافرين على شاطئ أبى قير ما يكنى يسهته ف شههر واحهد مهن الب سهماط والميهاه .ومهن

ثم سيب ى لرةال األسطول ما يكنى من المإلن لمدا ث ثة أشهر ،وهذه المإلن تكنى لعهودتهم
لى ترنتو أو للعودا لى طولون .ق

وكان يوةد فى ذلف الوقت حملتان ،األولى ُو ِة َهت رد ة يرا ألبا ق وي ودها العميد

البحر ق الموند ق ،واأل ر على كورفو ،ي ودها العميد ةانتوم ،واأل يرا وفرت لنرنسا موارد

وفيرا وعتاد حر،ى على درةة كبيرا من األهمية (وذلف فى فب اريهر – أبريهل  .)1808واذا لهم

يكن باألمر المستحيل توةي حملة على مصر؛ سواي تم رسالها من ترنتهو أو مهن طولهون؛

ف د كان الأرف الماد فى ذلف الوقت أسهل بكثير من أروف العام .1798

وته ثرت نةلت ه ار ةههدا بتلههف األحههداث ،ومنههذ  26فب اريههر تحههي محمههد علههى علمهها بههها

وبما ورائها؛ األمر الهذ دفهل األ يهر لهى أن يسهارع لهى تحصهين اءسهكندرية بهمهة شهديدا،
لكن ه رفههض المسههاعدا التههى عررههها علي ه اءنةلي ه  .وفههى ذلههف الوقههت وصههل لههى مرسههى
اءسكندرية سنينة الشباف

النرنسيةUn chébec français

()1

تدعى لو سر،ن

le Serpent؛

وكهان

ت ثيرها كبي ار ةدال ف د كانت تعد بمثابة سنينة استط ع ألسطول طولهون ،كمها أنهها أُعتِب َهرت

دلي على أن فى اءمكان ن ول حملة بمصر .ولكن شئون سبانيا ،ثم نشوب حرب ةديهدا
رد النمسا( )1809أد

لى توق

تطور مةر تلف األحداث الكبيرا.

()1سنينة ذات ث ث صو ٍار – المترةم.
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وبعد معركة فاةرام وتىلب على النمسا ت وج نابوليون من بنهة ال ياصهر ،و،ههذا بهدا

وريثا لكل قياصرا روما الساب ين .وفى الوقت ننس أعلن لمةل

الشهيو بلىهة بليىهة بصهنت

هور ق أن دولههة رومهها انرههمت لههى اءمبراطوريههة النرنسههية ،وصههارت مندمةههة بههها ،وأن
مب ارطه ا

مدينههة رومهها أصههبحت تتبهوأ المرتبههة الثانيههة بههين مههدن اءمبراطوريههة .وأن األميههر اءمب ارطههور

يحمههل ل ب ه ويتل ههى التشهرينات والتمةيههد التههى كانههت لملههف رومهها .وأن األبههاطرا بعههد تتههويةهم

دا ههل كنيسههة نههوتر دام ببههاري  ،يةههر تتههويةهم دا ههل كنيسههة سههان بييههر برومهها ،وذلههف قبههل
السههنة العاشهرا مههن حكمهههم ق .فه

معنههى لهههذا التتههويج الثههانى والههذ حههدد اءمب ارطههور ننس ه

تاريخ انع اده فى العام  1813أو 1814؟
ل د أصهبح نهابوليون بعهد انتصهاره علهى روسهيا فهى العهام  1812سهيدا علهى الشهرأ،

تماما مثل يوليو
أوغسط

قيصر عنهد عودته مهن مصهر بعهد انتصهاره فهى معركهة فارسهال ،أو مثهل

عنهد عودته مهن مصهر  -كهذلف  -بعهد انتصهاره فهى معركهة أكتيهوم؛ حيهث صهار

سيدا على الشرأ مثلما ههو سهيد علهى الىهرب ،فنهى ههذه اللحأهة بالنعهل تهم لنهابوليون انةها
ٍ
وحينئذ صار بإمكان أن ينهال تهاج ال ياصهرا الرومهانيين فهى م هر السهلطة
بناي اءمبراطورية؛
بروما التى أةر بها ايستعدادات يست بال .

و،ههدت مكانههة مصههر كبي هرا فههى هههذا المشههروع اءمب ارطههور ؛ ألن ه ي يمكههن تصههور

مبراطورية بدون الشرأ ،ولي

هناف شرأ بىير مصر.

وأصه ههدر اءمب ارطه ههور أم ه ه ار فه ههى  15يوليه ههو  1810ببنه ههاي أسه ههطول ن ه ههل فه ههى البحه ههر
المتوس  .وكرر األمر مرا أ ر فى  17سبتمبر وهو فى دوكري ب ول ل ق ننهى اتطلهل لهى
أن تحيطنى علما بما سيكون علي األسطول ،وقدرا حمولت  ،ومتى تتوافر لد من الوسائل

ما يمكننى من أن أحمل علي لى مصر ،علهى سهبيل المثهال ،مه

فهرأ مهن ال هوات التهى

كههل واحههدا منههها تشههتمل علههى ثمههانى كتائههب ،بحيههث يكههون مةمههل كههل فرقههة  6000رة ه ،
ليصبح مةموع النرأ ال م

 30000رة من المشاا ،لى ةانب  4000رة من س ح

المدفعيهههة والمهندسهههين ،و 6000رة ه ه مه ههن س ه ه ح النرسه ههان؛ ليص ههل ةم ههالى الحمل ههة له ههى
 ،40000فر عن  500عر،ة مدفعية و  2000حصانا لس حى المدفعية والنرسان؟ ق

وعنههد حديث ه بعههد ذلههف عههن أسههطول بولونيهها نةههده ينهههى طاب ه به ه ول ل ق تلههف هههى
طتى لحملة العام  .1812وسوف انتأهر الت ريهر الهذ ستسهلمون لهى فهى المةله

ال هادم،

وأن ه ليتع ههين أن ن ههذ ف ههى ايعتب ههار النتيةههة الت ههى يةههب أن تص ههلوا ليه هها فيمهها ي ههح تل ههف
الحملةق.
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وعاد من ةديد لى نن

الموروع فهى  8مهار 1811ل ق ذا كانهت الأهروف فهى

الع ههام  1812س ههوف تك ههون م ئم ههة ألن نع ههد حمل ههة ل ههى صه ه لية أو ل ههى مص ههر ف ههى البح ههر
المتوس ه  ،فههإننى اتمنههى أن تعههدوا كههل مهها هههو رههرور ءعطههاي أسههاطيلى به ه ق سههكوت ق و

قطولون ق طهابل التهديهد ق .وبعهد أن أسترسهل بكثي ٍهر مهن التناصهيل الدقي هة ،فهى كهل كبيهرا أو
صىيرا ،حول تسليح األسطول وعتاده الحر،ى ءعداده لعملية الن ل انهى أمره ب ول ل ق وي بد

أن عداد كل ما هو ررور لحملة مصهر قهد تهم بالنعهل بطولهون .فلترفعهوا لهى ت ريه ار حهول
نوعية السنن األكثر م ئمة أوي للصعود فهى نههر النيهل وثانيها لهد ول البحيهرات الواقعهة لهى

ةانب أبى قير .ق
ٍ
بشكل ةيد ،وتموينها
ورغم ةهود اءنةلي  ،فإن ق كورفو ق التى تمت السيطرا عليها

وت ويدها بالعتاد باستمرار ،أصبحت ترسهانة ره مة فهى مواةههة مالطهة ،وت هل علهى مسهافة
تماثل بعد مالطة عن مصر .وبات كل ش ي معهدا لمعركهة كبهر  ،معركهة البحهر المتوسه ،

معركة أ ر شبيهة بمعركة النيلل معركة فارسال أو أكتيوم.

وكتب نهابوليون ،فهى 13أكتهو،ر  ،1810لهى و يهر الع قهات ال ارةيهة رسهالة ي هول

فيهههال ق السههيد لههو دوأ دو كههادور فلتطلههب مههن قناصههلى بسههوريا ومصههر أن يكتب هوا مههذكرات

حهول الأهروف الدا ليههة لتلهف الههب د عنهد األول مههن ينهاير .1811وسههيتعين علهيهم أن تكههون
معالةتهم لهذه المس لة فى شكل ت رير سياسى وعسكر ومالى .كما يطلب منهم ،فى األول

مههن يوليههو ال ههادم ،تةديههد تلههف ايسههت بارات ،وفههى األول مههن ينههاير  1812يتةههدد مطههالبتهم
باألمر ننسه ؛ حتهى أكهون ملمها بكهل المعلومهات التهى سه حتاج ليهها فهى تلهف المهذكرات التهى

سوف تنتأم على هذا النحو والتى تتصل بالع قات ال ارةية .ق

وطالههب بشه ٍ
هكل مله ٍهح فههى رسههالت المإلر ههة ب ه  6ديسههمبر التههالىل ق السههيد لههو دوأ دو

كههادور ،لتكتههب رسههالة سهرية لههى قناصههلى فههى مصههر أن ين لهوا لههيكم ايسههت بارات وال هرائ

المنص ههلة بدق ههة ح ههول ايس ههتحكامات والتحصهههينات بك ههل م ههن ال ههاهرا واءس ههكندرية ودميهههاط
والعري  .واكتبوا أيرا لى قناصلى بسوريا أن يرسلوا تناصهيل تحصهينات غه ه ويافها وعكها.
ولتوصونهم ةميعا ب ن يرسلوا تلف الت ارير ايست بارية فى حينها وبكتابة مشنرا ق.

واعتمد نابوليون أيرا ،فى  13أكتو،ر ،مشروع است صاي المعلومات الذ ِكل

ب

السههيد نرشههيا المبعههوث لههى مصههر وسههوريا ،وتعههين علههى هههذا المبعههوث أن ي ههذ فههى حسههبان
م تل

الموق

األماكنل بعكا ويافا ورشيد واءسكندرية وقلعة ال اهرا ق وعلي كذلف ق أن يدر ةيدا
السياسى لم تل

طرف بكل من سوريا ومصر ق.
األ ا
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وكان نابوليون ،فى تاريخ ساب ( 30يونيو) ،قد دعا و ير الحر،ية المدعوق ك رفل

ق أن ق يرسههل ق بوتههان ق قائههد الكتيبههة لههى اءسههكندرية ...وأن يصههغ ل ه الحةههة التههى يسههوقها

بش ن رحلته  ،وأن المطلهوب منه أن يهتمكن مهن اء بهار عهن ح ي هة الورهل فهى اءسهكندرية
وغه ه ا وياف هها وس ههان – ة ههان بعك هها ...وأن يست ص ههى

وال ههاهرا ودمي ههاط والص ههالحية والعه هري

المعلومههات ال اصههة بكههل تلههف األمههاكن ....وأن ي ههدم م حأت ه عههن ال ههو العسههكرية التههى
تحمى تلف الب د ،وفى النهاية علي أن يةمل كل ايست بارات العسكرية والمدنية ق.
ونةههده يثههور غارههبا ،فههى  14أكتههو،ر التههالى ،وذلههف عنههدما كتههب ي ههول ق السههيد لههو

دوأ فيلتهرل أننههى اعت ههد أن الرههاب بسه ح المهندسهين بوتهان قههد توةه لههى مصههر وسههوريا.
ومل ذلهف لهم تحطنهى علمها بتناصهيل مهمته  .وسهواي توةه بوتهان لهى هنهاف مهن أوت ارنهت أو

مههن أنكههون؛ فههإن عليه أن ُي نههى أصههل مهمته كمهها فهمته  ،وأن ينةه المهمههة .ولههيمض كههل
موسم الشتاي وة ي من فصل الصي فى مصر وسوريا على نحو يمكن بعد ذلف من عداد

ت ريههر عههن الحالههة العسههكرية والسياسههية لتلههف البلههدان .ولتوصه به ن يههر قلعههة ال ههاهرا وقه ع

اءسهههكندرية ودميهههاط وسهههان – ةهههان بعكه هها .وأن يعهههرف ب ه ه ن حل ههب ودمش ه ه وايسه ههكندرون

مترمنة فى مهمت الرسمية .ولت ل كل الع بات وي تحدثنى أكثر من ذلف فى هذا األمر ق.
ويرحههل نرشههيا و،وتههان معهها ،وكههل منهمهها فههى ايتةههاه المحههدد ل ه  .ونههذكر مههن بههين
التعليمات الموةهة لى نرشيا ما يلىل
 أنه ه يتع ههين عليه ه أن يعرفن هها م هها ه ههى ال ه هوات الت ههى ت ههوم عل ههى ح ارس ههة األم ههاكن الم تلن ههة(بسههوريا) ،وع قههات الحكههام فيمهها بيههنهم ،والمصههالح ومهواطن التحاسههد والىيهرا التههى تةعلهههم
من سههمين علههى أننس هههم ،ومواق ه

الباش ههاوات والبك هوات تة ههاه البههاب الع ههالى والنتههائج الت ههى

تتم ض عن ذلف بالنسبة لحالة الدفاع وأمن الب د.

 -ويتوةب علي أن يرصد ذات الم حأات بالنسبة لحالة مصر ،وبصنة اصهة مها تعله

برشيد واءسكندرية وقلعة ال اهرا ،باحثا عن اينطباع الذ تركت حملة النرنسيين فى تلف

األمههاكن؛ ومهها هههو اينطبههاع الههذ مهها الههت تحههتنظ ب ه الن بههة مههن الكبههار واألهههالى تةههاه

فرنسهها ،ومهها هههى سههلطة البههاب العههالى هنههاف ،وم ها هههى ال هوات التههى تتههولى الحنههاظ علههى
مصهر ،والهى أ حههد يمكنهها ايعتمههاد علهى ان يههاد و رهوع النهها

فهى هههذا البلهدل ق وحتههى

يمكنههف أن تثههابر وتصههمد رههد كههل الصههعوبات والمتاعههب التههى سههتعترض مهمتههف الكبي هرا

عليف أن تتذكر أنف ممثل لة لت فى تلف الب د ،وقائم باستكمال األعمال الباهرا للةي

والتههى منههها هههذا النههوع مههن األعمههال التههى ي يمكننهها ي أن نوليه اهتمامهها كبيه ار ....ولتت بههل
الح األمنيات التى ن در بها نةاحاتف ،ولتتوة لى مهمتهف بكهل الث هة .نمها أنهت ت هوم
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ب دمهههة ة لت ه ه ؛ وحسهههن طالع ه ه سهههيحميف ق .ال يصهههر وحس ههن طالع ه ه ! ه ه ه ن مث ههل تله ههف

التعبي هرات التههى ت ههال مههن و يههر لههى وكيههل ترههنى فههى الح ي ههة أهميههة اصههة علههى هههذه
المهمة.
وأمكننا أن نتابل ت ارير نرشيا الذ كان فى استانبول فى شهر مايو  .1811ووف ها

ل ول اةتا استانبول لى األنارول؛ وهناف تح
العام ،وبحسب قول ل ق بلغ الورل المإلس

من وةود بإل

شديد وحالة من ايستياي

فى هذا اءقلهيم حهدا تمنهى معه ال طهاع الحرفهى

والرينههى سههيطرا أحههد ال ههو األور،يههة التههى ت لصهههم مههن الطىيههان العثمههانى ومههن عسههكرهم

الىه ه اا ق .ويس ههتطرد ق ههائ ل -أنه ه ف ههى حال ههة هةومن هها عل ههى س ههوريا ومص ههر ،س ههنةد ف ههى به ه د

األنارههول مهوارد وفيهرا والتههى يمكنههها أن تىههذ لبرههل سههنوات ةيشهها مههن  200000ةنههد ؛
وآسيا الصىر ننسهها يمكنهها أن ته ود باألغذيهة ةيشها قوامه مهائتى أله

الباشوات سمحوا بالتموين فإنها يمكنها أن تمد مائتى أل
ووصههل نرشههيا ط هرابل

ةنهد كهذلف ،واذا

آ رين.

بسههوريا فههى ينههاير 1812؛ وكانههت ثمههة شههائعة منتش هرا فههى

الهب د حههول توقههل وصههول أسههطول فرنسههى لههى سهواحل مصههر .وكههان ي طههن عكهها  6000أو
 7000نسههمة ،ولههي

لههديهم سههو دفاعههات بدائيههة مت لنههة؛ وي يوةههد ي حاميههة قوامههها 500

ةنههد  ،لههى ةانههب  500مملههوف مبعثهرين فههى الىالههب هنهها وهنههاف أو غههائبين عههن أمههاكنهم.
وقال أيرا ب ن يافا من السهولة بمكان السيطرا عليها.
ويمكننه ها ان نس ههتنتج مهههن تل ههف المعلومهههات الت ههى ش ههابها روح المةامل ههة أنه هها كانهههت
مستنيرههة فههى المعههانى التههى كههان يتطلههل ليههها اءمب ارطههور؛ تلههف المعههانى التههى تسههللت لههى
رمير الوك ي وحماستهم ،وهذا تحديدا ما نود أن نبر ه هنا.

ول ههم نعث ههر عل ههى ك ههل ت ههارير الكولوني ههل بوت ههان .وك ههان ق ههد حص ههل ،ف ههى  16ن ههوفمبر
 ،1810مههن شههمبانى علههى بطههاقتى مههرور ،واحههدا بصههنت ُمكلنهها بمهمههة لههد قناصههل مصههر
وسههوريا ،والبطاقههة األ ههر بصههنت رحال ه تههاةر .ووصههل بوتههان اءسههكندرية فههى نهايههة شهههر
مايو وفى الحال تن ل مل دروفيتى من منط ة لى أ ر بمصر .وتح

لم يتوق
بشه ٍ
هكل ههاح ب ه ن الباشهها ي شههى مههن عمليههة ن ه ال فرنسههية وأن ه لههي

من أن محمد على

منذ ث ث سنوات عن تحصين اءسكندرية ،ولكن التحصينات ليست قوية .ويحظ

لدي ه مهها يمكن ه مههن

الم اومههة هنههاف .وسههن حظ هههذا األمههر بصههنة اصههة مههل دروفيتههى فههى برقيت ه المإلر ههة فههى
ال ام

من شهر يونيو 1811ل  -ب ن محمد علهى ي يمكنه الم اومهة طهوي سهو بتسهعة

أو عشرا ايف من الةنود ي وم بتو يعهم على السواحل...
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وأن ثمة اعت ادا قويا ساد بين ال وات ب نهم ي يمكنهم م اومة النرنسيين؛ وأن الباشها

ننس م تنل بذلف ةيهدا ،وأنه أعطهى ُةهل عنايته لسه ح النرسهان الهذ يبنهى عليه آماله فهى
تح ي انسحاب يمكن فعل على الساحلين ،سواي مهن ه ل سهاحل العهري لهى سهوريا ،أو
ٍ
استعداد تهام –
عبر الة يرا العر،ية من ل السوي حيث ير،ض أسطول هناف فى حالة
وف هها لم هها ي وله ه  -لمواةه ههة ك ههل الحه هوادث الطارئ ههة؛ وثم ههة طريه ه آ ههر ل نس ههحاب ص ههوب

الصحراي التى توفر ل مل ذلف مكانية أن يبذل قصار ةهده فى حماية اءسكندرية ،حتى
يتمكن من تل ى المساعدات من ال ارج.
وفى الح ي ة لي

ثمة ما يإلكد أن محمهد علهى كانهت تلهف ههى م اصهده؛ ذ أنهها ي

تتن تماما مل ما نعرف عن طبيعة ش صية هذا الرةهل؛ وي كهذلف مهل اعليهة التهى تصهرف

بها مل اءنةلي فى العام  ،1807فى وقت كانت موارده أقل كثي ار مما كان متواف ار لدي فى

العههام  .1811ويكنينهها مهها يحأنههاه علههى وك ه ي نههابوليون ومههيلهم لههى ررههائ فههى تسههويغ
فررية شن حملة فرنسية تالية.

ولههم يكههن محمههد علههى علههى د اريههة بالتعليمههات الس هرية المكل ه

بههها الكولونيههل بوتههان

تحههت صههنة ق تههاةر -رحالههة ق ولههو علههم هههذا الحههاكم بطبيعههة هههذه المهمههة يستشههاط غرههبا.
وكههان بوتههان قههد غرههب بشههدا عنههدما علههم بمههرور حامههل بريههد الم ارس ه ت المههدعو ق قههادر ق

الم صح فى ن ل بريد ة يرا فرنسا ( ،)1وبصعوبة بالىة تمكن دروفيتى من تهدئت .
ول ه ههو أن حمل ه ههة روس ه ههيا دارت عل ه ههى نح ه ههو مى ه ههاير ألح ه ههداثها ،لكان ه ههت قه ه هد ور ه ههعت

اءمبراطور فى ورل يمكن من تنأيم شئون الشهرأ وف ها للشهكل الهذ كهان يحلهم به والهذ

أمكننههها تحديهههد م مح ه ه العامهههة .وعله ههى ذله ههف ف ه ههد انة ه ه نه ههابوليون عنه ههد هه ههذه اللحأه ههة بنه ههاي
اءمبراطوريههة وصههعد لههى تههل الكههابيتول

Capitole

( .)2وهكههذا لههم يحالن ه ال ههدر فب يههت مصههر

لمحمد على.


()1مورشيو

اعن  -المترةم.

()2الكابيتولل هو أحد ت ل مدينة روما وكان ال ادا المنتصرون فى الحروب يصعدون لى معبد ل ةو،يتر

مكاف ا ليتبركوا ب على انتصهارهم .وكهان ههذا ايحتنهال آ هر مرحلهة فهى تكهريم ال ائهد علهى انتصهاره مهن قبهل
الوطن – المترةم.
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VI
هزيمة المماليك" :تالشى استبدادهم"  -الحرب ضد الوهابيين – إعادة فتح المدن

المقدسة  -نفوذ وموارد محمد على – برنامج حكم محمد على

وفههى تلههف اللحأههة ننسههها كههان محمههد علههى قههد نةههح فههى الههت لح مههن المماليههف.

وعندما قام اءنةلي بعملية ن ال قواتهم فهى العهام ،1807أعهادوا اتصهالهم بالمماليهف ،ولهذلف

كههان محمههد علههى فههى موقه

شههديد الصههعوبة .وكههان المماليههف فههى حاةههة لههى هههذه النرصههة؛

ولكن النرصة يمكن أن تتكرر ،وما داموا قهد ألهوا مهدةةين بالسه ح فهى كهل مكهان ،باتةهاه

النيوم أو دا ل صعيد مصر ،فإن سلطة محمد على قد ألت مستهدفة.
ومههن ثههم كههان يبههد أي يتوق ه

عههن م هراقبتهمل ف ههاض معهههم حر،هها اسههتن افية دامههت

لبرل سنوات .وتسمح مراس ت كل من دروفتى وسان مارسيل بمتابعة هذه األحداث ،كمها
ُي ال ،يوما بعد يوما.

ولم يوة الباشا رد المماليف سو تةريدات صىيرا؛ ذ ن لم يندفل لم قاتهم عن

قرب ،وكان ي شى من قوا فروسيتهم؛ ولذلف آثر التناوض معهم .ولما كان لدي الكثير من
المهوارد الماليههة – وذلههف بنرههل مبيعههات قمح ه ل نةليه – ف ههد نةههح فههى أن يشه صههنوفهم
مستمي بعرهم؛ وهم فى الح ي ة لم يواةهوه سو بم اومة الرمال المتحركة.

وفههى لحأههة واحههدا أبههد المماليههف اسههتعدادهم ل ستس ه م ل ه  ،ش هريطة أن ي طعهههم
حصة من أرارى الصعيد ،بيد أن آثر أن يب يهم مع بال اهرا؛ وذلف ألسباب م تلنة ،ي تى
فى م دمتها على وة ال صوح عدم رغبت فى تة ئة مصر .ومهن هنها بهدأت المواةههات
بينهما على طول نهر النيل ووف ا للنيران كانت هذه المواةههات أقهرب للن ههات العسهكريةل
ذ كان يتحكم فى هذا النوع ال اح من العمليات العسكرية المنا وطبيعة األرض.

والحال أن المماليف كانوا يبحثون عن مسهاعدا ارةيهة؛ ووف ها ل طهاب شهاهين بهف
الذ ن لناه ،يستنتج ب نهم كانوا فى حالة اتناأ مل اءنةلي .
وعلههى حههين غنلههة مههنهم حشههد محمههد علههى رههدهم ،فههى أغسههط

 ،1810وحههدات

عسكرية كبيرا أن لت بهم عند مدا ل النيوم ه يمة سهاح ة ،كبهدتهم سهائر فادحهةل ل هد كهان

قه ارره المنههاةئ ب ههوض تلههف المعركههة ق هرار تههاري ى لههي

فههى تاري ه فحسههب ،بههل فههى تههاريخ

مصر كلها؛ وسارع بعدها يعلن لدروفيتى أن الطىيان المملهوكى أصهبح فهى النهايهة أثه ار بعهد
عين .وسرعان ما طلب المنه مون التناوض وايستس م؛ لي يم غالبيتهم بال اهرا؛ فيما تراةل

البعض منهم لى مناط ننوذهم بالصعيد.
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واعت ههد محمههد علههى أن باسههتطاعت – عندئه ٍهذ  -أن ينشههىل و،هههدوي تههام بشههن حملههة

على الة يرا العر،ية والتى ط لها منذ فترا طويلة ،وتوة بننس لى السوي

حتى يعةل

من استعدادات الحملة .بيد أن اكتش  ،على نحو ما ورح ل  ،أن ثمة رسالة مشبوه بين

المماليف وأعدائ ال دامى (اءنةليه ) الهذين توقنهوا عهن محار،ته  .وعهاد علهى أثهر ذلهف سهريعا

لههى ال ههاهرا ،بحةههة ت أرس ه لحنلههة أعههدها ألبن ه طوسههون باشهها الههذ عهههد لي ه ب يههادا ال هوات

الموةهة للة يرا العر،ية .ودعا المماليف لحرهور الحنهل ،وةهايوا لهى ال لعهة ،بىيهر حهذر أو
ارتياب ،وهم يرتدون أ هى م بسهم الرسمية .وسرعان ما تمت مهذبحتهم عهن آ هرهم (وذلهف

فى األول من شهر مار .)1811
بيههد أن ه كههان مهها ي ه ال ثمههة قل ه ممههن ب هوا مههنهم بالصههعيد؛ ولههذلف وة ه ابن ه الثههانى

ابراهيم باشا لمحهار،تهم ،وكهان الحهظ حلينه ؛ حيهث تمكهن مهن حه ل السه م بر،هوع الصهعيد.
وكههان اب هراهيم فههى الوقههت ننس ه مكلنهها بههإدارا ال ينههة العامههة للههب د ،وهههو الميههدان الههذ أداره

ٍ
وبكثير من الحما  .ودعاه والده ليكرم بالتشرينات ،و،ينما كان الباشا بال هاهرا كهان
بكنايا
أ ر فلول المماليف يةر تصنيتهم فى سنا (وذلف فى شهر مايو .)1812
وهكذا ع حم الس م ليصبح محمد على ،منذ ذلف الحين ،سيدأ على كل ر،وع مصهر.
ولم يعد ثمة قل من احتمالية التعرض لى و أور،ى؛ وذلف بعد أن تهورط نهابوليون فهى وسه
روسيا؛ واذا بات الطري معبدا أمام محمد على ليكهر كهل قوته فهى حملته رهد الوههابيين
بالة يرا العر،ية.

وما يمكن أن ن ول هنا بش ن الحركهة الوهابيهة أنهها حركهة نشه ت فهى مركه الة يهرا

العر،يههة عنههد منتص ه

ال ههرن الثههامن عشههر ،وتحديههدا فههى نةههد؛ وكههان تههذرعها باسههم محمههد

وال لناي العرب ال دامى العأام بمثابة رد فعل رد الهيمنة التركية.

وسرعان ما انتشرت دعهوتهم بهين قبائهل الة يهرا العر،يهة ،ليشهكلوا نحهو العهام 1803

ةيش هها كبيه ه ار قوامه ه  80000رةه ه  .وتمكنه هوا م ههن تح يه ه انتص ههارات كبيه هرا عل ههى الباشه هوات
العثمانيين الذين أرسلتهم اسهتانبول لل رهاي علهيهم .واسهتطاعوا بنةهاح د هول مكهة فهى شههر

أبريل من العهام  ،1806وكهان لههذا الحهدث دو كبيهر فهى العهالم ايسه مى .وقهد ةهاي علهى
لسانهم ق اقترب الوقت الذ سنر في العرب ةالسين على عر ال لناي ،فمنذ وقت طويل
ٍ
محتل غاصب ق.
ونحن فى وهن ورع تحت حكم
وكان وقل األ مة شديدا على األسرا العثمانيةل ف د تنب ت السلطنة بكل النتائج التى

سههنراها هنهها تحههدث تباعهها .ولههي

غريبهها أن السههلطان ننس ه كههان مههننع ومت ه ث ار للىايههة مههن
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تطورات الموق  .وكان لد محمد على ةي

قو ؛ وهو يتل ى من السلطنة ق سينا وقنطانا

ق كع مة على تكلين بالمهمة التى ُعهدت لي والتى ترمى لى استعادا السيطرا على المدن
الم دسة المتمردا .وهدد السلطان ب ن يرسل ةيشا آ ر تحت قيهادا باشها دمشه لهى الة يهرا
العر،يههة ،وهههو مهها لههم يكههن لمحمههد علههى ليسههمح بحدوث ه ؛ فهههو ي يحههب أن تسههتعيد السههلطنة
ننوذها على الساحل اع ر من البحر األحمر على يد آ رين سواه؛ كما أن كان ي يهود أن

ير فتنة الوهابيين تنتشر أكثر من ذلف لتمتد لى ال اهرا واءسكندرية.
وأصههبح بإمكههان محمههد علههى ،بعههد ت لصه مههن المماليههف ،التنههرغ لهههذه المسه لة بكههل
همة ونشاط ،وبالح م والمنهةية التى كان يتبعها فى كهل مشهاريع  .وههو يت هذ مهن السهوي
أساسا لحملت التى يمكن ال ول بإنها ُن ِأ َمت بشكل علمى؛ وكان ذلف بمثابة مي د ةديد ُينب
عن مست بل ال ادم؛ فنى البحر األحمر ومن أمام السوي ستننتح ل التةارا وبعد ذلف ب ليل
سي يم ع قات دولية.
وعلههى ذلههف ،فههإن محمههد علههى سههوف يحشههد عتههادا ر ه ما مههن أةههل هههذه المهمههة.
وتصل لى السوي

قوات من كل مكان فى مصر ،ومن سهوريا ومهن كهل به د الشهرأ؛ ولهم

يكن ثمة ان عاج أن يستنيد محمد على من ههذه النرصهة ليإلسه

ةيشها كبيه ار .وكهان ق علهى

تبلينى ق الباشا الشهير بهق ينانيا ق قد أرسل لى محمد على ةيشا قويا من األلبانيين.

وتولى طوسون باشا ،فى سبتمبر من العهام  ،1811قيهادا الةهي  ،وسهار لهى ينبهل

عند مد ل المدينة واحتلها بسهولة ،ثم دل

لى الةبال؛ ولكن عند شعب بدر وةد ننس قد

وقل فى كمهين ،أف هده كثيه ار مهن الةنهود حتهى ارهطر لهى اينسهحاب لهى ينبهل ،ليةهد ةيشه

محاص ار وفى موق

حرج للىاية.

وأأهه ههر محمه ههد عله ههى فه ههى هه ههذه المحنه ههة ع مه هها شه ههديدا مه ههذه ل فمه ههن ال ه ههاهرا له ههى
اءسكندرية ،ومن ال اهرا لى السوي  ،أ ذ يةمل كل موارده وعساكره ومإلن ومدافع  .وكان
النشههل ناةمهها عههن حههدوث نههوع مههن العصههيان بههين ال ههادا الههذين كههانوا يعملههون تحههت قيههادا

طوسههون ،وكمهها ي ههول دروفيتههىل ق حههدث نههوع مههن التمههرد دا ههل الةههي
ب ادتهم فى هذا الموق

قل فههالةنود ارتبط هوا

وكهذا التهابعين لبكهواتهم الهذين انرهموا لهيهم والهذين كهانوا يطعمهونهم

ويدفعون لهم رواتبهم؛ وعاد بعض هإليي ال ادا من ينبل لى السوي  ،بيد أنهم لهم يتةاسهروا
على عصيان محمد على؛ حيث مرت قواتهم تحت دارت المباشرا .ومثلما تةاسهر ق لوفهوا

ق وبصعوبة بالىة على د ال ص ح راديكال فى ةيو
المشكلة عب رية وارادا محمد على فى معالةة الموق .
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لوي

الرابل عشر ،أأهرت ههذه

وصههارت حملههة الة ي هرا العر،يههة ،منههذ ذلههف الحههين ،علههى طري ت ه ال ويمههة ،تسههاعده

وسائل النساد العديدا المنتشرا بين صنوف أعدائ  .واحتل المدينة فى نوفمبر  1812ثم مكة

ط ه ِهرَدت ال بائ ههل الوهابي ههة ل ههى
ننس ههها ف ههى ش هههر ين ههاير مه هن الع ههام  ،1813وعل ههى أث ههر ذل ههف ُ

الص ههحراي .وحم ههل اس ههماعيل باش هها أص ههىر ابن ههاي محم ههد عل ههى من ههاتيح الم ههدن الم دس ههة ل ههى
استانبول؛ وهناف تهم اسهت بال بعأهيم التشهرينات .ليصهبح اسهم محمهد علهى ذائهل الصهيت فهى

العاصمة ننسها التى كان ل فيها أعداي كثيرون.

ومههل أنه كههان يههإلد فريرههة الحههج بالكعبههة؛ ي أنه ةههاب كههل قلههيم الحةهها  ،وأعههاد
ايسههت رار والنشههاط لتةههارا ةههده ،ليصههبح سههيدا علههى رههنتى البحههر األحمههر ،ومههن هنهها صههار

ننههوذه وقوت ه تسههترعى اينتبههاه .وصههار لدي ه  ،بههين صههحراي ليبيهها وصههحراي الة ي هرا العر،يههة،

وطميه الى يهر
مصدران غنيان ب يمة غير عادية راعيهة وتةاريهةل النيهل نههر الميهاه العذبهة،
ك
الههذ يت هوالى تراكم ه فههى فصههل الصههي فههى اتةههاه البحههر المتوس ه وأور،هها ،والبحههر األحمههر
المنتوح على المحي الهند باتةاه الهند وآسيا ،يمثل المد ل األساسى لى العالم ال ديم.

وبعهههد عشه ههر سه ههنوات مه ههن المعه ههارف الرهههارية ،و ور ه ه ص ه هراعات مه ههل المنافسه ههين

المحليين ومطامل وتطلعات األةانب ،وشكوف ومتطلبات الباب العالى ،صار بالنعل ن لم

يكههن قانونهها هههو صههاحب السههلطة المطل ههة فههى كههل هههذا الميههدان .وأصههبح النأههام مإلمنههال وتههم
رسال شري

مكة المشتب فى نواياه لى استانبول؛ ولطي

باشا الذ كان مرطر،ا للىايهة

عند عودت لى هناف قادما من استانبول وةد أن من ايستحالة أن يلحه به أذ  .كمها أن
المماليف فى ذلف الحين كانوا قد ا تنوا من التاريخ.
وكههان لههد محمههد علههى قهوات عديههدا لههى حههد مهها ،بيههد أنه منههذ ثههورا  1812تهوافرت

لدي قوات كبيرا ونأاميهة؛ واذا كانهت مها ته ال ين صهها التنأهيم األور،هى؛ فإنه سهيعالج األمهر
بشرائ ال براي؛ ذ كانت ل آمال عريرة ويت بل ورع أينما كان .وعهرف بالنعهل أن يبنهى

أساطيل حر،ية.

وكههان لديه مههن المهوارد الماليههة مهها يكنههى لل يههام بالمشههروعات الةديههدا .وكههان نشههوب

الحهرب بههين فرنسهها وانةلته ار سههببا فههى تنشههي تةهارا الحبههوب األمههر الههذ أمههن ال اعههدا الماليههة
المستندا ليها

ينت  .بعد ذلهف نةهده ي هوم ب يها

األ اررهى ألةهل ت نهين الرهريبة الع اريهة.

وشةل الصناعة فى مواطنها ،وةلب الصناع والحرفيون من أور،ا .ن متابعة هذه المبادرات

المدهشة تةعل بالنا ي يتوق

عن تذكر بطر األكبر.
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من

واهتم بتطوير كل األشىال العمومية؛ وأحسن استى ل مياه النيهل بشهكل ةيهد وذلهف

ل اهتمام بش ال نهوات .وكهان حريصها علهى ايسهتنادا مهن كهل مها يةلبه النيرهان

من يرات دون أن ين د منها شيئا .وكان ُيةل هذا النهر العأيم.

وحدث أن وقل الطاعون فى الهب د ،وكهان المعت هد السهائد حتهى ذلهف الحهين أن ههذا

المههرض ينحسههر بعههد عههدا شهههور مههن تدمي ارته  .وأن المسه لة مرتبطههة بمهها يحتمه ال ههدر .لكههن
محمهد علهى طبه العمهل بهاءةرايات الصههحية ال اسهية علهى نحههو مها كهان سههائدا ب ور،ها وفههى

ذلف الوقت كان يوةد فى أور،ا ننسها ب د تةهل كل اءةرايات الصحية.

وأصههبح لدي ه باءسههكندرية غرفههة للع ههود كتلههف التههى كانههت فههى مارسههليا ،والتههى ت ههوم

ب ههدور ص ههندوأ ال ص ههوماتل ذ ك ههان يتع ههين تس هههيل المع ههام ت التةاري ههة .وطبه ه بطري ههة

اقتصادية النأام الكامل يحتكار الدولة ،وذلف بالشكل الذ كان يحلم ب  ،ولما كانت الدولة
ممثلة فى ش ص  ،وهذه الدولهة تملهف كهل شه ي ،األرض ومها تىله مهن يهرات ،بهل ويمكهن

ال ول بما فى ذلف الرةال أننسهم – فإن مصر كانت كلها ملف يمين .

ولم يرد محمد على أن تكون ثروا مصر ألعوبة فى يد التةار أو الماليين األةانب.

ولذلف أس

مكتبا للصرافة فى مالطة ،فيما يشب البنف الممثل للدولة المصرية والذ يعمهل

على رب مس لة الت عهب باألسهعار عنهد م ايرهة الحبهوب المصهرية بالمنتةهات المصهنعة
فى نةلت ار .وألن كان حريصا على أي تتحول مصر لى مستعمرا تةارية لتةهار لنهدن؛ ف هد
كان يعمل على است ل فى هذا الةانب كماكان مست

فى كل ش ي.

وذات يوم أعرب لهق دروفيتى ق عهن رغبته فهى ايتنهاأ مهل فرنسها علهى تنأهيم تةهارا

البحههر المتوسه  .ويبههدو أن ق دروفيتههى ق لههم يكههن علههى د اريههة بكههل أبعههاد هههذا الم طه ؛ ومههن
ناحية أ ر لم تكن لدي تعليمات ،كما أن الأروف لم تكن مواتية فى ذلف الحين.
وحرف محمد على النشاط التةهار بهالبحر األحمهر ،و،هدأ ينشهئ فهى السهوي

كبي ه ار .وفههى الواقههل لههم يتوق ه

مينهاي

التةههار العههرب عههن التههردد علههى تلههف اينحههاي ،بيههد أنهههم كههانوا

يتوةهههون لههى المحههي الهنههد مههن نةبههار لههى ال لههيج النارسههى ،ولههن يلت ههى بهههم التةههار

األور،يههون ي بعههد أن يتةههاو وا طري ه أر

السوي

الرةههاي الصههالح .وكههان يةههب أن تتحههول وةهههة

نحو اءسكندرية ،وأن ينتح البحر األحمر على أور،ا.

وأنش ه محمههد علههى سههنينة فههى ترسههانة اءسههكندرية .وفكههر أن رسههالها لههى السههوي

لت هوم بالهدوران حهول أفري يها .ومهرت السههنينة بمالطهة وانةلته ار .بيهد أن الحكومهة اءنةلي يهة لههم
تستحسن هذا الطموح المنرط .وتحنأت على السنينة؛ غير أنهها اعتنهت بهها و،هيئتهها عنايهة
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فائ ة ،كما عملت على تةهي ها بالعتاد والتسليح ،ثم أعادتها لى محمد علهى وههى فهى أروع
ٍ
شكل لها .وتعين علي توةي الشكر ءنةلت ار ،لكن أيرا كان مها ال ينكهر فهى األمهرل فنهى
الح ي ههة ك ههان م ههن المس ههتحيل أن يرر ههى محم ههد عل ههى بم ههرور وق ههت طوي ههل عل ههى ن له هها مه هن

اءسكندرية لى السوي ؛ ذ كهان مهن الم هرر لهها تننيهذ المهمهة البحريهة حهول أفري يها .وهكهذا

أدارت كل من اءسكندرية والسوي

أهريهما لبعرهما البعض؛ و،دت مصر وك نها فة أا.

وبات من الملح ررورا عمل قناا تصل بين البحرين؛ وكان يةب مهن أةهل مصهر

وكل العالم ال ديم العودا لى هذه الن طة األساسهية .وبالنعهل بعهد أقهل مهن عشهر سهنوات مهن
تولي السلطة بدأت الطموحات الواسعة تُداعب يال محمد على.
وكانت استانبول تعج باألعداي الحان ين على محمد على ،وهم أولئف الذين طهردهم

من مصر.

ودون ٍ
شف لم يكن محمد على عررة للت لبات المناةئة فى م اج السلطان ،كما أن

كان يعرف كي

يدافل عن ننس  .بيد أن كان ُينرهى لهى أصهدقائ برغبته فهى ايسهت ل؛

وأن يحلم ب ن يرل مصر فى مصاف الوييات المتمي ا فى ب د البر،ر(.)1

وت وج محمد على فى العام  1812ب رملة الباشا الساب لويية ق ديرنا ق؛ وكان هذا

ال واج بكل ت كيد واةا سياسيا علهى الطري هة السهائدا بهين األمهراي المسهيحيين .وكهان محمهد
على يتطلل لى وييتى برقة وطرابل  ،وبعد ذلف ب ليل سوف يتطلل لى الة ائر.
ولما كانت نةلت ار فى شهر أبريل من العام 1810ت شى من احتمال حدوث حملهة
فرنسية ةديدا على مصر ،ف د عررت علي أن تح
مت وفا أي يكون مست

كلية ذا ما تح

ل است ل  .ولكن محمهد علهى كهان

هذا ايست ل علهى يهد اءنةليه  .ولهذلف آثهر أن

يتناهم فى هذا األمر مل فرنسا بطري ة شب صريحة وودية تماما .وكان السيد ق دو يتور –

مو،ورج ق ال ائم باألعمال النرنسى فى استانبول قد كتب لي ب صهوح ههذه المسه لة رسهالة

لطين ههة ،طم نه ه فيه هها بطري ههة م ههإلثرا .ول ههم يك ههن ل ههد ق دروفيت ههى ق أي ههة تعليم ههات بشه ه ن ه ههذا
الموروع؛ وما كان يمكن أن يتحصل على ما ينيد فى ههذا األمهر طالمها أن نهابوليون لهي
معنيهها فههى هههذا الةانههب سههو بال يههام بحملههة عسههكريةل ومههن غيههر شه ٍهف كههان لههذلف التحههال

السياسى قيمة كبيرا؛ غير أن نابوليون كان بعيدا؛ فلم ي در أهمية ذلهف ،وي كهان علهى د اريهة
بهال وا الةديهدا التهى أصهبح عليهها باشها مصهر؛ و اصهة أن الرقابهة البحريهة اءنةلي يهة مثلههت

سو ار حائ  ،ةعل بعيدا عن دراف ذلف.

()1الم صود بب د البر،ر شمال فري يا  -المترةم.
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والحال أن محمد على كان لديه أيرها م ططها كبيه ار بهدأت تأههر بالنعهل طوطه

العريرهة .وحههاول أن ي ههيم مههل بههدو الصههحراي نأامهها لع قههات طبيعيههة يمكههن أن تح ه الننههل
للط هرفين .بي ههد أن الوث ههائ النرنس ههية ي تل ههى أره هواي كاش ههنة عل ههى ه ههذه الن ط ههة؛ عل ههى ح ههين
ستكشه

الوثههائ العر،يههة التههى نبحثههها عههن أفههاأ أ ههر تأهههر تطلعه نحههو به د الرمههال فههى

الطري

ولن ُي نى م اصده من فتح سوريا؛ حيث كان سادا مصر دائما ما يرغبون فى فتح
لى آسيا ،عبر عكا ودمش وبىهداد ،وذلهف علهى عكه طريه النتوحهات العثمانيهة.

اتةاه مدينة ال رطوم التى سيحدد محمد على موقعها.

وقههد طالههب بتنصههيب كههل مههن ابنه طوسههون فههى باشههوية عكهها ،ويوسه

باشهها الههذ كههان أحههد

اتباعه ه ف ههى باش ههوية دمشه ه ل ن ه ههذه النهر ههة العر،ي ههة بالنع ههل ت ههدفل ب ههاألتراف ل ههى م هها وراي
طورو .

وم ههن الةان ههب اع ههر وعب ههر س ههيطرت عل ههى الحة هها وال ههيمن وبه ه د الة يه هرا العر،ي ههة

الواقعة على ال ليج النارسى – فتح لننس منط ة ننوذ واسعة مهن البلهدان المتصهلة بهالمحي

الهند ؛ ولم ين طل التةار العرب عن قتناي أثر نيرف؟ عندما رةل بسهنن اءسهكندر األكبهر
من الهند لى النرات والى بابل.

وشههيد محمههد علههى فههى اءسههكندرية قصه ار كبيه ار؛ ومههن أةههل ذلههف طلههب مههن نههابوليون
مداده بر ام المرمر اييطالى .وكثي ار مها كهان يطيهب له اءقامهة طهوي باءسهكندرية ق ليهر

باألحر – على حد قول  -كل َم ْن يتوافد علهى الهب د مهن أور،ها واسهتانبول ق .مها أروع ههذا
التاريخ الذ يستدعى للذاكرا كل ما ينرو تحت نن هذا المسمى الذ تسمت ب المدينة

! وفى كل األحوال ةمل هذا المشهد الشرأ كل حيث تبر ال وا الكبيرا.
وقد قلنا أن قتعل بنكر بونابرتق على أننا بهاألحر سهنتلم

هنهاف فكهر اءسهكندر

األكبر.
واذا كان نهابوليون عنهدما د هل روسهيا قهد ذكهر لماريه أنه ل ق مهن سه لة ال ياصهرا،
بل هو أفرل من كل أولئف المإلسسين ق ،فإن محمد على لم يكن قيص ار؛ ولكنه كهان أكثهر

مههن فرعههون ،وكههان أحههد أعأههم الحكههام المإلسسههين فهى التههاريخ ...وعنههد العههام  [ 1815الههذ
ينتهى عنده هذا المةلد ] لن نةد أننسنا سو فى بداية مسيرت .

دوارد دريو
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تقارير سنة 1807
 - 1من الوزير إىل دروفيىت نائب القنصل القائم بأعمال القنصلية
العامة بالقاهرة

موجز – ان طاع ايتصايت – استع مات
فونتينبلو ،فى  16أكتو،ر من العام .1807
تل يههت ،سههيد  ،رسههائلكم المإلر ههة فههى  21 ،15 ،10ينههاير ،و 2فب اريههر و  2مههار

هى والتهى
المارى تحهت أرقهام  .5 ،4 ،3 ،2 ،1وأشهكركم علهى التناصهيل التهى أرسهلتموها ل ح
ودتنههى ب هالكثير مههن المعلومههات س هواي حههول األحههداث التههى وقعههت بههين ق هوات باشهها ال ههاهرا
والمماليف ،أو حول الحادث الذ تم ض عن وفاا اثنين من بين كبار عمائهم المماليف.

وكانههت رسههالتكم التههى تحمههل رقههم  5هههى الرسههالة األ ي هرا التههى وصههلتنى ،ولههد مهها

يةعلنى اعت د أن العديد من رسائلكم و اصة تلف التى ت تى فى شكل ت ريهر بمها يحهدث فهى

مصههر منههذ احههت ل اءنةليه ل سههكندرية ه سههيتم اعتهراض سههبيلها()1؛ ومههن ثههم يتعههين م ارعههاا
هى مهن م ارسه ت؛ وذلهف عبهر رسهال نس ٍهخ متعهددا بوسهيلة
النأام ودقة الرب فيمها ترسهل ل ح
آمنة ،وأوصيكم ب ن تستمروا فى بار  ،بم يد مهن الدقهة واءحكهام ،بكهل الوقهائل واألحهداث
التى يبدو لكم  -بداهة  -أنها تسترعى انتباه الحكومة.
ويشرفنى بداي التحية لكم.

()1تم ة ي اءنةلي عن اءسكندرية فى شهر سبتمبر من العام1807؛ بيد أنهم ألوا سهادا البحهر المتوسه
حتى نهاية اءمبراطورية.
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تقارير سنة 1808
 - 2من سان مارسيل إىل الوزير
موجز – وصول سنينة انةلي ية يفتداي األسر – ةهود الحكومة اءنةلي ية فى
اءص ح ما بين الباشا والمماليف  -طو،و وغلو حاكم اءسكندرية – تمرد ياسين بف –

الموق

الصعب لمالطة من وةهة النأر ايقتصاديةل الحاةة الماسة لى موارد مصر –

ص ح سد مريوط – محاولة الباشا فرض رريبة على األور،يين – مطالبة اءنةلي

لمحمد على بالتنا ل عن اءسكندرية – غرب محمد على – عودا النشاط التةار فى
ب د المشرأ – الرحيل المإلس

له ق فاح ق الترةمان األول لنرنسا.

اءسكندرية فى األول من فبراير1808
(تم تل يها فى  27يونيو)
السيد المحترم،
يش هرفنى أن أبلههغ معههاليكم بههالموق السياس ههى فههى مصههر بعههد رحيههل اءنةليه ه  .ن
سنينة شراعية انةلي ية حلت محل سنينة انةلي ية أ ر توةهت لى مالطة فهى 21ديسهمبر
حاملة معها برقيهات باشها ال هاهرا .ووصهلت السهنينة الشهراعية اءنةلي يهة لهى اءسهكندرية فهى
يههوم  18ينههاير بههدت وك نههها ةههايت للصههلح؛ وكانههت السههنينة ترفههل علمهها أبيرهها مثههل العلههم
المرفههوع فههوأ فنههار ال لعههة ،وكههان ال نصههل السههويد السههيد بطروتشههى ال ههائم ب عمههال الوكيههل
اءنةلي رافعا علم ب ده فهوأ من له  .وكهان الرهاب اءنةليه قائهد السهنينة قهد سهلم السهيد
بطروتشى ( )1البرقيات الو ارية ليتولى فى الحال تسليمها بننس لى باشا ال اهرا ،مثلما فعهل
عنهد تل يه للبرقيهات التههى حملهها ليه قائههد السهنينة اءنةلي يههة السهاب ة ،أو أن يةتمههل بالحههاكم
ويبلى ه بمرههمونها مشههافهة ،أو أن يرسههل البرقيههات لههى الهنههد ،كمهها كههان يتههولى بننس ه تسههلم
ردود الباشا على البرقيات .واننى ألةهل ذا ما كان ال نصل العام مسهيو دروفيتهى قهد تمكهن
من كش السبب الرئي لمراس تهم السياسهية التهى ههى فهى األسها  -كمها ُي هال  -كانهت
تهدف لى افتداي األسر الهذين تهم اءب هاي علهيهم عنهد بعهض ال اصهة ()2؛ بيهد أن كثهرا ههذه
( )1يشههير ليه الةبرتههى فههى يومياته ويصههن ب نه ق قنصههل اءنةليه الم ههيم برشههيد ق ارةههل الةبرتههىل عةائههب
اعثار ،ج ،4حوادث يومية  1ذو ال عدا  ،1222ح  - 124المترةم.
()2أشار الةبرتى لى أن محمهد علهى أرسهل األسهر لهى ال لعهة وكهان عهددهم  466أسهي ار انةلي يها ولهم يشهر
علههى اءط ه أ أن محمههد علههى و عهههم علههى ال اصههة ،بههل ن الةبرتههى ليشههير لههى أن ال نصههل النرنسههى ق
دروفتىق هو الذ صعد بننس لى الباشا بال لعة ق ومع األطباي لمعاةة الةرحى من األسر وأن مهد لهم
أماكن ومي الكبار منهم والنسيايت فى مكان يلي بهم وفر لهم فرشات ورتب لهم تراتيب وصرف عليهم
نن ات ولوا م ..كمها ههى عهادا اءفهرنج مهل بعرههم ق وكهل ذلهف دا هل ال لعهة التهى لهم يبارحهها األسهر حتهى
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الع قههات وايتصههايت غيههر العاديههة التههى بههدأت تتشههكل تبيههين أن هنههاف تناهمهها بههين الههو ير
البريطههانى وهههذه الحكومههة .و،دايههة يمكننههى أن أُ مههن بشههكل أساسههى أن أحههد بنههود مناورههة
اءنةلي مل الباشا ت وم على ةراي مصالحة بين و،ين المماليف ،وفى الواقل ن شاهين بف
األلنى المكنول بشكل مباشر بالحماية اءنةلي ية ع هد صهلحا مهل الباشها الهذ أأههر له ودا
واحتراما كبيرين ،وأقطع قليم النيوم وبعض قر من قليم البحيرا.
وأتههم البكهوات اع ههرون مناورههات الصههلح مههل الباشهها حيههث لههم يع هههم مهها ةههر مههن
حوادث بينهم و،هين ياسهين بهف األلبهانى المتمهرد .وكهان األ يهر (ياسهين بهف) قهد تل هى ه يمهة

ساح ة بال رب من مننلوط؛َ فَ َهد علهى أثرهها ةه يا كبيه ار مهن قواته  ،وانسهحب فهى مهائتى رةهل
من اتباع لى المنيا التى تحصن بها .ووة الباشا لى محار،ت ا نهداره( )1فهى نحهو 700
لههى  800رةه والههذين اتحههدوا معهههم المماليههف ليتمكنهوا بنةههاح تههام فههى ايسههتي ي علههى هههذا

الموقل .وكان هذا المتمرد يهدد بالنعل بتشكيل قوا ثالثة م ينة فى مصر ر،ما أكثر من قوا
الباشا والمماليف؛ وذلف بسبب انرواي معأم العر،ان تحت لوائ  .ن تراإلل قوا ياسين بهف
بعههد تلههف اله يمههة سههيإلد

لههى تح ي ه ايسههت رار والهههدوي وفههتح ايتصههايت التةاريههة التههى

تعرقلت لنترا طويلة بين الصعيد ومصر السنلى.

أيرهها مههن المحتمههل أن يكههون الهههدف السياسههى ل نةلي ه متةههها بوة ه ههاح لههى
حصههولهم علههى نصههيب فههى هههذه التةههارا؛ وذلههف ألهميتههها هنهها بالنسههبة لبرههائعهم ،وبشه ٍ
هكل
أساسههى ،لتوريههد ال مههح وحبههوب أ ههر التههى هههم فههى أم ه
ت ويد مالطة وأماكن أ ر بها.

الحاةههة ليههها عنههد عههودتهم ألةههل

ن هذه المدينة (اءسكندرية) ليست بالمدينة الىنية سو فى كونها مستودعا لتةهارا
التصدير وايستيراد فى مصر؛ ومن هنا أف دها اين طاع النعلى للم حة التةارية أهم أسا

لمواردها .وههى اليهوم فهى حالهة ُيرثهى لهها؛ ذ ين صهها وسهائل التصهنيل؛ وأيرها بسهبب ةهدب
تر،تها الذ ي يسمح لها ب راعة األرارى.

ودائمهها مهها كههان طو،ههو أوغلههو بههف كت ههدا باشهها ال ههاهرا سههاب ا هههو الحههاكم ال ههاح

لمدينة اءسكندرية .وهذا الرةل هادئ تماما ومعتدل؛ فهو فى كل ما يحركه يتبهل التعليمهات

وقعت المصالحة بين اينةلي ومحمهد علهى – ارةهل الةبرتهىل المصهدر السهاب  ،ج  ،4يوميهات  20صهنر
 ،1222ح ح  - )91 - 90المترةم.
()1حههدد الةبرتههى فههى يوميات ه اسههم هههذا األميههر المملههوكى ب ول ه ل ق وعينههت عسههاكر لههى ةهههة قبلههى وأميرههها

بونابرت ال ا ندار ق وعلى ما يبدو تحاشى نائب ال نصل سان مارسيل هنا اءشارا لى اسم هذا األمير الذ

ات ذ من اسم بونابرت ل با ل فى وقت كان في األ يهر قهد أصهبح أههم مب ارطهور فهى أور،ها .ارةهل الةبرتهى،

ج ،4يومية  1ذ ال عدا  ،1222ح  - )124المترةم.
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التههى تصههل مههن سههيده .وكمهها أ بههرت سههموكم آننهها قههام هههذا الرةههل بههالحة علههى ممتلكههات
األتراف واليونانيين الذين فروا ههار،ين عنهد رحيهل اءنةليه عهن ههذه المدينهة؛ وههذه الأهروف
أعطت ه النرصههة ألن ُيههدرج البرههائل التههى ت ههح التةههار األور،يههين رههمن مهها ي ههوم بههالحة

علي  ،والى اليوم ُنكابد الصعوبات ننسها فى محاولة رفل اليد عن تلف البرهائل .وههو ي هول
أن ه ي يمكن ه أن يعمههل أ تميي ه بههين األمههم ،فههاءنةلي والنرنسههيون أمام ه متسههاويين؛ وأن ه
سيعطى األفرلية  -دون شف  -لألمة التى تمده من

ل تةارتها باألر،اح الةمركية.

وثمة سد يش معدية بحيرا مريوط ،وهو السد الذ سب ل نةلي قطعه وت ريبه ،
ي الترميمات

ويوشف اعن اءنتهاي من ترميم كلية .والسد بالنعل يةر العمل ب ؛ ولم يب

ال ارةية .وكانت نن ات ترميم قد وقعت على عات ال اطنين بالمدينة .وأصدر الباشها أمه ار
ينههرض علههى األور،يههين ال ههاطنين باءسههكندرية ت ههديم مسههاهمة قههدرها مسههين كيسهها( .)1وأد

احتةههاةى علههى هههذا ايبته ا الشههاذ لههى ت نههيض المبلههغ المطلههوب بدرةههة كبيهرا؛ وبكههرم مههن
األور،يين تم دفل المبلغ المتن علي  .وساهمت أمتى( )2به  1000قرشا تركيا

()3

فى العاشر من شهر فبراير.
وثمة ت ارير تورح بشكل صحيح تماما أن اءنةلي عرروا على الباشا ت ديم أثنتا

عشرا كيسة ل اي أن يسلمهم مدينة اءسكندرية .واستمل محمد على باشا لى تلف ايقتراحات

بىره ٍ
هب شههديد ،ورد عليههها ب ن ه سههوف يههدافل عههن هههذه المدينههة ،ولههن يسههلمها ي مههن ه ل
معركههة ي ورههها ب ههوا الةههي ولههي عبههر عه ٍ
هروض ماديههة .ومههن غيههر شه ٍهف أن هههذه ال ه اررات
المعلن ههة س ههوف تس ههتثير حنيأ ههة اءنةليه ه وت ههإلد

ل ههى توقه ه

مناور ههاتهم الحالي ههة ،وت ههدفل

باءنةلي لى ال يام ب عمال ال رصنة أمام مرسهى اءسهكندرية والتهى تتسهبب فهى قطهل طريه

الم حة ننسها على المراكب من رشيد لى اءسكندرية وكذلف العك

من األ يرا لألولى.

وأد رحيل السنن اءنةلي ية عن األر بيل لى بدايهة السهماح بحريهة أكثهر للم حهة

العثمانية؛ ف د توافدت على ميناي اءسكندرية سنن من ب د سالونيف و انية( )4وأ مير وة يرا
( )1الكي ل وحدا ن دية تشتمل على  25.000نص

فر أو  500قرشا  -المترةم.

( )2يست دم كل من سان مارسيل ودروفيتى مصطلح ق األمهة ق ...بمعنهى دولهة فرنسها وأيرها بمعنهى الةاليهة
النرنسية ،وسوف نحرح على ذكر المصطلح كما هو مل اءشارا فى هام

الترةمة لى المعنى الم صود

فى سياأ الت ارير والمراس ت (دولة  /أم ةالية) – المترةم.
( )3ال ههر التركههى يعههادل فههى ذلههف الوقههت  40نصه

 ،120ح ،90م( 127لسنة 1228هه))  -المترةم.

فره ( ارةههلل محكمههة سههكندرية الشههرعية ،سههةل رقههم

()4الواقعة على الساحل الشمالى من ة يرا كريت – المترةم.
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رود  ،محمل ههة بم تله ه

التةارا.

البر ههائل والمنتة ههات ،وه ههو م هها تم ههض عنه ه بع ههض الحرك ههة ف ههى

ويشرفنى أن أحي معاليكم علما ب ن السيد ق فاح  M. Vasseق المترةم ..النرنسهى

األول بال ههاهرا ،ارههطر لههى الرحيههل بسههبب اعههت ل صههحت وذلههف فههى يههوم  21مههن شهههر

ديسههمبر مههن العههام  ،1807وذلههف علههى مههتن سههنينة نمسههاوية مسههت ةرا للتوة ه لههى مالطههة
ولين ههورن .ق ههام الط ه حهراد اءنةليه ه

ق ب ههارلمنتيرق ب ههاعتراض الس ههنينة النمس ههاوية واحتة ه هها عن ههد

روةها من ههذا المرسهى ،وعلهى مهتن ههذه السهنينة الحر،يهة تهم ةبهار السهيد ق فهاح ق علهى

تسليم ننس كسةين .وكنت قد نصحت ب ي ينتهه فرصهة مهرور السهنينة النمسهاوية ألنهها قهد

تعرر للم اطر؛ بيد أن قدم رغبت فى الرحيل فى أقرب وقت ممكن على كل ايعتبارات.
مل الح ايحترام.
سان مارسيل
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 -3من سان مارسيل إىل وزير العالقات اخلارجية
موجز – مىامرا ياسين بف – اءنةلي ينبهون محمد على ب رب مة ي حملة فرنسية

على مصرل ويعررون علي مساعداتهم – الباشا يرفض المساعدا – استعدادات الدفاع.

اءسكندرية فى  21فبراير 1808
(وتم تل يها فى  27يونيو)
السيد المحترم،

ل د ه م المماليهف ياسهين بهف عنهد روةه مهن المكهان الهذ كهان يتحصهن به بالمنيها.
وتم مدادهم بعد ذلف بنوج من ال وات التى وصلت بال رب من المنيا ،وهو النهوج الهذ كهان
ي وده ا ندار محمد على باشا ،لتتة هذه ال وات لى دا ل المنيا ،األمر الذ أثار ياسين

بههف وشههةع علههى عمههل محاولههة ثانيههة لل ههروج مههن هههذا المكههان ،وهههو مهها نةههح في ه بالنعههل؛

لتسهنر المواةههة عهن م تههل أر،عهة مهن الكشههاف المماليهف .وف هد شهاهين بههف األلنهى ةه يا مههن
قوات التى أرسلها فى محار،هة ياسهين بهف .وتسهببت كهل ههذه الأهروف فهى توقه

مناورهات

السه م التههى كانههت ةاريههة بههين ابهراهيم بههف ومحمههد علههى باشهها .ولههم تأهههر السههنينة الشهراعية
اءنةلي ية منذ عشرا أيام .ونعت د ب نها توةهت لى مالطة ،فى الوقت الذ تل ى في قائدها

برقيههات ال ههاهرا التههى بههدا فيههها حالههة السه

وايسههتياي .ونعت ههد ب ننهها اكتشههننا الهههدف الح ي ههى

للمهمة التى ةايت من أةلها تلف السنينة .ف د ةايت لهتعلم محمهد علهى باشها ب هرب مةه ي

حملههة فرنسههية لههى مصههر ،مصههحوبة ب هوات كبي هرا ،وأن ه مههن الرههرور أن ينشههر قوات ه فههى

المواق ههل الرئيس ههة عل ههى ش ههاطئ المدين ههة حت ههى ت ههاوم عملي ههة اءنه ه ال النرنس ههى ،وأن ي ب ههل بم هها
عررههوه عليه مههن ت ههديم قهوات مسههاعدا فههى سههبيل االههدفاع عههن تلههف المدينههة المهمههة .وكانههت
ةابههة الباشهها علههى ذلههف ب ه ن لدي ه مههن ال هوات مهها يكني ه للههدفاع عههن المدينههة ،وأن ه منههذ تلههف

اللحأهة سههيتة لههى الهدفل ب واته لههى شههاطئ اءسهكندرية وتحصههين ؛ ومههن ثهم فهههو لههي

فههى

حاةة لى أ مساعدا أةنبية .وفى الواقل نحن نعرف أن أماكن مثل دمياط ورشهيد وقلعتهى

البهرل

وأبههى قيههر محصههنة بههال وات األلبانيههة .ويوةههد بمدينههة دمنهههور ال ريبههة مههن اءسههكندرية

قوات أ ر على استعداد ل نت ال سريعا ليها فى حال حدوث نذار بذلف؛ ووصل لى هنها

بمدينهة اءسهكندرية قهوات قوامهها مهها بهين مهائتى لهى ث ثمائههة ةنهد  ،ي هودهم ليهل دورمههان؛
وكش ه

علههى الحصههون التههى أصههبحت فههى حالههة اسههتعداد للههدفاع عههن المدينههة .كههذلف ةههر

ت ويد المدينة بهالمإلن والهذ يرا .ويمكهن ال هول فهى النهايهة به ن الةميهل فهى حالهة اسهتعداد تهام
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وكذلف حال التحصينات كما لو أن العدو قد أصبح ماث لهم .ومل ذلهف فهنحن ي نهر هنها

سو حامية من أل

ومائتى ةند ت ريبا.

وبههالرغم مههن كههل تلههف اءة هرايات التههى ات ههذها محمههد علههى باشهها ي أن اعت ههاده فههى صههحة

المعلومات اءنةلي ية أقل من شكوك فى وةهود م ططهات مهن ةانهب اءنةليه لعمهل غه و
عسههكر لههب ده .ومههن ةانههب آ ههر ،كههان هههدف الباشهها ،منههذ أ ههر تمههرد وقههل بال ههاهرا لل هوات

العسكرية ،أن يو ع تلف ال وات على م تل

بالمإلن وصرف مرتباتهم؛ وههذا مها قهد يهإلد

قوات  ،كما قد ي ن

المواقل بمصر بحيث يع لهم بها ،مل ت ويهدهم
لهى تنهاقح عهددهم دون أن ُيرهع

ذلهف مهن

من أعباي ماليت  .أيرا ر،ما ستترك وةهات نأر الباشا ،فى أل هذا

الورل ،على كسهب ث هة البهاب العهالى الهذ يتعهين أن ي ارعهى ةانبه  ،وذلهف علهى الهرغم مهن

سهيطرت وننههوذه؛ ونإلكهد به ن البرقيهات األ يهرا المرسهلة مههن ةانهب البههاب العهالى قههد بينهت له
حههدوث تحههال

بههين معأههم ال ههو األور،يههة رههد تلههف األمههة (اءنةلي يههة) التههى تتحايههل علههى

ورل نهاية لننوذه.

مل الح ايحترام
سان مارسيل
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 -4من سان مارسيل إىل الوزير
الموجز :ذعان ياسين بف بال روع – محمد على يرحل لى سوريا – استئناف التةارا
الشباف النرنسى المسماا لو سر،ان - )1(Leذعر كبير
مل صعيد مصر – أهور ُ
باءسكندرية.

اءسكندرية فى  27فبراير 1808
(تم تل يها فى  28يونيو)
السيد المحترم،
كنت قد ن لت لكم فى رسالتى التى تحمل رقم 50
أن ياسههين بههف أحههر بالمنيهها بعههض اينتصههارات المحههدودا علههى المماليههف وق هوات
الباشا .واليوم علمنا ب نه قهرر قبهول عهرض الباشها بالمصهالحةل ف هد سهلم المنيها لهى ا نهدار
محمد على ،وفى صحبة ث ثمائة رة من اتباع ش طري

لى ال هاهرا التهى وصهلها فهى

يههوم  13مههن هههذا الشهههر .بيههد أن الباشهها لههم يتل ه ياسههين بههف بايسههت بال الههذ كههان ينتأ هره.
وعمل على ترحيل لى دمياط بىير حراسة ،ومهن هنهاف سهوف يةهر ترحيله لهى سهوريا(.)2

وهكذا ت لصت مصر من هذا ال عيم الذ كان يهدد بتشكيل قوا عسكرية ثالثة فى السلطة.
ل د تمتل محمد على بعب رية شديدا فى حباط دسائ
بف؛ وذلف من

وأح اب الرةل الطموح المدعو ياسين

ل المناورات .ولم يترف أ ع بة تحول بينه و،هين التصهالح مهل بكهوات

الصعيد الهذين أرسهلوا بالنعهل لهى ال هاهرا ث ثهة بكهوات للمباحثهة حهول شهروط الصهلح ،وكهان
محمد بف المننو أحد هإليي المبعوثين الث ثة.
وكههان ال ا نههدار قههد أغههر المماليههف بإعطههائهم المنيهها ،وهههذا مهها أ عههج محمههد علههى
كثي ار؛ ذ لم يكن يريد أن ير عند وصول لل اهرا رابطا من المماليف .على أنه أوةهد بعهد

ذلف وسيلة ةيدا استعاد بها هذا المكان المهم بالنسبة لمرك ه.

ومنذ ذلف الحين سوف تصبح ايتصايت بين ال اهرا والصعيد حرا تمامها ،وسهوف
تشهد التةارا ال ارةية بعض النشاط .والصعيد غنى بالحبوب والب ول ،وهذه المواد الىذائيهة

الررورية ستكون منيدا ةدا ألقاليم مصر السنلى .واأل يهرا فهى الم ابهل سهوف ت هوم بت ويهد
()1سنينة بث ث صو ٍار – المترةم.

()2بحسب رواية الةبرتى ق سافر لى دمياط ليذهب لى قبرح ومع محافأون ق ،راةل الةبرتىل المصهدر
الساب  ،ج ،4ح ( 125يومية  19ذ الحةة  – )1222المترةم.
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الصعيد باألر والتبغ والسلل التركية واألور،ية .وكانت ندرا توفر السلل األ يرا قد تسبب فى
ٍ
مستو من ايرتناع؛ وذلف ألن توق
بلوغ أسعارها أقصى

الم حهة[ النيليهة] أد

كل التةارا ال ارةية؛ وبالمثل فإن التةارا الدا لية سوف تتحرف وتنتع

لهى تعطهل

ٍ
بشكل بطئ.

ن حكومتنا تعمل عموما وبشكل دائم على منل وصول قوا أةنبية لى اءسكندرية.

ونعت د ب ن ال وات اءنةلي ية قد تصل قريبا ولو بدون مبرر لذلف .وما نهراه هنها باءسهكندرية
لههي

سههو تحركههات عسههكرية واسههتعدادات للههدفاع .ومههل ذلههف فالحاميههة المكونههة مههن ألبههان

وعثمههانيين يصههل عههددها علههى األكثههر لههى أله

ومههائتى رةه ؛ ولكهن عنههد الحاةههة لههى مههدد

يمك ههن بص ههورا سه هريعة أن تتل ههى مس ههاعدات م ههن ال ههب د المة ههاورا الت ههى يتمركه ه به هها قه هوات
عسكرية.

فى  6مار
ن سنينة الشيباف ق المةه ا بالعتاد والتسليح والمحملة بالبرائل والتى تحمل اسم ق

لههو سههير،ان ق كههان قههد تىيههب بههها ال بطههان ق دودروق لم هدا مسههة عشههر يومهها بمدينههة قةن هواق،
ووصل بها لى مرسى اءسكندرية فى اليوم الثانى من هذا الشهر .على أن وصولها أحدث

بعههض الههذعر فههى ننههو

األتهراف واأللبههان الههذين اعت ههدوا  -وف هها لههاراي التههى سههب ل نةلي ه

نش ه ههرها هن ه هها  -ب نه ه هها أح ه ههد الس ه ههنن الحر،ي ه ههة ف ه ههى األس ه ههطول النرنس ه ههى المت ه ه ههب للأه ه ههور
باءسكندرية .ورغم ةهود فى الة تلف الشكوف ي أن لم يكن ممكنا تبديدها كلية ي بعد

أن أروا السههنينة تنههرغ برههائعها لههى ةانههب شههارات أ ههر ةعلههت ننوسهههم تهههدئ .وتلههف هههى
السنينة [ النرنسية ] األولى التى أهرت هنا منذ حوالى م
مل الح ايحترام.
سان مارسيل
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سنوات لت.

 - 5ا .س .ا .س .أمري دوق دو بنفون وزير العالقات اخلارجية
لإلماراوورية الفرنسية

موجز – وةهة نأر عامة حول الورل السياسى فى مصر – المناورات الةارية بين
البكوات المماليف ومحمد علىل دروفيتى يرفض التد ل فى الوساطة بين الةانبين –

طموحات محمد على فى ايست ل بمصر – فورى سياسية وارطراب اقتصاد –
شكاو شري

فرنسا.

مكة ب صوح الحة على سنينتين استولى عليهما قراصنة من ة يرا

ال اهرا فى  8أبريل 1808
(تم تل يها فى  17أبريل )1809
السيد المحترم،
ننههى محبههو  ،منههذ مه

سههنوات ،فههى بلههد بشههمال فري يهها ،بلههد يعههد مسههرحا لحههرب

أهلية وللثورات ولكل ايرطرابات؛ بلد يةد األور،يون أننسهم في فهى حهال مهن ال هوف ،وي
ش ي يبشر باألمل ،والنرنسيون كذلف يتعررون ،بصورا دائمة ت ريبا ،لم اطر شهتى؛ وههذا
الورل هو نتيةة حتمية فى أل منا يسبب ال سائر ويثير ال قل التى ي تحصى؛ واننى
يسههتح علههى كههل ةهههود وقههدرتى علههى تحمههل متاعههب الةميههل بكههل شههةاعة ويئههى التههام

المسههامحة الكبي هرا عههن كههل الوسههائل التههى لة ه ت لههى اسههت دامها؛ ولكههن هههذه ال ههدرا بههدأت

أف دهال فمنذ النترا التى كان يعمل فيها معالى سنير الب ط اءمبراطور والملكى لد الباب

العالى والذ يحمل ل ب ال نصل العام لكل ب د الشرأ ،اعت دت أن من الواةب أن أعرفكم
فههى طههار هههذه الوأينههة الةديههدا بالن طههة المحوريههة فههى الم ارسه ت التههى دارت بههين ال ناصههل
وصاحب المعالى الو ير .وقد قدمت كل ت ارير عن العام  1807للةنرال سبستانى( )1الذ

كلننى فى هذا العام بوأينة طيرا وشهاقة ةهدا .واننهى منهذ ذلهف الحهين وانها أحهى وسه قله

طاغ انتأا ار لما سيعلن صاحب المعالى (الو ير) بش ن النهج الذ يتعين كمها اعت هد األ هذ
ٍ
ب فى أل تلف الأروف الصعبة التى أةد ننسى فيها.

ويشه هرفنى أن أق ههدم ل ههى مع ههاليكم ،ط ههى ه ههذه الم ارس ههلة ،نشه هرا تتر ههمن ت ريه ه ار ح ههول

األوراع فى مصر ه ل الشههور الث ثهة المارهية .ويتعهين أن أرهي

لهى مرهمونها أن

بكوات صعيد مصر التمسوا منهى أن أقهوم بهدور الوسهاطة فهى المناورهات مهل الباشها ،وههذا
()1كتب دريو فى الهام ل لم نعثر على هذه الت ارير فى المراس ت ال اصة بتركيا.
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عين ما كان يتمناه معاليكم ،ولكن امتثاي للتعليمات ال اصة بهذا الموروع قدمت اعتذار ؛

بحةج م بولة لى حد كبير .وكان رفرى التد ل هو ما ارطرهم لى التوة للسيد
متذرعا
ٍ

لههو شههوفاليي دو روسههتى ،ال نصههل العههام النمسههاو  ،والههذ سههارع لههى انتههها هههذه النرصههة
للحنههاظ علههى ته ثيره الكبيههر ةههدا فههى شههئون مصههر .وثمههة معلومههات محتملههة تةعلنههى افتههرض
مكانية أن يحدث الصلح بين الةانبين ،ولكننى أيحظ من ةانب البكوات المماليف تهو يهم

الكثير من الحذر الذ سيإلد بهم لى طالة المناورات لنترا أطول مما يمكهن أن يتطلبه
ورعهم الحالى.

وفيما يتعل بالباشا ،نةهده ي هولل نه عبهد للسهيد األعلهى (أ السهلطان) ،ومهل ذلهف

فهو ي ينأر لى ننس ب قل من حاكم مطل ؛ وعلى حين يصدر األوامر لى اتباعه بتننيهذ
المعاهدات المبرمة بين الحكومات األور،ية والباب العالى ،ي أن يترف لف م حأة أن كهل
تلف الترتيبات واألوامر صادرا عن سلطت وارادت هو .والمبدأ األساسى الذ يحكهم سياسهت

دائمهها ي ههوم علههى مههداراا كههل ال ههو بىيههر تميي ه حههداها علههى األ ههر  .واذا كههان معههاليكم قههد
تنرههل بههايط ع علههى الت ههارير التههى شه هرفنى رسههالها للسههنير ه ل العههام  1807فس ههوف
ت حأههون أن محمههد علههى لههي

له مههن اتةههاه ثابههت ومإلكههد فههى ع قاته مههل األور،يههين؛ وأن

طموحات  /أرايه  /أفكاره السياسية ي تمتد ألبعد من حدود مصر التى قال عنها ن أصبح
سيدا عليها ب وا سين  ،وان حيات وقبره بها .ومل ذلف ف ن دعايات بالسيادا لهم تمكنه حتهى

اعن من الت لح بشكل كامل من التبعية التى هو مل م بها بةيش الذ دائما ما يكون فى

حالة استعداد للتمرد مهن أةهل أن يهدفل له مرتباته  .وههذا الأهرف ههو مها دفعه أكثهر مهن أ

ش ي آ ر لى أن يحسم أمره بطري هة أو به ر مهل البكهوات المماليهف .وقبهل أحهداث األيهام

األ يرا من شهر أكتو،ر  1807توة بننس على أر قوات لى المماليف لكى ُيملى عليهم
شههروط الصههلح والس ه م فههى الههب د التههى قبههل اليههوم به ن يتركههها لهههم .ن هههذا المشهههد هههو مهها
ةعلنى أ من ب ن الورل فى مصر سيأل دائما على هذا الحال من عدم است رار السلطة،
وسههيأل الةميههل يعههانى مههن المسههاوئ التههى تنههتج عههن ع عههة اسههت رار الحكومههة واألحه ه اب

المحيطة بها .ولن يمكن لألور،يين ي أن يعانوا كثي ار من الصدمات المتم رة عن ا ت ل
ه ههذا النأ ههام ،وال ناص ههل ك ههذلف س ههوف يتع ههين عل ههيهم التحس ههب للته ه ثير الس ههلبى ال ههذ أمك ههنهم
ويمكنهم فى المست بل أن يإلمنوا أننسهم من  ،وكذا ما ينتج مهن ته ثير علهى ورهل امتيها اتهم
والت ديرات ايعتبارية الواةبة والتى اكتسبوها مهن وأينهتهم .ن الورهل فهى مصهر فهى غايهة

السوي .والحال واحد فى الصعيد كما فى مصر السنلى ،ررائب فادحة واذيل واهانات وكل

أوة التبديد التى أردت بالن حين لى ورهل ايسهتةداي واليه
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 .ويمكهن ال هول دون مبالىهة

ب ن ثلث ما كان م روعا فى أيام الةي

النرنسى فى مصر قد صار اليوم فى عداد ال ائمة

المح نة لألرارى المتصحرا فى وس و ٍاد هو األكثر صوبة فى العالم .أيرا ومل مة ي
اءنةلي وما اقترفوه من حماقات عسكرية ا داد بها األمر رىثا على بالة بكبرياي وصهل

واستبداد العثمانيين واأللبان حتى أن لم يعد بين السكان من ير أمام من أمل أو رةاي.
وانى ألعت د ب ن ما سوف ي يدنى شرفا أن أحي علم معاليكم ب ن شري

مكة كتب

هى يسه ههتحثنى عله ههى أن أعمه ههل ت ري ه ه ار بش ه ه ن طاب ه ه ال ههذ أرس ههل ل ههى ة ل ههة مبراطورنههها
له ح
أوغسط ( )1وهو ال طاب الذ أرسهلت مهل سهعادا الةنهرال سبسهتانى عبهر رسهالتى المإلر هة
ف ههى  24يوني ههو م ههن الع ههام  .1807وأس ههمح لننس ههى أن اتوس ههل ل ههى مع ههاليكم به ه ن ته ه ذنوا ل ههى
ك
بإمكانية الرد على أ ٍك من ايلتماسات المتكررا التى ترد من قبهل ههذا األميهر الهذ منهذ عهام
ٍ
بشكل عاةل ش صا لى استانبول بش ن هذه المس لة ،و،ذل كل مساعي وكل
مرى أرسل
نوٍع من المحاويت؛ كى يبلغ التاج اءمبراطور والملكى( )2بإلتماسات التى يتطلل من ورائها
لههى اسههتعادا اثنههين مههن سههنن ذات األبهههة والن امههة اللتههين اسههتولى عليهمهها ق ارصههنة ة ي هرا

فرنسا.
ويشرفنى أن أكون ...لخ.
دروفتى

()1يعنههى ب ه هنهها نههابوليون الههذ بعههد احت ل ه ءيطاليهها بههدا وك ن ه اءمب ارطههور الوريههث لمارههى اءمبراطوريههة

الروماني ههة ال ديم ههة ،والمع ههروف أن اءمب ارط ههور أوكتافي ههانو

أوغس ههط

ك ههان أح ههد أه ههم وأب ههر أب ههاطرا روم هها

المإلسسههين الههذين بلىههت اءمبراطوريههة فههى عهههدهم أقصههى اتسههاع لههها ،كمهها أصههدر العديههد مههن التش هريعات

العأيمة التى عرفت باسهم  ،واعتبهر عصهره مهن أههم عصهور التهاريخ الرومهانى حتهى ل هد أطل هوا علهى ال هرن
الذ حكم في ب ن ق قرن أوغسط ق .ويبدو أن ل ب أوغسط

على اءمبراطور نابوليون بونابرت – المترةم.

العأيم كان واحدا من األل اب التهى أطل هت

اطور على فرنسا وفى الوقت ننس كان ملكا على يطاليا – المترةم.
()2وذلف ألن نابوليون كان مبر ا
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 -6نشرة موجزة بتقارير وكيل املفوض املوقع أدناه والىت أرسلها إىل
سيده معاىل سفري التاج اإلماراوورى وامللكى لدى الباب العاىل
العثمانى خالل الشهور الثالثة األوىل من هذه السنة.

موجز – النرقاطة اءنةلي ية ودسائ

السيد بطروتشى – استس م ياسين بف –

المناورات مل المماليفل مس لة الم اطعات ومس لة المير – سنينة لو سر،ان فى

اءسكندريةل نذار عام – عن

وق قل رد األور،يين.

 9ينهاير – فرقاطهة نةلي يهة

La frégate anglaise

( )1قادمهة مههن مالطهة تةهول فههى

البحر أمام مينائى اءسكندرية؛ بحةة تسلم األسر اءنةلي المحتة ين بشكل فرد  .تعههد

الباشها بالتكنههل بشهرائهم وردههم لههب دهم .رسههو النرقاطههة اءنةلي يهة أسههنل قلعههة ق فههارو

ق(.)2

السيد بطروتشى الذ ي ول عن ننس بإن قنصل عام للسويد ي وم بكل ت كيد منذ فترا طويلة

بههل ومهها ال بواةبههات عمههل الوكيههل اءنةليه  ،كاتههب السههيد بطروتشههى يتوةه لههى النرقاطههة
وين ل بها.

 18يناير – وصول سنينة نةلي ية تحمهل اريهة الصهلح والتنهاوض .نه ول قبطانهها

اءس ههكندرية ،المحادث ههة م ههل ح ههاكم اءس ههكندرية ال ههذ اس ههت بل ال بط ههان اس ههت باي ودي هها ،توةه ه

ال بطان مباشرا مل السيد بطروتشى لى ال اهرا.

 23يناير – توةي حملة رد ياسين بف الذ يت عم ةماعة متمردا ،الباشا يتوة

لى قليمى المنيا و،نى سوي

اللذين تعررا لل راب والتدمير على يد تلف الةماعة المتمردا

والتى أعاقت لى ةانب ذلف حركة الم حة فى النيل.
 25يناير  -وصول السيد بطروتشى لل اهرا؛ ع د اةتماعات ومداويت سهرية مهل

الباشا ،انتشار شائعة فى المدينة عن حملة فرنسية بدأت ت ذ استعدادها ل بحار من موانئ
فرنسا للتوة لى مصر( .)3تعلي اءةرايات التى ةر ات اذها مهن قبهل بشه ن رسهال عهدا
()1سنينة حر،ية قديمة كانت أقل و نا وأكثر سرعة من البارةة الحر،ية – المترةم.
()2وهى ة يرا قريبة من اءسكندرية أقام بها بطلميو في دلنيو برةا بلغ طول  135مت ار وكان يعهد أحهد
عةائههب الههدنيا السههبل ،وفههى العههام  1994تههم مههن ه ل أعمههال التن يههب تحههت المههاي اكتشههاف ب ايهها آثههاره –
المترةم.
()3أورد الةبرتهى ههذا ال بهر فهى يوميههة األول مهن شههر ذ ال عهدا 1224علههى نحهو يورهح أن مصهدر هههذا
ال بههر مههن قبههل العثمههانيين؛ فهههو ي ههولل ق وحرههر ث ثههة أش ه اح مههن الططههر المعههدين لتوصههيل األ بههار
و،يدهم مرسوم مرمون األمر بالتحنظ على الثىور ،فعند ذلف أمهر الباشها بايسهتعداد و هروج العسهاكر لهى
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فرأ عسكرية لى سوريا والتى تعانى ارطرابات فى األيام األ يرا من شههر أكتهو،ر .أوامهر
ب ذ درةة ايستعداد للدفاع عن كل من سكندرية ورشيد ودمياط.

 27ينههاير – وصههول مههانبنةى( )1أو مهها ي ههال ل ه حاةههب السههلطان مصههطنى لههى

ال ههاهرا ،حههام مع ه فرمههان التثبيههت لمحمههد علههى فههى باشههوية مصههر .وصههول سههنينة حر،يههة

انةلي يههة ومههل ذلههف حركههة الم حههة تأههل مسههتمرا طهوال هههذا الشهههر بههين اءسههكندرية ورشههيد،
والش ي ننس مل بعض الموانئ التركية األ ر .

ريههر – بشههر سههعيدا بش ه ن الحملههة التههى كانههت مةههردا رههد ياسههين بههف.
شهههر فب ا

راع هذا المتمهرد بهدون أدنهى عهداوا .الترهحية بصهنت الةسهورا والطموحهة ،ووقوعه فهى

النخ الذ نصهب له الباشها عنهدما عهرض عليه األ يهر باشهوية ةهدا وقيهادا الةهي

المتوةه

لحههرب الوهههابيين ،مةيئ ه لل ههاهرا ،محمههد علههى يرتههب أم ه ار بتةريههده مههن الس ه ح ونني ه لههى
سوريا .التنا ل عن المنيا للمماليف؛ الذكاي فى الد ول فى المناورات .اءع ن عن رسال
وفههد مههن اثنههين مههن الصههناة مههن بيههوت األمي هرين م هراد بههف واب هراهيم بههف ،وصههولهما لل ههاهرا

للمناورة على الصلح والس م.

شهر مار

– وصول كهل مهن سهليم بهف محرمةهى ومهر وأ ابهن ابهراهيم بهف لهى

ال اهرا؛ ايةتماعات مل الباشا ،عودا األمير لى صعيد مصر حام مع قهرار نههائى مهن
الهوالى .الهوالى يرغههب فههى تحديهد أمه ف البكهوات المماليههف فهى قلههيم المنيهها ،وبمنط ههة م ئمههة

عل ههى الر ههنة األ ههر م ههن الني ههل .ايتن ههاأ عل ههى ش ههرط يةع ههل البكه هوات ي ههدفعون المي ههر أو

الرريبة الع ارية فى العام ال ادم.
وصههول سههنينة فرنسههية مةه ه ا بالعتههاد والتسههليح ومحملههة بالبرههائل (ي ودههها دودرو،

وةين هوا) .حههاكم المدينههة يعل ههن نههذا ار بههال طر ،تحههرف الحامي ههة العسههكرية بالمدينههة ،األه ههالى

يصبحون تحت التسليح .الموق
بال اهرا

الحرج للموقل أدناه (دروفيتى) وللةاليات األور،ية الموةودا

ل عدا أيام .تهديدات من قبل الباشا ،للتعرف على المهمة الم عومة ايستثنائية

لهذه السنينة؛ تحركات ال وات العسكرية رد النرنةة(.)2
الثىور ق انأر الةبرتى ،ج  ،.4ح  -المترةم.

()1يشير لي الةبرتى تحت مسمى ق بيانةى بيف ق ،وهو ال ابةى الحامل للنرمانهات واألوامهر السهلطانية لهى

مصر( ،راةل الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح - )129المترةم.

()2الم حههظ أن دروفيتههى اسههت دم المسههمى الك سههيكى لألور،يههين ال ههاطنين بالشههرأ ،وفههى األغلههب ألن هههذا

المصطلح ننس كان ما ال مست دما آنذاف فى مصر والوييات العثمانية – المترةم.
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ل مةمل الشهور الث ثة – فى ال هاهرال تصهرفات فأهة ووقحهة مةهاو ا لكهل حهد

من قبل ال وات العسكرية رد األور،يين ،السرقات وايغتيهايت بالشهوارع فهى ورهح النههار.
ف ههى اءس ههكندريةل ك ههل أنه هواع اءهان ههات والكي ههد والمر ههاي ات م ههل قل ههة اعتب ههار ح ههاكم المدين ههة
لألور،يين .غهض الطهرف عهن كهل التةهاو ات واألفعهال المشهينة الم عةهة التهى ت ترفهها قهوات
الحامية العسكرية بشكل يومى فى ح األور،يين.
دروفتى
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 -7من سان مارسيل إىل الوزير
موجز – الةويت البحرية اءنةلي يةل أعمال ال رصنة والسطو – التهريب

النمساو (للسلل اءنةلي ية) – المناورات مل البكوات المماليف – حةيج ط اربل

الىرب

– استيراد الكتانل حرب تهريب البرائل.

اءسكندرية فى األول من يونيو 1808
(تم تسةيلها فى  8أكتو،ر)
السيد المحترم،

لههم تأهههر منههذ شهههر فب اريههر المارههى أيههة سههنينة حر،يههة نةلي يههة؛ وحركههة الم حههة

عاودت أدراةها ،و،دأت التةارا تستعيد نشاطها .ف هد وصهلت سهنن وم اركهب لهى اءسهكندرية
محملة بالمنتةات الواردا من م تل

موانئ الشرأ ،فره عهن السهيولة الن ديهة ألةهل شهراي

الههبن واألر  .وكههان أهههور السههنينة اءنةلي يههة أمههام مرسههى المينههاي فههى نهايههة شهههر أبريههل قههد

أعلههن عههن وةههود م ههاطر تتعههرض لههها حركههة الم حههة البحريههة اليونانيههة والتركيههة ،وذلههف فههى
الوقت الذ كانت في هاتان األمتان تباش ار المرار،ات التةاريهة بكهل أمهان وذلهف علهى أثهر

الشائعات العامة ال ائنة التى قيلهت عهن حهدوث هدنهة بهين نةلته ار والبهاب العهالى .والحهال أن
هذه السنينة اءنةلي ية التى ةايت للتناوض بش ن األسر اءنةلي والتى كانت مكلنة ب مر

تههرحيلهم علمههت ب ه ن ب يههة األسههر لههم يصههلوا بعههد مههن ال ههاهرا .وبعههد مههداويت قصههيرا مههل
الحكومة رست السنينة اءنةلي ية بعيدا ةدا عن اءسكندرية ،ولم تأهر هنا ي نحو 15من

الشهر المارى ،وكان يراف ها مركهب مهن أ ميهر كانهت فهى طري هها لهى دميهاط ،وتهم السهطو
عليهها عنهد سهواحل ق ارمهان ( )1وت ههدر قيمهة حمولتههها التهى اسههتولوا عليهها ب ه 40أله

تههالر (.)2

وتناوض ال بطان فى ش ن األسهر  ،وتمكهن مهن نه ال  14أسهي ار نةلي يها كهان وكيهل السهويد

(السههيد بطروتشههى) ق ههد دفههل ف ههديتهم بال ههاهرا؛ و ودتهههم الحكوم ههة بكههل الم ههإلن الىذائيههة الت ههى
()1منط ة بوس ةنوب آسيا الصىر – المترةم.

()2التالر ل عملة ألمانية تسمى  Reichsthalerأو  Thalariشاع تداولها فى اءمبراطورية العثمانية منهذ ال هرن

السههابل عشههر ،وكههان متمي ه ا بصههورا اءمب ارطههورا ق ماريهها تري ه ه ق  ،Marie - Thérèseولههذلف عههرف بالتههالر
اءمبراطور  ،وكان ل شهرا بةودا عياره ،وة ي محيطه الهدائر  ،وم اومهة سهبيكت ال ويهة ألعمهال النهح،
و،لىت قيمت فى من الحلمة النرنسية  150نص فر  ،وعرف بعدها أحيانا بالريال النرانسة( .لم يهد مهن
التناصيل انأر أندري ريمونل الحرفيهون والتةهار فهى ال هاهرا فهى ال هرن الثهامن عشهر ،ةه أن ،ترةمهة ناصهر
أحمههد ب هراهيم ،باتسههى ةمههال الههدين ،ومراةعههة ريوف عبهها  ،المشههروع ال ههومى للترةمههة بههالمةل األعلههى
للث افة ،العددان  ،819 ،818ال اهرا  ،2005ج ،1ح ح  - )107 – 104المترةم.
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سيحتاةون ليها .وحاول بعد ذلف بيل غنيمته ( ،)1لكنه لهم يهنةح فهى ذلهفل وبعهد ذلهف ب ليهل

كههان وقههوف السههنينة بعههرض البحههر قههد مكنههها مههن أن ترصههد غنههائم ةديههدا .وثمههة سههنينتان
أحداهما من استانبول واأل ر من أ ميهر أبحرتها مهن مرسهى اءسهكندرية دونمها أ هذ الحيطهة

والحذرل فنى ذلف الحين كان اءنةلي قد سلحوا وارقههم لتههاةم ههاتين السهنينتين؛ غيهر أن
قه هوارب محمل ههة ب ههالةنود رة ههت م ههن المين ههاي عل ههى الن ههور ءن اذهم هها ،وعندئ ه ٍهذ ارت ههد اله ه ورأ
اءنةلي

وأفلتت السنينتان من األسر.

وفه ههى اليه ههوم الته ههالى أبحه ههرت السه ههنينة اءنةلي يه ههة ،وعله ههى مرمه ههى البصه ههر مه ههن قلعه ههة
قرشها؛ ومها

اءسكندرية أهر أنها أسرت ست سنن شهراعية ُي هدر ثمهن حمولتهها ب ه  500أله
ت ه ال لههى اليههوم تمههار أعمههال ال رصههنة فههى الن هواحى البحريههة وتعلههن فههى الوقههت ننس ه عههن
رغبتها فى التناوض؛ لكن حكومة مصر رفرهت التنهاوضل واذا كهان كهل األسهر اءنةليه

لهن يهتم تسهليمهم وكهذا أولئهف الهذين سههوف ي هوم بشهرانهم علهى حسهاب (أ محمهد علهى) فنههى

أغلههب الأههن صههدرت أوامههر لهههذا الحههاكم به ن يسههتولى علههى كههل سههنينة(انةلي يههة) تصههل لههى
ميناي اءسكندرية ،ومهن هنها احتةهاج اءنةليه الهذين قهالوا بإنه ي يتعهين أن تمرهى األمهور
علههى هههذا النحههو؛ ألن أحههد بنههود اتنههاقيتهم مههل الباشهها عنههد رحههيلهم عههن اءسههكندرية أن كههل

األسهر  -أيها كهانوا – يهتم تسههليمهم بىيهر فديهة .ومهل ذلهف تههرف اءنةليه حتهى صهبيحة هههذا

اليوم م حة المراكب العابرا بين رشيد واءسكندرية دون أن يمسوها بسوي احتراما منهم لههذا
البند المدرج بايتناقية ،فيما أن البند ينح على أن التةارا والسنن التى سترد لى مصهر أو
تلف التى ت رج منها تترف حرا وي يتم التعرض لها أو تع بها.

ووفههدت سههنينة نمسههاوية لههى مينههاي اءسههكندرية قادمههة مههن مالطههة ،وكانههت محملههة

بالبرائل لتوة لى قنصل السويد ،والوكيل فى الوقت ننس ل نةلي فى مصر (وهو السيد
بطروتشى الذ كان يعمهل فيمها سهب فهى دمهة النرنسهيين فهى مصهر فهى وأينهة المحصهل

للر هرائب والص هراف بالههدائرا األولههى ب سههيوط)( )2ولههدينا مههن األسههباب مهها يةعلنهها نتشههكف فههى
شههحنات ه ههذه السههنينةل فه ههى قادم ههة مههن مالط ههة ،كم هها أعلمنهها مم هها ه ههو منشههور ان ط ههاع ك ههل
الع قات بين نةلت ار والباب العالى .ولم يكهن يتعهين علهى الباشها أن يسهمح بهد ول البرهائل

اءنةلي يههة له هى مص ههر؛ وذلههف وف هها للنرم ههان الصههادر ليه ه م ههن قبههل س ههيده .بي ههد أن تن ههاقح
()1الم صود بهال سنينة أ مير – المترةم.
()2حههول دور الص هراف المحصههل فههى مههن ايحههت ل النرنسههى ودور بطروتشههى انأههر أطروحتنهها للههدكتوراه
المنش ههورا تح ههت عنه هوانل النرنس ههيون فه ه ص ههعيد مص ههر ،المواةه ههة المالي ههة ( ،)1800 – 1798دار الكت ههب
والوث ههائ ال ومي ههة ،سلس ههلة مص ههر النهر ههة ،الع ههدد (،)60ال ههاهرا  2005ح ح - 208 - 207 ،198
المترةم.
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البرائل األور،ية الررورية ةدا فى مصر ةعل هذه الحكومة ت دم لألمة البريطانية تساه
يسمح بإن ال تلف الواردات .غير أن ما ح
ولد البىض فى الةانب المصر وةعل أكثر استياي
هو أعمال ال رصنة والسطو اءنةلي يهة المسهتمرا حتهى اللحأهة الراهنهة فهى النهواحى البحريهة.

أما فيمها يتعله بالحهال التهى وصهلت ليهها الع قهات السياسهية بهين الباشها والبكهوات المماليهف
بالصعيد فالسيد دروفيتهى سهوف يحهي معهاليكم علمها بهها ،وبشهكل أكثهر دقهة منهى؛ حيهث لهم

استطل الوقوف عليها .وكانت مناورات الصلح قد أوشكت على اينتهاي و،دا فيها نوع من

الوفههاأ والتنههاهم .ن كههان بعههض البك هوات مهها الوا فههى العهههود المطروحههة و اصههة أن أغلههب
العود الساب ة كانت تُنتكث سريعا؛( )1ولهذا آثروا التسوي
عن مةريات األحداث.

فى المناورات انتأا ار لمها تسهنر

وكههان سههبعة مههن م هواطنى ة يرتههى ارةههو ه واتروريهها ،الم يمههين فههى هههذا المينههاي ،قههد

انرووا ةمهيعهم تحهت حمايهة فرنسها .وقهام قنصه الة يهرتين بإيهداع أوراأ ديهوان قنصهليتهما

لد ح  .وتعين على قنصل تروريا الهذ كهان قائمها ب عمهال ال نصهل العهام ءسهبانيا به ن يهودع

لههد ح علههى سههبيل األمانههة مبلىهها قههدره  400تههالر  ،والنأههر فههى عههدد مههن الههدائنين بالسههنينة
المتعل ة ب حد مواطنى تروريا.

 -8يونيو ُ -علمت من

ل طابات وصلتنى من ال اهرا بتاريخ األول من هذا

الشهر أن ُسليم بف( )2عيم بيت البرديسى قد مات بمننلوط بتاريخ  16مايو المارى .وعهد
الباشا بمنصب لى سليم بف مارانةى( )3الذ كان أحد ممثلى الوفد المملوكى فى مناورات
الصلح والتى تم نةا هها وي ينتأهر سهو تصهدي البكهوات المماليهف عليهها والتهى بم ترهاها
يحتل البكوات الصعيد بديا من قليم المنيا وأن يتولوا اءلته ام  -وف ها للعهادا ال ديمهة  -بهدفل
المير بديا من العام التالى.
وينتأهر أن يصههل لل ههاهرا قافلههة كبيهرا قادمههة مهن طهرابل

الىههرب ،وال افلههة كمهها ُي ههال

مكونة من عدا آيف من المىار،ة ي صدون التوة لى مكة .وكان أمين بف تابل محمد بف

()1

يرد عند الةبرتى م ولة لألمراي المماليف تعبهر عهن ن عهاةهم وقل ههم مهن عههود محمهد علهى وههىل ق كهم

مههن م هرا ي ارسههلنا فههى الصههلح ثههم يىههدر بنهها ويحار،نهها ق ( ارةههل الةبرتههىل المصههدر السههاب  ،ج ،4ح– )80
المترةم.
()2

لعل ي صد ق سليمان بيف ق؛ ذ ي يذكر الةبرتى من قتلى األمراي المماليهف فهى أسهيوط شه ح يهدعى ق

سليم بيف ق ،كما أن سليمان بيف كان من األمراي المعدودين البار ين فى بيت مراد بيف ثم ته ر علهى بيهت
البرديسى بعد وفات (راةل الةبرتىل المصدر ننس  ،ج ،4ح ح  – )129 – 128 ،80المترةم.

( )3يههرد اسههم عنههد الةبرتههى ق سههليم بيههف الههدمرةىق ،وكههان مههن بههين رههحايا مذبحههة ال لعههة ( .ارةههل الةبرتههىل

المصدر ننس  ،ج ،4ح - )212المترةم.
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األلنههى( )1ال ههادم مههن مالطههة فههى رف ههة هههإليي الحةههيج .وثمههة سههنينة نمسههاوية محملههة بههبعض
البرائل باسم تاةر نمساو وصلت كذلف من مالطة لى هذا الميناي.

وي يمكن أل أور،ى أن يرحل من هنها (اءسهكندرية) ،سهواي أراد التوةه لهى مصهر

أو لى البوغا

()2

يح من حاكم هذه المدينة .وقد قدمت فى ش ن
ي بعد الحصول على تصر ٍ

هذا الموروع شكاو للسيد دروفيتهى ليتهولى عهرض مرهمونها علهى الباشها ،ي أنهها لهم يهتم

تسلمها .و عم الباشا أن نأ ار لكون اءسكندرية قد صارت فى ورل المدينة المحاصرا ،فإن

من ح أن يت ذ ةرايات استثنائية للحناظ على أمن الشرطة بها ولعمل الرقابة الررورية.
يح
ولههم يسههتطل قنصههل الة ي هرا( )3الههذ كههان يريههد العههودا لههى وطن ه الحصههول علههى تص هر ٍ
بالمىادرا ي بعد طل ٍ
هب رفعه السهيد دروفيتهى لهى الباشها .ونتيةهة لهذلف أصهبح كهل األور،يهين
بم تل

أةناسهم مسةونين فى هذه المدينة ،وي يمكن المىادرا بىير أمر الحكومة.

وعنههد عههودا السههنينة النمسههاوية التههى كانههت قادمههة مههن مالطههة ةههر تحميلههها ب ههام
الكتههان ال شههن والكتههان المى ه ول ،ويتعههين علههى هههذه الحكومههة أن تمنههل مثههل هههذا النههوع مههن
التصدير لى به د األعهداي()4؛ ذ ن ههذا الكتهان سهوف يهد ل صهناعة الكتهان والحبهال التهى
تست دم فى بحريتهم .وقد قدم السيد دروفيتى للباشا طلبات بمنهل ذلهف ي أننهى ي ألحهظ أ
ت ثير بإي اف عمليات التصدير تلف.
ولهم تأههر منههذ برهعة أيهام السههنينة التهى عبههرت مهن أمهام مينههاي اءسهكندرية ،وأأههن
ب نههها توةهههت لههى مالطههة للت ه ود باحتياةاتههها مههن الميههاه ،علههى أن ثمههة ش ه ح سههلم هههذه
السنينة بطرأ مشبوهة عدا رسائل موةهة للحكومة البريطانية.
مل الح ايحترام ...لخ.
سان مارسيل

()1أكد الةبرتى هذا ال بر فهى شههر ر،يهل الثهانى سهنة  1223و،هيحن أن أمهين بهف كهان قهد رحهل مهل اءنةليه
عند ة ئهم عن اءسكندرية فى العام  1807ي ول الةبرتىل ق فم ي ل غائبا حتى بلى صلح شداشين مل
الباشا فرةل وطلل على ردت  ،ف رسلوا ل الم قاا وال يول واللوا م ق الةبرتى ،ج  ،4ح  - )130المترةم.
()2بوغا رشيد – المترةم.

()3لم يحدد سان مارسيل هنا أ قنصل ي صد أهو قنصل راةو ه أم قنصل تروريا؟  -المترةم.
()4الم صود بب د األعداي فى النحل نةلت ار – المترةم.
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 -8من سان مارسيل إىل شامبانى
()1

موجز – البويكر

المسماا قي رو ق الحاملة لعلم ال د

()2

وأصلها من راةو ه –

ايمتيا ات والحماية النرنسية  -سان مارسيل فى مواةهة بطروتشىل مس لة ال راي

ال نصلى – تد ل دروفيتىل احتةا السنينة – هل يمكن من
ال د

ل حماية فرنسا لعلم

حماية البرائل اءنةلي ية؟  -ت رير سان مارسيل لى يتور مو،ور.

اءسكندرية فى  20يوليو 1808
(س ِةَلت فى  10نوفمبر)
ُ
السيد المحترم،

وص ههلت ل ههى ه ههذا المين ههاي ،ف ههى ي ههوم  18يوني ههو ،س ههنينة الب ههويف المس ههماا قي رو ق
ال ادمة من مالطة والتهى كانهت تحمهل علهم ال هد  ،وذلهف تحهت قيهادا قبطانهها ةهان بهارن .

وكان الهدف من رح ت هذا ال بطان أن يصهل لهى هنها (اءسهكندرية)؛ وي هوم بشهراي المهإلن

الىذائية ثم ين لها لى مالطة .وكان على متن ههذه السهنينة شهحنة مهن البرهائل التهى أرسهلها
المدعو بونسا اللينورنى الم يم بمالطة لى أ ي الم يم باءسكندرية تحت حماية السويد.
ودائمهها مهها كههان لنرنسهها وحههدها امتيهها حمايههة علههم ال ههد

فههى به د السههلطان؛ وعلههى

ذلههف ف ههد كانههت سههنينة البههويف ال ادمههة مههن مالطههة والتههى وصههلت هنهها وهههى حاملههة لهههذا العلههم

هى أن أُة ههر تطبيه ه قانونن هها
واقع ههة تح ههت تبعي ههة قنص ههل فرنس هها باءس ههكندرية .واذا تع ههين عل ه ح

المنشور على تلف السنينة ال ادمة من مالطة وعلى مها تحمله مهن برهائل ،سهواي كانهت مهن

نةلت ار أو كانت فى شكل غنائم تم ايستي ي عليها فهى أ بلهد تحتله بريطانيها فهى ال هارج.

وقههد أمههرت ال بطههان بههارن

به ن يحتة ه شههحنة البرههائل علههى مههتن سههنينت غيههر أن ه رفههض

ايمتثال لألمر ،وأفرغ البرائل وبعدها قدم لى وثي تى احتةاج عم فيهما أن علم ال د

فى

كل ب د اللينانت (الشرأ) محمى من أر،عة دولل فرنسا واسبانيا والنمسا وانةلت ار ،وأن غيهر
ارل ل رائى ال نصلى.

ولةه ت عندئه ٍهذ لههى حههاكم المدينههة طالبهها منه احتةهها برههائل تلههف السههنينة المودعههة

بههديوان الةمههرف ،ومناشههدا يههاه أن ي ههدم المسههاعدا ال ويههة فههى الههدفل بال بطههان لههى ايمتثههال
والطاعة .بيد أن الحاكم قام من

ل قنصل السويد ووكيل اءنةلي (السيد بطروتشى الذ

()1البويكر أو البويفل سنينة تةارية أشرعتها من قطعة واحدا بشكل مر،ل  -المترةم.
()2أ علم مالطة – المترةم.
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كان يعمل أيام وةود النرنسيين فى مصر بوأينهة المحصهل – الصهراف بالهدائرا األولهى فهى

أسههيوط والتههى ح ه مههن ورائههها فههى أههل دمته لألمههة النرنسههية ثههروا كبيههرا ،وهههو اعن يكنههر
بتلههف النعمههة حيههث أصههبح يعمههل وبحمهها

كبيههر ةههدا فههى دمههة أعههدائنا) قههام بههرد البرههائل

للمودعين .ولما فشل قبطان السنينة من الحصول على حماية قنصلى سبانيا والنمسا اللذين

كان يعتمد عليهما لة لى حماية قنصل السويد.

وأ بههرت السههيد دروفيتههى بكههل أههروف هههذه ال رههية .وحصههل ال نصههل دروفيتههى مههن

الباشا على أوامر م تلنة باحتةا البرائل المذكورا وأن يعمل على رفل دفة السنينة بويف.
بيههد أن حههاكم المدينههة كههان دائههم المراوغههة والههتملح مههن تننيههذ تلههف األوامههر ،ممهها ةعههل أمههر
تننيذها بشكل قطعى يستل م رسال ققوا ق الباشا من ال اهرا لى اءسكندرية .و،وصول هذا

ال وا

لى هنها قهام الحهاكم بهالحة علهى البرهائل التهى كانهت لهد المهودعين وأصهدر أمهره

برفل دفة السنينة بويف التى ةر ن لها لى البيت ال نصلى .وهكذا تم تننيذ األمر ،ومهن ثهم

أصههبحت البرههائل والسههنينة تحههت الحةه والح ارسههة حتههى صههدور أوامههر ةديههدا وهههذا كههل مهها

اسهتطعت الحصههول عليه  ،مههل أننههى طالبهت به ن تن ههل البرهائل لههى م ه ن آ هر تمامهها وهههو
م ه ن المه ف ،وأن ي ههر قبطههان السههنينة ب نه تحههت ال رههاي ال نصههلى النرنسههى ولههي

تحههت

قراي قنصل السويد .وأ برت السيد ق يتور مو،ورق بالترتيبات التى قامت بها هذه الحكومة
على عمل يح ا.
بالنسبة لهذه ال رية وطالبت بشكل مإلقت ب وامره فيما يتعين ح
ومههن غيههر شههف أننهها ذا تركنهها ل نةلي ه اسههت دام كههل الوسههائل التههى تسههاعدهم علههى
التةههارا مههل مصههر عبههر السههنن التههى تحمههل علههم ال ههد  ،فلههي ثمههة ش ه ي عندئه ٍهذ يمكههن أن
يعوأ ر ائهم التةار سواي فهى مصهر أو فهى أ بلهد مهن بلهدان الشهرأ؛ ذ ن تصهاريح أو

شهادات علم ال د

يةر اعتمادها واحترامها فى المرور بهالموانئ ،ومهن هنها سهوف تنتشهر

فههى كههل أسههاكل الشههرأ .وقههد قههام اليونههانيون بش هراي تلههف التصههاريح ورفع هوا فههوأ سههننهم علههم
ال ههد

وأبحههروا به لههى ال ههارج ،و،هههذا العلههم يمكههن لليونههانيون د ههول مالطههة وعمههل تةههارتهم

معها ،وهو ما يدعم التةارا اءنةلي ية .و،تننيذ ال وانين الحاليهة علهى كهل السهنن التهى تحمهل
علم ال د  ،سواي ال ادمة من نةلت ار أو ال ادمة من أ بلد تحتل نةلت ار فى ال ارج – فإننا
ن تلل هذا الداي من ةذوره .وباألحر ستكون نتائج هذا اءةراي كبيرا ةدا ،فسهوف ترتهد كهل

ال ه هواردات المشه ههكلة اليه ههوم مه ههن الكته ههان الته ههى تتعه ههاأم أهميه ههة الحاةه ههة لي ه ه بالنسه ههبة للبحريه ههة
اءنةلي يههة .وبالنعههل فههإن السههنن النمسههاوية الوافههدا مههن مالطههة ومعههها برههائل لههم تسههتطل أن
تحمهل عنهد عودتهها ههذا النهوع مهن البرهائل والهذ تعهين علهى األتهراف وعلينها أن نمنعه عههن
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أعههدائنا .وقههد قههام السههيد دروفيتههى بال ههاهرا وكههذا أنهها باءسههكندرية بت ههديم اقت ارحههات بش ه ن هههذا

الموروع لهذه الحكومة التى لم تتل اها.

تلف هى التطورات األ يرا فى هذه ال رية التى شرفت بت ديم ت رير عنها لمعاليكم.

واننى منتأر األوامر مهن قبهل معهاليكم أو مهن قبهل السهيد يتهور مو،هور الهذ ن لهت ليه كهل

األوراأ الررورية التى تحيط علما بهذه المس لة.

وتس ههمى س ههنينة الب ههويف  -الت ههى ت ههح كم هها ذكرن هها آنن هها قبط ههان ارة ههو ا  -قميش ههل

مارتينوفيت ق ،وهى السنينة التى ارطر اءنةلي عند ة يههم عهن اءسهكندرية لهى أ هذها
معهم لى مالطة ،ولما رموا اتحاد راةو ا لى ملكية يطاليا قهرروا اعتبارهها غنيمهة قانونيهة.
و،يعت سنينة البويف فى مالطة واشتراها كل من السيد بونسا والسيد لينورني اللذين أرس ها
لههى هنهها محملههة بالشههحنة التههى كانههت ت صهههم .ألههي

مالكها األول قميشل مارتينوفيت ق الراةو

مههن العههدل أن تههرد تلههف السههنينة لههى

والتى تم السطو عليها بطري ة أالمة؟

مل الح ايحترام ...لخ.
سان مارسيل
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 -9دروفيىت إىل معاىل وزير العالقات اخلارجية باإلماراوورية الفرنسية
– وصول راب عثمانى من استانبول لى اءسكندرية –

موجز – قرية علم ال د

سنر محمد على لى دمياط ورشيد واءسكندرية.

ال اهرا فى  10أغسط

1808

(تم تسةيلها فى  28أكتو،ر وكذا يوم  17بريل )1809
السيد المحترم،
ل د كهان لهى الشهرف أن قهدمت لمعهاليكم فهى رسهالتى بتهاريخ  12يوليهو ت ريه ار حهول
اءة هرايات األ ي هرا التههى ات ههذها محمههد علههى باشهها بش ه ن السههنينة التههى كانههت تحمههل عل ههم
ال هد  ،وههى اءةهرايات التهى تههم الهتملح مهن تننيهذ معأمهها؛ حيههث لهم يسهتطل السهيد سههان
مارسيل الحصول على شه ي سهو حريهة ممارسهة سهلطت ال رهائية علهى السهنينة .وأعلمنهى
ميلى المحترم (سان مارسيل) ب ن من غير المنيهد ،بهل ومهن التههور ايسهتمرار فهى مناقشهة

هى أن أرفههل ت ريه ار
اي هت ف فههى ههذه المسه لة مهل حههاكم اءسهكندرية ،واعت ههدت أنه يتعههين عل ح
بهههذا األمههر لههى السههيد المكل ه

بشههئون التههاج اءمب ارطههور والملكههى باسههتانبول .ول ههد وصههل

قبطههان بالبحريههة العثمانيههة فههى الشهههر المارههى باءسههكندرية انت ههل بعههدها مباش هرا للعاصههمة
(ال اهرا) .وكان ال بطان يحمل أوامر تعهد لى محمد على باشا بتولى قيادا موانئ وسواحل
مصر .وكان محمد على قد است بل هذا ال بطان بحناوا بالىة ،ولكن لم يرتب ش ي ق فهى
تنشههي هههذه ال دمههة .وكههان وصههول هههذا الرههاب العثمههانى قههد حههتم علي ه ال يههام بةولههة لههى

دمياط ورشيد واءسكندرية .فةر اءنشىال بإعداد لهوا م ههذا السهنر الهذ يتعهين أن يهتم فهى
نهاية هذا الشهر .وصدر أمر لى مائتى عامل من البنائين والنةارين بالتواةهد ه ل النتهرا

التههى سههيمر بههها الباشهها فههى تلههف األمههاكن (دميههاط ورشههيد واءسههكندرية) .ودعههانى الباشهها لههى

مراف ت ه ؛ ولكههن لمهها كههان ي يت هوافر لههد أ تعليمههات بش ه ن مهها يتعههين فعل ه فههى مثههل ه ههذه

الأههروف ف ههد طلبههت م هن الباشهها أن يعنينههى مههن هههذا األمههر .واتنههاأ الصههلح مههل البك هوات لههم
ينة بعد.
ويشرفنى أن أكون ...لخ.
دروفيتى
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 -10نسخة من تقرير ...دروفيىت إىل املكلف بشئون التاج اإلماراوورى
وامللكى باستانبول.

موجز – ت رير حول مس لة علم ال د ل المطالبة بتد ل السيد يتور مو،ور لد الباب
العالى – مس لة الحماية ال اصرا على فرنسا على مإلسسات األرارى الم دسة – دسائ
قنصل السويد بتروتشى – ررورا قرار الباب العالى بح وأ فرنسا فى اللينانت.

ال اهرا فى  24يوليو 1808
ل د أ برت سعادا الةنرال سبستانى فى ت رير المحرر بتاريخ  30مايو بالمسهاعى

غي ههر الموف ههة الت ههى قم ههت به هها لمن ههل د ههول البر ههائل اءنةلي ي ههة ال ادم ههة م ههن مالط ههة ل ههى
اءسكندرية عبر سنينتين نمساويتين؛ وقد ذكرت لسموه األسباب التى تذرع بها الباشا( .)1فى
تبرير تصرف بش ن هذه المس لة .وةاي الحدث التالى ليدعم ويثبت ما شرفنى أن كتبته لهى

الةنرال السنير بش ن السياسة المحدودا للباشا.

ولن أ عةكم ،سيد المبةل ،بتناصيل وقهائل وأهروف وصهول السهنينة التهى كانهت

تحمل علم ال د

لى اءسكندرية؛ فت ارير ميلى عهن ههذا المينهاي لهن تهدع شهيئا يىيهب عهن

علمكههم؛ فسههوف اقتصههر علههى الن ههاط الرئيسههة فههى المناقشههة التههى اشههتدت بههين السههيد سههان

مارسيل وحاكم اءسكندرية والسيد بطروتشى الذ ي ول عن ننس ن قنصل السويد .واسمح
لننسههى بدايههة أن أورههح لكههم تصههور حههول الحةههج ال رههائية التههى اسههت دمها ميلههى فيمهها
يتعل ه بالسههنينة وقبطانههها .فثمههة شههكوف يمكههن أن تطههرح حههول مشههروعية هههذه الحةههج ،فلههن

يعرف أ مهن وكه ي الحكومهات التهىُ يهذكر اهتمامهها بحمايهة علهم ال هد

أن يعتهرض علهى

تلف المشروعية مهن غيهر تهوفر الت هارير السياسهية التهى سهيةد بهها أنهها مكنولهة ل مبراطوريهة

النرنس ههية؛ وال ههبعض اع ههر م ههن ال ههوك ي س ههوف ية ههدون الشه ه ي ننسه ه بوة ههوب ت ههدعيم ك ههل
اءةرايات التهى ي هوم بهها قنصهل فرنسها ب صهوح ههذا المورهوع مهن حيهث ورهل العراقيهل
أمام ايتصايت التةارية ال ائمة بين مصر ومالطة .ولطالما أدت دسهائ

ومنهاورات وحيهل

الوك ي اءنةلي المناوئهة يحتةاةاتنها وتحهذيراتنا لهى الحيلولهة دون الحصهول مهن الحكومهة
المحلية على ةهرٍاي مهرتب ٍ بالمبهادئ التهى اعتمهدها البهاب العهالى بهاألوامر التهى أصهدرها فهى

هههذه المس ه لة ،ومهها ال يبههدو لههى أن ه لههن يوةههد ي هههام
ك

محههدود يسههمح بتحههذير المتههابعين

()1عادا ما يست دم دروفيتى عند اءشهارا لهى محمهد علهى ل هب باشها ولكنه أحيانها يشهير ليه بل هب ...نائهب
الملف ويعنى ب الوالى – المترةم.
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ويد ل تحنأا محدودا على الع قات مل عدو اءمبراطوريتين( .)1وتمكن السيد سان مارسيل

بحكمههة مههن اءفههادا مههن أول فرصههة سههانحة؛ وقههد آ رته بكههل وسههائلى ،ونةحنهها ة ئيهها ،ولكههن
األمهر فهى النهايهة ،يها سههيد  ،لكهم وحهدكم؛ فه نتم الهذين بإمكههانكم أن تنههوا ههذه ال رهية التههى
()2
ٍ
بشكل ملمو ٍ على ايعتبارات الواةبة فى تمثيل حكومتنا األوغسطية
نتيةتها سوف تإلثر

فى مصر .وسيكون لى الشرف أن تورحوا لى وةهة نأركم.

ن الةميل هنا على ي ين ب ن كل مإلسسات األ اررهى الم دسهة وبالتهالى كهل السهنن

الت ههى تحم ههل عل ههم ال ههد

تح ههت الحماي ههة المباشه هرا لة ل ههة المل ههف مبراطورن هها أوغس ههط (.)3

والبرائل المحمولة على السنينة محل الن اع ت ح تاةر من توسكانيا ي يم بمصر منذ فترا

طويلة ،وعندما تم رم وطن توسكانيا لهى اءمبراطوريهة( )4اتةه لهى قنصهل السهويد وصهار
تحت حمايت .

ن ال نصههل( )5الههذ نصههب ننسه مههدافعا عههن حالههة التمههرد والمنههاف

لسههان مارسههيل

والذ يدعى أن ل الحه فهى حمايهة ال بطهان والسهنينة والبرهائل وملكيتهها ،نمها يشهىل بكهل
ت كيد ص حيات وأينة الوكيل اءنةلي

فى مصر؛ وحل بهذه الصنة محل روستى ،وذلف

منههذ اءع ه ن عههن ان طههاع الع قههات بههين البههاب العههالى وانةلت ه ار .وكههان ال ائههد العههام للةههي

البريطههانى ،عنههد ة ئهههم عههن مصههر ،قههد كلنه بوأينههة ال ههائم علههى الشههئون اءنةلي يههة ،وهههو
يتولى الحناظ على كل ايتصايت مل مالطة وحمايتها .وفى كلمة واحدا يعمل هذا ال نصل
بصنة دائمة علهى اءسهايا لهى المكانهة ايعتباريهة التهى يتبوأهها الهوك ي النرنسهيون ،وههو مها

يةعلهم ُيكابدون كل أنواع المراي ات مهن قبهل الحكومهة المحليهة .ووف ها لههذه المعلومهات ذا

كان قرار محمد على قد ةاي بناي على التما

من استانبول بش ن هذه ال رهية ،فه يتعهين

أن ننتأههر حههل ال رههية بمثههل هههذا األسههلوب ،بمعنههىل ذا كانههت المسههتندات ال رههائية التههى
يطب ها مارسيل على السنينة التى تحمل علم ال د

لن يةا

غيهر مصهدأ عليهها ،واذا كهان ال بطهان

بالع اب الرادع على تمرده ،واذا كان التاةر التوسكانى الذ تملح من ال روع

( )1الم صود اءمبراطوريتان العثمانية والنرنسية – المترةم.
( )2األوغسطيةل نسبة لى ل ب أوغسط

المترةم

الذ ات ذه نابوليون ،والم صود حكومهة اءمبراطوريهة النرنسهية -

( )3الم صودل نابوليون بونابرت – المترةم.

( )4ر حم نابوليون فى العهام 1807توسهكانيا ألمه ف اءمبراطوريهة النرنسهية ،وعههد بهها لهى أ ته ليسها ،وفهى
العههام  1814صههارت تحههت حكههم الههدوأ النمسههاو الكبي ههر فردينانههد الثالههث ،وفههى العههام  1860ألح ههت به ههق

بيمونتق – المترةم.

( )5الم صود قنصل السويد قبطروتشىق – المترةم.
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لسلطة الحكومة النرنسية ،وورل ننس تحت حماية وك ي الدولة المعادية لنا؛ من أةهل أن
يدعم التةارا اءنةلي ية بىير ع وبة ،ومن ثم ي ي رل للبند رقم  10مهن المهادا الثانيهة مهن

األمر( )1الصادر فى  3مار .1781

وفههى النهايههة ذا كههانوا يتن ههون علههى أن مههن ح ه قنصههل السههويد أو فلن ههل بههاألحر

الوكيه ههل البريطه ههانى أن يته ههولى الحمايه ههة المه ههذكورا لل بطه ههان وللته ههاةر[ التوسه ههكانى ] وللسه ههنينة

وللبرائل اءنةلي ية ،ذا حدث كل هذا فإن ال ناصل النرنسيين سهين دون فهى مصهر كهل مها
يتمتعون ب مهن مكانهة واعتبهار ،وسيصهبح وةهودهم فهى مصهر بىيهر ةهدو أو فائهدا ،كهذلف

سينأر ب ليل من العناية وايحترام ل قتراحات والطلبات التى يرفعونها لمعأم المسئولين فى
هذه الحكومة.

وعلههى ذلههف أتوسههل لههيكم ،سههيد المبةههل ،أن ت ههذ بعههين ايعتبههار هههذا العههرض
وأن تبههذلوا مسههاعيكم مههن أةههل الحصههول علههى فرمانههات مههن البههاب العههالى تح ه لنهها الررههى
الكامل فى هذه ال رية .وأنتم تدركون أكثهر مهن أ شه ح كهم مهن المههم ورهل ح ٍهد ينههى
الع قات مل مالطة .وقد وصلت سنينة نمساوية كذلف لى اءسكندرية فى يوم  20من ههذا
الشهر .والسنينتان تحت علم ال د

ننس قنلتا لى مالطة وهما محملتين بالكتهان والنطهرون

ونترات ملح البارود ....وهى السلل الررورية النادرا لد العدو ،والسلعة األولهى علهى وةه

ال صوح مهمة ةدا ل طاع ال دمة بالبحرية .ولي

فى قدرا الباشا اي اف تلف ايتصايت

التةارية؛ ونعت هد ب نه يسهعى لهى صهنل سه م معهين بهين البهاب العهالى وانةلته ار .وههو م تنهل
ب ن كل أسهاكل الوييهات التركيهة تحهافظ علهى ذات الصه ت التةاريهة؛ وفهى ةملهة واحهدا أن

هذا الرةل م دوع؛ وذلف أن حاشيت وبصنة اصة ترةمان ( ،)2تةعل عبر كل التلميحات
هى أن أُكابهد ،فههى ال رههية
واءيمهايات يرتههاب فهى كههل مها ي تيه مههن ةههة النرنسههيينل فكهان عله ح

األ يهرا ال اصههة بسهنينة ال ههد  ،أله

ع بهة وع بههة والتههى لهم اسههتطل التىلههب علهى معأههم مهها

Recueil des anciennes lois françaises (Isambert).

)(1

وهو األمر المتعل بال ناصل ومس لة اءقامة والتةارا والم حة لكل مواطنى المملكة النرنسية فى موانئ
الشرأ وشمال فري يا ،والصادر بتاريخ  3مار  ،1781والبند العاشر من المادا الثانية من هذا ال انون

تنح علىل
ق ن كههل النرنسههيين الههذين يحههاولون الههت لح مههن التبعيههة لسههلطة ملههف فرنسهها ،وذلههف عبههر رههوعهم تحههت
حماية أةنبية يةر عهادتهم لهى فرنسها .يصهدر ههذا األمهر لهى كهل الرهباط النرنسهيين المهوأنين فهى به د
اللينانت وشمال فري يا ب ن يعملوا على تننيذ هذا ال انون بصرامة ودقة ق.
()2نةد فى الةبرتهى شهارا لهى ترةمهان محمهد علهى ب نه ق عبهد هللا بكتها الترةمهانق ،وي نعهرف علهى وةه
التحديد هل هو الذ يعني ال نصل دروفيتى فى ت ريره أم كان لمحمد على أكثر من مترةم فى ذلف الوقت،
انأر الةبرتى ،ج  ،4شهرية ةماد الثانية  ،1224ح  - 159المترةم.
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كههان فيههها يشههكل تهديههدا لنهها .ومحمههد علههى رةههل فطههن ةههدا فههى تههدبير مصههالح المحههدودا

ال اصة بمصر ،وي ينهم شيئا فى الع قهات السياسهية؛ وههو يعتهرف علهى ننسه بهذلف ،وأنه

لههذلف يةههد ننس ه مرههط ار لههى اتبههاع أراي لصههائ المههإلتمنين لدي ه  .ولمهها كههان هههإليي أكثههر

حساسه ههية ل فتته ههان بحةه ههج األعه ههداي عه ههن تصه ههدي قه ههوا براهيننه هها ،فله ههي
والتعليمات اءيةابية التى ترد لي من حكومت

()1

هنه ههاف ي األوامه ههر

والتى سوف يمكنهها أن تدفعه لهى الت لهى

عن تلف المعت دات ال اطئهة التهى أُوحهى بهها ليه  ،وتطلعه علهى األ طهاي التهى رهللوه بهها.

ويرلل طالما كان هناف ش صيات مثل بطروتشهى وبطانته فهى
وسيأل هذا الحاكم ُي دع ُ
مصر.
نس ة طب األصلل
دروفيتى

()1الم صود حكومة الباب العالى – المترةم.
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 -11من سان مارسيل إىل شامبانى
موجز – علم ال د

– محمد على فى مصر السنلى – نن ات العطايا

اءسكندرية فى  21سبتمبر 1808
(س ِةَلت فى  16نوفمبر)
ُ

السيد المحترم،

أدرج هنا نس ة من ال طاب الذ حأيت بشرف رسال لسيادتكم بتاريخ  20يوليو

لى استانبول.
ال ههد

ننههى انتأههر األوامههر مههن السههيد يتههور مههابور فيمهها يتعله بالسههنينة التههى تحمههل علههم

والتههى تههم الحة ه عليههها هنهها باءسههكندرية وف هها ألوامههر  .ومههن البههديهى أن هههذا العلههم

المحمى من فرنسا ي يمكن أن يحمى تةارا اءنةلي فى ب د السلطان .وعلى األقهل صهار
من المتعين علينا أن نوق

تلف النورى وذلف منذ حصلنا على ما يدعم موقننا ب وا الحه

وال ه ههانون .وفيمه هها يتعل ه ه بالسه ههنن النمسه ههاوية الته ههى تصه ههل بصه ههورا متكه ههررا مه ههن مالطه ههة له ههى

اءسههكندرية محملههة بالبرههائل اءنةلي يههة ،فإننهها لههم نمتلههف قبههل هههذه الحكومههة سههو ال ههانون
المتمثل فى فرمانات السلطان التى تمنل ورود البرائل اءنةلي يهة لهى سهائر ويياته  ،وعلهى

ذلههف فههإن البرههائل المةلوبههة مههن مالطههة بواسههطة السههنن النمسههاوية يبههد مههن مصههادرتها .ولههم
تك ههن الحكوم ههة تتل ههى تص ههوراتنا للمور ههوع ،واس ههتمرت تس ههمح به هواردات البر ههائل اءنةلي ي ههة

المتةهة لى مالطة.

وي ههوم محمههد علههى بةولههة فههى مصههر السههنلى .وقههد ذهههب لههى دميههاط ،ومههن هنههاف

سينت ل لى هذه المدينة(أ اءسكندرية) .وي أحد يعهرف بالرهب سهبب سهنرت ههذه؛ بيهد أن
لههد مهها يحملنههى علههى ايعت ههاد ب ه ن الهههدف ال هرئي

منههها أن يحصههل علههى دعههم وررههى

األهالى؛ كيما يأل محتنأها بحكهم مهدينتى اءسهكندرية ودميهاط اللتهين يريهد البهاب العهالى أن

يعههين عليهمهها قههادا صوصههيين ،فيههتم اسههت لهما عههن حكههم باشهها ال ههاهرا .علههى أن مة ه ي

هى دفهل نن ههات اسهتثنائية والتههى لهم اسههتطل اءعنهاي منههها ن فهى اءسههكندرية
الباشها قههد ة حهر عله ح
وان فى رشيد .وذلف ألن المودا وايحترام ي ُيمنحان بين األتراف ي بالمصلحة الننعية التى
ت سرهم .ويشرفنى أن أرسل لى سيادتكم مذكرا تنصيلية بهذه النن ات راةيا أن ت ذنوا بدفعها.
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ولم يتوطد بعد الصلح بين المماليف والباشا؛ ومل ذلف فإلى اليوم يعم الهدوي صعيد

مصههر ،ولههو أن عههددا معينهها مههن البكهوات يهرفض دفههل الميههر عههن م اطعههاتهم ،وهههى الشههرط
األساسى فى اتناأ الس م.
مل الح ايحترام ...لخ
سان مارسيل
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 -12من سان مارسيل إىل شامبانى
موجز – أصول الشهادات – د ول ق اررات النأام ال ار
مالطة عبر السنن النمساوية – ي ةديد باءسكندريةل لي

بمالطة – بعض السنن النرنسية بموانئ مصر.

()1

مةال التطبي – تةارا

لدينا سو الةرائد اءنةلي ية

اءسكندرية فى  2نوفمبر 1808
السيد المحترم،
وصلت لى ميناي اءسكندرية ،منذ شهر أغسط
وواحدا من ةنوه( )2محملة ب ليل من قما

المارى ،أر،ل سنن من مرسيليا

الةو وبرائل من فرنسا.

وعاد بعض األفراد بالنعل لهى فرنسها محملهين ببرهائل ههذه الهب د .وغهادرت اثنتهان

من تلكم السنن الميناي بشهادا المصدر؛ ذ ننى لهم أُواف آنهذاف بهالنموذج الم هرر لتصهاريح
المرسه ه ت الدوري ههة م ههن قب ههل
العب ههور؛ وذل ههف بس ههبب ن ههح المعلوم ههات الرس ههمية وقل ههة تل ههى ا
سيادتكم بش ن هذا المورهوع .ومها لهت لهى اعن لهم أتله تلهف النمهاذج ،وي أعهرف مهن أيهن

يصدر هذا الت ير الذ ُي َعرض دمة مرور السنن لل طر ،مل أننى أعلمت بوصولها منذ
فترا لى قناصل سوريا .وثمة سهنن مهن أ ميهر ومهن اسهتانبول بإمكانهها أن تن هل لينها نمهوذج
التصههاريح؛ فتلههف السههنن تتههردد كثي ه ار علههى هههذا المينههاي .ولتههدارف عههدم وةههود هههذا النمههوذج،
ولتةنب المساوئ التى تنش عن ذلف طلبت من السيد ق بي فوانق قنصهل فرنسها فهى عكها أن

لى نس ة منها،
يوافنى بنس ة من الرسالة الدورية ال اصة بشهادات المصدر؛ وبالنعل ن ل ح
ومن اعن فصاعدا سوف است دمها كنمهوذج أساسهى لكهل أولئهف الهذين سهوف أسهلمهم ياهها

فى المست بل.

ولهم أتله أيرها أ ٍ
رد مههن السههيد يتهور مو،ههور فيمها ي ههح الت ريههر الهذ وافيته به
بش ن الحةه علهى السهنينة الحاملهة لعلهم ال هد  .وكشه لهى السهيد دروفيتهى به ار ب نه أ ِ
ُعل َهم
ب ن الباشا هدد ال ناصل أو األمة النرنسية الم يمة فى مصر فهى حهال لهم تسهنر احتةاةاتنها

()1الم صودل سياسة الحصار ال ار التى طب ها نابوليون بونابرت على غريمت نةلت ار – المترةم.
()2

ةنوهل ميناي رئي

بإيطاليا ،والمعهروف أنهها اشهتهرت منهذ العصهور الوسهطى بهدورها التةهار الكبيهر فهى

البحر المتوسه  ،وأصهبحت فهى العهام  1797عاصهمة الةمهوريهة الليةوريهة ،وفهى عههد نهابوليون تهم لحاقهها

ر حمت لمملكة سردنيا فى العام – 1815
ب م ف التاج اءمبراطور النرنسى ،وتحديدا فى العام  ،1805ثم ُ
المترةم.
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على آنذاف عدم معرفتى نوايا هذا الحاكم والتى كان
عن نتيةة فى هذا الموروع .ول د ش ح ح
األمر ي ترى دراةها فى ت رير .
وتل يه ههت دون شه ههف مه ههن اسه ههتانبول األوراأ والة ارئه ههد الرسه ههمية الته ههى ي تصه ههلنا هنه هها

باءس ههكندرية ي ة ئي هها ،وت ريب هها وص ههلتنا بع ههد ان ر ههاي ع ههام .وم ههل ذل ههف س ههيكون م ههن المه ههم

الحصهول عليهها والتعههرف علهى ح ي هة الحهوادث السياسهية التهى يطيههب ألعهدائنا أو لشههركائهم

الترويج لها بصهورا مشهوهة عبهر ة ارئهد مالطهة التهى يحرصهون علهى نشهرها هنها والتهى يةهب

النأر ليها على أنها أقل من أن تحمل صنة الةرائد الرسمية ،وأنها أقرب لى النشرات التى

تههروج لكههل مهها هههو رههد حكومههة فرنسهها .ن هههذه المنت بههات مههن األ بههار التههى تههرو للباشهها
ولألتراف وألهالى الب د الذين يةهلونها تماما ت ل أريا واعت ادا را ار بالنسبة لنا.

ن شحنات السنن النرنسية التى وصلت مإل ار ستتة لى ب د اللينانت التى تحمل
منها بالبرائل عند العودا .وذلف ألن ي يوةد لنا فى مصر أ مإلسسة فرنسية .ومهل ذلهف

فإن هذه التةارا لهن يمكنهها قه ان تسهتمر وي أن ت دههر طالمها أهل نأهام الت مينهات ينهرض
عليها بمرسيليا  %50مما يتسبب فى ايرتناع الكبير ألسعار السلل ،والتى تةعل المستهلف

الذ ينكر فيما ي دم مصالح ي رر الع وف عن شراي برائل تبدد مال .
مل الح ايحترام ...لخ
سان مارسيل
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 -13نسخة من خطاب نائب القنصل باإلسكندرية مبصر إىل السيد التور
موبور القائم بأعمال سفري فرنسا لدى الباب العاىل العثمانى

موجز – فرمان من الباب العالى بش ن حماية علم ال د ل ال ارى بمصادرا البرائل
استنادا لى حالة الحرب بين الباب العالى وانةلت ار.
اءسكندرية فى  19نوفمبر 1808

السيد المحترم،
أُحيطكم علما بوصول فرمان وةه الباب العالى مإل ار لى باشا ال اهرا ب صوح
موروع السنينة الحاملة لعلهم ال هد والتهى كنهت قهد احتة تهها؛ وأورهحت لكهم فهى م ارسهلتى
بتاريخ 19يوليو أن لم يصلن أ رٍد بش نها ،كما بينت لكهم األسهباب التهى دفعتنهى لحة هها،
وأنه مههن الرهرور ينههاد ب هرار سهريل فههى هههذه المسه لة .واسههتند فرمههان البهاب العههالى علههى
معلوم ههات اطئ ههة ،وب ههاأل ح ف ههى ش ههارت ل ههى أن الس ههنينة نةلي ي ههة .وأم ههر الب ههاب الع ههالى
بمصادرا برهائل السهنينة وورهل السهنينة تحهت مسهئولية حهاكم مدينهة اءسهكندرية؛ ومهن هنها
فإن هذا الحاكم طالبنى بإعادا م بض دفة السنينة ،وفى ذلف الحين تشرفت ب ن كتبت ليكم
ب نى استودعتها لد  .وعاررت الحاكم فى تسليمها؛ بحةة أننى لم يصلن من استانبول ردا
على أن أحررها من الحة حتهى يه تنى أمهر بهذلف؛
على طاباتى الرسمية ،وب ن ي يتعين ح
علههى أننهها توصههلنا مههل ذلههف لههى اتنههاأ بشه ن م اصههد البههاب العههالى ،اتنههاأ يةعلنههى أسههلم ل ه
السنينة فى الحال شريطة أن ي دم لهى طلبها مكتوبها بهذلف؛ وأن يرةهل ههو فهى شه ن ذلهف لهى
أوامر باشا ال هاهرا ،وانتأهرت النتيةهة ،وبعهد مهرور يهومين مهن اتناقنها ،ةهاينى حهاكم المدينهة
ٍ
عندئذ م اومة
وفى صحبت العسكر والعتالين كى ي وموا برفل م بض دفة السنينة .ولم أمتلف
هههذا التصههرف العنيه  .وأ ههذوا السههنينة غيههر أن البرههائل مهها ته ال بم هها ن األمه ف [التابعههة
لل نصلية] ،واعت د أن سلطات هذه الب د لن تبحهث عهن المطالبهة بهها؛ وذلهف ألنهها ت مهل أن
تحههافظ علههى صههلة ةيههدا بمالطههة التههى تىههذ تةههارتهم مههل هههذه الة ي هرا مههن ه ل السههنن
النمساوية.
ومههن الرههرور أن أُحههيطكم علمهها به ن الباشهها الههذ كههان يريههد قه ار ار حاسههما فههى هههذه
ال رية يت ئم مل تطلعات أعلن تعلي أمر مصادرا السهنينة حتهى صهدور أوامهر نهائيهة مهن
الباب العالى.
وهذا هو موة فرمان الباب العالى والتصرف الذ سلك معى حاكم المدينة لةعل
أمر تننيذ النرمان يتم بشكل ة ئى.
صورا طب األصل
سان مارسيل
-67 -

تقارير سنة 1809
 -14من سان مارسيل إىل شامبانى
موجز – وصول السنن النرنسية وبرائعها – شهادات المصدر – نن ات رصدت لشراي
هدايا للباشا – ررورا م اومة الت ثير اءنةلي

اءسكندرية فى  2يناير 1809

الذ تدعم الهدايا الثمينة.

( ُس ِةَلت فى  1أبريل ،ومرا أ ر فى  17أبريل )1809
السيد المحترم،

أحطتكم سموكم علما بوصول ث ث س ن فرنسية لى هذا الميناي والتهى أقلعهت مهن

مرسيليا ل شههر نهوفمبر ،ووصهلت اءسهكندرية نحهو مطلهل ههذا الشههر .وكانهت حمولتهها
الرئيسة مكونة نوعا ما من قما الةو  ،وعند عودتها ُح ِمَلت بالنطرون والصمغ العر،ى...
وس ههوف اتنبه ه م ههن اعن فص ههاعدا أن ي أس ههلم الس ههنن ش هههادات المص ههدر وأواف ههيهم ب ههالنموذج
الم رر .وكنت س أل حائ ار مشوشا فى أمر التصرف فى مس لة الشهادات لهوي أننهى تنبههت
بطلهب نسه ة دوريهة منههها مههن قبهل قنصههل فرنسهها بعكها؛ ولمهها كهان قناصههل مصههر مها الهوا لههم
يتل وا بعد أمر رسمى فى هذه المس لة ،فإنهم ي يستطيعوا التعرف على األههداف والترتيبهات

التى ات ذتها حكومتهم بش نها.

حب صههعوبات فههى الةمههارف ،وألح ه
وكههان لهههذا الت ه ير أثههار سههلبية بالىههةل ف ههد س هب َ

سائر فادحة ببرائل التةار الذين حملوا شهادا المصدر التى لم تكن مصاغة بشكل يتن

مل النموذج الم رر .وفى الواقل ن ال بطان المدعو بول قائد مركب الطهرطن( )1التهى تحمهل
اسم يسوع مار ةو ي  ،والتهى أقلعهت مهن هنها فهى العشهرين مهن سهبتمبر ووصهلت مرسهيليا
ل شهر أكتو،ر المارى كانت تحمل الشهادات غير السارية اعن (ولم يكن لهد آنهذاف

وي نمههوذج واحههد مههن الشهههادات الم ههررا) ،ولهههذا السههبب تههم الههتحنظ علههى شههحنة برههائع فههى
مرسيليا.

ومررت لى وكيلى المنوض قوائم المصروفات العاديهة وايسهتثنائية ال اصهة برشهيد

واءسههكندرية عههن النصههلية الرابعههة مههن السههنة( .)2وسههتةدون أن ه فههى الشهههور الث ثههة األ ي هرا
()1مركب وحيد الصار – المترةم.

()2الم ص ههود الش هههور الث ث ههة األ يه هرا م ههن الس ههنة ،وبحس ههب م هها ه ههو وار ههح ف ههى م ارسه ه ت مارس ههيل وك ههذلف
مراس ت دروفيتى كانت مصروفات ال ناصل اءداريهة تحهرر بهها قهوائم حصهرية أر،عهة مهرات فهى العهام؛ أ
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كانههت النن ههات ايسههتثنائية برشههيد كبيهرا ةههدا؛ وذلههف بسههبب وصههول الباشهها لههى هههذه المدينههة،
حيههث لههم اسههتطل أن أمنههل ننسههى مههن ت ههديم هديههة ل ه فههى شههكل بندقيههة م دوةههة الطل ههات،
والمصنوعة بنرسا  ،باءرافة لى منأار قدمت لترةمان  .وست حظ سموكم من واقل قوائم

مصروفاتى فى النصلية الثالثة أن ال دمة بال نصلية ت ترى أن ن دم لهذا الوالى تلف الهدية
عند وصول لهذه المدينة .ن سموكم سيحكم بال يمة الكبيهرا للههديتين .ومهل ذلهف فهإن الهوالى

لم ترر  ،وكنت مستاي أن أورح للسيد دروفيتى ذلف وهو ننس يشكو مهن قلهة كرمهى .وي
ينبىى أن أع و هذه الررورا وههذا ايسهتياي مهن ةانبه ي لهى المحبهة ال اصهة التهى يكنهها

الباشا ل نةلي الذين ي دمون ل الكثير مهن العطايها وبشهكل ينهوأ مها يمكننها ت ديمه  .ودائمها

ع ههين أع ههدائنا مركه ه ا عل ههى مص ههر ،وية ههب التحس ههب لأله ههداف الت ههى يرم ههون ليه هها م ههن وراي

س ائهم ،كما يةب أن نحب دسائسهم ،وللوصول لهذه النتيةة يةب أن ُنعنى بت وية رابطة
من الود مل رباط هذه الحكومة؛ ولن ننةح فى ذلف ي من ل بذل العطايها فهى الوقهت
المناسب .واذا كانت هذه العطايها متوارهعة فهى قيمتهها فلهن نصهل لهى الههدف الهذ نهدفعهم
لي  .واذا العطايا توقنت كلية فلن يتل ى ال ناصل فى هذه الب د سو المراي ات التى تح

من قدر ايسم النرنسى ،وتتعرض تةارتنا للت شى بنعل الم ايا التى يتمتل بهها أعهدائنا .واذا
لههم نسههتطل مهوا اا أعههدائنا فيمهها ي دمونه مههن عطايهها فلههنع ِ علههى األقههل ب ه ٍ
در ُيةنبنهها الرههىينة
الكامنة والتى ُيثيرها ةشعهم المستعر .وبعد ذلف سوف يةعل ايسم الكبير ألمتنا وبطويتها

العأيمة الكنة تميل لصالحنا.

ولم اتل أ ٍ
رد على رسائلى من السيد يتهور مو،هور فهى مورهوع احتةها السهنينة

الحاملة لعلم ال هد  .وان هل لهى سهيادتكم نسه ة مهن طهابى لهى السهيد يتهور مو،هور والهذ

ست حظ ب الذرائل التهى اسهتند ليهها البهاب العهالى فهى ايسهتي ي علهى السهنينة والتهى تعامهل
معها على أنها سنينة نةلي ية ،والتصهرف األقهل مهن المعتهاد الهذ اتبعه حهاكم ههذه المدينهة

كيما يرل بين يدي م بض دفة السنينة ،وكان الباب العالى قد ةعل هذا الحاكم مسئوي عن
هذه السنينة وكذا عن حمولتها.
مل الح ايحترام ...لخ
سان مارسيل

مرا كل ث ثة أشهر – المترةم.
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 -15من سان مارسيل إىل الوزير
موجز – علم ال د
رد الملف ةو ي

وفرمان الباب العالى – الس م بين نةلت ار وتركيا – قنصل سبانيا
– وأينة ال نصل بطروتشىل ورل منأمة الرهبان العليا لألرارى

الم دسة تحت حماية بطروتشى – استى ل مياه النيل بالدلتا – اتناأ الس م بين البكوات
المماليف والباشا – التةارا النرنسية فى مصر.

اءسكندرية فى  15مار 1809
السيد المحترم،

هى الشههرف أن أبلىههتكم باحتةهها
كههان له ح

للسههنينة الحاملههة لعلههم ال ههد  ،وال ادمههة مههن

مالطههة والمشههحونة بالبرههائل اءنةلي يههة .وهههو مهها أبلىت ه كههذلف للسههيد يتههور مو،ههور ال ههائم
ب عمهال سههنير فرنسها والههذ لههم يهواف ِى به

رد بشه ن ذلهف .وفههى النهايههة أصهدر البههاب العههالى

فرمانهها ي ههرر رد برههائل السههنينة لههى أصههحابها ،وتسههليم السههنينة لههى قبطانههها السههاب الههذ

سههيرفل عليههها علمهها عثمانيهها .ومنههذ بههدأ هههذا ال بطههان يبحههر بالسههنينة فههى هههذا المينههاي أطل ههت
ال لع ههة ع ههدا م ههدافل تشه هرينا له ه  .والن ههود الت ههى ت ههم تو يعه هها عل ههى تل ههف الحكوم ههة ،ألة ههل ه ههذه

المناسبة ،هى التى أثارت أكثر من أ اعتبار آ ر كل مأاهر ايحتنال والت ديرات النادرا.

ولدينا بر بإتمام الصلح بين الباب العالى وانةلت ار .ورست السنينة اءنةلي ية التى

ةهايت لهتعلن هههذا ال بهر فهى هههذا المينهاي .ونه ل الرههاب اءنةليه

لهى البههر وأحسهن حههاكم

هذه المدينة است بال  .وقام قنص النمسها واسهبانيا برفهل علمهى ب دهمها تشهرينا له  .ولهم ت لهل

هههذه السههنينة ي بعههد أن تل هى قبطانههها ردود الباشهها علههى طابههات الحكومههة اءنةلي يههة التههى

كهان هههذا ال بطههان قههد ةلبههها معه  .و ه ل فتهرا قامته بهههذا المينهاي وصههل مههن مرسههيليا مههدفل
فرنسى صىير وذلف فى اليوم ال ام
وةههاهر السههيد كههامبو

الملف الةديد ءسبانيا وأن لن يك

من شهر أكتو،ر المارى.

سههولر ،قنصههل سههبانيا فههى هههذا المينههاي ،ب ن ه رههد ة لههة
عن مهاةمت لة لة مبراطور النرنسهيين وة لهة الملهف

ةو ي  .وكل هذه التشنيعات نما وصلت من مالطة.
وصهههار عله ههى نن ه ه

هه ههذا المن ه هوال قنصه ههل السهههويد ووكيه ههل اءنةلي ه ه  ،وهه ههو به ههالطبل

بطروتش ههى اللين ههورنى ال ههذ ك ههان تابع هها للنرنس ههيين ف ههى مص ههر؛ حي ههث ك ههان يعم ههل كمحص ههل

وصراف ب سيوط .وعبر شىل لهذه الوأينة كون بطرأ ملتوية ثروا كبيرا لم تسهمح لرهميره

الةبان أن يعود لى فرنسا مل ةهي

الشهرأ مهإلث ار الب هاي فهى ههذه الهب د ،وتحديهدا فهى رشهيد
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حيث اتن مع اءنةليه علهى شهىل وأينهة الوكيهل التهى مارسهها بكهل حمها ٍ و،ةح ٍ
هود ائ ٍهد
عن الحد رد فرنسا واشتر بعد ذلف فى استانبول منصب ال نصل العام للسويد فى مصر؛

وبعد ة ي اءنةلي عن اءسكندرية عاد لهى ههذه المدينهة ليتهولى فهى أهل منصهب قنصهلية

السههويد تههدبير مصههالح اءنةلي ه وبحماس ه ونك ارن ه وةحههوده رههد المحسههنين علي ه الههذين لههم
ي دموا ل ي ما ي يده ي ار وحسنا.
ن رئههي

منأمههة الرهبههان العليهها لأل اررههى الم دسههة الههذ كههان منههذ فت هرا ي تعيههها

الهذاكرا تحههت الحمايههة النرنسههية قهد د ههل تحههت حمايههة السهيد بطروتشههى؛ وهههذا التحههول نتيةههة
ويعت هد فره
لعدائ ال ومى أكثر مهن وفه مهن ان طهاع الع قهة بهين فرنسها والبهاب العهالىُ .

عن ذلف ب ن هذا التحول قد تم بتحر ٍ
يض من السيد بطروتشى الهذ يعت هد أنه بههذه ال طهوا

سههيأهر أمههام أهههالى الههب د الههذين تسههيطر علههيهم المعت ههدات الباطلههة علههى أنه الرةههل األكثههر
أهمية من النرنسيين.
وقههام الباشهها ب نههل ممههر لنههرع النيههل عنههد منههوف؛ وذلههف ألةههل الههدفل بم يههد مههن ميههاه

النهههر لههى دميههاط التههى كههان ن ههح الميههاه بههها قههد حههال دون ارعههة األر  .ولكههن فههرع النيههل

المتة لى رشيد لن يت ود بال در الكافى من المياه ل راعة األرارى ،ور،ما كهذلف لهن تصهل
لى مصب النهر كميات كافية تسمح بمرور السنن أو المراكب الصىيرا.

ويواة بكوات الصهعيد صهعوبة فهى دفهل الميهر الهذ الت مهوا به ِقَبهل باشها ال هاهرا،
وفى هذه الحال فإن الباشا يهدد بإرسال تةريدا من قوات ردهم ،وهذا يعنى تةدد الحرب.
و ه ل العههام المارههى وصههلت سههبعة م اركههب لههى اءسههكندرية قادمههة مههن مارسههليا،
محملة ببعض البرائل ،وعند عودتها من اءسكندرية لى مرسهيليا ُح ِمَلهت بهالحبوب والسهكر
ال ام وملح النطرون.
مل الح ايحترام ...لخ
سان مارسيل

-71 -

 -16من دروفيىت إىل سيادة وزير العالقات اخلارجية
موجز – استئناف المناورات بين المماليف والباشا – سريان اءنش اأ بين البكوات –
محمد على يتل ى سينا وقنطانا يإلكدان وييت ولحث على محار،ة الوهابيين – الباشا غير
ر ٍ
اض عن هذه الحملة و اصة مل انشىال بال بتثبيت سلطت فى مصر – قوات الباشا
– ةباية ررائب استثنائية من الب د – رسالة من السيد يتور مو،ور لى محمد علىل
تررية كبيرا للباشا – وعود مطمئنة من الباشا فى حال ان طاع الع قات بين فرنسا

والباب العالىل مطالبة دروفيتى بالتعليمات الواةبة فى هذا الموروع.
ال اهرا فى  9أبريل 1809
(تم تل يها فى  11ديسمبر )1809
السيد المحترم،

ن اتنههاأ الصههلح المبههرم بههين محمههد علههى باشهها والبكهوات والههذ شهرفت بتدوينه لههى

سيادتكم فى ت رير المحرر بتاريخ  10يناير – كان نوعا من ايتناأ الحذر الذ ي يستند
لههى أسهها

أو نأههام ،كمهها أن ه لههم يشههتمل علههى أ رههمانات ،وفههى كلمههة واحههدا مثههل هههذا

ايتناأ ناقا هائ نتج عن مناورات مشوشة تماما؛ ومن هنا انتهف البكوات هذا ايتناأ
بحةج ي أعت د أن من المنيد تنسيرها .وعادوا من ةديد لى التناوض ،وتم رت
متذرعين
ٍ
المحادثات التى استمرت نحو الشهر عن هدنة تستىرأ المدا ننسها .ويعت د الباشا بإمكانيهة

التنههاهم معهههم؛ ذ ن موقن ه يةعل ه يتمنههى تح ي ه ذلههف ،وهههو يتطلههل لههى أن ي بههل البك هوات
بالشههروط األ ي هرا التههى اقترحههها علههيهم والتههى ت ههوم علههى ةعههل المماليههف دائنههين ل ه بر هريبة
ع ارية سنوية قدرها ث ثمائة أله

قرشها تركيها ومائهة وعشهرا أردبها مهن الحبهوب عينها .ومهمها

كانت هذه الشروط معتدلة فإن البكوات سيتحول ورعهم بالكاد و،ترهحية بسهيطة ترهعهم،

ولو أاهريا على األقل ،فى مورل التابل للباشا؛ واذا تواف وا فإن األمر سيأل دائما مرهونا
به ٍ
هتحنظ رههمنى يةعلهههم ينته ه ون أول فرصههة م ئمههة للههتملح مههن هههذه التبعيههة .ومههن سههوي

حأهم أن أعدادهم تتناقح علهى مهدار األيهام ،ولهي

لههم مهن قهادا قهادرين علهى ات هاذ قهرٍار

قو  .فإبراهيم بف  -فى ُعرف اتباع  -ف د ننوذه طالما أن أصبح طاعنا فى السن ،وان سم
بيت مهراد بهف ب هدر مها يوةهد مهن صهناة لهى ع ٍ
هدد مهن األحه اب .وترهاع ان سهام ههإليي
ل ستة مماليف ح ي يين تابعين له  .وفهى معسهكر

الصناة حتى أصبح من بينهم َم ْن لي
وي ال فى أل هذه الترتيبات الىريبة أنهم
شاهين بف الذ ل األلنى نةد اثنى عشر بفُ .
أ ذوا بنصيحة أش ٍ
اح مهمة بتةميد ال ليل من ال وات التى ب يت لديهم .وتل ى محمد على
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مإل ار من قبل السلطان محمهود سهينا وقنطانها؛ ومهل ههذين التشهرينين اللهذين أكهدا له ورهع
ٍ
ص ه ِهد َر لي ه األمههر بالتعةي ههل بالمرههى لههى محار ،ههة الوهههابيين يسههترداد مك ههة
ك هوال لمصههر ُ
والمدينة .ووعد الباشا ب ن ينشىل بإعداد حملة مهمة ،ولكهن نيته بكهل ت كيهد أي ينعهل شهيئا؛

ذلف أن ملكية األرارى الم دسة التى ُينأر ليها ،وف ا للمعت دات اءسه مية المسهب ة ،علهى
أن الدفاع عنها بمثابة دفاع قو عن اءمبراطورية العثمانية ،نما هى  -فى الح ي ة  -أقهل
أهمية عند الباشا من امت ك لباشوية مصر .ومن المإلكهد أنه لهم يسهد حكمه فهى مصهر ي

بهال وا المتهوفرا لديه  ،وهههو يعمهل علهى نح ٍهو دائههم علهى ات هاذ كهل اءةهرايات التهى تمكنه مههن
ت كيد سهلطان  .وقهد عهين فهى رتبهة الباشهوية ابنه طوسهون ،وههو يحهي ننسه بمثهل مها يحهي
ابن األكبهر بهراهيم بع ٍ
هدد مهن الةنهود وذلهف وف ها لهرتبهم؛ واذا اسهتثنينا األلبهان وبعهض ال هوات

العثمانية المةلو،ين من تركيا األسيوية

()1

الذين دائما ما يكون أقل تكلنة وأقل تعل ا بالباشا،

فههإن ةميههل اع هرين الههذين تحههت حكم ه مههن أهل ه أو مههن حلنائ ه  .ويمكههن أن تصههل قوات ه

الةههاه ا لههى عش هرا آيف رةههل .و،ههرغم اءص ه حات التههى أد لههها الباشهها ي أن هههذا العههدد
يتل ههى ،بمثههل مهها ةههرت به العههادا عنههد األتهراف ،راتبهها ومإلنهها كمهها لههو كههان ث ثههين أله

ةنههديا،

وهذه النن ات الره مة يمكهن أن ُيرهاف ليهها نن هات اءدارا والههدايا التهى يتعهين أن يرسهلها
لى رباط الباب العالى الذين يتوافدون باسهتمرار علهى مصهر ،ههذا لهى ةانهب الههدايا التهى

ترس هل كمهها لههو كانههت ح هها معتههادا لههى اسههتانبول ،أيرهها ُيرههاف لههى كههل ذلههف اي ت سههات
الة ئية و اصة المبالغ التى تد ل انة سموه ال اصة ألةل العسكر الةدد فى المست بل.
وكههل هههذه المةههايت مههن اءننههاأ أعطت ه ومهها ت ه ال تعطي ه النرصههة ألن ينههرض الر هرائب
ايسههتثنائية التههى أنهكههت م هوارد هههذا البلههد الههتع  .و يتنههاقح بدرةههة م سههاوية سههكان ب ه ده
وبصنة اصة سكان الري

الذين يحاولون مل ذلف وب در استطاعتهم الحناظ علهى أسهعار

منتةاتهم .ويتوقل أن يسهت ر سهعر ال مهح فهى الحصهاد الةديهد عنهد  36قرشها تركيها لهألردب،
وهههذا ُيعنههى أن سههعره ترههاع

سههت مهرات عههن سههعره فههى النتهرا التههى كههان الةههي

النرنسههى

يحتههل فيههها مصههر .أيرهها نةههد أن تسههعة أعشههار السههكان يتطلعههون بعيههون باكيههة لههى السههماي

والههى ال ههب د الت ههى يتع ههين ،كم هها ه ههو ش ههائل ف ههى ت مين ههاتهم ،أن ترس ههل ل ههيهم عم هها قري ههب َم ه ْهن
يحررهم.

هى السههيد يتههور مو،ههور طابهها للباشهها والههذ يتعةههل في ه تل ههى الههرد علي ه ،
أرسههل له ح
هى أن أن له بننسهى لهى سهعادا الباشها الهذ كهان عندئ ٍهذ معسهك ار
واعت دت أن مهن الواةهب عل ح
()1يشير الةبرتى لى أن طوائ

العسكر المحيطين بالباشا فهى ذلهف الحهين كهانوا مهن ث ثهة عناصهرل أرنهإلد

وأتراف وسةمان ،راةل الةبرتى ،ج  ،4ح  – 215المترةم.
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فى قطره ق بالنرعونية الواقعة على مسافة يوم من ال هاهرا ،وكهان الباشها هنهاف لهبعض الوقهت

يراقب بننسه أعمهال غله ترعهة النرعونيهة التهى كانهت تحهول الميهاه مهن فهرع دميهاط لهى فهرع
رشيد والتى سببت صعوبة كبيرا فى الم حة فى النرع األول (دميهاط) ،ومنعهت وصهول كهل

المياه الصهحية مهن النيهل لهى األ اررهى الم صصهة ل ارعهة األر وكهذلف منعهت الميهاه عهن
سكانها .وتل ى محمد علهى ههذا ال طهاب – كهذلف -ببشاشهة كبيهرا أكثهر ممها تل هى به واحهدا

مههن م ارس ه ت المرسههلة فههى ذلههف الوقههت لههى السههنير ،لكن ه لههم يكتههب ردا عليههها .وعلمههت أن
السههيد ال ههائم بالشههئون ال ارةيههة غههالى فههى توةيه عته ٍ
هاب غيههر لطيه ٍ للباشهها بسههبب الع قههات
التى تحهافظ عليهها مصهر مهل مالطهة ،ولكنه لهم يههتم بمثهل تلهف الدسهائ

هى ال هول
وكهرر عل ح

ب ن ت ثر بطابل ايحترام الذ لمس من قبل السنير ،وأعطانى رسالة تحمهل رده بتهاريخ 11

لى رغبت أيرا فى الحناظ على هذه الرسالة .واء طار األول بش ن الس م
مار  ،وأأهر ح
بين نةلت ار والحكومة التركية قد حملت لى مصر الطراد الحر،ى اءنةلي الملح ب سطول

األميرال كولنةوود .وثمة منشور وصلنا من السنارا باستانبول يإلكد أيرا صحة هذا الحدث
غير المتوقل .وبهالرغم مهن التعبيهرات المطمئنهة فهى ههذه الرسهالة ي أنهها لهم تتهرف فهى ننهو

رعايا ة لة اءمبراطور والملف الم يمين فى مصر( )1سو كثي ار من ال ل  .و،دا لى أن من
ك
المناسب أن نستطلل نوايا الباشا من ه ل محادثهاتى الطويلهة ةهدا مهل سهعادت وأمكننهى أن
ٍ
يح حول اءةرايات التى سيت ذها حيال ال ناصل النرنسهيين وةهاليتهم
أُفاتح فى
حديث صر ٍ
النرنسية ،ف ال لىل ق ل د كنت شاهدا على المعاملة الةيدا التى نعامل بها الوك ي اءنةلي
ك
ورعايههاهم عنههدما احتههل ةههي حكههومتهم اءسههكندرية بال يانههة ،وعمل هوا علههى طههرد مههن هههذه

الويية .وان ي يعت د ب ن الباب العالى سيرتكب حماقة ب ن يهد ل فهى ح ٍ
هرب مهل فرنسها؛ بيهد

أنه ذا وصههلت األمههور لههى الحههرب فاللعنههة علههى الشه ح الههذ لههن يتعامههل معكههم كمهها فههى
مهن النطنهة أن نثه فهى مثهل تلهف التصهريحات ،ومهل أنه يتعهين أن

الساب ق .ومل أنه لهي
اتمنى وقوع ٍ
حدث يرهطرنى لهى الرحيهل عهن ههذا البلهد الهذ أعهي

فيه منهذ مه

سهنوات

ف ههى وسه ه ك ههل أنه هواع الم ههاطر وال ق ههل واير ههطرابات والحرم ههان حي ههث ص ههحتى س ههايت
ورههعنت ةههدا ،ي أنه ذا كانههت دمههة الدولههة ت ترههى منههى أن أب ههى فههإننى اعت ههد أنه  ،فههى

حال ان طاع الع قات بين الحكهومتين( ،)2يمكننهى أن أدبهر حهالى لنتهرا طويلهة ،بحيهث أكهون
لههها منيههدا أكثههر مههن الوقههت الحارههر ،لكننههى أرةههو مههن سههيادتكم أن تمههدونى بالتعليمههات

التى تورح لى ما ينبىى فعل مل البكوات المحليين.

()1الم صود نابوليون ورعاياه النرنسيين الوافدين لى مصر  -المترةم.
()2التركية والنرنسية – المترةم.
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ويشرفنى أن أكون...
ُ
دروفتى
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 -17من سان مارسيل إىل شامبيىن
موجز – صعوبات حول شهادات المصدر – النموذج الرسمى لهذه الشهادات
اءسكندرية فى  13أبريل 1809
(تم تسةيلها فى  26يوليو وتل يها فى  11ديسمبر )1809
السيد المحترم،
ن بالنسبة لم ف البرائل ال اصة بالسنينة التى رست هنا باءسهكندرية فهى شههر

سههبتمبر مههن العههام  1808أبلىنههى ال بطههان ةههان أنط هوان بههول قائههد ق مركههب طرطههان ق التههى
كانت تحمل اسم ق يسوع مار وةو ي

ق أن شهادات المصهدر التهى أ هذوها منهى لهم ُيحهدد

بها ما ذا كانت البرائل انتاج وارد من مصر أم صهادر عهن التةهارا اءنةلي يهة ن بطريه ٍ

مباشه ٍهر أو غيههر مباشههر ،وبسههبب ذلههف قههام ةمههرف مرسههيليا بههالتحنظ علههى البرههائل واحتة ههها

حتهههى تصهههل المعلومه ههات الصهههحيحة والكامله ههة بش ه ه نها .واذا كه ههان مه ههن الره ههرور ذا ت ه ههديم
المعلومات ألةل تحرير تلف البرائل من الحة المكونة من ملح النطرون والصمغ العر،ى
والب ور وال عنران وبعض بايت ال طن فإننى ألشهد ب ن البرائل المذكورا صادرا عن ههذا

البلد وعن الة يرا العر،ية وسوريا ،وليست لها ع قة بالتةارا اءنةلي ية .وفيما يتعل بالسنن
والمراكب التى ةلبت تلكم البرهائل فن هولل بهإن ال طهن ُح ِم َهل علهى سهنينة مهن سهوريا واللبهان
والصههمغ علههى سههنينة مههن الة ي هرا العر،يههة ،وي يمكننههى أن أحههدد اسههمايها؛ ألن ه لههي مههن
المعتاد تسمية سنن هذه الب د ب سماي اصة.

ن عدم تل ينا النموذج الم رر من الشهادات ةعلنى أسلم ال بطان بول نموذةا آ ر

مههن شهههادات المصههدر هههو مهها تسههبب فههى ال سههارا النادحههة لمه ف البرههائل التههى تههم الحةه

عليها بديوان ةمرف مرسيليا ،وعلى ذلف فلست المسئول عن هذا ال ط ؛ ألننى لم اتل مهن

الو ير ال طاب الدور ال هاح بنمهوذج الشههادات .وبعهد ذلهف قمهت بطلهب نسه ة مهن ذلهف

النموذج من قنصل عكا .ومنذ تسلمى لتلف النس ة قمت بتسهليم نمهوذج الشههادات األصهلية
على أساسها وذلف لكل شحنات البرائل التالية التى تم شحنها من ههذا المينهاي علهى عشهر

سههنن كانههت متةهههة لههى مرسههيليا .ونحههن نعههرف ب ه ن أحههد تلههف السههنن التههى كههان ي ودههها
ال بطان بلين قد استولى عليها اءنةلي وقادوها لى مالطة.
دون توق

وكانت السنن اءمبراطورية والسنن األ ر الحاملة للعلم التونسهى تشهحن بالبرهائل
لهى مالطهة ،وتن هل لينها هنها باءسهكندرية البرهائل اءنةلي يهة وكهذا غنهائمهم مهن
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ال رصههنة .ورسههت سههنينة حر،يههة باءسههكندرية فههى يهوم  6مههن هههذا الشهههر .وكههان الهههدف مههن
مةيئها  -من غير ٍ
شف – أن تن ل رسائل الحكومة اءنةلي ية لى الهند .وأقامت هنا ثمانية
أيام .وقام قبطانها ب يارا حاكم المدينة الذ است بل بحناوا كبيرا.
ويبدو أن بكوات المماليف بصعيد مصهر قهد بهدأوا مهن ةديهد فهى التنهاوض مهل باشها

ال اهرا واستمرت حالة الوفاأ سائدا بين الح ب والح ب اع ر.
مل الح ايحترام...
سان مارسيل

على فى الح ي ة أن أن ل لسيادتكم أن عند وصول السنينة الحر،ية
ملحوأةل يتعين ح

اءنةلي ية لم ي م ال نصل العام ءسبانيا المدعو السيد كامبو

سولر برفل علم ب ده مثلما

فعههل عنههد وصههول أول سههنينة نةلي يههة .وقههام السههيد ةههودار نائههب قنصههل النمسهها – الش هريف
الكبير ل نةلي بانتها هذه النرصة فى العودا لى ب ده.
سان مارسيل
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 -18من الوزير إىل دروفىت
موجز – مكاتبات دروفتى مل سنير فرنسا فى استانبول ي يتعين أن تسئ لمكاتبات
المباشرا مل باري

– استحسان باري

لتصرفات – التعليمات الةديدا بش ن ةرايات

الحأر المت ذا رد التةارا اءنةلي ية – رسال نماذج شهادات المصدر ومنشور 31

ديسمبر 1807
باري

فى  17أبريل 1809
أيه هها الس ههيد أنه ه من ههذ رد الم ههإلر بت ههاريخ  16أكت ههو،ر 1807عل ههى رس ههائلكم اله هواردا

بتاريخ  ،15 ،10و 21فبراير و  2مار من العام ننس  ،والحاملة لألرقام من  1لى  ،5لم

يصلنى سو أر،ل رسائل.

بتاريخ  18يناير ،و  8أبريل ،و 12يوليو و  10أغسط

من العام .1808

قد أدهشنى هداركم الوقت الطويل دون الكتابة لى كثي ار ،وي أةد سببا لذلف ي أن
ك
فههى رأيكههم أن نشههاط حركههة م ارس ه تكم مههل سههنير ة لههة اءمب ارطههور فههى اسههتانبول هههى التههى
أبط ت مكاتباتكم الواةبهة معهى ،لكننهى اعت هد أنكهم أ طه تم فهى ههذا الصهدد .وال نصهلية التهى
عهدت ليكم

ل كل ههذه النتهرا كانهت لهها عنايهة واهتمهام مهن الحكومهةل واليهوم ي تسهتح

ال نصلية اهتماما أقل مما سب  .والت ارير التى رفعتهها للسهنارا باسهتانبول ي يمكهن به
لى .وادعوف ذا أن تست ن
من األحوال أن تعنيف من واةب كتابة الت ارير ح
وأن تستمر فى تحر الدقة التى أثبنها فى الساب .

ح ٍ
هال

مكاتباتف معى

ن ال طابههات األر،ههل التههى أفههدتكم باسههت مها لههم تكههن مرقمههة ،وهههذا ُيشههكل اسههتحالة

تح ههى فيمهها ذا كنههتم لههم تكتب هوا لههى طابههات أ ههر يحتمههل اعت هراض وصههولها لينهها ،ولكههن
ك
يمكنكم من ل التهواريخ التاليهة التح ه مهن ههذا األمهر .واذا أدركهتم أن بعهض رسهائلكم لهم
لى بطري ة أمنة نس ة أ ر .
تصلنى ف ود منكم أن ترسلوا ح

لى .ف نا أواف كم
ومن ناحية أ ر لد عدد قليل من الم حأات حول ما قدمتموه ح

على تةنبكم التوس فى قرار ايتناأ الذ يتناوض بش ن كهل مهن البكهوات والباشها .فحالهة
عههدم اسههت رار التههى تسههود مةالسهههم و ق ه ارراتهم تةعههل أ وسههي بيههنهم فههى مورههل الشههبهة

بالنسبة للةميل .ورفرتم أيرا أن تصطحبوا الباشا فى ةولت التى اقترح عملها فى م تل

م هوانئ مصههر .وي أعههرف مهها فائههدا مثههل هههذه الةولههة بالنسههبة لمصههالح ال دمههة التههى ُع ِهه َهدت
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ليكمل ويبدو لى أن هذه الةولة لم يكن لينتج عنها سو ال يادا فهى المصهروفات .وفهى ههذا
ك
ٍ
بشكل صارٍم.
الصدد لي لى ي أن أوصيكم ب ن ت تصدوا فى المصروفات
ص ِهرَح
وكان وصول برعة سنن لى اءسهكندرية محملهة بالبرهائل اءنةلي يهة التهى ُ
بد ولها لهذا الميناي قهد أثهار مهن ةهانبكم ايعتهراض وت هديم ايلتماسهات التهى لهم تله ال بهول
والنةاح الذ كنتم تنتأرون .

وأحس ه ههنتم ص ه ههنعا أن رفع ه ههتم ت ريه ه ه ار ل ه ههى المكله ه ه

بالش ه ههئون ال ارةي ه ههة باس ه ههتانبول،

واستعةلتموه فى مطالبة الباب العالى بإصدار فرمانات تهدف لى ةعل الباشا مرهط ار لهى
الت لى عن نأام اينحيا للتةارا مل نةلت ار الذ يبدو أن متبني  .ومهما كانت النتيةة من
محاويت السيد يتور مو،ور فإننى أدعوف لى أن تستمر ب در ما يعتمد عليف فى عمل كل

ما هو ررور لت كيد تننيذ ةرايات الحأر التى أمر بها ة لة اءمبراطور.

وأبلىنى السيد سان مارسيل أن أيرا لهم يتله التعليمهات التهى سهب لهى أن أرسهلتها

لى كل وك ي ال ناصل والمتعل ة بالنموذج الةديهد لشههادات المصهدر .و،نهاي علهى ذلهف ف هد

ٍ
بمنشور آ ر
أرسلت لي نس ة من منشور الصادر بتاريخ  31ديسمبر  ،1807مصحوبا
يتعله مورههوع بتثبيههت الرهرائب التههى تحصههل علههى تسههليم شهههادات المصههدر .ولمهها كنههت
أأن أنكم لم تتل وا أيرا هذين المنشورين فإننى أن ل ليكم نس ة منهما طى هذه المراسلة.
ويشرفنى أن أحييكم

-79 -

 -19من الوزير إىل سان مارسيل
موجز  -رسال نماذج شهادات المصدر والمنشور[الو ار ] الصادر بتاريخ  31ديسمبر
 – 1807استحسان تصرف سان مارسيل فى مس لة علم ال د .
باري

فى  17أبريل 1809

ن طابههاتى األ يهرا التههى كتبتههها لههيكم ،أيههها السههيد ،تحمههل تههاري ى الثههانى والثالههث

من شهر يناير المارى.

أ برت ههونى بوص ههول بع ههض الم ارك ههب ال ادم ههة م ههن مرس ههيليا ل ههى اءس ههكندرية محمل ههة
بالبرائل النرنسية وعودتها من هناف محملة بمنتةات من مصر .وتبينت كم كنتم فى حالة

مههن التشههوي

للىايههة؛ مههن ةهراي الشهههادات التههى سههلمتموها للسههنن؛ وذلههف بسههبب عههدم تل ههيكم

للتعليمههات األ ي هرا التههى ُو ِة َهههت لههى ةميههل ال ناصههل وال اصههة بههالنموذج الةديههد لشهههادات
المصههدر .ولكههن السههيد بيههافوان المهههتم بالطلههب الههذ قههدمتموه لي ه قههام بإرسههال نس ه ة مههن
طابى الدور ليكم؛ وذلف بتاريخ  31ديسمبر  ،1807وطري ة تصرفكم فى هذا الموروع

سوف يتم فى المست بل الت كيد عليها تماما .ومل ذلف لما كان من الررور أن يتوفر لديكم
بال نصلية نس ة رسمية أصلية وموث ة ،فإننى سُوافيكم بها طى ههذه الم ارسهلة ومعهها رسهالة

دوريههة أ ههر تترههمن الرسههوم المحههددا ال اصههة بإصههدار الشهههادات ،ومرسههل نس ه ة مماثلههة

للسيد دروفتى.

وفهمههت مههن م ارسه تف والم ارسه ت التههى أ ِ
ُرسههلت مههن قبههل ب صههوح المركههب التههى
ة ههايت مهههن مالطهههة لهههى اءسهههكندرية حاملهههة لعل ههم ال هههد

وعل ههى متنه هها ش ههحنات البرهههائل

اءنةلي يه ههة ،أن السه ههلطات المحليه ههة كانه ههت تعه ههارض بطري ه ههة غيه ههر يئ ه ههة تمامه هها ة ه هراياتكم

ال نصلية .وأنكم عمدتم لهى طلهب تهد ل سهنيرنا ال هائم بالشهئون ال ارةيهة باسهتانبول ،ومهمها
كانت نتائج مساعي  ،فإننى أدعوكم لى ايستمرار فى العمل فهى كهل مهرا تتطلبهها الأهروف

وبحسهب اعتمادنها علهيكم حتهى يت كهد تننيهذ ةهرايات الحأهر الم هررا به مر ة لهة اءمب ارطههور
والملف رد تةارا نةلت ار.
ولى الشرف أن أكون ...لخ.
ك
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 -20من دروفيىت إىل (الوزير)
موجز – ترتيبات مناسبة يت ذها محمد على فى حال تصدع الع قات بين فرنسا والباب
العالى شارطا أن يتم ذلف بشكل سر – غل ترعة النرعونية.

ال اهرا فى 29أبريل 1809
(تم تل يها فى 11ديسمبر)
السيد المحترم،

وصلت سنينة فرنسية لى اءسكندرية قادمة من مارسيليا وذلف بتاريخ  20من هذا
الشهر؛ ونما لى علمى تحرف سنينة أ ر والتى من المتعين أي يت ر أهورها هنا .ونحن
فى انتأار وصول سنن أ ر من لينورن .ن الحالة المحتملة ين طاع الع قات مل الباب

العالى العثمانى أثارت م اوفى بشه ن ههذه السهنن التهى يمكهن أن ت رهل للمصهادرات دا هل
موانئ المملكة ،ولذلف رأيت أن من األهمية بمكان سبر غور نوايا الباشا فى هذا الموروع.
وكانههت محادثههة طويلههة ،لصههت منههها لههى أنه سههيت ذ ةهرايات تةعههل السههنن التههى
ستصههل لههى اءسههكندرية تبحههر قبههل نشههر النرمانههات التههى سههتعلن الحههرب علههى فرنسهها .وقههال
الباشال بإن سوف يعمل ب قصى ما فى وسع للبرهنة على ت ديره ءمبراطور النرنسيين ،وان

سيىض الطرف عن طبيعة ةوا ات المرور التى ست ود بها السنن النرنسية ،وأن تحمل تلف
السنن عند رسوها بمصر أع م ب د البر،ر( )1بحيهث تت نهى ش صهيتها حتهى ي يةهد الباشها
ننسه فهى موقه

حهرج مهل البههاب العهالى والهدول الحلينههة لهها .وفهى هههذه الحهال يمكهن لة لههة

اءمبراطور والملف أن يسمح لرعاياه الذين يتاةرون مل مصر أن يرسلوا شحناتهم التةارية،
مل أ ذهم التحنأات والمحهاذير المشهار ليهها ،وأن الباشها يتمنهى أن يهتم ض عهن م اصهده

فى هذا األمر تح

ايتصايت مل فرنسا ،مل أ ذ ايحتياطهات السهرية ،كمها يتمنهى الباشها

أيرا أن يتردد النرنسيون على ميناي دمياط بدي من ميناي اءسكندرية.

وم ههن ة ههانبى ،أرة ههو س ههيادتكم أن تتنر ههلوا بإم ههداد بالتعليم ههات ال م ههة ف ههى ه ههذا
المورههوع ،وأن تتكرمهوا بإصههدار األوامههر به ن يههتم تحريههر نسه ٍهخ متعههددا مههن الم ارسه ت التههى
لى ،وأن يةر رسالها عبر طر ٍأ م تلنة؛ حتى نتدارف المساوئ التى يمكن
سوف تبعثونها ح
أن تنتج عن اعتراض المراس ت.

()1الم صود بها شمال فري يال طرابل

الىرب ،تون  ،الة ائر ،والمىرب – المترةم.
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وقد لمسنا فى األيام األ يرا حدوث هدنة مل البكوات المماليف؛ والةانبهان يتطلعهان

للصلح دائما مل أنهما يستعدان للحرب .ومحمد على المحأوظ فى كل مها يشهرع فهى عمله

بلغ هدف بىل الترعة التى ي ال لهها النرعونيهة ،وذلهف دون أ وسهيلة مهن وسهائل فهن الهر .
وستةدون فى ت رير بتاريخ  9من هذا الشهر تناصيل هذا المشروع الذ يشهرف دارا ههذا

الباشا.

ولى الشرف أن أكون ...لخ.
ك
التوقيلل دروفتى
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 -21من سان مارسيل إىل شامبانى
موجز – تل ى مرسوم مبراطور بتاريخ  11أغسط
المصدر – قرية مركب طرطن التى تحمل اسم ةو ي
ال ادمة من الهند لى السوي

 1806ونماذج من شهادات
مار – السنن اءنةلي ية

– استئناف الع قات التةارية بين مصر والهند.

اءسكندرية فى  24مايو 1809
السيد المحترم،
ن صههورا المرسههوم اءمب ارطههور الصههادر بتههاريخ  11أغسههط

 1806والمترههمن

تحديد الرسوم الواةب على ال ناصل تحصيلها عند صدار شهادات المصدر للسنن ،والهذ
تم لحاق بال طاب المطبوع والمرسل من ِقبل سيادتكم بتاريخ  31أغسط لم يص ِ
هلن سهو

باألم  .ومل ذلف كان لد معرفة بمحتواه ،واعت د أن ما أصدرت فى هذا األمر يتواف مل
ذلههف المحتههو الههذ ةههاي بنمههوذج شهههادات المصههدر .ننههى لههم اقتههرف طه متعمههدا فههى هههذا

الموروع ،وبش ن شحنات سهنينة طهرطن التهى تحمهل اسهم ةو يه

مهار  ،وي ودهها ال بطهان

بول ،فإنها اتةهت من هنا لى مارسهيليا فهى شههر سهبتمبر  ،1808وفهى ههذه النتهرا لهم يكهن

لد أ معلومات تتعل بالنموذج النصى لشهادات المصدر.
وكانت شحنة هذه السنينة مكونهة مهن ملهح النطهرون ،والصهمغ ،واللبهان ،وال عنهران،
وبعض بايت ال طن ،ومصدر تلف البرائل من مصر والة يرا العر،ية وسوريا .ولهي

لههم

أ صلة مباشرا أو غير مباشرا بالتةارا اءنةلي ية .ومن المستحيل بالنسبة للسنن والمراكب

التى ةلبت ة ئيها تلهف البرهائل مهن سهوريا والة يهرا العر،يهة أن نحهددها تحهت اسهم معهين لهم
يكن متوف ار لها فى هذه الب د .ل د علمت أن شحنة سنينة ال بطان بول قد تهم الحةه عليهها

بسهبب غيههاب النمهوذج المعتمههد لشهههادات المصهدر .واذا أر مههن الواةهب أن أُحههي سههيادتكم
علما بالمعلومات الدقي هة التهى تمكهنكم مهن دعهوا اءدارا لهى تسهليم البرهائل التهى تهم شهحنها

على سنينة ال بطان بول من هذا الميناي (اءسكندرية).

وعلمت فى هذه اللحأة أن ثمة ث ث سنن لتةار نةلي محملة ببرائل من الهنهد
قههد وصههلت لههى السههوي  .اثنههان مههها قههدما مههن البنىههال والثالثههة مههن سههورات .وهههذه الم حههة
المباشرا بين الهند ومصر تتم بعد فترا ان طاع بلىت عشرون عاما ،وذلف بسبب نهب قافلة

انةلي ية كانت قادمة من سوريا لى ال اهرا .وتوةهت السنن اءنةلي ية لى ةده .واليهوم بهدا
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وارحا أن أحد البنود السرية فى المعاهدا المبرمة بين نةلت ار ومحمد على عند ة ئهم عن

اءسكندرية أن يسمح بوةود اتصايت تةارية بين الهند والسوي
مل كل ايحترام ...لخ.
سان مارسيل
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على سنن انةلي ية.

 -22خطاب شاهني بك إىل سعادة األمريال قائد القوات الاريطانية
بالبحر املتوسط فى أغسطس 1809

موجز – شاهين بف يطلب حماية نةلت ار – شاهين بف يطمل فى أن يلى حكومة مصر
بوصن وريثا للمماليف – وهو سيت بل شروط نةلت ار – ويطمئن لى مساعدا العسكر
األتراف ذا استطاع أن يررى أطماعهم – ت كيدات باء

ح المطل ءنةلت ار – كل

موارد مصر فى دمة نةلت ار – عادا قوافل حةيج مكة وال وا ال ديمة للمماليف ق ألةل

عأمة األمة البريطانية ق – واي فإن سيكون من السهولة على فرنسا عادا توطيد ننسها

فى مصر.

سعادا [ األميرال ]،
ات ههذكر الم اي هها والتشه هرينات الت ههى ُمِن َح ههت وبسه ه اي م ههن الحكوم ههة البريطاني ههة لس ههلنى
المرحهوم األلنههى بههف ،واننههى ألميههل بشههكل طبيعهى لههى اقتنههاي أثهره ،راةيهها أن تمنحههوننى ننه
عرفت ه
كالههذ يقيت ه مههن السههيد فرانشيسههكو بطروتشههى ،الوكيههل البريطههانى الههذ ح

التعههاط

برغباتى ،وهذا ما شةعنى على أن ات دم بهذا ايلتما

متمنيا الحصول على حمايتها ال وية

لته ههدعيم طلبه ههى ،و اصه ههة أن ايقت ارحه ههات الته ههى يتره ههمنها التماسه ههى تتواف ه ه مه ههل مصه ههالحنا

المشتركة.

ومن الطبيعى أن يبحث كل الرةال عن اسهترداد ملكيهة ثهرواتهم التهى ُن ِهَبهت .ولهي
افيا على حررتكم أن منذ وقت سحي والمماليهف يحكمهون مصهر؛ وعلهى ذلهف ،وبصهنتى

الوريث الشرعى لهإليي المماليف؛ فإننى اعت د ب ن لى كل الح أن اتطلهل لهى وييهة مصهر،
بي ههد أنه ه ف ههى الوق ههت الحار ههر ي يمك ههن أن ننته ه ع ذل ههف م ههن ب ههين ي ههد المال ههف النعل ههى له ههذه
الحكومة ،وحتهى لهو أمكننهى تح يه ذلهف فلهن اسهتطيل الحنهاظ علهى سه مة وأمهن الهب د مهن

على.
دون حماية قوا بريطانيا التى طلبت حمايتها ومساعدتها بالشروط التى تريد أن تمليها ح
والنهها

مههن ةههانبى مههل العلمههاي يتطلعههون لههى نعههيم العههودا لههى دارتهههم ال ديمههة()1؛ ألنهههم

مت كدين أن مل هذه اءدارا المملوكية سوف تت ن

عنهم ،فى الحهال ،كهل األعبهاي الث يلهة،

وكههل أنهواع المأههالم التههى يعههانون فههى ألههها .أمهها البكهوات المماليههف اع ههرون فههإنهم منههذ وفههاا

الك يهها برديسههى بههف -نصههير النرنسههيين -أصههبحوا غيههر قههادرين علههى أن يشههكلوا ع بههة أمههام
مشاريعى؛ بل نهم علهى العكه

هى عنهد أول شهارا
مهن ذلهف ،مهن المإلكهد سهوف ينرهمون ل ح

()1الم صودل حكم المماليف – المترةم.
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هى
لههيهم بههذلف .كههذلف الحههال مههل كههل ال هوات األلبانيههة والعثمانيههة ،فهههى مسههتعدا ل نرههمام له ح
بشههرط واحههد أن أكههون قههاد ار علههى تسههديد المرتبههات المسههتح ة لهههم ،وأن أشههبل بالتههالى ةشههل
هإليي الذين عادا ما ي دعهم محمهد علهى بمطامعه األشهد مهنهم ،وههو المعتمهد بالنعهل علهى

حماية النرنسيين .وهذا المشروع الذ رتبت مل السيد بطروتشى ،وكيل ملف بريطانيا ،سوف
يكههون قههاب للتننيههذ ،فههى هههذه الههب د ،حالمهها أكههون قههاد ار علههى دفههل حهوالى مه

كيسهها .ولههي

عشهرا أل ه

هههذا المبلههغ بكبيه ٍهر علههى بريطانيهها العأمههى أن تمههدنى ب ه  ،وهههو مهها أطلب ه مههن

حررتكم كسلنة ف  ،مل الت كيد على مكانية تسديده ،و،نن

ال يمة ،فى صورا برائل من

مصر .وأإلكد على أننى أ رل تماما وبكامل قواتى ءرادا الحكومة البريطانية .ولو أن ههذا
كبيهر ،س رهحى بهها مهن أةهل

المسعى يمكن أن ُيكلننى حياتى التى أعرف أننهى ،وبحمها
ٍ
مساعدا هذه الحكومة [البريطانية] رد كل ٍ
محتمل ،وباأل ح رد العدو المناف
عدو

لها

[فرنسا] التى ستحاول بكل ت كيد ،ن عهاة أو آةه  ،أن تأههر ب هوات مهمهة؛ ألن ال هوف

الههذ انطبههل علههى ال لههوب ،وايعت ههاد السههائد بوعودههها ،ةعلههها تةههد فههى ش ه ح هههذا الباشهها
وال وات التابعة ل حلينا انعا فى من لة العبيد ،ولن ُيثير لها أ عوائ  .وعلى العكه

مهن

ذلههف ذا دعمههت بريطانيهها العأمههى وةهتههى نأههر بت ههديمها المسههاعدات التههى طلبتههها منههها،

فإننى فى هذه الحال ،سهوف أقهاوم أعهدايها ب هوا كهل المماليهف الهذين سهوف يكونهون – بىيهر
شف – فى ح ،ى .ويمكننى فر عن ذلف أن استميل بالمال ةميل ال هوات األ هر  ،سهواي

مهها كههان منههها بمصههر ننسههها أو مهها كههان ي ههح قهوات األلبههان واألتهراف الموةههودين بالحبشههة،
بمملكة دارفور وسنار ،التى بسكانها الواقعين تحت نأام عسهكر مها ،يمكهن أن ي هدموا لنها،

بعد انرمامهم لح ،نا ،رةاي أكنهاي علهى غهرار ال هوات العسهكرية األ هر  .ويتعهين أن ألحه

بكل تلهف ال هوات ةميهل عهرب ههذه الوييهة الهذين يكرسهون بالنعهل ةههودهم فهى هدمتى مثلمها

ينعههل ةميههل النهها

اع هرين؛ بحيههث يمكننههى عنههد الحاةههة أن أسههلحهم ةميعهها؛ مههن أةههل أن

لى (.)1
أحافظ على الح وأ ال اصة ورمان مصالح األمة التى أحسنت ح

و فا لذلف فإن الباب العالى ننس لن يمكن ي أن يكون راريا تماما فى أن ير

مص ههر وق ههد انت ل ههت ب ههين ي ههد رة ههل س ههيدفل له هها الره هريبة كامل ههة ،وه ههى الره هريبة المعروف ههة

بالمير  ،وسيعيد ليها ،بعد ذلف ،وبكل ت كيد ما سوف أسدده لهها مهن ههذا الهدين المسهتح .

وتستعيد قوافل الحهج دورهها المعتهاد لهى الرورهة الشهرينة لنبينها بمكهة ،وبنرهل وحمايهة ملهف
بريطانيهها ،وكههذا بنرههل وحمايههة م تله

و راي الههديوان [الهمههايونى] باسههتانبول ،والههذ أحههدهم

يعدا مهن اتبهاع سهلنى األلنهى بهف ،ومهن ح هى أن افت هر بث هة ودعهم ههذا التهابل الطيهل ،الهذ
()1الم صود هنا بريطانيا – المترةم.
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يعمل بالنعل بوأينهة ال ه ير أغاسهى بسه ار البهاب العهالى ،ومهن ثهم فههو يتمتهل هنهاف بته ثير

كبير .وبنرل كل ذلف يمكن أن اتةاسهر وأقهول بهإن تلهف الوسهائل سهوف تةعهل مهن السههل
على الحصول على الم يد من ال وات؛ وذلف عبهر شهراي مماليهف ةهدد ،نعيهد بواسهطتهم بنهاي
ح
قوتنا على نحو ما كان الحال علي فى نأامنا المملهوكى ال هديم .بيهد أن تكهري ههذا النأهام
وكههل تلههف ال هوات ،بصههنة دائمههة ،يأههل فههى دمههة بريطانيهها العأمههى ،حتههى ذا عههادت ،بعههد

ذلف ،تلف ال وا ب سطولها وقواتها( )1للأهور من ةديد فى نواحينا البحرية ،فعندئذ يمكننى أن
أإلكههد لسههعادتكم ،فههى طههار ايسههت دام المإلقههت للمبلههغ المطلههوب مههنكم كسههلنة ،وعههد ب ه ن
قبائههل العر،ههان التههى تتحههد

أطله  ،منههذ هههذه اللحأههة ،لمسههاعدت كههل مههن قههوا ح ،ههى وم تله
ٍ
حالئذ تحت أوامر ال ائد البريطانى ،لنريه دمائنها ةميعها بطيهب هاطر مهن أةهل مةهد األمهة
البريطانية.

ويبههد أن مصههالح بريطانيهها سههتتة  -كمهها يبههدو لههى – لههى تبنههى فكهرا أو أ ههر مههن

ايقتراحات التى طرحتها هنا ،و اصة أنها ذا أرادت أن تتصرف بطري ة ت هال

مها ذكهرت

فإنههها سههتت لى آنههذاف عههن أن يكههون لههها فههى هههذه الوييههة( )2أ ته ثير كبيههر ودائههم .واذا د ههل
مصههر أهههل الألههم والطىيههان( )3وعمل هوا علههى تثبيههت أقههدامهم بههها فإننهها سههن تلعهم منههها ،وأن
األهالى المتعبين المره ين من طول المعاناه سي بلون فى أل حالة الي

آ ر ي دم لهم بشرط أن يكون ألم أ

وال نوط أ أهالم

وط ا مما يتحملون اعن .ومهل معهان النأهر فهى

ايقت ارحههات واألفكههار المههذكورا فههى هههذه الم ارسههلة ،أرةههو أن تىنههروا لههى اسههتطراد فههى هههذه
الم ارس ههلة؛ ألن مر ههمونها ب ههالغ األهمي ههة ،وه ههو م هها يتطل ههب الع ههذر ث ههم نه هها أُملي ههت بحماس ههى
وا

صى لمصالح األمة البريطانية .وآمل أن تشرفنى بريطانيا بالرد اللطي

رسالتى وهو ما سوف انتأره بنارغ الصبر.
وأرةو أن تعت دوا فى طاعة وا

والم ئهم علهى

ح ادمكم الح ير...

()1الم صود فرنسا – المترةم

()2ةايت فى النح المترةم Royaume .بمعنى قالمملكةق والم صود بها هنا قالوييةق – المترةم.
()3الم صودل هنا فرنسا ومشروعها المحتمل لى و مصر  -المترةم.
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 -23دروفىت إىل الوزير
موجز – ن ل برقية من شري
ال اهرا فى  21أغسط

مكة – فشل مناورات محمد على مل البكوات المماليف.

1809

(س ِةَلت فى  26فبراير )1810
ُ
السيد المحترم،

يشرفنى أن أرسهل لهى معهاليكم رسهالة لة لهة ايمب ارطهور والملهف( )1مهن قبهل شهري

مكة .ويعتبر ههذا األميهر واحهدا مهن كبهار سهادا العهرب ،وههو يشهكو مهن حالهة الصهمت التهى
يحأها بش ن العديد من ال طابات التى كتبها لى ة لة ايمبراطور الملهف .وقهد عههد لهى

والههى مصههر به ن يطلههب منههى ايستنسههار عههن سههبب ذلههف ،واقتصههرت علههى أن أقنعه ب نه لههم
ينههوتنى رسههال ال طابههات التههى يتطلههب منههى رسههال الههردود عليههها؛ وأن ه علههى مهها يبههدو أن

أروف الحرب أعاقت وصولها ،ومن ةانب أكد سعادت (أ محمد على) لشري

مكهة به ن

اءمبراطور الكبير لن يرفض على اءط أ الشرف وايعتراف بالح وأ الواةبة لعرائر .

ومثلم هها تنبه ه ت لس ههيادتكم ف ههى ت ههارير الس ههاب ة ل ههم تس ههنر مناور ههات محم ههد عل ههى

والبك هوات عههن النتههائج التههى كههان األ يههرون يتطلعههون لههى الحصههول عليهههال فالباشهها اسههتعد
لتسههيير فرقههة عسههكرية مههن ةيشه ت ههوم بورههل يههدها علههى ملكيههة المههدن والههب د الواقعههة علههى

رههنتى نهههر النيههل ،وسههوف تكابههد هههذه العمليههة قلههي مههن الصههعوبات؛ انتأهها ار لنيرههان هههذا
النهر الذ ي يسهمح للمماليهف باسهت دام ةيهادهم؛ كهذلف يسهتعد البكهوات ل نت هال لهى ال هر

المةاورا للصحراي .ولن يمكن للح ،ين المتصارعين أن يستعررا قواتهما ،ولن تبدأ األعمال
الحر،ية بينهما ي عند تراةل مياه النيران.
ولى الشرف أن أكون ...لخ.
دروفتى

()1الم صودل نابوليون بونابرت -المترةم.
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ُ
 -24ترمجة مراسلة السيد عثمان أمري مخا

املوجهة إىل :جاللة امللك السلطان املعظم بونابرت حفظه اهلل !
موجز – الت كيد على المحبة ال الصة – الشكو من سطو ال راصنة النرنسيين على
سنينة ُم ا – مطالبة الةنرال دوكان بتل ى التعليمات المترتبة على ذلف.
بسم هللا الرحمن الرحيم
ل ههى ة ل ههة المل ههف المش هههور مث ههل كس ههر والكه هريم مث ههل حل ههيم( )1والع ههالم مث ههل داوود

والشةاع مثل الىرهننر وذو البصهيرا النافهدا مثهل عيسهى ،والهذ يحكهم بالمسهاواا والعدالهة،

ارفههل أعه م الحه فههى به ده وقههاهر أولئههف الههذين يرفعههون أعه م الره ل ،الملههف ذو ال طه
ال ارس ه ة المتوشههح بمعط ه

الشههرف والعأمههة والسههمو ،العأههيم بونههابرت المتمنيههين ل ه التمتههل

الدائم بالمةد المشرأ وال يمة التى ي تتىير بنرل كتاب اءنةيل وكتاب ال ابور.
ن هههدفنا ال هرئي

مههن كتابههة هههذه الم ارسههلة الوديههة أن تتههذكروا مهها بيننهها و،يههنكم مههن

اتناقيات وصداقة م لصة ،وأن تعلموا ب ننا لم نتسبب فى لحاأ أدنى الررر بكم ،و،يتكم

()2

بمدينتنا عامر م دهر ،والعلم النرنسى يرفرف فوأ هذا البيت ،وأنتم أكثر من نحب من بهين

األمم المسيحية.
وسههب أن أ برنههاكم ب نه فههى العههام المارههى انطل ههت سههنينة السههيد( )3أحمههد بههن عبههد
ال دو ( )4الكاف ،وأن أ اه المدعو السيد عبد الرحمن أبحر من هنا ،وهذان السيدان قاطنان

بمدينههة ُم هها ،ومعروفههان بيننهها و،ههين العههرب اع هرين؛ و السههنينة المشههار ليههها ت ههح السههيد
أحمد ،واسمها شاه علم ،وكانت م ودا بتصريح مرور منا ،وبعد رحيلها بسبعة أيام من ُم ا
اعتررههتها سههنينة فرنس ههية قادمههة م ههن ة ي هرا مورش ههيو ؛ وأأهههر قبطانه هها تص هريحنا ،ولك ههن

النرنسيين لم يعروا لتصريحنا أ اعتبار ،ولهم نكهن نعت هد أبهدا به ن مثهل ههذا التصهرف يمكهن

أن يصدر عنكم؛ وتصهرف النرنسهيون بعنه

بهالغ مهل السهنينة ،ونهبهوا كهل أموالهها ،وكهل مها

وةههدوه علههى متنههها ،وذلههف وف هها ل ائمههة السههيد أحمههد التههى أرسههلها لههيكم ،واقترفهوا رههد السههنينة
()1ةههايت فههى الههنح  Halemوصههحتها فههى أغلههب الأههن ق حههاتمق وهههو الش صههية العر،يههة الشهههيرا بههالكرم

والعطاي فى الة يرا العر،ية – المترةم.

()2الم صود هنال ال نصلية النرنسية بمدينة ُم ا – المترةم.
()3وردت فى النح  Seiiبمعنى السيد – المترةم.

()4ةايت فى النح ( Abd Ulkadisعبد ال دي ) و صحتها قعبد ال دو ق – المترةم.
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أفعاي مإلسنة للىاية ،ونهبوا المياه والمإلن الىذائية ،ولم يتركوا لهم من المياه سو ما يكنيهم
ثمانية أيام ،وذلف لمئة رة كانوا على متن السنينة ،وتركوهم فى عهرض البحهر ي يعرفهون

متى هم يصلون للبر.

وقطعا نعت د ب نكم لن تواف وا على مثل هذا التصرف ،بيد أننا نرةو ذا كان ايتناأ

ال ديم ما ال يتعين تننيذه ،أن تعرفوا الةنرال دوكهان أن يهرد رةاله كهل مها تهم نهبه والسهطو
علي على متن تلف السنينة ،وأن يحترم أوراأ التصاريح التى نصدرها ،وان يمتنل تماما عن

ممارسههة كههل أل هوان المرههاي ات رههد رعايانهها .وهههذا مهها ن مل ه مههنكم؛ ألن ه لههو كههان لكههم نوايهها
مرادا فلتعرفونا ،وحسبنا هللا ونعم النصير.
ُح ِرر فى  25من شهر المحرم  1224هه ( 13من شهر مار .)1809
التوقيل ب اتم يحمل اسم عثمان.
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 -25ترمجة مراسلة باللغة العربية
ُ
كتبها السيد أمحد عبد القدوس الكاك ،القاون مبخا

موجهة إىل جاللة السلطان املعظم بونابرت ،حفظه اهلل !
موجز – تنسيرات حول مس لة السنينة شاه علم – أروف أسرها – طلب رمانات لتةار
ُم ا.
بسم هللا الرحمن الرحيم
من أحمد عبهد ال هدو

الكهاف لهى رئهي

حكومهة (فرنسها) ،مهدبر األحكهام ومصهالح

الدولة ومدبر أمور البر والبحر وسيد الب د السعيدا والنعم المباركة لكل منافل الر اي والهناي
أسهههد الحه ههروب والمعهههارف ،م ه ه ذ المكه ههرو،ين المبتلهههين ،والمله ههف الع ههادل الن ي ه ه  ،ذ الحكمه ههة

الرصينة الكاملة ،السلطان بونابرت ،المحمى دائما من ت لبات الدهر ،والمحنوظ من المشاأ
والمصائب بنرل كتاب اءنةيل وكتاب ال ابور ،والمتحلى برداي العأمهة والةه ل ،والمت هدم

على أغياره من السل

وال ل .

نعههرض علههى معههاليكم أننهها مههن سههادا العههرب ،ي نتههد ل فههى أمههور غيرنهها ،وي ن ههذ

ب طاي اع رين ،ونرفل على سنننا علم أ رر معروف بالعرب ،ون طن بمدينة ُم ا .وأنتم
()1
تعلمههون ب نه يوةههد بيههنكم و،ههين أهههالى ُم هها اتنههاأ ثابههت وصههداقة وطيههدا ،والبيههت النرنسههى

بمدينههة ُم هها عههامر م دهههر ،والعلههم النرنسههى يرفههرف فوق ه  ،ووفههد لينهها مههن قبههل العديههد مههن
النرنسيين الذين أروا كي نعاملهم ب عأم أيهات الهود ،والسهيد ماسهترونى سهالين موري  ،وههو
واحد بين كثيهرين ،يشههد علهى ذلهف ،وقهد طلبنها أن ُيهدلى بشههادت فهى ههذا األمهر .ونحهيطكم
علما ب ن فى يوم  7من شهر ةماد اع ر  1223من الهةرا (األول مهن شههر أغسهط
 )1808كانت سنينتنا المسماه قشاه علمق ي ودها أ ونا عبد الرحمن بن عبد ال دو

الكهاف،

منطل هها مههن ُم هها لههى البنىههال ،وبعههد سههبعة أيههام مههن تحركه اعتررههت سههنينة فرنسههية .وك هان
م ودا بتذكرا مرور من قبل شيخ ُم ا ،ولما اعتررت تلهف السهنينة طالبته به ن ُيأههر تهذكرا

مروره ،ف ال ل ل “أنها مهن ُم ها ق ،ولكهن ال بطهان النرنسهى لهم ي بهل ههذا الهرد ،وقهال له ل” أنهت
من قالي وط وشحنة سنينتف ت ح اءنةلي ق ،فكرر ال بطان العر،ىل “ أنا عر،ى وأقطن فى
ُم ا؛ ف ام ال بطان النرنسى باعت ال لمدا يومين دون أن يعطي شر،ة ماي أو طعام ،ثم قالوا

()1انأر هام

رقم ( – )66المترةم.
-91 -

ل ل ”نحن لن نطل سراحف ي ذا أرسلت معنا رةل لهى ة يهرا مورشهيو ( )1أو أنهف تكتهب

ب نهف مهن قههالي وط .و هاف ال بطههان العر،هى علههى حياته فكتهب مهها قاله له ال بطهان النرنسههى،

ولكن األ ير عامل بىلأة .وبعد ذلف أعهاد ال بطهان النرنسهى رةالنها لهى سهنينتنا التهى نهبهوا

كل أموالها ولهوا م المركهب واألحمهال وعواميهد الصهوار  ،وكهل المهإلن والميهاه الموةهودا علهى

السنينة المذكورا ،ولم يتركوا لمائة رةل من مهمات السنينة سو ما يكنيهم لمدا ثمانية أيام.

والبيهان المنصههل بكههل ذلههف طههى هههذه الرسههالة يورهح كههل مهها فعله النرنسههيون وكههل مهها سههطوا
علي .

مورش ههيو

نن هها ن م ههل أي تواف ه هوا عل ههى ه ههذا الس ههلوف ،وأن تص ههدروا أم ههركم ل ههى أه ههالى ة يه هرا
()2

به ه ن ي ههردوا علين هها منهوباتن هها .ونط ههالبكم بإير ههافة ل ههى ذل ههف بإص ههدار تصه هريح

لسههنينتنا شههاه علههم ،و،إصههدار أمههر فههى صههالح رف ائنهها السههادا األعيههان؛ حتههى ي يتعههرض لهههم
أههالى مورشههيو

مهرا أ ههر  .ن عههدد السههنن والم اركهب التههى ت ههح هههإليي السههادا مسههون.

وقد ن لنا لكم ح ي ة كل ما حدث من قبل أهالى مورشيو  ،وأنتم تتح ون من ذلف ،وصلى

هللا على محمد وعلى آل وسلم.
ُكِت َب فى  25من شهر محرم سنة ( 1224المواف له  13من شهر مار )1809
توقيلل السيد أحمد بن عبد ال دو

الكاف.

()1ي حظ هنا أن المترةم ..كتب اسم الة يرا األصلى ،فى حين اعتاد دروفتى وسان مارسيل اط أ الكنية

النرنسية ق ة يرا فرنساق – المترةم.
()2الم صود قب هالىق ة يرا مورشيو

قةند ايحت ل النرنسىق بالة يرا – المترةم.
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 -26ترمجة تقرير السيد عبد الرمحن بن عبد القدوس الكاك
موجز – شهادات أ ر حول عملية السطو على سنينة شاه علم – تناصيل استةواب
ال بطان النرنسى.
بسم هللا الرحمن الرحيم
هذا بيان م دم من عبهد الهرحمن بهن عبهد ال هدو

التى وصل ليها وهى فى عرض البحر النرنسيون.

الكهاف قبطهان السهنينة قشهاه علهمق

انطل ههت الس ههنينة م ههن مين ههاي ُم هها ي ههوم  7م ههن ش هههر ةم ههاد اع ههر  1223ه ه ه (1
أغسهط  ،)1808وفهى يهوم  14مهن الشههر ننسه  ،وعنهد النةهر أههر لنها مركبها يرفهل علمها
نةلي يهها .وأول مهها لمحنههاهم رفعنهها العلههم الههذ كههان معنهها وهههو علههو قشههيا ة م ههاق .واقتههرب

مركبهم منا وأطل علينا مدفعين ،فما كان منا ي أن توقننا بالسنينة .ولما اقترب منا أرسلوا
صىير ب ثمانية رةال ،صعدوا على متن سنينتنا ،وس لوا عن اسم المركب ،ف ةبناهم
ا
ورقا

به ن أسههم المركههب قشههاه علههمق ،قههالوال ومهها اسههم ال بطههان قلنههال السههيد عبههد الههرحمن .وبعههد ذلههف

س ه لونال ومههن أيههن انطل ههتم؟ والههى أيههن تههذهبون؟ أةبنههال نحههن قههادمون مههن ُم هها ومتةهههون
بالسنينة لى البنىال ،ف الوا لىل احرر أوراقف واصعد على مركبنا لم قاا قبطاننا .وأ هذت
الن هود

معى تذكرا المرور التى حررها لهى شهيخ ُم ها ،والمسهةل بهها ةميهل البرهائل وأكيها
التى كانت بالمركب ،واصطحبوا معى الكاتب األول .وأحدهم راف نا بينما ب ى اع رون على
سنينتى .ولما وصلنا على مركبهم ،أد لونى بمنهرد غرفهة ال بطهان [ النرنسهى ] الهذ وةه
لههى نن ه

األسههئلة السههاب ةل مههن أيههن أنههتم؟ والههى أي هن تههذهبون؟ ومهها هههو اسههم السههنينة ومههن

مالكها؟ ف ةبت بنن اءةابة األولهى .ثهم سه لنى بعهد ذلهفل ت هح َم ْهن ههذه السهنينة؟ أةبته
ب نهه هها ت صه ههنى وأ ه ههى ،فس ه ه لنى هه ههل أنتمه هها الله ههذين اشه ههتريتما هه ههذه السه ههنينة أم أنتمه هها الله ههذان

صنعتماها؟ أةبيهتل بإننها نحهن اللهذين شهيدناها .سه لنى وفهى أ مينهاي تهم تشهييدها؟ أةبهتل
بسههاحل الم بههار بمينههاي قههالي وط .فطههالبنى بتصهريح مههرور  ،ف رةته له  ،ف ههذه ،وطههالبنى

كذلف بتذكرا الشحن المسةل بها كل ما على متن السنينة .وبعد ذلف أ رةونى مهن غرفته ،

وةايوا بالكاتب فى غير وةود  ،واستدعونى وقال لى ال بطانل أنت رةل معروف ةدا فى

قهالي وط ،وأنههت اشهتريت السههنينة مهن هنههاف ،وكهل برههائعف تتعله بههاءنةلي  ،وسهيتم ال ههبض
هناف

بم ا ،وكل النا
عليكم ،ف ةبت ل هذه البرائل ت ح العرب ،وانا رةل عر،ى قاطن ُ
تعرفنى ،وأنا لم اسمل بمثل هذا الحديث .وبعد كل ذلف قادنى لى سنينتى وسطوا علهى كهل

أكيا

الن ود ونهبوا البرائل واألسهلحة ومهإلن الطعهام والميهاه وعتهاد السهنينة .ثهم رةعهوا بكهل
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ذلههف لههى سههنينتهم ،وبعههد أن تركههونى  24سههاعة دون صه ا و،ههدون ميههاه أو طعههام ،قههال لههى
ال بطانل أرسل ش صا معى لى مورشيو  ،أةبته ل لهي

معهى شه ح يمكنه ذلهف ،فوةه

لههى تهديههدات قههائ ل حسههنا س ه كتب ب نههف لههم توافه علههى رسههال شه ح معههى ،فههردت علي ه

ب ننى سه كتب به ننى لهي

معهى شه ح يمكنه أن ي هوم بههذه الرحلهة ،فههددنى بإشههار سهين

تةههاهى قههائ أكتههب ب ننهها قلنهها لههف ذلههف ونحههن سههنكتب فههى ت اريرنهها وأنههت سههت تم ب اتمههف،
وعندئه ٍهذ نههت أن يلح ه بههى األذ  ،فكتههب كههل مهها أمه ه علههىل أن ال بطههان طههالبنى بإرسههال

رةل مع لى ة يرا مورشيو

ولكننى لم استةب لطلب  ،وسةل أيرا ب ننى شيدت السنينة

فى قالي وط ،وأننى كنت أسكن فهى ههذه المدينهة .وبعهد كتابهة كهل ذلهف فهى السهةل ،قهالوا لهى

هطر ألن أسههايرهم فههى كههل
بمهها لههم أعههرف له معنههىل ق وقههل ب اتمههف فههى السههةلق ،وكنههت مره ا

ذلف .وسرقوا  16أله

ريهال فرهة ن ديهة ،ونهبهوا مهن الهبن واللهو مها يعهادل ألنهى ريهال ،كمها

ت در قيمة منهوبات عتاد السنينة واألسلحة ومإلن الطعام وعبدين به لنى ريهال كهذلف ،ليصهل
ةمالى كل ما أ ذوه لى 20أل

رياي .ولم يرروا ب ن يتركوا لنا تصريح السنينة وي تهذكرا

شحنتها ،وسلبوا مياه السنينة ولم يتركوا لنا سو ما يكنى مائة رةل لمدا سبعة أيام فحسب.
وبعد سوي معهاملتهم واحتةها هم لنها علهى مهدار  24سهاعة أطل هوا سهراحنا ،و ه ل ههذه المهدا

حرمونهها مههن الميههاه .ن اسههم السههنينة النرنسههية يمههاف ( Lamackوهههذا ايسههم مكتههوب بطري ههة
س ههيئة وص ههعبة ف ههى ال ههنح العر ،ههى وم ههن المحتمه هل قرايته ه ب ه ه ف ذل ههف) .وسه ه لنا ع ههن اس ههم
ال بط ه ههان ،لك ه ههنهم ل ه ههم ي برون ه هها باس ه ههم  .ونع ه ههرف أن أح ه ههد الكت ه ههاب ك ه ههان ُي ه ههدعى لو،لو ،ه ههو

 Leblebochوأن ر،ان السنينة الهند ُيسمى ق دينيد  Davidق وال بطان العر،ى يدعى رشاد.
وهذه األسماي الث ثة هى ما عرفناه .وحسبنا هللا؛ ألن نعم الوكيل.
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 -27دروفىت إىل مشبانى
موجز  -ت ه ر المماليف أمام الباشا – الباشا يريد اءنتهاي من مشكلة المماليف حتى ي
تستند ليهم بريطانيا – ال طر يحدأ بمحمد على باشا فيما لو تواف المماليف مل عملية

اءن ال اءنةلي .

ال اهرا فى  9من شهر سبتمبر 1809
(ةر تسةيلها فى  26فبراير  ،1810وتم الرد عليها فى  31مار )1810
السيد المحترم،
كنهت قهد أبلىههت معهاليكم فههى ت ريهر األ يهر بايسههتعدادات التهى عملههها محمهد علههى

ءرسال فرقة مهن قواته رهد المماليهف ،واليهوم ُيشهرفنى أن أُحهي علهم سهيادتكم بالنةهاح الهذ

أحر ت تلف التةريدا .ولهم ُيبهد البكهوات المماليهف أ م اومهة ،ذ سهارعوا بمىهادرا الهب د التهى
كهانوا يحتلونهها علهى رههناف النيهل لحأهة اقتهراب ال هوات العثمانيهة ،فانسهحبوا صهوب الةبههال
بين ةرةا وأسيوط.

وكان هدف محمهد علهى أن يهرغمهم علهى المةه ي لهى ال هاهرا حتهى ُي رهعهم له ،
ويةعلهههم ة ه يا مههن ةيش ه  ،ولمهها وةههدهم آثههروا اءنسههحاب السههلمى اعتبههر ذلههف برهانهها علههى
رعنهم أو رغبة منهم فى ح ن الدماي ،وطلهب ع هد اتناقيهة صهلح معههم .ومهال محمهد علهى

لى أن ينت ل بننس لى صعيد مصر؛ اعت ادا من أن حروره سيمكن من أن يرمن تنأيم

عمليهة المصهالحة معههم أو أنه علهى األقهل يثيهر بيهنهم اءنشه اقات بالشهكل الهذ يهت يم مهل
مشههروع  .وأ برنههى قبههل توةه ه للصههعيد بوةهههات نأ هره فههى هههذه التةريههدال فهههو م تنههل ب ه ن

الحرب مل النمسا على وشف النهاية( ،)1وهو ير أيرا أن الباب العالى سيعلن قريبا الحرب
رد نةلت ار ،وأن هذه ال وا ( نةلت ار) ستكون مرطرا لى الت لهى عهن كهل مشهروعها البهر ،

ونأه اهر لتهههدد أم كههها الهنديههة سههتكون فههى حاةههة أكثههر مههن كههل وقههت مرههى ألن تحتههل بلههدا
ولدي ه مههن األسههباب مهها ُيبههرر ح ي ههة

ُي ر،ههها مههن تلههف األم ه ف الهنديههة؛ وبالتههالى فهههو ههائ
م اوف  ،ولو ُسِن َحت ل النرصة الحالية ،فإن البكوات المماليف ك وا لن يلت مهوا ننه الحيهاد
الههذ أبههدوه فههى النته هرا األ ي هرا التههى شهههدت ايةتي ههاح اءنةلي ه ()2؛ واذا تتة ه طت ه ل ههى
اسههت دام كههل مهها يملك ه مههن وسههائل لتههدميرهم؛ وذلههف ذا لههم يههتمكن مههن ه ل المناورههات
()1شن نابوليون حر ،رد النمسا فى العام  – 1809المترةم.
()2الم صود الحملة اءنةلي ية فى العام  – 1807المترةم.
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الم لصهة الصهادقة مههن ةعلههم متحههدين مهل مصههلحت عنهد ارههط ارره لهى رسههال قواته علههى
سواحل مصر.

وما دام لم يحدث شيئا من هذا فإن رسل اءنةلي والمشايعين لههم (ألنه كمها سهب

أن تشرفت بالكتابة لى معهاليكم به ن الحكومهة البريطانيهة بهرغم حهدوث السه م لهم ترسهل لهى

مصر قنص ُ يمثلها) سوف يتصلون بالمماليف وبالراغبين من السكان فى قامة نأام ةديد،

لتههوقعهم حههدوث ان طههاع فههى الع قههة بههين نةلت ه ار والبههاب العههالى ،وهههو مهها يبههد أن ُيعطههى
النرصة لتوةي حملة ةديدا تم الت طي لها مسب ا؛ ألةل ت كيد غ وهم لمصر.

غير أن محمد علهى لديه مهن ال هوا واءمكانيهة ألن يهدفل ههذا العهدوان المحتمهل كمها

فعل فى عام  .1807ولكن يتعين علي أن ي وض المعركة بما ي يد على قوات بنحو عشرا
آيف ةند  ،ي سيما مل وةود قيادا ك ي ،وأيرا ألن من المشكوف في أن سيتمكن مهن

الم اومههة ،و اصههة أن كههل ش ه ي يةعلنهها نتوقههل ب ه ن البك هوات المماليههف وقبائههل العر،ههان التههى

كانت مع من قبل لن ترفض هذه المرا التحال

مل اءنةلي .

ومهما يكن من أمر ،فإننى أرةو من سيادتكم أن تمدونى بالتعليمات التى يةب أن

اتبعها ذا ما تشابهت الأروف الحالية مل أروف عدوان .1807
ولى الشرف أن أكون ...لخ.
دروفتى
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 -28دروفىت إىل (الوزير)
موجز – محمد على يريد التوصل لى اتناأ المصالحة مل المماليف وأن ي ودهم لى
اءقامة بال اهرا.

ال اهرا فى  4يونيو 1810
(وأ ِ
ُع َيد تسةيلها فى  30يونيو )1810
السيد المحترم،

عههاد محمههد علههى باشهها مههن مصههر العليهها .وبحسههب مهها سههمح به ن ُينرههي لههىح بشه ن
نتائج حملت تلف يبدو أن غالبية البكوات المماليف قبلوا بتحديد قامتهم ،سهواي فهى الةيه ا أو
دا ههل العاص ههمة ننس ههها ،وقبله هوا أير هها ال ر ههوع ل ههدفل المي ههر وقبله هوا ك ههذلف بك ههل الره هرائب
ايسههتثنائية التههى أراد الباشهها أن ينررههها علههى أم كهههم بصههعيد مصههر .وممهها يههدل علههى أن ه
ح هدف ة ئيا من وراي رسال قوات رد المماليف ،أن اصطحب معه محمهد بهف المل هب
بههالمننو  ،وهههذا األميههر هههو أحههد أقههو اتبههاع بيههت مهراد بههف ،وهههو ننسه الههذ كههان مورههوعا
ألحد ت ارير فى عام 1807ل ذ سهاعدنى كثي اهر فهى المسهاعى التهى اعت هدت برهرورا عملهها
فههى ذلههف الحههين؛ مههن أةههل الحيلولههة دون انرههمام المماليههف ل نةليه باءسههكندرية .وبحسههب
قول هذا الصنة بف فإن كل من بهراهيم بهف وعثمهان بهف حسهن ورصهنائهم اع هرين يةهب
أن ين لوا [ لى صعيد مصر ] بعد ث ثة شهور ،وهى المهلة التى منحهم ياها الباشا؛ لكهى
ينأموا شئونهم بالصعيد .تلهف المهلهة التهى أثهارت لىطها بهين َم ْهن يعت هدون به ن بنهود (اتنهاأ)
الصههلح التههى تُةههدد كثيه اهر ي يمكههن الوثههوأ فههى ايعتمههاد عليههها بههين الةههانبين (محمههد علههى
والبكوات) .ومن المإلكد ،من ناحية أ ر  ،أن محمد على باشا نةح فى كسب [ محمد بيف
] المننو ( )1من ل الوعود التى مناه بها واءنعامات الس ية .ن المست بل وحده هو الذ
سيمكننا من بلورا فكرا دقي ة عن هذا النأام الذ ي شكل ل  ،ف نسهتطيل أن نهر معاههدا
للس م ،بل واألقل مهن ذلهف ي نهر العنهو الشهامل الهذ يطيهب للباشها أن ُيوصه به موقنه
منهم.
ولى الشرف أن أكون ...لخ.
دروفتى

( )1تم تحديد ايسم بدقة من الةبرتى ،وكان محمد بيف المننو (المراد ) فى طليعة البكوات المماليف الذين
رةوا على العصبة المملوكية بالصعيد ،وانرهموا لهى محمهد علهى باشها الهذ مهنحهم األمهان وأغهراهم ببهذل

العطاي عليهم بما يليه بمهاكنتهم ومنه لتهم .وقهد أعطهى محمهد علهى لمحمهد بيهف المننهو لته ام ديهوان ةمهرف
بويأ ثم عور عن به  600كيسا(.راةل الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح - )179المترةم.
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تقارير سنة 1810
 - 29دروفىت إىل الوزير
موجز  -استمرار دسائ

بطروتشى  -محاولة ايتناأ بين اءنةلي والبكوات المماليف

 اءنةلي يسعون فى غراي محمد على بوعد ايست ل  -الحكومة البريطانية تبدوغير مت لية عن مشاريعها فى مصر  -استعدادات محمد على العسكرية.

ال اهرا فى  12مار 1810

(سةلت فى  18مار  ،وأ ِ
ُع َيد تسةيلها فى  30يونيو )1810
السيد المحترم،
منذ ت رير األ ير الهذ تشهرفت بإرسهال لهى سهيادتكم ،بتهاريخ  4ديسهمبر ،1809

عاد ال نصل اءنةلي

كل نهوع ،تلهف الدسهائ

ال ديم باءسهكندرية لهى اسهتئناف مهامه  .وعهادت معه الدسهائ

مهن

المعتهاد مةيئهها فهى ركهاب الدبلوماسهية البريطانيهة .وكهان بطروتشهى

المشهههور ،ال نصههل العههام للسههويد ،والههذ دائمهها مهها حههل محههل وكيههل نةلته ار فههى مصههر  -قههد

حرر منذ برعة أيام لى ههذه العاصهمة (ال هاهرا) .ومهار تحركاته بهديا مهن دسائسه مهل
هرور بم اب ته السهرية المتكهررا مهل الباشها،
شاهين بهف الهذ ينتمهى لهى بيهت األلنهى بهف ،وم ا
وأ يه اهر بحص ههول عل ههى تصه هريح يس ههمح له ه بتصههدير الحب ههوب ل ههى مالط ههة (ومسه ه لة تص ههدير

الحبوب هى المس لة التى كنت سعيدا ةدا أن تمكنت من منعها حتى هذا اليهوم) ،ومهن هنها
تطلههب الموق ه

أن أقههرر ال يههام بههبعض الترههحيات؛ ألةههل استكشههاف سههر حيههل ودسههائ

بطروتشى .وثمة ش صان من ث اا العهاملين مهل الباشها وشهاهين بهف أكهدا لهى أن بطروتشهى
يعمههل اتصههايت مههل هههذا األ يههر (شههاهين بههف)؛ مههن أةههل حيههاي الع قههات ال ديمههة بههين هههذا

األمي ههر والحكوم ههة اءنةلي ي ههة .وف ههى نهاي ههة ع ههام  1808طال ههب ه ههذا األمي ههر م ههن الحكوم ههة
اءنةلي ي ههة رس ههال ق ههوا عس ههكرية أكث ههر أهمي ههة م ههن ال ههوا الت ههى ن ل ههت اءس ههكندرية ف ههى م ههار

هور للحه ههاأ بهه ههم هنه ههاف مه ههل ةميه ههل رف ائ ه ه وقبائه ههل العر،ه ههان
 ،1807واعه ههدا يه ههاهم بالتوة ه ه فه ه ا

وشركائهم ،واذا لم يكن ذلف ممكنا فإنهم يطالبون الحكومة اءنةلي ية بإمدادهم بإعانهة ماليهة

قههدرها  8م يههين قههر تركههى ،يحههاولون بههها اسههتمالة ق هوات الباشهها ،وتح هريض السههكان وأن
يحتل هوا كههذلف السههلطة التههى وان كانههت سههتحافظ علههى مأهههر تبعيتههها للبههاب العههالى ،ي أنههها

سوف تعتمد بشكل أساسى على نةلت ار .وت كد اعن لشاهين بف أن الباب العالى بش ن هذه

المس لة سوف يعلن الحرب على بريطانيا العأمى ،وت كد ل أيرا أن بريطانيا أعدت حملهة
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ةاه ا للتوة لى مصر .وسواي أكان شاهين بف معت دا أن ي يمكن أن يعتمد على الوعود

ال ادعة للوك ي اءنةلي أم أن كان ائنا أن يكهون رهحية لههذه الدسيسهة والتهى يمكهن أن
تصل أ بارها للباشا والذ لي

ل ي أن يشكره ،فإن شاهين بهف رد علهى اءنةليه ب نه ي

ار حاسههما ،وأنه يههتحنظ علههى عطههاي رده ال ههاطل لحههين
يسههتطيل فههى هههذه اعونههة أن يت ههذ قهر ا

استط ع الأروف التى على أساسهها يريهد التنهاوض بطري هة أكثهر يةابيهة .وحمهل ههذا الهرد
نوعا مهن الهرفض أو علهى األرةهح بهدا أن هنهاف رغبهة فهى ترهييل وقته مهل الباشها الهذ بهدأ
بالنعل ينشىل باستعدادات الدفاع ،ود ل الطرفان (شاهين بف وبطروتشى) فى المناورات

بصيىة م تلنة كلية.
وفههاتح اءنةليه ه محم ههد عل ههى ف ههى مشههروع األثي ههر ب ههالت لح م ههن التبعي ههة لس ههلطة

وسيادا الباب العالى وأن ي ذ ورعا متمي ا بين الدول البر،رية()1؛ وأبدوا عنايتهم بحب لذات

ومصالح بإعطائ وعدا ب ن يتركهوا له اءبحهار فهى البحهر المتوسه تحهت علهم ملهف مصهر

 Le pavillon du Roi d'Egypteمهل تمتعه بكهل امتيها ات الحيهاد ،ولكهن بشهرطين لهم يوافه

علههى التوقيههل عليهمهها وهمههال أن يسههمح بههد ول سههنن حر،يههة انةلي يههة لههى مينههاي اءسههكندرية
نهاقهم فهى ههذه المسهاعى ي أنههم نةحهوا علهى

ال ديم ،وأن يطهرد الهوك ي النرنسهيين .ومهل

ح شههحنات الحبههوب لمالطههة لههى أن تههتم ب يههة

األقههل فههى الحصههول علههى تص هريح باسههت

المناورههات .ولمهها كنههت لههم اسههتطل أن أعههرف م بسههات الم هإلامرات الس هرية ي مههن ه ل
ت ارير

بارية مشوشة ،فلم استطل تكهوين فكهرا دقي هة تمامها تمكننهى مهن أن أ هاطر بهبعض

الت مينات حول نتائج تلف المناورات (السرية) .ومهل ذلهف اعت هد أنه مهن الواةهب علهى أن

أقدم م حأتى ب ن الوك ي اءنةليه  ،منهذ انتشهار الحهديث عهن قهرب ان طهاع الع قهات بهين

الباب العالى وانةلت ار ،لم يعد بإمكانهم ت وي

الباشا بمس لة أسطول طولون( )2الةاه لشن

هةههوم علههى مصههر .وعنههدما يتحههدثون عههن ايسههتعدادات الرههرورية التههى يةههر عملههها فههى

مه هوانيهم ،ف ههإنهم يح ههاولون تىيي ههر انتب ههاه الباش هها ع ههن أه ههدافهم ،ب ههاءع ن ع ههن ايس ههتعدادات
(العسههكرية) المحههددا فههى كههل مههن البرتىههال وكورفههو .وهههذه المعطيههات تسههمح لههى ب ه ن أبههرهن
على أن الحكومة البريطانية لم تت هل عهن مشهاريعها حهول مصهر ،وأن الأهروف التهى مهرت
بها فى عام  1807يمكن أن تتكهرر .ولكهونى فهى حالهة مهن الشهف الطهاغى بشه ن مها يتعهين

على ات اذه فى هذه النترا ،وبصهورا تسهتح التسهامح معهى اصهة مهل عهدم حصهولى علهى

()1الم صود بها دول شمال فري يا – المترةم.

()2هو األسطول النرنسى الذ أعده نابوليون لشن حملة ةديدا على مصر  -المترةم.
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أ تعليم ههات  -ف ههإننى س ههوف أع ههانى رتباك هها وار ههطرابا ف ههى أداي عمل ههى حت ههى اتمك ههن م ههن

التصرف على روي أوامر صادرا من سيادتكم.

ولههم ين ه ل المماليههف بعههد مههن الصههعيد ،وطلب هوا مههن الباشهها مهلههة ةديههدا بحةههة أنهههم

يحهافأون علهى المحصهول الره م مههن الىه ل التهى سهتتل

كليههة ن ههم تركوهها فهى الوقههت

الحارر على الطري مل اتباعهم .وي تبرهن ههذه الم ارواغهات علهى أن المناورهات األ يهرا
قد انطوت على نوايا صادقة م لصهة أكثهر ممها حهدث فهى السهاب  .وريثمها يتح ه ذلهف فهإن
الباشها يشه طري ها يصههل بهين قلعههة المدينهة وةبههل الم طهم والههذ يتعهين أن يصههل لهى موقههل

ه ههام ي ت ههرح نش ههاي حص ههن ص ههىير به ه  ،يلةه ه ليه ه عن ههد الحاة ههة ل ههى الحن ههاظ عل ههى اتص ههال

بالمناط المن نرة [ من ةبل الم طهم ] .ور،مها كانهت ههذه األعمهال فهى طهار طهة معهده

فى حال ت ه ره لى السوي

التى يعمل علهى أن يكهون له بهها أسهطول صهىير ،يعمهل علهى

تش ههييده اعن ف ههى ور ترس ههانة ب ههويأ؛ وه ههذا األس ههطول مك ههون م ههن  20س ههنينة ،صص ههت

وم هها .وأعهههرف أنه ه طال ههب م ههن ال ههوك ي اءنةليه ه تص ههاريح
للعملي ههات التةاري ههة مه ههل ة ههده ُ
ورمانات ت مين للسنينة التى ت ص والموةودا فى ميناي اءسكندرية والتى يريد أن يةعلها

تمر بالبحر األحمر عبر المحهي  .ويتحهدث الباشها دائمها عهن أنه يرفهل عهدد ةيشه لهى 20

أل ه

ةنههد ؛ ومههل ذلههف يبههدو أن ه أكثههر نشههىاي بإد ههار األم هوال و،ههإثراي أقر،ائ ه عههن ات ههاذه

ل ة هرايات الةههديرا ب يههادا قوات ه العسههكرية ،واألهههالى فههى حالههة مههن الرههي الشههديد والت ه وه
المستمر بعد ح ل للنأام الةديد.

ولى الشرف أن أكون ...لخ.
توقيلل دروفتى
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 -30سان مارسيل إىل دوق دو شامبانى
موجز  -تةارا الحبوب بين مصر ومالطة  -ايستعدادات البحرية لمحمد على فى
البحر األحمر  -السنن النرنسية بمارسليا  -سلوف مشين لألب ايرمينةيلد
 Ermenengildeولة ل وشرف ال د

Révérendissime de Jérusalem

اءسكندرية فى  20مار 1810
( ُس ِةَل ْت فى  15يونيو ،وتم الرد عليها فى  13أكتو،ر )1810
السيد المحترم،

تل يت نس ة من المراسلة التى شرفنى أن كتبتموهها لهى فهى  31مهن شههر ديسهمبر

 ،1807وكههذلف الم ارسههلة األ ههر التههى كانههت بتههاريخ  17أبريههل  1809مههل بعههض األوراأ
هت بالنع ههل
الت ههى كان ههت ملح ههة به هها ،والت ههى تتعله ه بمور ههوع ش هههادات المص ههدر .ول ههد أُعلم ه ُ
بالم ارسههيم اءمبراطوريههة الصههادرا فههى هههذا المورههوع .ن رسههالتى المحههررا بتههاريخ  24مههايو
والتههى تحمههل رقههم  60ت ههدم لحرهرتكم وةهههة نأههر فههى هههذه المسه لة .ومنههذ ذلههف الحههين وأنهها

دائم ها مهها أُطههاب علههى مرههمونها صههدار الشهههادات ،ولههم أسههلم شهههادات المصههدر ي بعههد

فحح ملكية السنينة وطبيعة وأصل منش البرائل ،متتبعا فى ذلف ما ةاي فهى رسهالت مهن
نماذج معتمدا وم ررا بالمرسوم اءمبراطور الصادر فى  23نوفمبر .1807
ن اتمام الس م بين فرنسا والنمسها ورهل حهدا للسهنن النمسهاوية التهى كانهت تُش َهحن

بالبرههائل اءنةلي يههة مههن مالطههة لههى مصههر .وكانههت غالبيههة تلههف السههنن قههد بيعههت بشههكل
صور أو تهم مصهادرتها بمالطهة .والسهنن التهى وفهدت فهى الوقهت الحارهر مهن ههذه الة يهرا

حمل ةميعها العلم اءنةلي  .وبعض السنن التى كان ي ودها ةنويون ونمسهاويون انرهموا
لى ح ب نةلت ار .ومل ذلف فالتةارا اءنةلي ية ي تح

هنا م ايها؛ ألن الهوارد مهن البرهائل

مثهل الصهادر منهها والهذ يتكهون بشهكل أساسههى مهن الكتهان الهذ ي يح ه سهو الم يهد مههن

ال سههائر .كههذلف فههإن شههحنات السههنن المرسههلة مههن مالطههة لههى هههذه الههب د ليسههت بالش ه ي
المحسو  ،فى حين أن صادرات الحبوب التى تنيض بها مصر تشتد الحاةة الماسة ليهها

فى مالطة .ويرفض باشا مصر بصنة دائمهة السهماح للةميهل باسهت

لما وصلت لى هنا سنينتان تابعتان لألمة اءنةلي ية ،وم ودتان ب كيا

ح الحبهوب؛ بيهد أنه

الن هود ،وتحرسههما

سنينة حر،ية نةلي ية ،رأينا هذه الحكومة تبدو كما لو كانت سترفض هذا اءغراي.
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وأتى من مالطهة السهيد بريةه  )1( Briggsوكيهل ال نصهل اءنةليه

ال هديم لي هيم هنها

باءسكندرية ،وقام بتةديد بيت التةار ال ديم الذ يملف أصوي مالية معتبرا.

وع ل الباشا منذ برهعة شههور الحهاكم ال هديم لههذه المدينهة ،وأحهل محله
ل ساب

الرةل الشاب الذ لي

برا ،ولكن يميل لى النأام والعدالة.

ليهل بهف،

وكان الحاكم ال ديم ل سكندرية قد شيد فى ترسانتها مركبا أو سنينة كبيرا ،احتة ها
الباشا أعت م أن يست دمها فى ال يام برحلة طويلة حول أفري يها حتهى تصهل بهالبحر األحمهر؛
حيههث كههان الباشهها يرغههب فههى ت ويههد ننس ه بههبعض ال هوات البحريههة؛ ويعمههل كههذلف علههى بنههاي
بعض ال ع الدفاعية.
أمهها البك هوات المماليههف فههإنهم م يمههين بشههكل دائههم فههى الصههعيد ،و،ههرغم أنهههم رفر هوا

المة ي لى الةي ا بال رب مهن ال هاهرا وف ها يتنهاقيتهم ال ديمهة مهل الباشها ،ي أنههم ههادئون،
ولي

ثمة ما يعكر صنو الس م بينهما.
ونر من وقت أل ر بعض السنن النرنسية الوافدا من مارسيليا حاملة معها بعهض

البرائل باسم تةار يههود وايطهاليين ،أو باسهم تةهار أةانهب؛ وتحمهل عنهد عودتهها النطهرون
والصمغ وال عنران وع اقير طبية ومنتةات أ ر من هذه الب د.
وأُحههي سههيادتكم علمها بالسههلوف الم ه

لههألب ايرمينةيلههد  Ermenegildeرئههي

دار

ري ههنة األ اررههى الم دسههة ( l'hospice de Terre Sainte )2ف ههد رفههل منههذ فت هرا علههى دار
َم ْ

المرهينة علههم ال ههد

لحأهة نه ول قائههد السهنينة اءنةلي يههة لههى أرض اءسهكندرية ،وقههام بعههد

ذلههف بورههل ننس ه تحههت حمايههة قنصههل السههويد ،واس هتنادا لههى نش هرا ةايت ه مههن مالطههة ،أو
اعتمههادا علههى أوامههر م عومههة صههادرا عههن البابهها ،قههام هههذا األب (ايرمينةيلههد) ب طههل األدعيههة

المعتههادا لة لههة اءمب ارطههور نههابوليون دا ههل الكنيسههة ،وهههو فههى النهايههة ُيةههاهر ب صههومت

(ُ )1عهِي َن قصههمويل بريةه ق وكههي قنصههليا لبريطانيهها فههى اءسههكندرية وقههت رحيههل البريطههانيين سههنة  ،1803ثههم

غادر اءسكندرية مل حملة فري ر الناشلة سنة  ،1807وعهاد لهى مصهر بعهد ذلهف لي رهى بهها عهدا سهنوات
قليلههة بصههنت ال نصههلية ألداي مهمههة رئيسههية هههى شهراي ال مهح للحكومههة البريطانيههة .ولكنه ا تل ه

معههها ،ولههم

يلبههث بعههد انتهههاي الحههرب أن عههاد لههى اءسههكندرية لي ههيم مشههروعا اصهها مههل رو،ههرت تير،يههرن ( .ارةههل ،ةههون
مههارلول تههاريخ النهههب ايسههتعمار لمصههر مههن الحملههة النرنسههية لههى ايحههت ل البريطههانى ،1882 - 1798
ترةمة عبد العأيم رمران ،سلسلة مكتبة األسرا ،ال اهرا  ،2003ح ح  - )33 -32المترةم.

()2
ريهنة األرارى الم دسةل هى عبارا عن دار كان ي يم بها بعض رةال الدين يست بال و دمة الحةهاج
َم ْ
والمسههافرين المسههيحيين الههذين كههانوا يمههرون بمصههر متههوةهين لههى ال ههد  ،وكههان يوةههد باءسههكندرية وال ههاهرا

مرينتان من هذا النوع – المترةم.
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العنينة للنرنسيين .ون لت شكاوا تارا لى السيد دروفتى بال اهرا؛ لكى يعمل على اسهتدعاي

هذا الراهب المتمرد ،ويحصل مهن الباشها علهى مها يسهاعدنا فهى ههذا األمهر الهذ ي أملهف مها
أفعل ه فههى أ مكههان بهههذا المينههاي؛ مههن ة هراي الحمايههة التههى ي ههدمها ل ه وبشههكل كامههل السههيد
بطروتشهى الوكيهل اءنةليه

وقنصهل السههويد ،وتهارا أ هر قههدمت شهكاوا

لههى السهيد يتههور

مو،ور  Latour – Maubourباستانبول ،بيد أن األول (أ دروفتى) لم يتمكن من أن يهدعوه
للتد ل فى هذه ال رية .أمها الثهانى ف هد رد علهى ببسهاطة فهى طابه المحهرر فهى  12مهايو

قائ لى بإن هذا الراهب يتعين مةا ات من ه ل رإلسهائ  .وفهى طابه الصهادر بتهاريخ 6

ديسمبر  1809أ برنى به ن ال ارههب سهوف يهتم ترحيله عهن ههذه المدينهة ،ومهل ذلهف فهإنى ي
أر شهيئا تهم فهى هههذا الشه ن ،علهى أن شههرف المكانهة العأيمهة لههدار المرهينة العامهة لل ههد

(باءسكندرية) ه وهو ما بينت لى كل تلف األحداث ه أمكن للسيد دروفتى اسهتدراك فهى شههر
ديسمبر المارى علهى أثهر اسهتدعائ لههذا ال ارههب واسهتبدال بهآ ر .وقهرر دروفتهى كهذلف أن
يت ههولى اره ههب دار المر ههينة بال ههاهرا وأ ههائ

ه ههذا الك ههاهن بص ههنة مإلقت ههة وأن يحر ههر ل ههى

اءسكندرية .بيد أن الراهب ايرمينةيلد عم به ن الةههة الوحيهدا التهى لهها الحه فهى اسهتدعائ

هههى رومهها وذلههف بمرسههوم كنسههى( Décret du Révérendissime)1وب ههى فههى مكانه  ،و ارهههب

ال اهرا الذ كان من المتعين أن يحل محله لهم يه ت علهى اءطه أ لهى اءسهكندريةل ذ ن
األ يهر أعهرب ،بشهكل وارهح تمامها ،عهن ترهامن (مهل ارههب اءسهكندرية) ،وأأههر السههلوف

الماكر ُلرَهاب األرارى الم دسة عبر صهداره لهى وك ئه هنها أوامهر مناقرهة ،كمها أنه فهى
الوقههت ننسه فههرض رسههما علههى ممثلينهها هنهها .وسههوف يكههون مههن الرههرور مههل ذلههف د أر تلههف
الدسائ

الح يرا التى ي ترفها هإليي اعباي العميان الذين بتعصبهم اعثم يتسببون ،فى أماكن

أ ر  ،فى ثارا الكثير من المتاعب الم عةة.
مل الح ايحترام ...لخ.
سان مارسيل

()1صنة شرفية محنوأة لاباي األساقنة ولألساقنة وللسلطات الدينية العليا العامة ،ت ول لهم صدار أوامر
دينية معينة .انأر تعري

هذا المصطلح فى اينسكلو،يدية النرنسيةل

Dictionnaire Hachette encyclopédique, Paris, édition 2001, (p 1627).
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 -31رسالة إىل دروفىت
موجز  -مشكلة قراصنة ة يرا مورشيو ل أوامر صادرا لل راصنة باحترام التُةار العرب
 -مصر تنتأر تطورات األحداث.

باري  ،فى  31مار 1810

تل ي ههت س ههيد دروفت ههى طاب ههاتكم المإلر ههة بت ههاريخ  21أغس ههط  ،و 9و 17س ههبتمبر

المارههى .وهههى الم ارسه ت التههى وصههلتنى مرف ههة به وراأ م تلنههة ،ت برنههى مههن

أرسههلتها لههى ،و اصههة تلههف الم ارسههلة التههى كتبههها ش هري

لههها ب نههف

مكههة ،والتههى أشههرت علههى ب هميههة

عررها على ة لة ايمبراطور والملف .ن مراسلة أمير ُم ا المدعو عثمان يشكو فيها من
أن سههنينة ت ههح أحههد رعايههاه قههد تههم اعت اررههها فههى البحههر علههى مههدار  24سههاعة ،وذلههف مههن
ل سنينة فرنسية تابعة لة يرا مورشيو  ،وأنهم لم يطل وا سراحها ي بعد نههب ةه ي مهن

مياهها ومإلنها وكل ما كانت تحمل من أموال ،لى ةانب أشياي أ ر .

وقههد أعلمههت بمرههمون هههذه الشههكو و يههر البحريههة حتههى يصههدر أوامهره لههى الة ي هرا
التابعة لنرنسا (مورشيو )

()1

بحيث يتعين فهى المسهت بل اسهتعمال طري هة أكثهر م ئمهة قبهل

سنن العرب التى ي ابلونها بعرض البحر .ويمكنف أن تبلغ األمير عثمان بهذا ذا كان لديف
بعض وسائل ايتصال ب .
وقهرأت باهتمههام كههل مها أ برتنههى به عهن الحالههة النعليههة فهى مصههر ووةهههات النأههر

السياس ههية عن ههد الباش هها .بي ههد أنن ههى م هها ل ههت ي اس ههتطيل أن أص ههدر لي ههف أ تعليم ههات بشه ه ن
األحههداث التههى قههدمتها لههى ب ههدر اسههتطاعتف ،ويبههدو لههى ن ه مههن المناسههب أن ننتأههر بلههوغ
األحداث لى نهاية حاسمة حتى يمكننا أن ن رر الح ب الذ سيتعين آنذاف التعامل مع .

ومههن ناحيههة أ ههر أعيههد عليههف مههن ةديههد الههدعوا لههى أن تبههذل أقصههى نشههاطف فههى

المحافأة على مراس تف معى ،وأن ت وم بترقيمها حتى يمكننى التح
تصلنى كاملة.

ذا ما كانت ةميعها

ولتتنرل أيها السيد بتل ى كل ت دير ليف

()1اسهت دم فهى الم ارسهلة المسهميين بمعنهى واحهدل ة يهرا مورشهيو
 – Isle de Franceالمترةم
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 ،Isle Mauriceالة يهرا التابعهة لنرنسها

 -32سان مارسيل إىل الوزير
موجز  -عار األب ايرمينةيلد – لينت ينشر قرار فصل الصادر من اءمبراطور

نابوليون – سان مارسيل يهدده وهو يلة لى قنصل نةلت ار.

اءسكندرية ،فى  19أبريل 1810

(تم تسةيلها فى  26يونيو ،وتم الرد عليها فى  13أكتو،ر )1810
السيد المحترم،
لههي

مههن الواةههب علههى أن أتههرف سههيادتكم بىيههر علههم فيمهها يتعله بالمشههاهد الم يههة

الته ههى ةه ههايت نتيةه ههة لنه ههرط تعصه ههب ارهه ههب مره ههينة األ ارره ههى الم دسه ههة فه ههى هه ههذه المدينه ههة
(اءسكندرية) .ن هذا الرةل الذ يشهىل وأينهة رئهي

دار المرهينة رةهل عنيهد ومتعصهب
رسمية ،قام

ومتعةرف .و ثمة صح مطبوعة فى مالطة ُينأر ليها هنا على أنها صح
وكه ي البابهها بنشههرها فههى المدينههة ،وهههى الصههح التههى تحمههل دانههات الكنيسههة التههى أطل وههها
رد مبراطور النرنسيين ،هذا فر عن أل

هههذا مههن مواليههد لههيك

حماقة أ ر مماثلة .ن رئي

دار المرهينة

 )1(Lucquesوهههو يحمههل فههى ننس ه رههىينة رههد الحكومههة النرنسههية

واألمههة النرنسههية ،وانتهه هههذه اللحأههة سهريعا ب طههل األدعيههة المعتههادا لة لته بالكنيسههة .ولههو

كنههت مت كههدا مههن أن دمههة الكنيسههة لههن تت ه ثر ل مههت بترحيههل هههذا ال ارهههب فههى الحههال ،لكههن
معت ههدات ميله ه ب ههدار المر ههينة كان ههت أكث ههر منه ه تعص ههبا .وم ههن ث ههم ف ههد حاول ههت من ههل ه ههذه

النريحة التى سيعرف أعداإلنا كي
دير ال د

يستنيدون منها؛ وذلف ب ن كتبت فى الحال لى رهبانية

ألحيطها علما بتلف األحداث ،وأللتم

منها استبدال هذا ال ارههب المهذنب ب ارههب

آ ر .وفى الح ي ة قاموا بتعيين راهب آ هر ،ي أنه لهم يسهتطل المةه ي ل سهكندرية ي بعهد
ث ثههة شهههورل فال ارهههب ال ههديم لههم يههرد الت لههى ع هن موقع ه سههو بش ه األنن ه  ،وأيرهها بعههد

تهديههداتى ل ه  ،لكن ه فههى النهايههة رحههل عههن هههذا المينههاي ،بيههد أن ميل ه بالمرههينة بههدا أكثههر

ارههطرابال فنههى يههوم قههدا

اعحههاد ت ه مكتوبهها يترههمن حرمههان ة لههة مب ارطههور النرنسههيين،

ويتطاول بالوقاحة على ال يةة الةديدا لة لت  .وأنهى قول بنصهل ةميهل األشه اح الهذين

حرروا الصلوات لة لت  ،وفى ذلف الحين كان الرئي

الةديد للمرهينة قهد بهدأ فهى مباشهرا

وأينت ه  .ومهها ن أُ ِبه َهر هههذا األ يههر بمهها يةههر فههى هههذا الش ه ن حتههى عمههل فههى الحههال علههى
تم ي هذا المكتوب على هيكل المذبح ،وقنل فم هذا الممسو الذ لم يتوق سو بشكل
()1أحد أقاليم توسكانيا بإيطاليا – المترةم.
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مإلق ههتل ذ ق ههام عن ههد رف ههل الذبيح ههة بتوةيه ه

طابه ه اله هواعظ للمس ههتمعين بم ي ههد م ههن الصه ه ب

والةنون حهول مورهوع ههذه المسه لة .ومها ن نمهى ذلهف لهى علمهى وةههت لهى ههذا ال ارههب

ق اررات؛ ولما لم يرد ايمتثال لهها ورهعت نكشهاريا علهى بهاب المرهينة كيمها ي يدعه ي هرج
منههها .وكههان هههدفى ال ههبض عليه  ،وأن أعمههل علههى ترحيله فههى المسههاي ب و ارقه الرسههمية علههى
متن سنينة ةنوية كانت ةاه ا عندئذ ل بحار؛ بيد أن ما أذهلنى أننى علمت أن هذا الراهب

الراغب فى أن يكون شههيدا لع يدته  ،والترهحية بحياته عهن أن يىيهر اعت هاده ،كهان قهد تل هى
مساعدا من قنصل سبانيا وبعهض ال باطنهة المهالطيين ،الهذين هر،هوه فهى رهحى النههار مهن

شبابيف غرفت  ،لي ن من فهوأ أسهوار الهدير ،دون أن يلمحه أحهد مهن أولئهف الهذين سهاعدوه،
وفر هار،ا لى ال نصل اءنةلي

حيث ب ى عنده لى اعن ،دون أن يتةاسهر علهى ال هروج

من عنده .وتلف هى نتيةهة األحهداث الم يهة التهى تهم مةها اا ههذين الهراهبين عليهها كنمهوذج

غير عاد  ،بل ويمكن ال ول ب نه نمهوذج ي يكهاد ُيصهدأ .ومهل ذلهف فكهل شه ي دا هل دار
المرينة ،بعد رحيل هذين المتمردين ،قد أصهبح هادئها ،وعهادت الصهلوات لة لهة مب ارطهور
النرنسيين تُتلى على نحو ما كانت علي فى المارى.
مل الح ايحترام ...لخ.
سان مارسيل
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 -33سان مارسيل إىل الوزير
موجز -تةارا اءسكندرية.
اءسكندرية ،فى  25أكتو،ر 1810
(تم تسةيلها فى  26يونيو ،وأ ِ
ُع َيد تسةيلها فى  13أكتو،ر )1810
السيد المحترم،
أُحهي علهم سهيادتكم به ن حامهل الرسهائل المهدعو قهادر قريهول  Cader Créoleمهر

من دمياط لى ال اهرا التى ت هب ،فى اليوم السابل عشر من هذا الشهر ،للرحيل عنها لهى
السوي  ،ومن هناف سيواصل طري .
ود ههل مينههاي اءس ههكندرية ،منههذ بدايههة ه ههذا العههام وحتههى الوق ههت الحارههر ،س ههنينتان
حر،يتههان ،وأر،ههل سههنن فرنسههية وافههدا مههن مارسههيليا ،تحمههل علههى متنههها قليههل مههن البرههائل،
وعادت محملة فى معأمها بالنطرون.

ووصههل مههن مارسههيليا كههذلف بعههض الم اركههب اليونانيههة ،وذلههف تحههت العلههم العثمههانى،
وكان معها عدد قليل ةدا من البرائل؛ بيد أن الههدف الهرئي

ألصهحاب شهحنات البرهائل

على هذه السنن هو شحن مراكبهم بالنطرون ،وذلف ألن الن ح الحاد فى الملهح تسهبب فهى

ايرتناع الكبير فى سعره بمارسيليا.
وكان باشها ال هاهرا منهذ شههر ت ريبها قهد أذن للسهنن اءنةلي يهة بشهحن الىه ل واألر

من اءسكندرية لى مالطة ،شارطا عليهم دفل رسم كبير ل ل اي حصهولهم علهى ههذا اءذن.
وفههرض الحههاكم أيرهها رسههما علههى الكتههان الههذ يصههدر ل بكميههات كبيهرا لههى مالطههة ،ورسههما

علهى ملهح النطهرون ،كمها فهرض رسهوما أ هر علهى األطعمهة التهى تةلهب لهى مصهر ،وكههذا

على األ شاب والصابون.

وفر عن ذلف تهنعم مصهر بالههدوي ،وبكهوات المماليهف مسهت رون دائمها بالصهعيد،

وي ش ي يعكر صنو السه م ،وأيها كهان األمهر فإنه وف ها يتنهاقيتهم األ يهرا مهل الباشها يتعهين
عليهم أن يةددوا قامتهم بالةي ا أو دا ل رواحيها.
مل الح احترامى ...لخ.
سان مارسيل
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 -34دروفىت إىل الوزير
موجز  -الدسائ

اءنةلي يةل الباشا يسمح بد ول سننهم الحر،ية الميناي ال ديم

باءسكندرية – الباشا يسعى لى منل اتناأ بين اءنةلي والمماليف – تهورات حامل

الرسائل قادر

Kader

– دروفتى يتوة سريعا لى ال لعة ويطالب بت ديم تنسيرات –

م ابلة ةديدا لدروفتى مل الباشال تصريحات الباشا رد نةلت ار فى 19أبريل - 1810

الباشا ينرض رسوما ث يلة على صادرات الحبوب لى مالطة  -البكوات ي تر،ون من

الدلتا  -نشايات بحرية للباشا بالسوي .
ال اهرا ،فى  28أبريل 1810

(تم تل يها فى  13أكتو،ر )1810
لم يتح

النةاح سريعا لمناورهات السهيد بطروتشهى مهل الباشها كمها كهان متوقعها،

وكه ههان قنصه ههل نةلت ه ه ار قه ههد اصه ههطحب مع ه ه واحه ههدا مه ههن شه ههركاي بيه ههت تةه ههار كه ههان م يمه هها
كبير من الهدايا للباشا ولرباط حاشهيت  .وههذه الوسهيلة
باءسكندرية؛ وأحرر ال نصل عددا ا

ال وية التى يعتمد عليها الهوك ي اءنةليه فهى الهب د التركيهة لهها ت ثيرهها بكهل ت كيهد؛ وسهريعا

فهمت أنهم حصلوا علهى ذن بهد ول مهراكبهم الحر،يهة فهى مينهاي اءسهكندرية ال هديم ،وبشهرط
أي توةههد أكثههر مههن سههنينتين بهههذا المينههاي فههى وقههت واحههد .وتمههت كههل هههذه الدسههائ

بنرههل

المسه ههاعدا النعاله ههة لكه ههل مه ههن الترةمه ههان األول للباشه هها وطبيب ه ه  ،وه ه هذا الطبيه ههب هه ههو بالت كيه ههد

ماندريس ههى  Mandriciالةن ههو األص ههل والمع ههروف بش هههرا أ ب ههاره ف ههى حاش ههية ب هها ت ههون ،
ويحأى بحماية اءنةلي  ،وي ول عن ننس ب ن وكيل الوييات المتحدا األمريكية .ومن حظ

أولئههف الههذين يمولونه أنه لههم يكههن يوةههد هنهها لههد هههذا الههو ير شه ح م ئههم يمكههن أن يحههل
هث الباشها علهى صهدار ال ه اررات التهى ت هدم أههدافهم
محل فى ممارسة وأينت  .ومن أةهل ح ِك
اسههت دم اءنةلي ه حةةهها معينههة ،اسههتندت بشههكل أساسههى علههى وسههائل تةعههل لهههم مكانيههة

رسههال ةههي لههى مصههر دون أ ع بههة ،وذلههف فههى حههال ان طههاع ع قههتهم بالبههاب العههالى
العثمانى ،وأن يساعدوه فى حال حدوث غ و فرنسى للهب د .ووف ها للت هارير التهى ُع ِمَلهت ل ِ
هى
ك
ثير؛ فالباشهها لدي ه
يبههدو أن ايفت هراض األول مههن ايفت اررههين المههذكورين أع ه ه هههو األكثههر ت ه ا

اعت اد ب ن فى حال ايتناأ مل اءنةلي على ما يطلبون  ،فإنهم سوف يتوقنون عن الحناظ
على ع قاتهم مل المماليف ،ولن يكون ثمة ما يهدعوه لل هوف مهنهم .وفهى أثنهاي ذلهف وصهل
لى هنا ال ائم ب دمة بريد ة لة اءمبراطور والملف (نابوليون) ،المدعو قادر  Kaderالهند

الههذ كههان متوةههها لههى ة ي هرا فرنسهها ،وهههذا الرةههل لههم ي ههذ أ حههذر ء نههاي هههدف رحلت ه ،
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وكههان معروفهها حتههى قبههل وصههول لههى هههذه المدينههة ،وبسههبب حماسههت الطائشههة التههى بههدت

أاهرا ،ب كثر مما ينبىى ،تصور النها

أن لمهمته قهدر كبيهر مهن األهميهة كبيهرا ،فهى حهين

بههدا لههى بعههد ذلههف أنههها لههم يكههن لههها هههذا ال ههدر .وهههذه هههى المهرا األولههى التههى أر فيههها البريههد
ك
النرنسى يت ذ هذا الطري فى توةه لى الهند ،وذلف علهى األقهل منهذ حللهت بمصهر ،وههذا

المهرور ايسهتثنائى لحامهل الرسهائل أسهتثار بالت كيههد الهوك ي اءنةليه الهذين اعت هدوا بإمكانيههة
استى ل مرور هذا الرةل فى حبف دسائسهم التى عتادوها فى مثل هذه المناسهبة .وتطلعهوا
لى الحصول على البرقيات التى كانت واحدا منها ت ح حامل بريد الباشا ننس  ،وههذا مها

لى طابات كهى أُمررهها
ةعلنى اتشدد مع ؛ فل د حاولوا قناع الباشا ب ن هذا الرسول حمل ح
لههى البك هوات المماليههف .ولحسههن الحههظ بالنسههبة لههى ،كههان مههن المتعههين ،عشههية تههدبيرهم لهههذه
ك
المكيهدا ،أن أتوةه عنههد الهو ير (محمههد علههى)؛ علهى أن سههموه ألت ههى بمترةمهى السه ي ةههدا،
ومن شدا غكِله لهم يدعه يهتكلم وطهرده لكهى ي هول لهى أنه ذا كنهت أرغهب فهى تهدئهة األمهور،
ك
يةب أن أت لى عن قامة أ ع قات تةر رد مصالح فى مصر .تل يت تلف الرسهالة،
وامتطيت الحصان ،ودون أن أهدر لحأة واحهدا توةههت مباشهرا لهى قلعته  .وكهان الليهل قهد

حل بنا ،وحين ألت يت ب كان هو على وشف الد ول لى حريم  .واست بلنى بنتور ،بيهد أنه
ح

تنسير
ا
تنسير لألمر؛
ا
ةعلنى أدرف سريعا أن كان راريا على استعةالى المة ي لي لطلب

ي يمكن مع من ةانبى ي أن يكهون معب اهر عهن طهابل اء ه ح والصهدأ؛ وتركنهى الباشها

وهههو يشههكرنى علههى مةيئههى؛ ألنن ههى أعنيت ه بههذلف مههن قر ههاي ليلههة سههيئة ،وأعطههانى موع ههدا

لم قات فى الىد .وكهان الل هاي الثهانى طهوي ةهدا؛ ومهن بهين المورهوعات التهى طرحهها فهى

الن ا  ،ت كيده لى ب ن الوك ي اءنةلي أبلىهوه به نهم كهانوا مسهتعدون لشهراي نسه ة ف ه مهن
ك
ال طاب الهذ وصهلنى والمنتهرض رسهال لبكهوات المماليهف ،وههذا مها يعنهى أنههم كهانوا علهى
ايسههتعداد للترههحية بهههذا المبلههغ ل ههاي سههلب حامههل الرسههائل قههادر  Kaderمهها كههان بحوذت ه ،

واعت هد أنه مهن غيههر المنيهد أن أحههدث سهيادتكم عههن كهل المورههوعات التهى تههم مناقشهتها فههى
تلف الم ابلة ،واقتصر على حاطتكم علما بنتائةها .ل د بدا لى الباشا م تنعا ب ن ي يستطيل
ك
أن يث فى مارات الود التى ُيأاهر بها اءنةلي ل  ،فهم يعملون علهى الهدفل به لهى ات هاذ

ةرايات ير أنها رد مصهالح  ،ورهد مها يةهب أن ينعله ؛ وأقسهم لهى علهى سهين  ،وبنهمه
ك
الةيد ،أن فى سبيل حنظ كرامت ونأام حكومت كان يبهد مهن رفهض كهل الشهروط التهى بهدا

ل أنها ستةعل يعمل تحهت حمايهة اءنةليه  ،وأقهر لهى ب سهن علهى تركه سهنينت تتوةه لهى
ك
مالطة ،وهى السنينة التى اقترح أن يعمل على مرورهها بهالبحر األحمهر عبهر المحهي ؛ وقهال

لى أن أبطل ذنا كان يسمح للسنن الحر،ية اءنةلي ية بالد ول لى ميناي اءسكندرية ال ديم،
ك
وأنه أصههدر أوامهره بةعههل هههذا المينههاي فههى حالههة اسههتعداد للههدفاع ،و،هيحن أنه ي يمكنه سههحب
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ت ار يح تصدير الحبوب لى مالطهة ،وانمها يمكنه رفهل قيمهة ههذه الته ار يح لهى حهد يه عج

مع المرار،ين فى تةارا الحبهوب أيمها عهاج؛ وأنههى مناقشهت برةائه أن انسهى مها حهدث،
الذ ةعل مسهئوي عهن كهل شه ي قهد يشهكو

وأن سوف ي تى لى ب ائد حراسة قافلة السوي
ك
طابهها بالتوصههية الشههديدا علي ه لههد ةميههل الرههباط
من ه حامههل الرسههائل قههادر ،وأعطههانى
َ
المدنيين والعسكريين بالموانئ .وةرت هذه الم ابلة فى يوم  19من هذا الشهر؛ وأةلت نيلى
لشرف ايعتراف لسيادتكم ب ن حامل الرسائل وصل بالس مة لى السوي  ،وأن رحل عنها
لى ةدا؛ وكان مع

طابات توصية عند توةه لى هذه المدينهة الواقعهة بهالة يرا العر،يهة؛

وكذا فيما يتعل بمدينة ُم ا .وأرسل الباشا واحدا من رهباط لهى اءسهكندرية؛ ليعمهل علهى
متابعة اءص حات الررورية المطلوبهة لتحصهين ههذه المدينهة؛ وبعهد أن فهرض رسهما علهى

تصههدير الحبههوب ُيعههادل ثلثههى قيمتههها ،متههذرعا فههى ذلههف به ن بعههض شههحنات الحبههوب تتطلههب
رسالها لى سهتانبول؛ قهام بورهل العراقيهل أمهام تصهدير الشهحنات التهى كهان قنصهل نةلته ار

يعمل على رسالها لى مالطة؛ وفى نهاية المطاف رفض التصدي على التعرينة الةمركيهة
الةديدا التى حصل عليها قنصل اءنةلي من الباب العالى ،وهى التعرينة ال اصهة بةبايهة

الرسهوم الةمركيههة علههى برهائل التةههار اءنةليه المسههتوردا أو المصهدرا لههى مصههر .ويهرتب

هذا الرفض بروح است ليت التى ي ويها دائما ويعمل على تنميتها باستمرار ،بينما ستانبول

وأ مير وحلب وة ر األر بيل تترور ةوعا ،وعلهى حهين تنهيض مصهر بإنتهاج ال مهح ،فإنه

أث ل تصدير الحبوب لى تركيا برسم كبير لم يكن موةودا من قبل على اءط أ.

وعلمت ب ن البكوات وصلوا لى بنى سوي ( ،)1متعمدين السير فى الطري الم ابل

لههذه المدينهة والتههى ب هوا معسههكرين بهها حتههى اعن ،واعت هد به نهم سهوف يتوةهههون لهى الةيه ا
نحو منتص

الشهر ال ادم؛ وةايوا ةميعا باستثناي عثمان بف حسن( )2الهذ ت له

عهنهم،

كمهها ُي ههال؛ لمراقبههة قههوا مههن  400لههى  500ةنههد كههان الباشهها حههين قههام بةولته األ يهرا قههد
تركهم عند قنها لحمايهة ههذه المدينهة ومينهاي الُ صهير؛ وكهانوا متحهدين فهى سهيرهم ،وتحركهاتهم

تعانى الشف والريبة.

()1يحههدد الةبرتههى تههاريخ وصههولهم لههى بنههى سههوي فههى األول مههن ر،يههل األول 1225هه ه  6 /بريههل 1810
م(.راةل الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،3ح  - )180المترةم.
()2كان من بين كبار األمراي المماليف اءبراهيمية (نسبة لى اتباع براهيم بف الكبير) والذ رفض اينرمام
ل نةلي بان احهت لهم ل سهكندرية ،وقهال قولته الشههيرال “ أنها ي انتصهر بالكنهارق وكهان سهببا فهى ا هت ف
أر المماليف حتى واف وا على اينرمام لمحمد على رد اءنةلي  ،وبعد ذلف انرم للمماليف حال ان ه ب
محمد على عليهم ،وأل يناصب العداي حتى ارطرهم األ ير لهى النهرار لهى ُدن لهة بهب د السهودان ،والتهى
استوطنوها وصاروا يت وتون ممها ي رعونه ب يهدهم مهن الهد ن ،ووافته المنيهة ُبدن له نحهو عهام (1815ننسه ،
ج ،3ح ح - )384 ،186 ،81المترةم
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هىير للبحهر األحمهر ،وي يوةهد بهور بهويأ سهو
وشيد محمد على باشا أسطوي ص ا

هيكههل لسههنينة الكورفههت ،والسههنن األ ههر تههم ن لههها لههى السههوي ( .)1ولههم تمههض هههذه األعمههال

دون أن تثير قل اءنةلي وغيرتهم من أقل منافسة لهم فى البحر األحمر.
مل الح احترامى ...لخ.
دروفتى

()1يشهير الةبرتههى فههى مطلههل عههام  1810لههى أن محمههد علههى باشهها انةه تشههييد أر،ههل سههنن بههالبحر األحمههر،
ِ
السنار والبرائل(،ننس  ،ج ،3ح )168
أُطل َ على أحداها ق اءبري ق ،ويبين ب نها كانت م صصة لحمل ُ
 المترةم.-111 -

 -35دروفىت إىل الوزير
موجز  -المماليف يتمرك ون فى ساعة واحدا عند الةي ا  -استئناف العداوات -لةوي
الباشا لى المناورات  -سنينة البريف الحر،ية اءنةلي ية باءسكندرية -اءنةلي فى

البحر األحمر.

ال اهرا ،فى  19مايو 1810
(س ِةَلت فى  17سبتمبر ،وأ ِ
ُع َيد تسةيلها فى  13أكتو،ر )1810
ُ
السيد المحترم،

شهرفنى مهن قبهل أن أعلنهت لسهيادتكم ،فهى طهابى المحهرر بتهاريخ  28أبريهل ،به ن

البكوات المماليف وصلوا لى بنى سوي  ،وفى يوم  12من هذا الشهر عسكر البكوات على
الرنة اليسر من نهر النيل عند الةي ا .وكانت المناورات التى استىرقت برهعة أيهام قهد
تُركههت ،بشههكل دائههم ،ل ههادا المماليههف مههن دا ههل ح ه ب شههاهين بههف ،لينههة األلنههى الههذ كههان

م تلنا معهم ،ومنذ عامين وشاهين بف يعي
بدرةة كبيرا ةعلوه على أر

فى حالة وفاأ مل الباشا .ولت كيد الوثوأ فيه

بيهت مهراد بهف( ،)1كمها نصهبوه صهنة ا فهى حياته  ،وههو يت اسهم

السلطة العليا مل براهيم بف .بيد أن ههذا ايرتهداد عهن الحه ب المملهوكى سهيإلد

لهى رتهداد

ةمههل كبيههر مههن المماليههف الههذين سههيرةعون لههى هههذه العاصههمة ،كههى يعيشههون بههها فههى س ه م

تحت مأهر التبعية للباشا .واةتمل المماليف فى معسكر واحد ،وهو الش ي الذ لم يتح ه

لهههم منههذ مههن بعيههد ،و،ههدأوا يتناورههون مههل محمههد علههى فههى كههل ش ه ي،

فهها لمناورههاتهم

الس ههاب ة الت ههى أةروه هها معه ه ف ههى ص ههعيد مص ههر؛ والمالي ههف ي يري ههدون س ههو التص ههدي عل ههى
الشروط التى قبلوها من قبل فى أسيوط؛ وفى كلمة واحدا فهإن ال صهومة بينهمها عهادت مهن

ةديههد مسههاي أم ه  ،واةتهها الباشهها النهههر علههى أر

قوات ه ؛ لكههى يحتههل الةي ه ا التههى غادرههها

شاهين بف ،والتهى أقهام بهها(أ محمهد علهى) م هر قيادته العامهة .ويبهد البكهوات الرغبهة فهى

ع ههد ل ههاي حاسههم ،ولكنههى ي اعت ههد ،فههى أههل الأههروف الحاليههة ،أن ذلههف يمكههن أن يكههون فههى
النوايا ،ومن صالح الباشا أن ُيةرب الحظ .ومهما كان س ح النرسان المملوكى قليهل العهدد
للىاية ،فإن يأل دائما ،فى مثل هذا البلد المنبس المكشوف ،س حا م ينا .ويوشف محمد
على أن يد ل معهم فى مناورات ةديدا ،وعند ايتنهاأ مهل البكهوات ،علهى األقهل فهى ههذا
()1يتنه تحليههل دروفتههى مههل الةبرتههى فههى مسه لة ههروج شههاهين بههف علههى محمههد علههى وعودته لههى المعسههكر
المملوكى ،وأنهم هم الذين نصبوه رئيسا لألمراي المرادية( .انأر الةبرتى ،ج ،3ح  - )183المترةم.
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األوان ،عل ههى الش ههروط األكث ههر م ئم ههة له ه  ،فإنه ه س ههيعمل عل ههى كس ههب الوق ههت حت ههى مةه ه ي

النيران الذ سهيةبر البكهوات علهى مىهادرا األ اررهى المنبسهطة .والهى أن يتح ه ذلهف فهإن
الرهنة اليسههر سههتأل كمهها كانههت ،منههذ مه
ي ترفها العصيان العسكر .

سههنوات ،مسههرحا لكههل ألهوان ايرههطراب التههى

و،ينما كانت هذه التطورات تحدث هنا ،كانت اءسكندرية قهد وصهلتها سهنينة البريهف
الحر،ية اءنةلي ية ال ادمة من مالطة .وههذه ههى السهنينة الثانيهة التهى تأههر هنها ،منهذ ث ثهة

شهههور؛ فمههن المإلكههد أن الههوك ي البريطههانيين ،علههى نحههو مهها ينعلههون دائمهها ،هههم الههذين أثههاروا
الحههرب األهليههة دا ههل هههذه الههب د؛ فلههم يمههض مسههة عشههر يومهها ي وأحههد م ارسههليهم قههد أكههد

لشاهين بف األلنى ب ن السيد قأدير M. Adairق سيتعين علي أن ُيىادر استانبول عما قريب،
وأن ان طههاع الع قههة بههين الحكههومتين سههيإلد حتمهها لههى توةي ه ةههي

نةلي ه

لههى مصههر.

وراةت شاعة ،منذ بعهض الوقهت ،به ن اءنةليه احتلهوا ة يهرا باألر بيهل الصهىير التهى ت هل

فههى مواةهههة س هواحل الحبشههة بههالبحر األحمههر .وي ههول الههبعض ب نههها ة ي هرا قدلت ها Daltahق،

ويذهب آ رون لى أن اللورد فالنتيي  Lord Vallentierأطل أسم عليها ل حمها ار السهواحل
المههذكورا ،فههى عههام  ،1804ولكههنهم يتن ههون فههى ال ههول بههإن هههذه الملكيههة تامههة ،وذلههف ألةههل

صههوع الههذ يمثههل المننههذ
الحنههاظ علههى الع قههات التةاريههة دا ههل فري يهها ،مههن ه ل مينههاي ُم ح
الرئي

للحبشة.

ولى الشرف أن أكون ...لخ.
دروفتى
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 - 36دروفىت إىل الوزير
موجز  -التحركات العسكرية المملوكية والباشا  -الدسائ
الموق

اءنةلي ية باءسكندرية -

الحرج لمحمد على.

ال اهرا ،فى  13يونيو 1811
(س ِةَلت فى  4أكتو،ر ،وتم الرد عليها فى  4فبراير )1810
ُ
السيد المحترم،

ُيش هرفنى أن أرسههل لسههيادتكم ت ريههر ال اربههل المههإلر فههى  28بريههل و 19مههايو .ولههم

يحههدث منههذ ذلههف الحههين أ تحههرف مهههم .وانسههحب البك هوات لههى حههدود قليمههى بنههى سههوي

والنيههوم ،وم اركه ه هم األمامي ههة امتههدت حت ههى أهه هرام س ه ارا ،واس ههتمر الباش هها فههى م ه هره العس ههكر

بالةي ا ،وعسكرت قوات فى النواحى؛ ويةر الباشا استعدادات ليرسل من قوات ما يح

ايستحواذ على المدن الرئيسهية بصهعيد مصهر .وكانهت بنهى سهوي

ل

قهد سه طت فهى قبرهت ؛

واستعمل كل وسائل فى استمالة قبائل البدو الذين يتبعون الح ب المملوكى المعاد  ،ووة

رسههل لههى سههوريا ألةههل تةنيههد ق هوات عسههكرية مههن المشههاه وال يالههة علههى حههد س هواي؛ ذ ن ه
ائ  ،ومع ح ل فشاهين بف األلنى يساير شداشين من المماليف ،ولم يعد يمرى على

الم ططات المتن عليها مل اع رين .وفهى الواقهل لهم يكه

الهوك ي اءنةليه  ،منهذ ان طهاع

الع قة بين البكوات المماليف والباشا ،عن ايحتناظ باتصهايت سهرية مهل معسهكر البكهوات.
والسيد هوديلى  Hudeliالذ أوردت موروع فى ت ريهر الصهادر بتهاريخ  26أبريهل رحهل،

منههذ برههعة أيههام قليلههة ،لههى اءسههكندرية .وأعلمنههى السههيد سههان مارسههيل ب ه ن سههنينة البريههف
الحر،ية اءنةلي ية أبحرت صباح يوم ايحتنال بعيد الملهف ةهورج ،وذلهف بعهد تل هى البرقيهات

التههى اتاحههت النرصههة لهههذا الرحيههل العاةههل والمنههاةئ .وقههام ال نصههل البريطههانى ،بكههل أل هوان
ايبتهاج ،بايحتنال بهذه المناسبة ،و اصة بنثره للن هود علهى ف هراي اءسهكندرية ،وههو ي صهد
بههذلف البحههث مههن ةديههد عمهها يمكههنهم مههن اسههتمالة الههروح العامههة ،مههن ه ل نن ه
الساب ة التى مارسوها مل األهالى قبل غ وهم ل سكندرية فى عام .1807

الوسههائل

الحالى لمحمد على هو األكثر حرةها منهذ بهدأ حكمه لمصهر.

ويبدو لى أن الموق
ك
ومن ةديد بدأت ال وات العسكرية ترفل مطالبهها المبهالغ فيهها؛ ب صهد سهداد رواتبهها ،وههذا مها
ةعل يررب على أقاليم مصر السنلى رريبة استثنائية ،سوف تتسبب فى ه ف الم ارعين
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الن راي( .)1ومل أن محمد على قهد أأههر ر،اطهة ة شه بحيهل عب ريته الةسهورا ،و اصهة مهل
رر،ات الحظ التى ألنناها مع حتى اعن ،فإن ي مل فهى التىلهب علهى ةميهل الع بهات وفهى

الت لح من هذا الموق

الصعب.

ولى الشرف أن أكون ...لخ.
دروفتى

()1أطل الةبرتى على ههذه الرهريبة مسهمى ق النررهةق و،هين آثارهها السهلبية علهى الريه
من التناصيل انأر الةبرتى ،ج ،3ح ح  - )179 - 178المترةم.
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والن حهين( ،لم يهد

 - 37سان مارسيل إىل وزير العالقات اخلارجية
موجز  -التةارا والم حة فى اءسكندرية  -برائل تةارا الموانئ  -تةارا الحبوب مل
مالطة.

اءسكندرية ،فى  20يونيو 1810
(تم تسةيلها فى  22ديسمبر ،وتم الرد عليها فى  4فبراير )1811
السيد المحترم،
ُيش هرفنى أن أن ههل لههيكم برقيههة السههيد دروفتههى التههى ُي بههر فيههها سههيادتكم بكههل مهها ل ه
ع ق ههة بال ههاهرا واألح ههداث الةاري ههة .واذن ية ههدر ب ههى أن اقتص ههر عل ههى ب غك ههم بم هها يتعله ه
بالتةارا والم حة فى هذا الميناي.

ن م ارسه ه ه تى ،المإلر ه ههة ف ه ههى  28م ه ههايو و 4يوني ه ههو  ،1810تتر ه ههمن المعلوم ه ههات

التنصهيلية فههى شه ن ذلههف ،وكههذا مها يتعله ب طههابكم الهذ ةههاي بتههاريخ  26ينهاير .ومنههذ ذلههف

الحههين وصههلت لههى هههذا المينههاي ث ثههة سههنن مههن أ ميههر ،وأر،عههة مههن اسههتانبول ،واثنتههان مههن
سههالونيف ،واثنتههان مههن تههون (واحههدا منهمهها أ ِ
ُرس هَلت مههن مالطههة) ،ووصههلت كههذلف سههنينتان
انةلي يتههان مههن مالطههة ،وواحههدا سههبانية مههن مههاهون( .Mahon )1و،ينمهها ةههايت سههنن أ ميههر
بالةو والبرائل األ ر األور،يهة والتركيهة ،حملهت سهنن اسهتانبول شهب البنهاي ،وةهاي مهن

سالونيف التبغ وبعض ال وات للباشا ،ومن تون

ةايت الطواقى وبرائل أ ر من فرنسها.

وحملت السنن اءنةلي ية من مالطة البرهائل التهى معأمهها عبهارا عهن غنهائم سهطوهم علهى

السنن ،وكان من بين تلف المسلوبات األقمشة النرنسية والورأ.

وتوةه ههت بع ههض تل ههف الس ههنن أو الم ارك ههب بالنع ههل ل ههى ك ههل م ههن أ مي ههر واس ههتانبول
وسالونيف ،حاملة معها البرائل المطلوبة فى تلف الموانئ .وةر شحن قنح ري

الكتابة

النمساوية؛ وذلف على سنينة تركية ت وم بن ل لى سالونيف ،ومن هناف ي وم األتهراف بإعهادا
تصديره لى مارسيليا أو لينورن ،ولههذا قمهت بتسهليم شههادا المصهدر للتهاةر اءيطهالى ال هائم

بالشحن .وفى الحايت التى كان ُيسهاورنى الشهف فهى أن بعهض قباطنهة تلهف السهنن يحملهون

ت ار يح نةلي ية ،كنت أرفض تسليمهم شهادات مصدر البرائل التى يرغبون فى تنريىهها
بموانينا.

( )1ماهونل ميناي ة ر الباليار  Baléaresالتابعة ءسبانيا – المترةم.
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ويتعين على السنن اءنةلي ية أن تشحن ال مح لى مالطهة؛ ولهذلف فهإن ثه ث سهنن

منههها تسههتعد قريبهها ل بحههار .ولههي

لمالطههة مههن مصههدر ي ودههها بههال مح سههو مصههر .وصههار

باشهها ال ههاهرا يسههمح بهههذا النههوع مههن التصههدير الههذ كههان فههى السههاب يرفر ه ؛ وذلههف بسههبب

الرسوم التى يتحصلها على هذه الصادرات التى تمد ماليت بالموارد التى تدعم فى أهروف

الحرب الحالية مل المماليهف .ومهل ذلهف يهن ح اسهتانبول الحبهوب التهى يطلبهها البهاب العهالى
من مصر ،ولكن احتياةات العاصمة ي تحتل عنده األولوية األولى أو أ اعتبار آ ر.
ولى الشرف أن أكون ...لخ.
سان مارسيل
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 - 38من الوزير إىل السيد دروفىت بالقاهرة
موجز  -معلومات يتعين األ ذ بها فى ش ن المإلامرات اءنةلي ية فى مصر.
باري

فى  30يونيو 1810

كتبههتم لههى ،أيههها السههيد ،طههابين ،بتههاريخ  4ديسههمبر و 12مههار المارههى ،واللههذين
ك
ير عن الحالة النعلية لمةريات األمور فى مصر .وقد يحأت بشكل اح أن
قدما لى ت ر ا
ك
منههذ عههودا الوكيههل اءنةلي ه لههى اءسههكندرية بههدا أن اءنةلي ه يريههدون اسههتئناف دسائسهههم.
وأنكم بذلتم ةهدا طيبا فى البحث عما يسبر غورها .وب هدر مها يعتمهد علهيكم أرةهو أن تبهذلوا

كل ما هو ررور للحصهول علهى أفرهل تحهر ممكهن بشه ن تلهف المهإلامرات ،وأن تهداوموا
على موافاتى تماما بكل اعراي التى ترونها ةديرا ببعض ايهتمام.
ولتتنرل أيها السيد بتل ى الح ت دير ليف.
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 - 39دروفىت إىل الوزير
موجز  -انتصارات ناةحة لمحمد على على المماليف  -التشرذم يسود بين المماليف.
ال اهرا ،فى  4يوليو 1810
(تم تل يها فى  4فبراير )1811
السيد المحترم،
لى بتاريخ  11ديسمبر .1809
تشرفت بتل ى ال طاب الذ تنرل سموكم بكتابت ح

وعلى الرغم من أننهى لهم ين ِ
هوتن قه أن أرسهل ليه الت هارير الشهاملة حهول كهل األحهداث التهى

هى ،ف ههى الح ي ههة ،أن أعت ههرف ب نه ه  ،من ههذ ع ههام
ب ههدت ل ه
هى ة ههديرا باهتمامه ه  ،ي أنه ه يتع ههين عل ه ح
ك
 ،1807لهم تكهن كتههابتى للم ارسه ت أكثهر نشههاطا كهذلف ،سههو فهى النتهرا السههاب ة علهى ذلههف؛
ولكن هل لى أن اتةاسر ب ن آمهل فهى تةهاو كم عهن عهدم الت امهى حيهث أبلىهت سهيادت به ن
ك
أحههد أسههباب فتههور حماسههى ونشههاطى راةعههة لحالههة اءحبههاط المثبطههة للع يمههة والتههى تةاو تههها
تماما منهذ ننه

النتهرا مهن عهام 1807؟ والت هارير التهى شهرفت بإرسهالها لهى معهاليكم ،ه ل

هههذا العههام ،كانههت بتههاريخ  12مههار  28 ،بريههل 19 ،مههايو ،و 13يونيههو ،ومههن ثههم فههالت رير

الحههالى هههو الت ريههر رقههم مسههة والههذ أرف ه ب ه نس ه ة ثالثههة مههن الت ريههر رقههم أر،عههة .واليههوم
يشهرفنى أن أبلههغ سههيادتكم به ن ال هوات التههى أرسههلها محمههد علههى لههى مصههر العليهها قههد الت ههت،
علههى بعههد عش هرا أميههال مههن هنهها ،ب ههوا مملوكيههة ،والتههى بنرههل تمرك ههها فههى موقههل مهههيمن،
وورعها بطارية لست قطل من المدافل ،تمكنت من عاقة مرور قوات الباشا ،وللتىلب على

هذه الع بة ارطرت قهوات الباشها لهى الت لهى عهن موقعهها .وههذا مها أعطهى النرصهة لتوةيه

رهر،ة قويههة كلنههت الباشهها كثيه اهر مههن قهوات األرنههاإلد الم تههارين لل يههام بهههذه الحملههة .ومههل ذلههف

أُةِبه َهر المماليههف علههى اءنسههحاب لههى دا ههل األ اررههى ،وتمكن هت ق هوات الباشهها مههن مواصههلة
طري ههها بنةههاح فههى احههت ل المنيهها ومننلههوط وأسههيوط .وفههى نن ه

الوقههت حههال

الحههظ محمههد

علهى ،وذلههف ل حمهها قههرر أر،عههة مههن البكهوات المماليهف التههابعين لبيههت شههاهين بههف األلنههى مىههادرا

المعسكر المملوكى ،متوةهين لى ال اهرا فى صحبة مائة( )1من النرسان المماليف؛ ذ كانوا

قد رةروا من عةرفة وتكبر قائدهم شهاهين بهف األلنهى( )2وذلهف منهذ اقتسهام السهلطة العليها
()1ي ال

كل من الةبرتى وسان مارسهيل مها ذههب ليه دروفتهى ،فهمها يتن هان علهى أن عهددهم كهان حهوالى

مائتى مملوف أو أ يد عن ذلف ب ليل (وانأر حاشية رقم ( - ))90المترةم.

()2أورد الةبرتى حهوا ار مهمها دار بهين شهاهين بهف و شداشهين مهن البكهوات المماليهف السها طين عليه ؛ ةهراي

استئثاره لننس دونهم ،ويل ى هذا الحوار أرواي مهمهة علهى أسهباب ننهور البكهوات األر،عهة مهن قيهادا شهاهين
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مل براهيم بف .وكان يبد أن يتل اهم الباشا بكل حناوا ،وآمل الباشا أن يإلد هذا اءنش اأ
لى فرار الكثير من البكوات اع رين المنتمين لنن

البيت؛ حيث تدا ل مل البعض اع ر

من بينهم فى ع قهة سهرية؛ وههو يرهل فهى حسهبان قهوا ته ثير سه ح المهإلامرات الهذ يعتمهد

عليه أكثههر مههن اعتمههاده علههى انتصههارات قواته  .وفههى الواقههل أن قههوا الةيشههين تأههل فههى حالههة

مواةهة ،والمماليف يحذرون بشدا من الباشا الذ يعمهل طهوال األيهام علهى اسهت دام أسهلوب
المناورات الح ير الذ يمكن من كسب الوقت؛ كى يتحصل على اءمدادات العسكرية التى

ينتأر قدومها من سوريا؛ وفر عن ذلف ،بدا وارحا أن فى حال عدم الرغبة فى وض

معركة ما ،فإن ذا ما أوشف النيل على النيران سهيتمكن فهى أصهعب وأحهرج الحهايت مهن
ورل بطارية المدافل بين و،ين أعدائ .
لى الشرف أن أكون ...لخ
وح
دروفتى

بف .انأر الةبرتىل المصدر الساب  ،ج  ،4ح ح  -)191 - 190المترةم.
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 - 40سان مارسيل إىل دوق دو كادور
موجز  -التةارا  -األ بار الدا لية  -اينش اقات بين المماليف  -الباشا يتل ى دعما
من سوريا.

سكندرية مصر فى  4يوليو 1810
السيد المحترم،
تشرفت ب ن كتبهت لهيكم فهى العشهرين مهن الشههر المارهى الرسهالة التهى تحمهل رقهم

 .66ومنههذ هههذا التههاريخ أقلعههت بعههض السههنن والم اركههب المحملههة بمنتةههات مههن مصههر لههى
اس ههتانبول وأ مي ههر وس ههالونيف و انيه ه  .وثم ههة س ههنينة تحم ههل علمه ها نةلي يه ها ،كان ههت مش ههحونة
بالحبوب ،وأبحرت لى مالطة .والى ةانب هذا تم شحن أر،هل سهنن أ هر تابعهة لههذه األمهة

(اءنةلي ه ) بههالحبوب المرسههلة فههى نن ه

ايتةههاه (أ مالطههة) .والسههنن الث ثههة ال ادمههة مههن

اس ههتانبول وص ههلت ه ههذين المين ههايين( ،)1أير هها ثم ههة س ههنينتان م ههن س ههالونيف كانت هها محملت ههين
بمنتةات تلف الموانئ .وةايت بعض مراكب أ ر من قبرح واناطوليا حاملهة ل سهكندرية

ال مههر وال شههب .وهنههاف أر،عههة مههن البكهوات و مسههة عشههر كاشههنا وحهوالى مههائتى يههال مههن
األت هراف والمماليههف السهها طين علههى قيههادا شههاهين بههف( )2قههد هةههروه وذهب هوا لههى ال ههاهرا وتههم
صههدار األوامههر بحمايههة بطاريههات المههدافل تحههت قههذائ

الطل ههات التههى تع هيحن علههى ال هوات

العثمانيههة أن تمههر تحتههها ،بينمهها أ ههذ معسههكر (المماليههف) بكاملههة ورههل ايسههتعداد لمهاةمههة

ةههي

محمههد علههى قبههل الةيه ا ،وغههادرت ال هوات العثمانيههة مواقعههها عبههر مههرورهم مههن الرههنة

اليمنى للنهر لى المناط الواقعة أعلهى بنهى سهوي  .ومهن هنهاف أرسهلوا لهى الباشها يطلبهون
المساعدا ،ثم ش وا طري هم فى اتةاه ال اهرا التى است بلتهم بحناوا كبيرا.
وتمكن طوبان أوغلو  Topens Oglouالذ كان علهى أر

فرقهة موةه لهى صهعيد

مصر ،من الوصول لى المنيا .واعت د أن عما قريب سنسمل أن سيطر على أسيوط.

ن أغلب المماليف الموةودين عند قنطرا أسوان الواقعة على مسهافة  30سهاعة مهن
الةي ا أهروا ةميعا بالنيوم .وفى ال اهرا يةر دائما عمهل ايسهتعدادات لسهنر قهوات محمهد
( )1ي صد بالمينايينل الميناي ال ديم والميناي الةديد باءسكندرية  -المترةم.

( )2حدد الةبرتهى ث ثهة اسهماي مهن األر،عهة وههمل نعمهان بهف ،وأمهين بهف ،ويحيهى بهف ،أمها ال اربهل فلهم يحهدده،

وذكر الةبرتى أن اُل ح
كشهاف التهابعين لههإليي البكهوات كهان عهددهم  16كاشهنا ولهي

 15كمها ةهاي عنهد سهان

مارسيل ،بيد أن الةبرتى وسان مارسيل قد اتن ا على أن ال وا المملوكية التابعة لهإليي األر،عة بلىت ما ي يد
على المائتى مملوف( .الةبرتىل المصدر الساب  ،ج  ،4ح ح  - )192 ،191 ،190المترةم.
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علههى والههذ اسههت بل بالنعههل دعمهها عسههكريا مههن  300ةنههد مههن الههديه ال ههادمين مههن سههوريا،

وهو ينتأر يوميا وصول قوات أ ر .

ويتسبب فرار المماليهف فهى تنهاقح أعهدادهم بدرةهة كبيهرا .ويبهدو أن محدوديهة ننهوذ

شاهين بف  -وف ا لتلميحات اءنةليه  -ةعلته غيهر قهادر علهى تةميهل ُ شداشهين ال هدامى
تحههت قيادت ه  .واليههوم يههدفل شههاهين بههف الههثمن غاليهها علههى تصههرفات الطائشههة المتهههورا بسههبب

المناةهآت الىريبههة التهى داهمته ولههم يسهتطل احتوايههها .وكه نى به يصههر فهى ننسه ل “ اللعنههة
على اليوم الذ غادرت في الةي ا ..اللعنة على اءنةلي ق.
مل الح احترمى ...لخ.
سان مارسيل
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 - 41دروفىت إىل الوزير
موجز  -مس لة شهادات المصدر وتطبي الحصار  -صادرات الحبوب تتوة دوما لى
مالطة.

ال اهرا ،فى  17يوليو 1810
(تم تسةيلها فى  22ديسمبر ،وأ ِ
ُع َيد تسةيلها فى  4فبراير )1811
السيد المحترم،
ل د رف بى السيد ال ائم ب عمال ة لة اءمبراطور والملف لد البهاب العهالى ذ قهام
بإمداد بنس ة من منشور سيادتكم الصادر بتاريخ  26من شهر يناير .والى أن أتمكن من

الحصول على المعلومات الدقي ة من ميلى باءسكندرية ف د سمحت لننسى بمراقبته  ،وذلهف
فى المسائل التى كلنتمونى بعمل ت رير عنها ،ووأينتهى تسهمح لهى فهى عهدد مهن المناسهبات

ال ليلة بإمكانية استعمال الرقابة ،وهى ص حية م ررا بالمنشور ايمبراطور الصادر بتاريخ
 31مه ههن شه هههر ديسه ههمبر .وان ه ه ليش ه هرفنى أن أإلكه ههد لسه ههيادتكم ،فيمه هها يتعل ه ه بتننيه ههذ الم ارسه ههيم

اءمبراطوريههة الصههادرا بتههاريخ  21و 23نههوفمبر و 17ديسههمبر مههن ننه

العههام ،وكنههت دومهها

رافرا تسليم شهادات المصدر لكل من يطلبها منى ،سواي بال اهرا أو بدمياط .ن صرامتى

فى هذا األمر أثارت الشكاو التى رفعها التةار لى منورية استانبول؛ حيث كانوا يريدون
تصدير البرائل من

ل دمياط لى أ مير ،ومن األ يرا لى فرنسا أو يطاليا .واعت د أن

فى مصر سو من

ل مكتب واحد ،وينرل أن يكون مكتب اءسكندرية هو الةهة التى

ألةل تطبي مراسيم ة لة اءمبراطور تطبي ا دقي ا ،يستحسن بنا أي نسلم شهادات المصدر
يست رج منها كل الت ارير والشهادات .وانها علهى قناعهة به ن ميلهى المحتهرم قسهان مارسهيل ق

له

بهرا تامهة فهى الشهئون البحريهة والتةاريهة ،وههو حهين ي ارسهلكم فهى مثهل تلهف المورههوعات

فإن لن يترف شيئا ترغبون فى معرفت ي وأحهاطكم به علمها؛ وذلهف بسهبب حماسهت وي أته
ودقت فى تننيذ كل الواةبات التى حددتها ل التعليمات الصادرا عن السلطات العلية.

ولم ينم لى علمى أن لد السيد سان مارسيل أ مشكلة تتطلب تد لى ،وذلف منذ

مشههكلة السههنينة الرافعههة لعلههم ال ههد  ،والتههى تههم اي افههها بمينههاي اءسههكندرية ،وهههى التههى كانههت
موروعا رئيسيا فى طهابى لهيكم ،المهإلر فهى  12يوليهو .1808و ه ل األيهام األولهى مهن

الشههر المارههى فحسههب أ برنهى به ن سههنينة نمسهاوية قادمههة مههن مالطهة ،ومرفههوع عليههها علههم
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عثمانى ،قد تم شهحنها بالبرهائل ءرسهالها لهى مارسهيليا .واتن نها علهى أنه ي يتعهين ت ويهدها

مسار آ ر.
ا
بشهادات المصدر ،ومن ثم اقترى األمر تنريغ شحنتها وةعلها تت ذ

وكان ههت ص ههادرات ال م ههح الدائم ههة لمالط ههة أكث ههر مه ها ش ههىلنى ف ههى ك ههل المش ههروعات

التةارية اءنةلي ية فى مصر .وهو ما تشرفت بإحاطتكم علما ب  ،وذلف فى ت ريهر المهإلر

فى  12مار من هذا العام؛ ووف ت فى ورل العراقيل أمام هذه التةهارا ،وذلهف بهرغم حالهة

الس م السائدا بين نةلت ار والباب العالى؛ وعةه الهوك ي البريطهانيون عهن فعهل شه ي حتهى
تلف النترا؛ وذلف وف ا لوعد الباشا الذ تةاسهرت علهى طلهب الرةهاي منه أي تكهون لدسهائ

اءنةلي أ ت ثير ،بيد أن منسد الة ر( ،)1والحالة هذه ،أمكنهم كسب األفراد المهمين فى
معية الباشا ،فر عهن الباشها ننسه  ،وههذا األ يهر ،بحةهة احتياةاته لهى له مهورد ةديهد
يدعم حر ،رد المماليهف قهرر أن يهواف هم علهى حريهة اسهت

رريبة متوسطة قدرها عشرا قرو

ح الحبهوب مهن مصهر بواقهل

تركية على األردب الرشيد الذ يعادل 25مريةرام(.)2

ولى الشرف أن أكون ...لخ
ح
دروفتى

( )1الم صود بهم هنال اليونانيين  -المترةم.

( )2مصطلح  Myriagrammesيعنى وحدا و ن تعادل عشرا آيف ةرام  -المترةم.
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 - 42سان مارسيل إىل دوق دو كادور
موجز  -التةارا والم حة باءسكندرية  -السياسات الةديدا  -مواقل قوات الباشا
والبكوات  -ع ن باءسكندرية عن انتصار الباشا  -وصول فرقاطة السلطان.
سكندرية مصر فى  4يوليو 1810
السيد المحترم،
شههاهدنا فههى مينههائى اءسههكندرية ،منههذ ت ريههر األ يههر المههإلر فههى  14يوليههو ،ث ه ث

سنن وافدا من استانبول ،حاملة على متنها منتةات هذه العاصمة ،وث ث سنن من أ مير،
م ودا بالنرة والةو وبرائل أ ر من فرنسا وانةلت ار ،وبعض السنن ةايت من سالونيف
ومن نو

 ،Enosورود

واستانشيو ،Stanchioومعها التبغ وال شب والنواك .

وثمة سنينتان أبحرتا لى استانبول وث ثة لى أ مير واثنتان لى سالونيف ،وةميعهم
تم شحنهم ببرائل من مصر ،كما تم شحن سنينتان تحم ن العلم اءنةلي

اعن يستعدان ل بحار لى مالطة.
ورحل ال نصل اءنةلي

هولند ُيدعى سوت

بال مح ،وهمها

برية (الذ ل هنا باءسكندرية بيت تةار  ،يهديره رةهل

Mr. Sutch

وأبحرت لى تون  ،وبشكل مباشر ودون توق  ،سنينة البهويف  ،)1( Polaqueوههى

السنينة التى كان ي ودها ال بطان بودروميلى  .Bodromuliوكانت قد ُش ِحَنت بمائة بالة من
الكتان وال عنران ومنتةات أ ر من مصر ،وهذه المنتةات التى وصلت لى تهون يتعهين

أن تتوة بعهد ذلهف لهى مارسهيليا ولينهورن .ولكننهى لهم أوافه علهى عطهاي شههادات المصهدر
لتلف السلل المذكورا أعه ه ي بعهد أن فحصهت أوراأ الشهراي والبيهل والملكيهة ،وبعهد أن أكهدوا
لههى أن ال بطههان لههم يه ود به
ك
الحأر .Lois Prohibitives

أوراأ انةلي يههة التههى يمكههن مههن

وثمههة سههنينة بريةههانتين تونسههية Brigantin

()2

لههها أن ي ههال

قوانينهها فههى

ي ودههها ال بطههان حشههمت ال ههادم مههن

تون  .وهذه السنينة أيرا موةهة لى هذه المدينة ،ليتولوا توةيهها بعهد ذلهف لهى مارسهيليا.
وهى تحمل مائتى بالة من الكتان والصمغ العر،ى وال عنران والسكر و 45بالة صوف ،منها
()1سنينة البويفل سنينة تةارية ،أشرعتها من قطعة واحدا بشكل مر،ل ه ارةهلل قهامو

المترةم.

()2سنينة البر،يةنتينل سنينة شراعية بصاريين تشب ال لعة  -قامو
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المنههل- p. 793 ،

المنهل  - p. 140المترةم.

سبل بايت قطن ،وكل هذه المنتةات من مصهر .ولهم يحصهل ههذا ال بطهان علهى أ أوراأ

م ههن اءنةليه ه  ،وم ههن ناحي ههة أ ههر اعت ههد أن ه ههذه األم ههة (التونس ههية) ل ههي

له هها أ ع ق ههة

باءنةلي لتتهرب من دفل الرسوم الواةبة لنا.
ورحل الباشا ،منهذ ث ثهة مهن منط هة الةيه ا ال ريبهة مهن ال هاهرا ،وفهى صهحبت ث ثهة

آيف فههار وألن هين مههن المشههاا ،وهههذه ال هوات تتمرك ه اعن علههى بعههد سههتة أميههال مههن هههذه
المدين ههة .والمس ههافة الت ههى تنص ههل ع ههن البكه هوات ليس ههت طويل ههة ة ههدا ،ث ههم ن ه ههإليي البكه هوات
يعسههكرون أمههام النيههوم .وهههو يمكنه أن يشههكل مهها ي ههرب مههن الثمانيههة [آيف] ،وقههد فههرغ ننسه

ل وض بعض المعارف التى ترطر أحدهما لى طلب الس مل والباشا قرر أن ُيهاةمهم.

وةههر تعيههين صههالح أغهها البنمباشههى األلبههانى علههى أسههيوط ،فيمهها ُعهِكي َن نصههوح باشهها
على ةرةا ،و طوبهان أوغلهو  Topens Oglouعلهى المنيها ،وههى األمهاكن التهى تمثهل المهدن

الرئيسية بصهعيد مصهر ،وههإليي ال هادا ةمهيعهم أتهراف .ومها ته ال تةهئ لهى مصهر قهوات مهن

قول ومن م دونيا تعمل فى دمة الباشا ،واأل ير يست بل يوميا مددا من ال وات ال ادمة من
سوريا.

األول من أغسط

1810

أرسههل الباشهها بههاألم

برقيههة لههى كت ههداه ليههل بههف حههاكم مدينههة اءسههكندرية ،لي بهره

ب نه فاةه المماليههف فههى معسههكراتهم ه ل الليههل؛ وقتههل مههنهم الههبعض وأسههر الههبعض اع ههر،
حتى أن المماليف لم يكن أمامهم فرصة للهروب ،وأن عين ال ادا األتراف علهى معسهكراتهم،
وورل أيديهم على كل امتعتهم .وبمناسبة هذا ال بر قرر ليل بف عمل احتنال تطل في

المدافل من ال لعة ومن الحصون األ ر باءسكندرية.

ووصلت سنينة و ير عثمانى لى ميناي اءسكندرية ،بصحبة راب كبير من قبل

حكومة الباب العالى .وي ال أن هذا الو ير يحمل مع أوامر لى باشا مصر ،تكلن ب ن يمد
الدولة بعدد معين من ال وات العسكرية وأن يرسل ال مح لى استانبول.
مل الح ايحترام ...لخ
سان مارسيل
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 - 43دروفىت إىل الوزير
موجز – براهيم بف وحسن بف يرىطان على البكوات -استمرار اينش اقات بين

المماليف – انتصار محمد على عند قنطرا ال هون؛ ويسيطر من ثم على النيوم فى 20
يوليو  - 1810انسحاب المماليف – كي

ينسر المماليف المس لة.

ال اهرا ،فى  28يوليو 1810
(س ِةَلت فى  22ديسمبر وتم الرد عليها فى  4فبراير )1811
ُ

السيد المحترم،

يشرفنى أن أن ل لى سيادتكم أن السيد حسهن باشها قائهد ال هوات األلبانيهة الموةههة

ف ههى مهم ههة ايس ههتي ي عل ههى ر ههنتى الني ههل بص ههعيد مص ههر ،ق ههد أثب ههت ةدارته ه بالث ههة الت ههى
ورههعها محمههد علههى فيه فههى نةهها هههذا المشههروع؛ ل ههد بههات مسههيط ار علههى كههل الههب د مههن

بنههى سههوي

وحتههى سههنا .وتل ههى الباشهها مههن ةانب ه ةه يا مههن اءمههدادات التههى كههان ينتأههر

وصولها من سوريا ،وي ال ب ن عدد الةنود بلغ حوالى ألنى فار وأل

من المشهاا ،وقهام

الباشهها بعمههل منههاورا ل قتهراب مههن النيههوم علههى طههول النهههر ،وتحههرف بةيشه مههن قريههة لههى

أ ر فى نأام تام؛ كيما يحول بين المماليف ومهاةمته والنيهل مهن ةيشه  .وههدف محمهد
علههى مههن وراي هههذه الحركههة ع ه ل المماليههف بعيههدا عههن نهههر النيههل ،وهههو مهها أةبههرهم علههى

اينسحاب نحو بحر يوس .

وأفههاد مههن هههذه الأههروف أحههد البك هوات مههن بيههت األلنههى ،لههى ةانههب العديههد مههن
الكشهاف والمماليههف ،بالتحههاقهم بالباشها .وهههإليي البكهوات ههم الههذين أ بههروا محمهد علههى به ن

شههاهين بههف ،رئههي

بيههت األلنههى ،لههم يعههد يحأههى بننههوذ بههين شداشههين ؛ وذلههف منههذ هة هره

أر،عة من رباط (وهى المسه لة التهى شهكلت المورهوع الرئيسهى فهى ت ريهر الهذ يحمهل

رقم  ،)5وأن شاهين بف يشكو بم اررا مهن بهراهيم بهف ومهن صهناة آ هرين مهن بيهت مهراد
بف؛ وأن ي س

على أن ترف ننس ين اد لى يةاد سبب ما يةعل على صهلة بههم .وأنه

مستعد ألن يت لهى عهنهم ذا وافه الباشها علهى مسهامحت  .وتهرف له يهرادات واقلهيم النيهوم.
وهههذا الت ريههر ةعههل الباشهها ي ههرر ةمههل كههل قوات ه ويهههاةم البك هوات فههى الموقههل الههذ كههانوا

يعسههكرون في ه عنههد قنط هرا ال هههون .ووقههل الهةههوم علههى المماليههف فههى ليلههة [ 20مههن هههذا

الشهر].
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ِ
ئ المماليف بحركة غيهر عاديهة ،أدركهوا معهها أنه يبهد مهن عهدم الت لهى عهن
وُفوة َ
استعداداتهم؛ وذلف على روي ما يحأوه من قبل علهى سهلوف الباشها معههم ،والهذ تميه
بالح ههذر وال ههتحنظ ،بي ههد أنه ههم ل ههم يب ههدوا م اوم ههة فاعل ههة س ههو ف ههى محاول ههة ت ل ههيح مهم ههات

معسههكرهم ،ورحل هوا عههن م هواقعهم م لنههين ورايهههم ث ثههة مههدافل .ن هههذه المعركههة التههى لههم
يس

فيها رحايا وقتلى كثيرين ،تم ض عنها سيطرا العثمانيين علهى قلهيم النيهوم الهذ

وةهدوا به كميهات مهمهة مههن المهإلن .وانسهحب البكهوات المماليههف لهى البهنسها الواقعهة علههى
بعههد عشهرا أميههال مههن النيههوم ،و ه ل عمليههة اينسههحاب هههذه والتههى لههم تكههن متوقعههة ،نشههر

أشههياع المماليههف كههل أل هوان النورههى؛ وأدعههى الههبعض مههنهم ب ه نهم لههم يه م هوا عنههد قنط هرا

ال هون؛ ألنهم تل وا تعليمات معينة أل متهم ب ي يعرروا أننسهم لم اطر ب ةدو  ،وأن
يتححينهوا الأههروف الم ئمههة التههى تمكههنهم مههن تههدعيم وت كيههد النصههر؛ وقههال الههبعض اع ههرل

نهم يريدون سحب الباشا لى حهدود الصهحراي حتهى يمكهنهم م اتلته  ،بمها يح ه لههم كثيه ار

مههن الم ايهها ،وأن ه فههى أسه هوأ األح هوال ،سههيةعلون الباشهها يواةه ه صههعوبة كبي هرا ،س هواي ف ههى
اينس ههحاب ل ههى ر ههناف نه ههر الني ههل أو ف ههى الع ههودا ل ههى ال ههاهرا .وأي هها ك ههان األم ههر ،ف ههإن
انسحاب المماليف أعطى النرصهة ل هوات الباشها ألن تتهنن

الصهعداي ،علهى حهين رهعنت

ث ههة المماليههف فههى أننسهههم ك ههوا ،و اصههة لههد شههاهين بههف الههذ َفَ ه َهد مصههادر د وله التههى
كانت قر الةي ا والنيوم تمده بها ،هذا لهى ةانهب حالهة سه ط وارهطراب الع قهة الهذ
انتشر بالنعل بين و،ين شداشين .

ولى الشرف أن أكون ....لخ
دروفتى
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 - 44سان مارسيل إىل دوق كادور
موجز – ه يمة البكوات – الباب العالى ُيطالب محمد على بمواةهة الوهابيين – قمح
صعيد مصر – الموق فى مالطة – عيد اءمبراطور باءسكندرية.

اءسكندرية ،فى  24أغسط

1810

(سةلت فى  24نوفمبر وتم الرد عليها فى  4فبراير )1811
ُ

السيد المحترم،

أُطلَِ ت المدافل من

ل قلعة مدينة اءسكندرية ،يذانا باحتنال الباشا بانتصهاره،

نحههو اليههوم العاشههر مههن هههذا الشهههر ،علههى المماليههف أعلههى قلههيم النيههوم .وهههاةم المماليههف

العثمههانيين ي أن األ ي هرين ردوهههم علههى أع ههابهم ،وصههاروا سههادا علههى م هواقعهم ،بعههد مهها
أردوا مههنهم قتلههى وةرحههى فيمهها أسههروا الههبعض اع ههر ،واليههوم انسههحب البك هوات المماليههف

بعيههدا عههن ميههاه النيههل التههى غمههرت النهواحى .ويتحههدث الههبعض عههن مصههالحة يتطلههل ليههها
المماليف بينما يستبعدها الباشا .وي مل الباب العالى فى تح

تلف المصالحة حتى يمتلف

نائب (أ محمد على) الوسائل التى تمكن من الذهاب لهى محار،هة الوههابيين الهذين بهاتوا

يهددون الشام .وقد نعت د فيما بعد ب ن الباشا لن يواة فى ذلف صعوبة سو فى امت ك

الحةة يحت لها .وتدمر ههذه الحهرب الدا ليهة ال ارعهة والتةهارا؛ فيةهر تهدمير قهر وينهر

الن حون من كل مكهانل فنهى ال هاهرا ي نةهد شهيئا ُيبهاع وي شه ي ُيشهتر  ،وعه ت الن هود،
وامتنل المدينون كلية عن دفل األموال.
وبات الباشا مستحوذا على كميات هائلهة مهن الىه ل ،ةهراي سهيطرت علهى مصهر
صهها

العليا .وع وا على فادته  ،مهن سهعر بيهل الىه ل ،فإنه يتحصهل علهى رسهوم است

التهى رفعههها مههن  10لهى  12قرشهها علههى األردب .وتتوةه معأههم تلههف الىه ل لههى مالطههة،
والههبعض اع ههر يتة ه لههى ة ه ر األر بيههل ،بيههد أن ال ليههل ةههدا يصههل لههى سههتانبول التههى
تتحصلها على حساب ال ينة ،ويتم حساب البيل بسعر مناسب نوعا ما للمالف.

()1

ومههن حههين لههى آ ههر نةههد بعههض السههنن العثمانيههة تصههل لههى هنهها مههن سههالونيف

وأ ميههر واسههتانبول ،والتههى تحمههل علههى متنههها م هواد تةاريههة مههن تلههف الههب د وتعههود محملههة

()1

الم صود بكلمهة قللممالهفق  Le propriétaireههو السهلطان باعتبهار وييهة مصهر تابعهة ءمبراطوريته

– المترةم.
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ببرههائل ومنتةههات مههن مصههر .وتعههد أ ميههر المدينههة الوحيههدا التههى تت ه ود بههبعض منتةههات

أوروبا.

وتوةههت لهى مالطهة ،فهى ههذه األيههام ،مه

سهنن مشهحونة بهالى ل وترفهل العلههم

اءنةلي  .على أننا ن حظ أن حركة الم حة اءنةلي ية ال ادمة من مالطة لم تعد نشطة
ةههدا كمهها فههى السههاب ل ذ تتكههد

الن دية وكثير من حايت اءف

فههى مالطههة البرههائل وي تبههاع؛ وذلههف بسههبب قلههة السههيولة
قد وقعت بها.

وعلمنهها ب ه ن الرهبههة وال ههوف اسههتوليا علههى الننههو  ،والتةههار يصههر ون مههن ة هراي

تكههد

البرههائل فههى مح تهههم ،وألنهههم ي يةههدون ت مينهها ،بواقههل  10لههى  ،%15لمههدا سههتة

شهور ،ب در ما ن السكان يعت دون بن ول وشيف لةي

فى ص لية.

وأبههديت اهتمامهها به ن أعلههن للعامههة عههن ايحتنههال بعيههد مبراطورنهها أغسههط

()1

فههى

 15مههن هههذا الشهههر؛ وذلههف مههن ه ل اءرههايات واألسهههم الناريههة ،مههل طه أ  63طل ههة
مههدفل ،ومههد م دبههة كبي هرا حرههرها قنصههل النمسهها ورعايهها ب ه ده .والةميههل شههارف فههى هههذه
النرحة والبهةة التى أوةدها هذا الرةل العأيم ،وهو يوم ستأل تحنل ب الذاكرا.
ومرف بت رير هذا ،سيد الع ي  ،برقية السيد دروفتى
مل الح ايحترام ...لخ
سان مارسيل

()1

الم صود هنال اءمبراطور نابوليون – المترةم.
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 - 45دروفىت إىل الوزير
موجز – انتصارات حاسمة لمحمد على على البكوات – أمر من السلطان لى محمد
على بذهاب لمحار،ة الوهابيين.

ال اهرا فى األول من سبتمبر 1810
(تم الرد على الرسالة فى  4فبراير )1811
السيد المحترم،
أراد محم ههد عل ههى أن يس ههتنيد م ههن الحماس ههة الت ههى لمس ههها ف ههى قواته ه الت ههى ح ههت

اينتصههار عنههد قنط هرا ال هههون ،وبعههد أن مههنحهم برههعة أيههام مههن ال ارحههة ،عههاد وأل ه مهم
بمطههاردا المماليههف .بيههد أن هههإليي األ ي هرين بههادروا بههالهةوم بصههورا أسههرع مههن العثمههانيين

الذين اقتر،وا من حدود الصحرايل ف هد تم هض عهن ذلهف وقهوع العديهد مهن المعهارف؛ وكهان

البكوات هم المبادرين دوما بالهةوم ،وتصارع النري ان ببسالة كبيهرا أيهام  ،18 ،11و 24
من الشهر المارى ،واستبسل كل منهما فى ال تال برراوا شديدا؛ ولكهن الباشها نةهح فهى

ا تيههار السههاحة التههى ي اتههل فيههها بسه ح المدفعيههة األكثههر وف هرا لدي ه  ،واألحسههن دمههة مههن
نأيهره عنههد ال صههم (أ المماليههف)؛ ف ههد دعههم قواته بسه ح المشههاا الكه ي ،ليحههر ط هوال

الوقههت انتصههارات مهمههة .و،ههدا وارههحا أن قههوا المشههاا هههى التههى حسههمت تلههف المعههارف.

لى ،ي برنى في عن هذا
ويشرفنى أن أرسل لى معاليكم ترةمة طاب كتب محمد على ح
اينتصار.

و،ينم هها كان ههت ه ههذه األح ههداث تة ههر ف ههى ص ههعيد مص ههر ،ذا بر ههاب م ههن قص ههر

السههلطان (أمههين

انههة السههلطنة)

()1

يصههل لههى ال ههاهرا ،حههام معه فرمانههات ته مر الباشهها

بصيىة ةبارية وملحة أن يسارع بتوةي ةيش لى محار،ة الوهابيين .وكل تصرفات هذا
()1

ترةم دروفتى وأينة هذا الراب بما يلىل

""Le lieutenant du Trésorier de la Couronne
أ قأمين انة التاجق والم صود هنا بالتاج هو ال صر السلطانى .والواقل ن الةبرتى حدد هذا الراب
ب ن ه قال ه ير أغههاق (الةبرتههىل المصههدر السههاب  ،ج ،4ح  )139وهههو أغهها الح هريم السههلطانى ،والموأ ه
الرئيسههى فههى ال صههر السههلطانى كل ه  ،وكههان يتههولى اءش هراف علههى األوقههاف السههلطانية وأوقههاف الحههرمين
الشرينين ،كما كان ل اءشراف على انة السلطان ال اصة التى تحو ةواهر السلطان وفرايه وصورا
لكههل سههلطان وكههل مهها يةههر ت ديمه للسههلطان مههن هههدايا قيمههة (لم يههد مههن التناصههيل انأههرل ةههب و،ههودنل
المةتم ههل اءسه ه مى والى ههرب ،م ههج ( 1طبع ههة دار المع ههارف 1970م) ج 1ح 112 – 111؛ ج ،2ح
 )204 – 203ولعل ذلف ما ةعل دروفتى يشير لي ب ن قأمين انة التاج (السلطنة)ق – المترةم.
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الرههاب حتههى اعن تبههدو مىههايرا ألمثاله مههن الرههباط الههذين أ ِ
ُرسههلوا فههى مهههام مماثلههة؛ ف ههد
رفههض كههل الهههدايا المعتههادا ،والش ه ي ننس ه فيمهها يتعل ه بالسههكن الههذ أ ِ
ُعه َهد ل ه ب ه مر مههن
الباشها )1(،وهههو كمها ُي ههال ،يتعةهل بشههدا فههى أن يهر تننيههذ أوامهر سههيده )2(.وبعهد كههل ذلههف،
كهان عليه أن يتعةههل ،ب ههدر مهها يمكنه  ،العهودا لههى سههتانبول .ن لىههة هههذا الرههاب  ،وقههوا
سلطت  ،رافة لى مروره ه ل رحلته لهى مصهر علهى سهوريا التهى وصهل بهها لهى عكها

ألداي نن المهمة التى ُكل بتننيذها فى مصر ،كل ذلف ُيطل الت مينات ب ن األمر لن
يكون فى صالح محمد على من دون تح ي ينتصارات مماثلة لتلف التى تىلب بها على
أعدائ ه ؛ ولكن ه وبنرههل عب ريت ه النههذا و اصههة ثروت ه الكبي هرا ،فإن ه سههيعرف كههذلف كي ه

يةنب ننس م اطر ههذا اءعصهار .ويترقهب الباشها أمهره هنها (بال هاهرا) حتهى ههذا المسهاي

أو الى ههد عل ههى أكث ههر ت ههدير .وه ههو ُيح ههل حس ههن باش هها محله ه ف ههى قي ههادا ال ه هوات الت ههى تركه هها
بالصعيد ،تتولى مراقبة ب ايا الةي المملوكى.
ولى الشرف أن أكون ....لخ
دروفتى

()1

لع ههل ذل ههف يتنه ه م ههل وصه ه

()2

الم صودل فرمانات السلطان التى قرأها على محمد على باشا بديوان ال لعة – المترةم.

الةبرت ههى له ه ب نه ه ل قمتع ههاأم ف ههى ننسه ه  ،قلي ههل الكه ه مق (الةبرت ههىل ننه ه

المصدر ،ج ،4ح  – )194المترةم.
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ً
 - 46ترمجة خطاب حممد على باشا إىل صديقه املخلص جدا دروفىت
قنصل فرنسا

موجز – محمد على يعلم دروفتى بانتصاره على البكواتل قطىيان المماليف ي ول فى
النهايةق.
من معسكر ي ل بين بنى على ومننلوط (فى  25من شهر رةب 1225هه).
ل حم هها قمن هها بتس ههيير قواتن هها عل ههى البهنس هها ل ههم نعه هرفكم بالمعرك ههة الت ههى ر ههناها ر ههد
األمراي المماليف ،ولم نبلىكم ب تناصيل عن فرارهم السريل؛ ولكن اليوم يمكهن أن نبهادر
ب ههإع مكم باألح ههداث الت ههى وقع ههت ف ههى تل ههف المعرك ههة األ يه هرا .وح ي ههة ل ههم ن ههدرف فرس ههان
المماليهف ،لكههن مهل اسههت دام سه ح مههدفعيتنا ت هدمنا نحههوهم علهى أر قهوات النرسهان التههى
كههان ي ودههها ابننهها الع يه بهراهيم بههف دفتههردار مصههر ،ولمهها سههارعت قواتنهها لههيهم وهههاةمتهم
كسرناهم مل أول هةوم ودحرناهم بصهورا كاملهة .وتع بنها أولئهف الهذين حهاولوا اللةهوي لهى
الةبههال حتههى تةاو نهها قع بههة بنههى علههىق .وتةههاو عههدد ال تلههى واألسههر اله ه  600مملوكهها،
وحهوالى أله مملههوف آ هرين كههانوا َيةههدون فههى طلههب ال ه ح مههن ال تههل بههالنرار وبههاللةوي
لههى مننلههوط وأسههيوط وأمههاكن أ ههر  .وع ههب المعركههة مباش هرا د ههل ث ثههة بك هوات تههابعين
لعثم ههان ب ههف حس ههن ل ههى ةان ههب أمي ههر ممل ههوكى م ههن بي ههت ممل ههوكى آ ههر ،د له هوا مننل ههوط
الك حشههاف والمماليههف.
وأسههيوط .وطالههب سههتة بكهوات األمههان ،وتههبعهم بالمثههل عههدد كبيههر مههن ُ
وبالنسبة للنارا المنه مينل براهيم بف ،سليم بف األعمهى ،عثمهان بهف حسهن ،وشهاهين بهف
المصههاب بة هراح بالىههة ،ف ههد ش ه وا طري ه ب هريم وب ه د السههودان( )1مههل الب يههة الباقيههة مههن
ةيشهههم؛ وفههى النهايههة ،وبنرههل هللا ،ت شههى طىيههان المماليههف .تلههف هههى التناصههيل التههى
يسعدنى أن أبلىكم بها راةيا أن تذكرونا بعض الوقت فى ذاكرتكم.
هذه ترةمة وفه األصهل وقهام بمطاب تهها علهى النسه ة األصهلية فهى مصهر موثه
األوراأ ال نصلية وترةمان ال نصلية العامة ل مبراطورية النرنسية ولملكية يطاليا.
أسلين Asselin
ال اهرا فى األول من سبتمبر 1810
()1

ب د السهودانل الم صهود هنها قبه د النوبهةق ،وههذا التوصهي

فهى الىالهب مهن عنهديات متهرةم ال طهاب

المدعو أسلين Asselin؛ ألن كل من سان مارسيل ودروفتى لم يست دما ههذا التوصهي  ،وكانها يشهيران
لى هذا المكان تحت مسمى قأسوانق ،وحتى الةبرتى فى يوميات ي يستعمل سو أسهماي الهب دل قناحيهة

أسوانق ،قب د دارفور والنوبةق ....لخ (انأر ت ارير دروفتى وسان مارسيل ،رقما )N 47, 49؛ الةبرتىل
المصدر الساب  ،ج ،4ح ح  -)473 ،462 ،417 ،230 ،82المترةم.
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 - 47سان مارسيل إىل شامبانى
موجز – الرد على المنشور الو ار بتاريخ  23يونيو 1810م – التةارا والم حة –
التةارا النرنسية فى مصر – نأام الت ار يح – الح ب الذ ينةذب لي اءنةلي -

تةارا الحبوب فى مصر – أسعارها – مشروب ال مر والعرأ – تدنى مستو الصناعة

عند األتراف – تةميل منتةات الب د فى فرنسا – تةارا ألمانيا وروسيا – صادرات فرنسا

فى ب د الشرأ – وارداتها من مصر – الطري من فيينا لى ستانبول – انتصارات
محمد على – التةار اءيطاليون باءسكندرية.

اءسكندرية ،فى  11أكتو،ر 1810
(الرد عليها فى  4فبراير )1811
السيد المحترم،
.1810

هى بتهاريخ  23يونيهو
تل يت المنشهور الهذ تنرهل معهاليكم بمنحهى شهرف كتابته ل ح
لم يأهر فى هذا الميناي ،حتى اعن ،أ سنينة م ودا بالت ار يح النرنسية .ولن

تمر ههى تةارتن هها البحري ههة س ههو عل ههى س ههنن فرنس ههية ويوناني ههة وتونس ههية ،وذل ههف م ههن ه ه ل
ش هههادات منشه ه البر ههائل الت ههى س ههوف أس ههلمها ل ههى أص ههحابها ال ههائمين عل ههى ش ههحن تل ههف
البرههائل ،بعههد الت كههد مههن صههحة ودقههة المعلومههات .وي يمكههن أن يسههت ر أمههر رسههال تلههف

السنن؛ سواي بسبب عمليات السطو العديدا التى يمارسها اءنةلي ردها عند مالطة؛ أو

من ةراي ارتناع قيمة نولون الشحن وقيمة الت مينات ،وتتسبب كل هذه النن ات فى ارتناع

سعر البرائل التى لي

لها سو مننذ محدود لتصرينها.

أيرا تناقح استه ف أقمشتنا فهى الشهرأ والتهى كانهت تمثهل السهلعة الرئيسهة فهى

تةارتنها ،تناقصههت لههى ر،هل صههادرتنا الدا ليههة؛ ف ههالى الههب د ،وبصههنة اصهة عههرب ُم هها
الذين كانوا يعملون بهذه التةارا المهمة ،لم يعدوا يرتدون أقمشتنا من الةهو النرنسهى كمها
فى المارى ،والسبب فى ذلف ،بىير ٍ
شف ،راةل لى غ ي أسعارها .ور،ما ُيكابد اءنةلي
أكثر منا؛ من ةراي هذا اين ناض فهى معهدل اسهته كها؛ ألن أقمشهتهم مهن الةهو غاليهة
الههثمن كههذلف ،بههل وأكثههر ارتناعهها مههن أسههعار أقمشههتنا ،يسههيما نههوعى

Les Flottes et

 vernazobresالمنرلة عندهم .وبصنة عامة فإن الةو النرنسى فى مصر يشهتد عليه
المصنل لد كل أمة أ ر .
الطلب أكثر من أقمشة الةو ُ
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ر يح Le sistème des
ومهن مصهلحة اءنةليه أن ينرهلوا العمهل بنأهام الته ا

 ،licencesذ ن ههدفهم ههو نشههر تةهارتهم وم حههة سهننهم ،حتههى ن الحكومهة اءنةلي يههة

قد ألىت رسم اله  %20التى كانهت تحصهل آننها فهى مالطهة ،واليهوم لهم يعهد يوةهد مهن رسهم
ُينرض على كل سنينة سو رسم بسي للتر يح ،يبلغ  300فرنكا حتى لو توةهت لهى
دا ل موانينا (النرنسية) ،ولكن بشرط وحيد هو أن تعود من الموانئ اءنةلي ية أو أن ترد

مههن مسههتعمرا نةلي يههة ،حتههى يههتم منحههها التههر يح (اءنةليه ) .ويمكههن لهههذه السههنن مههن
هناف أن تتوة بعد ذلف بشحناتها لى الب د األةنبية.

وصهحيح أن منتةاتنهها اءقليميهة مههن الحبهوب وال مههر والعهرأ تةههد مننهذا مهمهها لههها

هنه هها ،لكه ههن هه ههذه التةه ههارا له ههن تأه ههل أقه ههل أو أكثه ههر أهميه ههة عنه ههد اءنةلي ه ه اله ههذين يه ههدفعون
حبو،نهها ...لخ مههل منتةههات بيههل شههحناتهم المهمههة المسههتوردا مههن فرنسهها ،وبعههد ذلههف ر،مهها

ي ومههون بحمههل تلههف الحبههوب وال مههر والعههرأ لههى أمريكهها؛ حيههث سههيبيعونها ب ر،ههاح طائلههة.

مه ههن الع به ههات الته ههى تعي ه ه التةه ههارا

وبصه ههنة عامه ههة فه ههإن نأه ههام الت ه ه ار يح سه ههوف ُي ن ه ه
()1
اءنةلي ية ،وت ودها بالكثير من الوسائل التى تتةنب بها قوانينا فى الحأر.

بيهد أن نأهام الته ار يح ههذا مهمها لنها كههذلف فهى مثهل تلهف الأهروف ،فههذا النأههام

يشةل عندنا مةال ال راعة من
من

ل تصدير منتةاتها ،وهو يساعدنا فى مةال الصناعة

ل استيراد المواد األولية التى قد تن صنا فى مصنوعاتنا.
ن مصر ته ود العهالم ال هارةى فهى كهل األوقهات بهالحبوب ،ومعأهم تلهف الحبهوب

التههى تنههيض وتكثههر بههها تتة ه لههى مالطههة علههى سههنن نمسههاوية ترفههل علمهها نةلي يهها .وقههد

وصههلت مههن مالطههة أر،عههة سههنن ،تحرسههها سههنينة البريههف الحر،يههة اءنةلي يههة ،التههى تحمههل
معهها مبههالغ كبيهرا لشهراي تلهف الحبههوب .وفههى الوقهت الههذ غهادرت فيه ثمهانى سههنن المينههاي
كانههت السههنن األر،عههة المشههار ليههها قههد ةههايت فههى ثرههها .ولههنن

الهههدف ته تى هههذه السههنن

لى هنا ،وبالمثل يتعين على السنن األ ر أن تتبعها .ويمكن أن ن در عددها ب رابة 30

سههنينة تههم شههحنها بههالحبوب س هواي توةهههت لههى مالطههة أو لههى أسههبانيا أو البرتىههال .ولههدينا
على رصي

هذا الميناي سبل سنن يونانية تشحن بالحبوب ءرسالها فى ايتةاه ننس .

ويصل سعر أردب ال مح اليوم لى  26قرشا تركياُ ،يرهاف ليهها رسهم التهر يح
 Droit de Licenceبواقهل  10قهرو لهألردب ،ليصهل مةمهوع كلنهة األردب الواحهد لهى
()1

ق هوانين الحأههر  Les Lois Prohibitivesهههى المشههكلة لسياسههة الحصههار ال ههار التههى أعلنههها

نابوليون ،لتريي ال ناأ (ايقتصاد ) على نةلت ار وتةارتها العالمية – المترةم.
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 36قرشها ،ويعههادل و ن األردب بم يها
وسد

الصاع

ونص

()1

الههو ن فهى بههاري

أو  1.849هيكتولتر.

()2

مها قههدره عشهرين صههاعا فرنسههيا

وسي يد دون شف سعر ال مح ،و،هدون

أن ن طئ الت دير يمكننا تحديد سعره به  40قرشا لألردب .وبحسهاب أن كهل سهنينة تحمهل
على متنها  1200أردبا ،فإن الث ثين سنينة سوف يتم شهحنهم ب ه  36.000أردب

()3

التهى

تةمل بحساب  40قرشا لألردب مها قهدره  1.440.000قرشها تركيها؛ وههو مها يعهادل ب يمهة
الن د النرنسى عنهد التبهادل النعلهى 1.800.000 ،فرنهف .واذا أرهننا لهى ههذا المبلهغ قيمهة

ال مح الذ تم تصديره سهاب ا لهى مالطهة ،فسهوف يمكننها ت هدير مبيعهات ال مهح حتهى اليهوم
بما ُي ارب الث ثة م يين من النرنكات.

ن تناول مشروب ال مر والعرأ فى هذه الب د محدود ةهدا ،وفهرض الباشها علهى

هههذه المشههروبات رسههما ةمركي ها ائههدا ،بلههغ  3سههول علههى اللتههر الواحههد ،و  6سههول علههى

العرأ .وفر عن هذه التةاو ات ال ائدا عن الحد ،كان من ال م أن يبيل للملته م الهذ

كان ل وحده ح الشراي والبيل .وع وا على ذلهف لهن يمكهن لمنتةاتنها مهن ال مهر والعهرأ
أن تصمد أمام منافسهة نأيرتهها المنتةهة فهى ةه ر األر بيهل والتهى تن هل لهى مصهر .ومهل

كههل التكههالي

سول.

التههى يههدفعونها ،فههإنهم يبيعههون لتههر ال مههر هنهها ب ه  9سههول ولتههر العههرأ ب ه 37

والةمي ههل يع ههرف به ه ن الت ههرف ليسه هوا مهه هرا ف ههى الص ههناعة ،وأنه ههم يبيع ههون لألةان ههب

موادهم ال ام التى ت دم صناعة أقمشة الةو والنسيج التهى نةلبهها لهيهم .واألقمشهة التهى

يةر تصنيعها هنا من الحرير أو ال طن بصهورا ةيهدا ي تبلهغ مسهتو نأيرتهها ،مهن كهل

نهوع ،ممهها تنتةه ليههون أو يطاليها مههن قال طينهة والسههاتانق اللهذين دائمهها مها ُينرههل شهرايهما

مهما ارتنل سعرهما.
()1

الصههاع النرنسههى Boisseauxل هههو مكيههال لههو ن الحبههوب ،ويعههادل عشهرا ليتهرات ت ريبهها (أو مهها يعههادل

ويطله عليه فهى اللىهة النرنسهية  Biosseauوفهى اءنةلي يهة ق بوشهل ق  ( Bushelارةهل
 131كيلو ةرام) ُ
مادا  Boisseauxفى موسوعةل
Dictionnaire Hachette, Encyclopédique (éd. 2001), p. 216; Micro Robert, p. 111 ,

وكذلف قامو

المنهل ،ح – )124المترةم.

()2

َه ْكتولتر Hectolitreل وحدا و ن تعادل مائهة لتهر ارةهل (Dict. Hachette, Encyclopédique, p.

()3

ن مراقبا مثل الةبرتى الذ رصد سنر محمد على باشها لهى اءسهكندرية (فهى  2ذ ال عهدا /1225

) - 882المترةم

 29نوفمبر 1810م) من أةل بيل الحبوب لألةانب ،ي دم ت دي ار آ رل ذ يذكر أن باع ل فرنج قما ي يد
عههن مههائتى أله

أردبق ،وقيمههة بيههل كههل أردب مائههة قههر  ،فههى حههين كههان سههعره فههى السههوأ المحلههى 18

قرشا( .الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح – )202المترةم.
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ولم أذكر هنا األقمشة التى تشكل أههم منهتج رئهي

لتةارتنها فهى الشهرأ ،والتهى ي

ن شههى مههن منافسههة المنتةههات األةنبيههة لههها؛ فمعههدل اسههته كها حتههى اليههوم لههي

أقههل مههن

غيرههها؛ وذلههف بسههبب ايرتنههاع المنههاةئ ألسههعار األقمشههة األ ههر  .بيههد أن حالههة ايسههت رار
السياسى سوف تإلد

لى عودا نشاط تةارتنا واستعادا قوا عننوانها ال ديم.

وفههى طههار تصههدير البرههائل لههى ب ه د المشههرأ يةههب أن نرههي

لههى صههادرات

فرنسا صادرات البلدان األ ر التى تتةمل ب  ،كذلف صادرات يطاليا ،وةميل هذه السلل
التى نةلبها لى األتراف والتى ي يمكن أن تنافسنا فهى الصهناعة ،وذلهف باسهتثناي الطهواقى

هب
التونسية المنرلة هنا بسبب لونها و امتها ،ويمكن لنرنسا وايطاليها ت ويهدهم بهها .ويةل ُ
الةنويههون لههى الشههرأ قمهها ال طينههة كمهها يةلبههون المنسههوةات الحريريههة والطهواقى والههورأ
المرس ه ههر؛
وقلي ه ههل م ه ههن َ

()1

وم ه ههن فلورنس ه هها ته ه ه تى أقمش ه ههة الس ه ههاتان ،وم ه ههن البندقي ه ههة ال ة ه ههاج

والمص ههنوعات ال ةاةي ههة ،وال ههورأ واألقمش ههة والحري ههر والطه هواقى وأله هواح ال ش ههب؛ وتةل ههب

تريسه ههتا أقمشه ههة ليبسه ههيف  ،Leipsickواألوانه ههى ال ةاةيه ههةم والمسه ههامير ،والنه ههويذ ،والحديه ههد،
وصنائح الحديد ،وال صدير،

()2

وألواح ال شب.

وهن ههاف ص ههادرات م ههن روس ههيا وألماني هها ،ف ههاألولى يه ه تى منه هها النه هراي م ههن ك ههل ن ههوع،

والحدي ههد ،والن ههويذ وبع ههض المنس ههوةات ،والحب ههوب ،وال م ههر والع ههرأ ،وال ش ههب ،والحبه هال

وال طهران وال فههت ،ومهواد أ ههر تههتمكن روسههيا مههن ت ويههدها لألتهراف ب ر،ههاح كبيهرا تنههوأ مهها

نتحصههل نحههن ومهها تتحصههل كههل الههب د األ ههر  .وتةلههب ألمانيهها الةههو وقمهها

ال طههن،

وقطينة من ال طن ،وقليل من السويرات ،والحديد ،والنويذ ،وال صدير ،وبعض تلف المهواد

التةارية ي يمكن أن تد ل معنا فى منافسة.

والسلل التى تصدرها فرنسا لى به د المشهرأ معروفهة بالنعهل ،وبصهورا ي نحتهاج

معههها لههى ذكرههها فههى هههذا الت ريههر .وي يمكههن ل نةلي ه أن ينافسههونا ق ه فههى تةههارا الةههو

والسهويرات مههن كهل نههوع ،واألقمشهة المذهبههة ،والههورأ؛ ولكهنهم ينوقوننهها فهى تةههارا ال صههدير
والرصههاح والنههويذ ،والمرس هرات ،والسههاعات ،و ِ
الشههي ن ،والمنسههوةات الكتانيههة المطبوعههة
بالرسوم التى يشتد الطلب على استه كها فى هذه الب د.

ي ريب أن أكثر ما يناسب فرنسها أن تسههل اسهتيراد المهواد األوليهة التهى تن صهها؛

مههن أةههل أن تمههد بههها مصههنوعاتها .والحههال أن به د المشههرأ يمكههن أن ته ود فرنسهها بشههكل
()1
الم ْرَسه َهر Mercrieل تةههارا الل هوا م الرههرورية لل ياطههة والتطري ه والتريكههو
َ
) - Encyclopédique, p. 1202المترةم
()2

(Dict. Hachette,

أشههار الةبرتههى لههى أن محمههد علههى باشهها كههان يسههتورد هههذا المعههدن رههمن مهها يسههتورده مههن قأصههناف

البرائل اءفرنكيةق( .الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح – )202المترةم.
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أساسههى بمنتةههات ال طههن والصههوف ،وصههوف المههاع  ،والحريههر ،وشههمل العسههل ،والشهها ،

وال عن هران ،والصههمغ والتههى ت ههدم ة ئيهها صههناعتنا ألقمشههة الةههو  ،والمنسههوةات وصههناعة
شارات السلطة ،والصباغة ،ومواد تةهي األقمشة .على أن ما نةلب من مصنوعات لهى

األتراف يردونه لينها فهى تسهعيرهم للمهواد ال هام والتهى ُيرهينون ليهها أةهر العامهل الحرفهى.
واذن يتعين علينا أن نشةل هذا التصدير الذ هو منيد لنا من كل الوةوه.

وفى حالة تعذر الم حة البحرية ،فإن برائل الشرأ يمكن ن لها لهى فرنسها عبهر

الطري البحر الواصل بين استانبول وفيينا أو طري
ل البوسهنة ،والعكه

بهالعك

سالونيف – فيدان Vidin

()1

أو مهن

عنهد انت هال البرهائل عبهر ههذه الطهرأ ننسهها مهن فرنسها

لههى به د المشههرأ .وت ههوم فههى اسههتانبول وسههالونيف قوافههل ت طههل هههذه المسههارات بكههل أمههان.

وعنههد وصههول هههذه البرههائل لههى ألمانيهها ،يههتم الههدفل بههها لههى اتةاهههها المعههروف .واذا كههان

تةارنا النرنسيون هنا ي يمكنهم رسال برائعهم بشكل مباشر لى فرنسا عبر البحر فنى
مكانهم رسالها لى سالونيف ليتم ن لها من هناف بال وافل لى البوسنة ،ومهن ههذه األ يهرا

لى ألمانيا ،وايطاليا أو فرنسا.
ولههي

فههى اءمكههان الحصههول علههى التسههعيرا الةاريههة للحاص ه ت المةلوبههة مههن

المسههتعمرات لههى مصههر والتههى ي نسههتورد منههها سههو نبههات ال رم ه

()2

La Cochenille؛

والبن ،أما السكر والنيلة األمريكى ف يشتد عليهما الطلب هنا؛ وذلف بسبب راعتهما فى

شب الة يرا العر،ية وما يةاورها أو لتوفرهما فى هذه المنط ة اءقليمية.

ومثلما أننى لم أتل من سيادتكم سو ههذا المنشهور الهذ تل يته منهذ برهعة أيهام

قليلههة ،فههإننى لههم أسههتطل أن أرسههل لههيكم بهههذه المناسههبة ،عههن طريه تههون  ،قهوائم الم حههة
والتةههارا التههى تطلبونه هها منههى؛ بي ههد أننههى مشههىول بش ههكل دائههم برص ههدها وكتابتههها ،بمة ههرد

تمكنى من الحصول على الوثائ الررورية التى تتبل الشكل الذ ترغبون فهى تورهيح

لى.
ك

( )1فيدان Vidinل مدينة ت ل على حهدود رومانيها ،وههى اعن تابعهة لبلىاريها ،وكانهت فهى المارهى البعيهد
مسههتعمرا رومانيههة ،و،ههين ال هرنين الثههانى عشههر وال اربههل عشههر المي ديههين كانههت ت ههوم بههها مملكههة فيديني ه
 Royaume de Vidinéحتى ةاي العثمهانيون واسهتولوا عليهها فهى العهام 1396م ( .ارةهل مهادا Vidin
فى  - Dict. Hachette, Encyclopédique, p. 1974:المترةم.
( )2الِ رِم Le Cochenilleل حشرا عسلية اللون تتطنل على نوع معهين مهن النباتهات التهى كانهت ته رع

فى شرأ آسيا ،وتست دم فى صباغة اللون األحمر الناتح – راةل
Dict. La rousse, éd. 1993, p. 209.
وأشهار الةبرتههى ليههها ب وله ل قوالهدودا التههى ي ههال لههها ال رمه ق (الةبرتههىل المصههدر السههاب  ،ج ،4ح202
(يومية  2ذ ال عدا 1225هه  29 /نوفمبر 1810م) – المترةم.
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والسههيد دروفتههى سههوف ي بههر سههيادتكم بكههل األحههداث التههى ةههرت فههى حههرب الباشهها

رههد المماليههف .ولسههوف يههتنهم سههيادتكم أسههباب انتصههارات هههذه الحكومههة علههى المماليههف
الههذين فههروا هههار،ين ،بعههد هه يمتهم ،نحههو ةبههال الصههعيد .ول ههد ُقِتههل الكثيههرون مههن المماليههف

كمها أ ُِسه َهر آ ههرون فههى أحهداث المعركههة األ يهرا بالبهنسهها .والهبعض مههن البكهوات ت لهوا عههن
()1
وةههرح شههاهين بههف )2(،واقتههرح بهراهيم بههف وبكهوات
معسههكرهم وةههايوا مستسههلمين للباشهها.
ُ

آ رون الد ول من ةديد فى مصالحة مل الباشا الذ أبد صعوبة فى قبولها.

()3

وب هى

هإليي البكوات باتةاه أسوان حيث سهين لون دون شهف بهها حهال ان نهاض منسهوب فيرهان

النيل.
هى بتهاريخ
وتل يت فى هذا التوقيت ال طاب الهذ شهرفنى أن كتبتمهوه ،سهيادتكم ،ل ح
 23يوليو.
أن التوسههكانيين

()4

 Les Toscansالم يمههين (باءسههكندرية) ةمههيعهم مههن اليهههود،

وليسوا سو باعة ةائلين ومحصلين .وولد معأم هإليي وت وج فى هذه الب د ،وليسوا من
ثم من أصل توسكانى .وي يوةد سهو بيهت لينهورنى للمهدعو قننهي

– فيها ق – Nunes

 Vaisالههذ ي ههيم باءسههكندرية بوصههن أحههد التةههار ،ولكن ه ي يمتلههف الوسههائل التههى تههإلمن
علههى تةارت ه  .ومههن ةههانبى سههوف أبلى ه ب ه وامر سههيادتكم .وي يوةههد هنهها باءسههكندرية أ

قبيههت ةنههو ق كمهها ي يوةههد كههذلف أ مإلسسههة فرنسههية .ن معأههم البرههائل المرسههلة مههن

مارسههيليا تُوة ه لههى التةههار األةانههب أو لههى أهههالى هههذه الههب د أو أ ي ه ار لههى بيههت تةههار
يطههالى للمههدعو ف هوا هوريهها  Fua Horiaوتلشههى  Tilcheوهههى المإلسسههة التةاريههة األكثههر

ثراي فى مصر.
()1

وأطله الةبرتههى علههيهم اصههط حا قاألةنههاد المصهرية المسههت منينق ( ارةههل الةبرتههىل المصههدر السههاب ،

()2

لم يرب سان مارسيل تهةئة اسم قشاهين بفق وكتب اسم  Sakiarin beyولذلف وةب التصحيح

ج ،4ح – )199المترةم.

لرب صحة ال بر المنسوب لى قشاهين بفق – المترةم.

()3

بيحن الةبرتى أن محمهد علهى لهم يهرفض عهرض المصهالحة مهن ةديهد وأنه ارسهل قسهليمان بهف البهوابق

وقحسههن باشههاق ءنةا ههها فههى أوا ههر شهههر سههبتمبر 1810م (الةبرتههىل المصههدر السههاب  ،ج ،4ح ح
 – )200 ،199المترةم.

()4

توسهكانيال قلهيم ي هل فههى يطاليها ،و رهل للسهيطرا النرنسههية بهين عهامى  1799و 1814م ،أ

ه ل

الح بة النابوليونية ،وننوه لى أن حرح سان مارسيل هنا علهى رصهد البيهوت التةاريهة باءسهكندرية التهى
أقامها تةار من مهدن يطاليها مثهل لينورنه  ،وتوسهكانيا ،وةنهوه ،ونهابلى وغيرهها  -ارةهل لهى أن ال ارةيهة
النرنسية اعتبرت ةميل التةار اءيطاليين رعايا فرنسيين بعد رم يطاليا لألم ف النرنسية – المترةم.
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مل الح ايحترام ....لخ
سان مارسيل

-140 -

 - 48الوزير إىل سان مارسيل
موجز – التصدي العام على أعمال .
فونتين بلو Fontainebleau

()1

فى  13أكتو،ر 1810م

هى،
السههيد سههان مارسههيل ،ليههف رد علههى الم ارسه ت التههى شهرفنى أن كتبتموههها له ح

بت هواريخ  20مههار  ،و  19و  25بريههل و  29مههايو المارههى ،والتههى تحمههل أرقههامل ،61

.64 ،63 ،62

ن التةاو ات التى حدثتنى عنها والتى بدت مهي ا ءثارا بعض مأاهر التعصهب
ال ه ههدينى دا ه ههل دار مر ه ههينة األ ارر ه ههى الم دس ه ههة باءس ه ههكندرية ،تةعلن ه ههى ي أمل ه ههف س ه ههو

استحسههان التصههرف الههذ سههلكت ؛ للههدفل بهههإليي المتعصههبين مههن رةههال الههدين لههى مىههادرا
هههذه المرههينة ،وأهنئههف علههى نةاحههف فههى تح ي ه ذلههفل فبرحيههل هههإليي المتعصههبين عههاد

الهههدوي المعتههاد لههدار المرههينة ،وأرةههو أن تههداوم علههى رعايههة ورقابههة هههذه المرههينة بحيههث

تحول دون حدوث ش ي بها ،يمكن أن يسبب ارطرابها مرا أ ر .

ومههن ناحيههة أ ههر حطنههى علمهها بت ريههر عههن حالههة التةههارا بصههنة عامههة فههى محههل

هى فهى ههذا الصهدد نمها تةيهب تمامها عمها
قامتكم (باءسكندرية) .والتناصيل التى ن لتهها ل ح
س لتكم بش ن فى طابى الصادر بتاريخ  26يناير المارى والذ أفدتمونى باستسه م .
هى ،بنههاي علههى ذلههف،
ننههى أرةههوكم ب ه يح يىههرب عههن بههالكم التههدابير ال مههة ،وأن ترسههل له ح
وبش ههكل دقيه ه ك ههل المعلوم ههات الت ههى له هها ص ههلة مباشه هرا أو غي ههر مباشه هرا ،بمص ههالح دم ههة

ة لت ،

()2

و اصة بما يتعل بالتةارا وبالنأام البحر ءنةلت ار.

ولتل وا من ةانبنا كامل الت دير وايعتبار

()1

فههونتين بلههول هههى المدينههة التاري يههة التههى وقههل فيههها نههابوليون بونههابرت وثي ههة استس ه م األول والتههى

عرفت به قمعاهدا فونتين بلوق (فى  11بريل 1814م) ،ونش ت ههذه المدينهة علهى قلعهة أُقيمهت فهى وسه
غابههة عأيمههة ،وهههذه ال لعههة تعههد مههن أةمههل اعثههار التاري يههة النرنسههية التههى تعههود لههى عصههر النهرههة

) – (Dict. Hachette, Encyclopédique, p. 741المترةم.

()2

الم صودل ة لة اءمبراطور نابوليون بونابرت ومصالح اءمبراطورية النرنسية  -المترةم.
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 - 49دروفىت إىل الوزير
موجز – ط محمد على يحت ل سوريا – محمد على يسمح بتةارا بيل الحبوب
ل نةلي – عتاده العسكر والبحر – روع شاهين بف.
ال اهرا ،فى  11سبتمبر 1810م

(س ِةَلت فى  9يونيو)
ُ

السيد المحترم،

شرفنى أن ن لت لى سيادتكم ،فهى ت ريهر بتهاريخ  9سهبتمبر ،اهتمهام محمهد علهى
بإعههادا يوسه

باشهها

()1

لههى وييههة دمشه ؛ ويبههدو أن الش صههيات التههى أرسههلها محمههد علههى

لى البابا العالى فى صوح مس لة هذا الرةل لم تنةح فى تح ي ما كهان يتطلهل ليه .

ولكن ه مههل ذلههف يعت ههد بإمكانيههة تننيههذ م ططات ه ل س ههتي ي علههى سههوريا .ووف هها ل ططه ه
يكها بننس فإن يبدو أن يريد يوس باشا فى دمش وابن طوسهون فهى
الىامرة التى ُي ِح ُ
عكهها .وهههو يههدعى بإمكانيههة البرهنههة علههى طمههوح مشههروعات و ط ه اسههت ل مههن ه ل
العههداوا التههى نشههبت بين ه و،ههين سههليمان باشهها ،الههو ير الحههالى لسههوريا ،علههى ثههر اعت ارر ه

ل طه ٍ
هاب كتبه هههذا األ يههر لههى البكهوات المماليههف ،ه ل فتهرا محار،ههة محمههد علههى لهههإليي
البكوات؛ وهو يتذرع كذلف ب ن قو كبيرا من س ح النرسان السور التى كانت منرهوية
تحههت ل هواي ةيش ه والتههى كههان يوس ه

باشهها ،فيمهها سههب  ،قائههدها ،قههد رفرههت السههير لههى

محار،ة الوهابيين ،مادام قائدهم ال ديم لن يعود لى باشويت  Bachalickوعلهى الهرغم مهن
األوامر المشددا من قبل الباب العهالى بتحهريم تصهدير الحبهوب لهى بلهدان أوروبها ،يح أنه
رلل الباب العالى بحيل ومكائد الوك ي البريطانيين وأمدهم بالعديد من شحنات الى ل.

()1

يوس

باشال أصل من األكراد الدكرلية ،تولى ويية الشام فى ( ،)1807وكانت سيرت حسنة ،وشهاع

عن الت ام العدل فى األحكام ،ولكن ذلف أثار عليه

صهوم و اصهة قسهليمان باشهاق والهى صهيدا الهذ

عمل على اءطاحة ب حتى طرده مهن دمشه  ،ولمها كاتهب محمهد علهى باشها واسهت ذن فهى الحرهور لهى
مصههر ،رحههب ب ه ( )1810وان ل ه بههدار واسههعة باأل ،كيههة ،ورتههب ل ه معاشهها كبي ه ار وأنعههم علي ه بة هوار ،
وأرسل محمد على للدولة طالبا العنهو عنه واعادته لوييهة الشهام ،ف بلهت شهناعة محمهد علهى بهالعنو عنه ،
ود ِف َهن بهها فهى 12
ولم تواف الدولة على عادت لى منصب  ،وأل بمصر مدا ست سنوات حتهى تهوفىُ ،
أكتو،ر ( .1816لم يد من التناصيل انأر الترةمة المطولهة التهى صصهها له الةبرتهى ،ج ،4ح ح
 -)417 – 412المترةم.
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هى ب نه ي شهى ،فهى حهال
هت لي العتاب فى هذا الموروع ،كهان رحده عل ح
ولما َو حة ُ
رفر التهام مهداد اءنةليه بهالحبوب ،أن يثيهر ذلهف غرهبهم ،ور،مها عهداوتهم رهده؛ وأنه
مههل ذلههف يعمههل علههى يههادا رسههم التصههدير لههى الحههد الههذ ي ه عج المرههار،ين فههى تةههارا

الحبوب؛ وأن فى واقل األمر رفل هذا الرسم لى  26قرشا تركيا على وحهدا الهو ن البالىهة

 25ميريا ةرام  .Miriagramesولكنى اعت د أن هذه ال يهادا غيهر العاديهة تعهود بهاألحر
لههى ةشههع ورغبت ه فههى تكههدي

األمهوال ،مسههتى حالههة ال ح ه التههى عمههت مالطههة ،والتههى

انتشرت ت ريبا فى كل ة ر البحر المتوس .

ن انتصارات األ يرا على المماليف ةعلت  ،يشعر بكثير ةدا من الث ة فى موارده

ومرك ه .وقد قال لى منذ أيام قليلهة أنه ي ي شهى سهو النرنسهيين .وأنه مسهتمر فهى عمهل
ك
التحصينات فى مدينة اءسكندرية دون أن يهمل أسطول فى البحر األحمر.

وةاي شاهين بف المشهور ارعا بين الرعايا المماليف؛ وقد تم است بال است باي
طيبهها؛ وأ ِ
ُعيههد لي ه ة ه يا مهمهها مههن أم ك ه  ،ولكن ه ف ههد كههل ننههوذه .وكنههت قههد تمكنههت ،منههذ
عهودا شهاهين بهف لههى ال هاهرا ،مهن الحصههول علهى بعهض أصههول م ارسه ت مهل اءنةليه .

هى مكانيهة ورهعها
ولم أملهف اي أهميتهها سهو رسهالها طهى ههذا الت ريهر؛ وذلهف ل حمها بهدا ل ح
تحههت نأههر سههيادتكم؛( )1ورسههالة شههاهين بههف ترصههد م هإلامرات السههيد بطروتشههى ،ال نصههل
العام للسويد ،والذ تحت هذا الل ب استمر يعمل باعتباره أحد أبر العم ي األكثر ننوذا

للحكومة البريطانية فى مصر ،وهو أيرا من أكثر من يناصبون العداي ل سم النرنسى.
وقههد انسههحب بهراهيم بههف وب ايهها النههرأ المملوكيههة لههى مهها وراي أسهوان .ونعت ههد ب نه

دائما على ع قة مل سليمان باشا دمش .
ولى الشرف أن أكون .....لخ
توقيلل دروفتى

()1

انأر نح هذه الرسالة فى المراسلة رقم ( )22بتاريخ  9أغسط
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موجز – اةتماع سر مل محمد علىل هو يريد ايتناأ مل فرنسا على ت مين است ل
وتنأيم التةارا فى البحر المتوس – دروفتى يأل ،على تحنأ فى أل غيبة التعليمات

– مرا المإلامرات اءنةلي ية.

ال اهرا ،فى  28نوفمبر 1810
(س ِةَل ْت فى  9يونيو )1811
ُ

السيد المحترم،

يستعد محمد على للتوة لى اءسهكندرية؛( )1لي ارقهب بننسه – كمها ُي هال – شهحن
الحبوب التى يتعين رسالها لى ستانبول .وقبيل رحيل أعرب عن رغبت فى ع د اةتماع
س ههر مع ههى .وك ههان ل اإلن هها ط ههوي  ،وكان ههت ال ر ههية المحوري ههة ف ههى مناقش ههات ت ههدور ح ههول

مشاريع التةارية فى البحر المتوس والبحر األحمر ،وبصنة اصة رغبت أن يكون ل ،
ف ههى الم ههام األول ،م ارك ههب تةاري ههة يمكنه هها ،ف ههى ةمي ههل األحه هوال ،أن تتمت ههل بحه ه الحي ههاد
 .Droit de neutralitéوأدت المناقشههة فههى هههذا المورههوع لههى ةعل ه يعتههرف لههى ب ه ن

ع قت بإستانبول غير ةيهدا تمامها؛ وأنه يرغهب فهى عمهل اتنهاأ مهل فرنسها يةعله يحأهى
بورههل الههب د البر،ريههة

()2

 Les Puissances Barbaresquesثههم اسههتطرد فههى الحههديث

طوي عن الم ايا التى يمكن أن ي دمها للتةارا النرنسهية ،وانتههى لهى ايستنسهار عمها ذا
كان فى اءمكان نةا اتناأ مهل ة لهة مبراطورنها أغسهط

حهول ههذه المصهلحة .وأهل

على ءعطائ ةابة قاطعة فى هذا الموروع ،ولكنى أفصحت ل ب ن هذا الموروع
يلح ح
ُ
ِ
يتعل بمس لة تنوأ نطاأ ص حيات وأينتى المكل بها قبل ؛ وا اي كل ذلف تمكنت من
الت كيد ل على الرةوع فى هذا األمر لسيادتكم .و،دا أن ةابتى فى الرد علي قد أ عةت .

ولم ألحظ تحنأ فى ايقت ارحهات التاليهة التهى قهدمها لهى عندئهذ .ووف ها لكهل مها أ برنهى به

آننا ،فإن كش

عن أن الوك ي اءنةلي أكدوا ل نةاح المناورات التهى سهوف يباشهرها

حول هذه المس لة مهل حكهومتهم؛ واعت هد كهذلف به نهم سهاعدوا كثيه ار فهى ال هرار الهذ ات هذه

لله ههذهاب له ههى اءسه ههكندرية؛ حيه ههث ينتأ ه هره قنصه ههلهم الةديه ههد ،ال ه هرئي

السه ههاب للمنوره ههية

البريطانيههة  Le légation Britanniqueفههى اسههتانبول وعلمههت أنهههم ُيصههانعون حتههى
()1

يحه ه ههدد الةبرته ه ههى ته ه ههاريخ سه ه ههنر محمه ه ههد عله ه ههى باشه ه هها ل سه ه ههكندرية لبيه ه ههل الحبه ه ههوب فه ه ههى  2ذ ال عه ه ههدا

()2

الب د البر،ريةل الم صود بها وييات شمال أفري يا  -المترةم.

1225هه29/نوفمبر 1810م (الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح -)202المترةم.
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يبلىههون م صههدهم فههى ت لههيح الباشهها مههن ت ه ثير نصههائحى ،وحههدث ذات م هرا توة ه فيههها

الباشا لى اءسكندرية ،أن تطلعوا لهى مكانيهة حصهولهم منه علهى كثيهر مهن التسههي ت؛
يسههت

ح الحبههوب ولتسهههيل كههل عمليههاتهم األ ههر السياسههية منههها والتةاريههة .ولسههوي

الحظ فإن كل ما دار بش ن الحبوب تم بيع ل نةلي الذين رحوا بالذهب كيما ي دعون
هذا الباشا ويرللون فهى مسهاعي التهى تعهرض ع قته بالبهاب العهالى دائمها لل طهر ،وههم

يسلس ههلون بمسه ه لة المص ههلحة ،وير ههطرون أن ينأ ههر ل ههيهم كم هها ل ههو ك ههانوا ه ههم األص ههدقاي
الوحيههدين الههذين سههيمكن توقههل بعههض مسههاعداتهم فههى أوقههات الشههدا وايحتيههاج .ومههل ذلههف

فههإننى آمههل فههى السههيد سههان مارسههيل أن يههنةح فههى الحنههاظ علههى درةههة الشههف والحههذر عنههد

الباشهها ،وذلههف علههى النحههو الههذ منعه حتههى اعن مههن أن ي ههل فههى فههخ مكائههد وحيههل طىمههة
األعداي .ومتى كان الباشا باءسكندرية ،فلسوف أبلغ ميلهى المحتهرم فهى ههذا المينهاي به ن
يتشرف بالكتابة لى سيادتكم.
ويشرفنى أن أكون ....لخ
توقيلل دروفتى
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موجز -الرد على منشور  23يونيو حول الحالة التةارية فى مصر – ال وافل (التةارية)

دا ل أفري يا – الوهابيون باليمن؛ أ مة فى تةارا البن – تةارا أقمشة الةو – ال مح –
صحنعة – التدهور العام للتةارا – المشاريل التةارية ل نةلي –
الم َ
النبيذ – السلل ُ
صناعة الساعات اءنةلي ية ذات الةودا العالية تنوأ صناعة الساعات النرنسية –
السنر عبر الطرأ البرية – ورل الم حة والتةارا.

ال اهرا فى  14ديسمبر 1810
(س ِةَلت فى  28مايو )1811
ُ

السيد المحترم،

لى بتاريخ  23يونيو من
ت رت فى رد على المنشور الذ شرفتمونى بإرسال ح
هههذا العههام؛ وذلههف ألةههل الحصههول علههى كههل المعلومههات التههى يمكههن أن تةعلنههى أوافههيكم

بصههورا ةيههدا بمهها هههو مطلههوب فيه  .ومههل ذلههف فههاألمر يحتههاج لههى بههذل الكثيههر لكههى أكههون

سعيدا بثمرا تحرياتى وتح ي هاتى .وي يوةهد بلهد واحهد فهى كهل بلهدان المشهرأ أكثهر صهعوبة
من مصر؛ وذلف من اوية تكوين فكرا دقي ة عن عوائدها التةارية النعلية والتىيرات التى

يمك ه ههن أن تته ه ه ثر به ه ههال ف ه ههاألمور م تلن ه ههة ف ه ههى مص ه ههر أكث ه ههر م ه ههن ك ه ههل الويي ه ههات األ ه ههر

باءمبراطوريههة العثمانيههة؛ وذلههف مههن اويههة شههكل الحكومههة وممثليههها وعههدم انتأههام أو ثبههات
اءدارا ،وكههذلف مههن ة هراي أن أقههل الح هوادث السياسههية والعسههكرية تنعههل فعلههها فههى الت ه ثير

المباشر على الع قات التةارية .وسوف أذكر بعض األحداث التى تثبت هذه الح ي ة.
ولههم يصههل منههذ برههل سههنوات مههن دا ههل أفري يهها سههو قوافههل صههىيرال وهههذا النههرع
المهههم لتةههارا مصههر كههان يش ه طري ه مههن ه ل المسههتودعات األ ههر الموةههودا بم هوانئ
البحر األحمر ،ولذلف كنا نر فى السهاب السهنن اءنةلي يهة واألمريكيهة ترسهو فهى سهواكن

مصههوع علههى س هواحل الحبشههة؛ كيمهها يههتم شههحنها بالصههمغ وسههن النيههل ...لخ .وأراد محمههد

عله ههى باشه هها طم نه ههة قه ههادا تله ههف ال وافه ههل ،وأن يمنه ههل كه ههل مه هها يتعرره ههون ل ه ه مه ههن اءهانه ههات
وايبت ه ا ات التههى نن هرتهم مههن ارتيههاد ط هري هم ال ههديم؛ وذلههف بع ههد معاهههدا معهههم ،بم ترههاها

يصههبحون تحههت حمايت ه ال وي هة ورعايت ه الكريمههة .وعلههى أسهها
كبيرا مهن دارفهور ،وصهلت لهى الواحهة الكبهر ؛

()1

()1

هههذا ايتنههاأ ةههايت قافلههة

وت هدم رإلسهاإلها لهى أسهيوط يستكشهاف

الم صود بها هنال واحة ال ارةة .ولم يد من التناصيل حهول أهروف تةهارا به د السهودان مهل مصهر
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ذا مهها كههان بوسههعهم ايعتمههاد علههى الوعههود التههى طرحههها لهههم الباشهها؛ وبمةههرد أهههور تلههف

ال افلههة وقههل ن ه اع طيههر ةههدا بههين اثنههين مههن ال ههادا األلبههان المتههوليين علههى قليمههى ةرةهها
وأسههيوط؛ حيههث أدعههى كههل منهمهها الح ه فههى تحصههيل رسههوم معينههة علههى المنتةههات التههى
ةلبتها معها ال افلة؛ وفى أل هذا النه اع وةهدت ال افلهة ننسهها متوقنهة عهن متابعهة سهيرها،

وبالت كيد كان يبد أن يبعث ذلف علهى الننهور وايرتيهاب مهن ةديهد ،وههو مها سهيحول دون

استعادا هذه الطرأ لنشاطها التةار على النحو الذ كان يتطلل لي الباشا.

وأدت الهةمات األ يرا للوهابيين على الهيمن لهى توةيه رهر،ة قارهية للع قهات
التى تعهدتها مصر فى ذلف البلهد؛ كهذلف أد قيهام الباشها بتسهليح السهوي  ،وحاةته التهى

ألنى ننسه فيهها متمسهكا بإرسهال حملته علهى مكهة ،وارسهال لكهل السهنن التهى وصهلت لهى
موانئ الة يرا العر،ية – أد كل ذلف لى ل أرف صعب وغيهر مهو ٍ
ات لحركهة التةهارا
فههى البحههر األحمههر؛ أيرهها ت ه ثر الههبن الههذ هههو سههلعة أساسههية فههى هههذه التةههارا بههالأرف
ننس ه  ،حيههث بلههغ سههعره حههدا ةعههل التةههار ي يةههدون فائههدا مهها مههن تص هديره لههى تركيهها،
والسهكان هنها ي بلههون علهى الهبن الههذ يةلبه لهههم األمريكهان واءنةليه مههن ةه ر األنتيههل

()1

.Des Antilles

وكههان قصههاي ال هوات المملوكيههة قههد أد
اصة النوع الذ يطل علي ساي

()2

لههى ت ارةههل أهميههة أقمشههة الةههو  ،وبصههنة

 Saiesوالذ ُيشكل أهم منتج فى تةارا البنادقة.

والررورا الملحة للحبوب التى وةدت مالطة ننسها فيها ،وقيام الباشا ببيعها لهى
هذه الة يرا بسعر مرتنل ةدا ،كانت وراي ةلب كميات هائلة من البرائل اءنةلي ية لهى

مصههر .ولسههوف تحأههى البرههائل اءنةلي يههة؛ مههن ة هراي ر ههح أسههعارها ،باألفرههلية عههن

نأيرتههها مههن البرههائل التههى ع هادا مهها كانههت األمههم األ ههر تةلبههها لمصههر .وانتشههرت هههذه
البرههائل اعن فههى حاشههية الباشهها ،و،ههين أهههم أنواعههها يشههتد ايسههته ف بصههورا كبي هرا علههى

فى تلف النترا غير المست را انأر دراسة والترل
Terence Walz: Trade between Egypt and Bilad As-Sudan, 1700 – 1820,
 – [IFAO], 1978, p. 232 - 233المترةم.

()1

ة ه ر األنتيههلل هههى مةموعههة الة ه ر الواقعههة علههى البحههر الكههاريبى ،وتشههكل فههى مةموعههها مهها ُيعههرف

()2

Saiesل هههو نههوع مههن الةههو السههميف ،كههان شههائل ايسههت دام فههى تةههارا البحههر المتوسه وذلههف

باألر بيل األمريكى – المترةم.
سههاي

منههذ ال ههرن الثالههث عشههر المههي د  ،وكههان ُيطله علي ه آنههذاف  Samitأو  ،Samizلم يههد مههن التناصههيل
ارةههلل ح .هايههدل تههاريخ التةههارا فههى الشههرأ األدنههى فههى العصههور الوسههطى (أر،عههة أة ه اي) ترةمههة أحمههد
ررا ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ال اهرا 1994م ،ج ،1ح - )212المترةم.
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المنتة ههات الهندي ههة،

()1

سه هواي بالنس ههبة للم به ه

أو بالنس ههبة للمنروش ههات الت ههى حل ههت مح ههل

الكثير من أنواع األقمشة التى كانت ترد فى المارى من فرنسا وايطاليا.

ول ههم ت ههدع ه ههذه الأ ههروف المحتمل ههة والمتص ههلة بنأ ههام دار ي ي ههوم عل ههى أسه ه
وطيهدا ،والهذ لهي له مههن ه ٍ
هدف سهو ةمهل األمهوال – لههم تهدع لنها سهو مةهاي محههدودا
ة ههدا للحس ههابات والت ههديرات وحت ههى للت مين ههات ننس ههها فيم هها نري ههد أن ننعله ه بشه ه ن عائ ههدات

ع قاتنا التةارية مل هذا البلد .و،رغم ههذه الصهعوبات سه تولى الهرد علهى التسهاإليت التهى

على ،وذلف فى روي ما تسمح به معرفتهى بهاألحوال ومها تمكنهت
تنرل معاليكم بطرحها ح

من ةمع من المعلومات.

 -1أر أن ه لكههى نةنههب سههيادتكم الشههعور بالس ه م مههن التك هرار غيههر المنيههد أن استشههير
ميلى ال دير باءسكندرية

()2

فيما سيتشرف بكتابت لي فى هذا الموروع.

ُ -2يبهاع ال مهح فهى ههذا البلههد بسهعرين ،فكمها ُي هال ثمهة سههعر للسهوأ العموميهة يبلهغ مههن
 12لههى  15قرشهها تركيهها (لكههل وحههدا و ن تعههادل  25ميريههاةرام) ،وسههعر للتصههدير
ناتج عن تنرد محمد على بتةارت  ،وهو سعر متنوع يبدأ من  62 ،40 ،26ويصل

حتههى  80قرشهها ،وهههو السههعر الههذ حاسههب الباشهها اءنةلي ه علههى أساس ه (عههن كههل
وحههدا و ن تعههادل  25ميريههاةرام) .وكههان محصههول هههذا العههام [1810م] وفيه ار ةههدا،

كما أن محصول عام 1811م يبدو فى أحسن أحوال .
 -3وينههدر فههى مصههر اسههته ف مههاي العههرأ ال هوارد مههن فرنسهها ،وبسههبب ذلههف يمكههن أن
يصبح النبيذ السلعة المهمة فى تةارتنا ،ولكن سيتعين علينا ،من أةل تح ي ذلف،

أن ن لل من سعره ،لنكون ةديرين بمنافسة نأيره المنتج فى ة ر األر بيهل ،والهذ
يمكن الحصول علي هنا بسعر هيد ةدا.

 4و – 5وال ائمههة المرسههلة طحيه  ،تبههدو لههى مررههي وذلههف ب ههدر مهها هههو ممكههن فههى الن هرا
األولى مهن ههذا الت ريهر .وسهي حظ سهموكم فهى ال ائمهة أن المهواد ايسهته كية التهى

كانههت مصههانعنا وعمالنهها – قههديما – ي ه ودون بههها مصههر قههد تناقصههت كثي ه ارل أقمشههة
الةههو بصههنة اصههة والمنسههوةات ن الحالههة الثابتههة للمشههك ت والت لبههات السياسههية

()1

اعتبرت السلل المةلوبهة مهن الهنهد رهمن قائمهة البرهائل اءنةلي يهة؛ وذلهف ألن الهنهد كانهت مسهتعمرا

نةلي يههة منههذ سههنة  ،1757وكههان ُيطل ه علههى هههذه البرههائل اصههط حا قمنتةههات المسههتعمراتق
 denrées de coloniesأو قالسلل ايستعماريةق  – Les Objets colonialsالمترةم.

()2

الم صود هنال سان مارسيل – المترةم.
-148 -

Les

الةاريهه ههة فه ه ههى هه ه ههذا البله ه ههد منه ه ههذ عشه ه ههر سه ه ههنوات؛ والر ه ه هرائب الباهأه ه ههة ،واءهانه ه ههات
والمرههاي ات مههن كههل نههوع والتههى يته وه منههها أهههالى الريه

– تسههببت فههى وقههوع كثيههر

من الم ف والم ارعين فى حالة بائسة ،وهناف الكثيرون ممن توشهحوا ب لهل ال هدم،

كيما ُينلتون من عيون المالية.

ن ال هوات المملوكيهة التهى كانههت فهى المارهى تسهتهلف كميههات هائلهة مهن الةههو ،
قههد حلههت محلههها قهوات أ ههر ي تريههد سههو اد ههار المههال ،وي يوةههد َمههن ي بههل علههى بعههض
منتةات البرائل األورو،ية سو بيت الباشا و،يت أبنائ ورباط حاشيت .
وتلههف هههى الأههروف التههى أرههعها تحههت نصههب أعههين سههيادتكم أو فلن ههل بههاألحر

المعوقات التى نكابدها مهن ةهراي حالهة الحهرب وصهعوبات الن هل وايتصهايت التهى يتعهين
أن نع وههها لههى ت ههدهور تةههارا ه ههذا البلههد .وحاولنهها نش ههاي مصههنل لص ههناعة أقمشههة الة ههو

(النرنسى) فى هذه المدينة؛ بيد أن النكرا لم تنةح؛ وذلف سواي لةههل الم هاولين أو بسهبب

الصناع المهرا.
غياب ُ

ن ال وانين التى تدير وتنأم هذا البلد تميهل بهاألحر لهى نه التةهارا أكثهر مهن

تشةيعها ألهل الحهرف الصهناع؛ ولهي

ثمهة هوف أن يتمكنهوا مهن تطهوير مههارا حهرفييهم

بالصورا التى تةعلهم لي ين بإثارا قل نا.

ن نةلت ار ،ال صم اللدود بين الةميل ،والتى عملهت علهى حيهاي الر هاي التةهار

ال ديم لمصر ،لي

لها فى هذا البلد أ مإلسسة تةارية .فهى لم تحهتنظ فهى مصهر سهو

ب نصههل واحههد ،أهههم وأينههة يإلديههها هنهها منحصهرا فههى رههمان تمريههر البرقيههات المرسههلة مههن

قبههل حكومههة وشههركة الهنههد البريطانيههة لههى الهنههد؛ وذلههف عبههر البحههر األحمههر .والحههال أن

السلل اءنةلي ية المصنعة والتى يةر استه كها فى هذه الب د ،تند لهى هنها مهن مهوانئ
مارسيليا ولينورن أو من

تةاريههة Des Comptoirs

ل بعض الموانئ األ هر فهى الشهرأ التهى يوةهد بهها وكهايت
()1

وشههي ن (الصههوف والحريههر) تابعههة لهههذه الم هوانئ وتتمثههل

البر ههائل اءنةلي ي ههة ف ههى أقمش ههة الة ههو وحة ههر ح
هب ،والس ههاعات ،وال ص ههدير ،والحدي ههد،
الش ه ك
وصههنائح الحديههد ،والرصههاح ،وقليههل مههن ال ههردوات ،وهههذه السههلل يتههولى اءنةليه أننسهههم

ويراف لى ذلف المةهوهرات والحلهى ونبهات ال رم يهة
ةلبها لى هنا وبكميات كبيرا ةداُ .
وأ شاب الصباغة ،والسلنات المعدنيهة و  ،L'arquifouxواألسهلحة ،وال مها الموصهلى،

()1

الم صههود بمصههطلح Comptoirل مإلسسههة تةاريههة اصههة أو عامههة يههتم قامتههها فههى الههب د األةنبيههة؛

لترعى المصالح التةارية ألر،ابها ) – (Dict. Hachette, Encyclopédique, p. 408المترةم.
-149 -

والم ههرات ،وكههل أن هواع المنسههوةات ال طنيههة ،و اصههة المةلوبههة بكميههات كبي هرا مههن الهنههد،
وكذا الصن

الةديد من الشي ن المصنوعة على طري ة صناعة الشي ن الكشمير التى

من ةراي سعرها الر يح يتم بيعها بالتة ئة وبسههولة ةهدا؛ لتسهت دم فهى ننه

المعتادا.

وقد يبدو من اءنصاف اءعت اد ب ن رواج هذه البرائل يمكن أن يتح
سههيطرا علههى البحههر المتوس ه ي ن ه فيههها العلههم اءنةلي ه

األغهراض
فى أل

علههى مههتن السههنن أو فههى فت هرا

يسههودها السه م العههام .بيههد أن تةارتنهها (النرنسههية) فههى مكانههها أن تبه نأيرتههها اءنةلي يههة

فههى ةنههى العوائههد بالنعههل مههن مصههر ،ذا مهها اتةهنهها لههى اسههتيراد المهواد ال ههام األوليههة التههى
تتطل ههب؛ ألة ههل ت ن ههيض قيمته هها النعلي ههة ،عم ههل تس هههي ت كبيه هرا ف ههى وس ههائل الن ههل ،وأيح
نتسامح مل ايرتناع الكبير فهى نن هات النولهون وتكهالي

الت مينهات علهى سهلل مثهل الحديهد

والرصههاح وال صههدير والسههلنات المعدنيههة؛ وكههذلف يمكههن لكههل السههلل األ ههر ال ابلههة للن ههل

بر مثل األسلحة وأقمشة الةو الرقي ة واألقمشة المطر ا ،يمكهن لههذه المنتةهات منهذ اعن
ا
أن تنمى منافسة مر،حة .وثمة سلل معينة بين تلهف المنتةهات تتطلهب بالرهرورا أن نعمهل

على ت ان صناعتها.

ويشههتد الطلههب عل ههى صههناعة الس ههاعات اءنةلي يههة أكثههر م ههن نأيرتههها النرنس ههية؛

وذله ههف بسه ههبب متانه ههة صه ههناعتها .والسه ههاعات الته ههى كانه ههت تةلبهه هها فرنسه هها له ههى مصه ههر فه ههى
المارههى ،صههار ي ه تى اعن ة ه ي كبيههر منههها مههن مصههانل ةني ه  ،وكانههت هههذه المصههانل

مر ه ههطرا ل ه ههى أن تش ه ههيد بس ه ههمعة بع ه ههض المص ه ههنوعات اءنةلي ي ه ههة ،مث ه ههل بري ه ههور Prior

وم ههاركنت

 Markwickالل ههذين اس ههتعا ار منه هها ايس ههم ألة ههل تس هههيل حرك ههة البيه هل؛ ولك ههن

بواحدا من ال هدع التهى تنهوأ التصهور لةه وا لهى الت ليهد الهذ ينهتج نوعيهات ائنهة تحهاكى

صههناعة السههاعات المنتةههة فههى ةني ه
و،درةة ما من ايهتمام بلىوا نن

وفرنسهها؛ حيههث اقتههب

اءنةلي ه تناصههيل الصههنعة،

مستو اءت ان التى تعطى الث ة فى أعمال منافسيهم.

وكذلف ناد ار ما رأينا فى تةارا الساعات بهب د المشهرأ سهاعات أ هر مهن ةنيه

وفرنسا من النوع ردئ الصنعة ومن نض ال يمة والذ ُيباع بالحد ْستة.
ولههن يمكننهها التههذرع ب ليههل مههن التشههةيل فههى السههعر الههذ يمكههن أن نبيههل ب ه هههذه
الساعات؛ فالصناعة اءنةلي ية البسيطة له قبريورق ولا رين تباع برع

النرنسية من نن

النوعل واذن لي

أمامنا سو تحسين الصنعة.
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حةم المبيعات

ويش ههكو الن هها

هن هها ،من ههذ بر ههل س ههنوات ،م ههن أقمش ههة الة ههو النرنس ههى .ول ههم تع ههد

المص ههنوعات تحأ ههى ب ههنن

ايهتم ههام ال ههذ كان ههت عليه ه ف ههى المار ههى،

()1

ف ط ههل ال م هها

ليسههت متسههاوية (فعههدم اينتأههام الرههئيل الههذ ي يبههدو وارههحا فههى عيههون تههاةر التة ئههة،

يتههرف أث ه ار عمي هها فههى بلههد تعههد في ه العههادات ال ديمههة ،فههى مةملههها ،بمثابههة ال هوانين الوحيههدا
ي تتماثهل مهل نوعيهة النسهيج ننسه الهذ بهدأت

التى يعرفونها) ووس ونهاية قطل ال مها
ِ
بل ال ما األ رأ بالماي ين د لون .
ب ؛ وعند ك
ويشه ههكو النه هها كه ههذلف مه ههن األقمشه ههة الحريريه ههة الته ههى تنتةهه هها المصه ههانل النرنسه ههية
واءيطالية ،فهى ليست من نن

المعدنية تن صها الص بة.

النوع وي بنن

درةة ال نة ،وصناعة الحديد وال هردوات

 -6ن نةلته ه ار وألماني هها هم هها األمت ههان الوحي ههدتان اللت ههان بإمكانهم هها ،ه ه ل فته هرا الح ههرب،
منافس ههة فرنس هها ف ههى اس ههتيراد مه ها تحتاةه ه ص ههناعتها م ههن مص ههر ،غي ههر أن ص ههناعتهما
وتةارتهمهها سههوف تكنههان عههن حه ار السههب علينهها (النههاتج عههن تعطههل نشههاطنا) حينمهها

تستعيد طرأ الن ل ورعها الطبيع الحر اعمن.

()2

ولن يوةد بعد ذلف سهو بعهض

المنتةههات التههى سن شههى مههن منافسههتهم لنهها .وهههذه المنتةههات هههىل ال ههردوات المعدنيههة

الصلبة ،وأقمشة الموسيلينى ،والهندية

()3

وأقمشهة الةهو المسهماه مهاهوت ،Mahouts

فهههذه السههلل قههد شههاع اسههته كها ةههدا مههن ةهراي دقههة صههناعتها وت إلمههها مههل النصههول
المعتدلة والحارا؛ أما الماهوت النرنسى الذ لم يعد هناف ما هو أقل من رواةا ،فلن
يرتن ههل س ههعره ،ف ههى الوق ههت الحار ههر عل ههى ك ههل ح ههال ،ل ههى مس ههتو نأيه هره اءنةليه ه

صهحناعنا أن يتمسههكوا بالحههل الوسه الههذ
واأللمههانى؛ واذن سي ترههى هههذا الورههل مههن ُ
ير ههمن م ههل ت ههوفير الة ههودا والش ههكل األفر ههل الم ب ههول لمس ههتو ص ههناعة أقمش ههتنا م ههن
الةو  ،يرمن الحصول على المواد ال ام ب قل تكلنة ممكنة وب قل أةرا للعمالة ،مما

يس ههمح بإمه ههداد بل ههدان المشه ههرأ به ههنن

الة ههودا والمعه ههديت الس ههعرية ،واذا كه ههان ممكنه هها

بشروط أفرل من منافسينا.
( )1ب هيحن أندري ه ريمههون بالنعههل أن المنسههوةات النرنسههية كانههت تنههوأ غيرههها مههن المنسههوةات ال هواردا مههن
أوروبهها ،وأنههها مثلههت أكثههر مههن  %60مههن ةمههالى واردات مصههر مههن أوروبهها بطههول ال ههرن الثههامن عشههر.
لم يد من التناصيل انأرل أندرية ريمونل المرةل الساب  ،ج ،1ح ح  – 326 ،324المترةم.
( )2الم صههود هنهها الطههرأ البحريههة تحديههدا؛ حيههث كانههت بريطانيهها فههى أههل الحصههار ال ههار الههذ فرر ه
نابوليون رد مصالحها التةارية ومصالح حلنائها ،قد فررت فى الم ابل حصا ار بحريا على كل السهنن
النرنسية طوال سنوات الحرب وحتى س وط نابوليون فى سنة 1815 -14م – المترةم.
( )3الهنديهة Les Indiennesل ههى نهوع مههن النسهيج ال طنههى المطحبهل والمشههةر الهذ كههان يصهنل أصه
فى الهند ،راةل هذا التعري فىل – Dictionnaire(Micro Robert, 1980, p. 557المترةم.
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 -7وتشههير ال ائمههة الملح ههة طههى هههذا الت ريههر لههى كههل الم هواد األوليههة التههى تشههكل تةههارا
ال هواردات والصههادرات لمصههر ،ومههن

لههها يمكههن بسهههولة تميي ه مهها يتناسههب بصههورا

أفرل للتةارا والصناعة ولعمالنا النرنسيين.
 -8أمهها طههرأ ن ههل البرههائل األكثههر أمنهها واألكثههر سهههولة والتههى يمكههن أن تةنبنهها ،ب ههدر
اءمكان ،م اطر البحر ،نما تتمثل فى طري ى سالونيف واستانبول.

 -9وتههم رصههد أسههعار السههلل ايسههتعمارية  Des Denrées Colonialesالتههى تحأههى
ببعض الرواج فى مصر وذلف استنادا لى ال ائمة الملح ة طي .

وليسههمح لههى سههيادتكم ،فيمهها يتعله ب هوائم الم حههة والتةههارا ،به ن اسههتند علههى هههذه
ك
ال وائم التى سهوف تُرسهل ليه مهن ه ل قناصهل ة لته الم يمهين فهى مهوانئ ههذه الةههة.
أكون من تلف ال وائم قائمهة واحهدا دقي هة ،ومها
على أن ح
ومل ذلف سيكون من الصعب ةدا ح

يش هرفنى أن أوافههيكم ب ه ي يعههدو قائمههة عامههة  Tableau generalحههول بلههد تُطههرح في ه
دواويههن الةمههارف للمسههت ةرين ال صوص هيين( des Particuliers )1الههذين يعملههون دائمهها
علههى

نههاي د ههولهم الح ي ههة منههها ،بلههد تسههتطيل باسههت دام المههال تمريههر كههل ش ه ي مههن

البرائل بالتهريب ،بلهد يحهدث فيه التهريهب بهدون أ فائهدا ،لكهن بههدف واحهد ههو المهدارا
على اتساع عمليات ؛ لئ يتعرض ل هانات فى مثل هذا البلد .وفى الوقت الحارر وفهى

المست بل ،سيكون من الصعب تماما الحصول على قوائم التةارا ،وما يمكننا ةمعه منهها
بشههكل واقعههى يههتم بههالت مين .وع ه وا علههى ذلههف ،فههإن كميههة السههلل التههى يصههدرها دي هوان

ةمرف ال اهرا يةر استه كها فى أقاليم مصر السنلى؛ وكمية السهلل التهى تةهاو ت ذلهف
ي تصل لى هنا ،وي يوةد بيانات ممكنة سو ما بدا ل الموانئ ننسها والتى من

لها

يمكههن عمههل هههذه ال هوائم اسههتنادا لههى معلومههات مإلكههدا نوعهها مهها .وبههالرغم مههن كههل ذلههف لههن
أتوق

عن اينشىال باست صاي المعلومات التى يمكن أن تشبل رغبتى فى أداي الواةبات

المنوطة بوأينتى وكذلف تةعلنى استح ايستحسان العام من سيادتكم.
ويشرفنى أن أكون ...لخ
()1

دروفتى

أطل ه علههيهم الةبرتههى اصههط حا قالمت ايههدونق؛ ألن محمههد علههى ،بعههد أن رههم لص ه حيات ي هرادات

ةمارف اءسكندرية ودمياط ورشيد فى سنة ( ،)1806قام بطرحها للم ايدا السهنوية ،والتهى أبهد الةبرتهى
اندهاشه مههن نةههاح محمههد علههى فههى يههادا الته ام الةمههرف مههن  320كههي

لههى  1500كههي

! (فههى سههنة

1227هه1812/م) .ولعل مبدأ قالم ايداق فهى الته ام الةمهارف المطهروح لألفهراد ههو مبعهث ان عهاج دروفتهى
من ةهراي التىييهرات التهى يصهعب عليه رصهدها فهى د هول األفهراد الهذين وقهل علهيهم الته ام تلهف الةمهارف

(راةل الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح ح  - )252 – 251 ،33المترةم.
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تقارير سنة 1811
 - 52سان مارسيل إىل دوق دوكادور
موجز – قوائم الم حة والتةارا – السنن ال ادمة من تريستا – تةارا الحبوب – انشىال
محمد على من اعن فصاعدا بتطوير تةارا مصر – مشروعات الكبر لألعمال

العمومية – يارت ل سكندرية – استمرار سوي تصرفات السيد بطروتشى – اعت ام الباشا
بناي قصر باءسكندرية – يادا الررائب – استعدادات رد الوهابيين – رسوم مرتنعة

على كل السلل – الوهابيون دا ل اليمن.

اءسكندرية ،فى  7يناير 1811

السيد المحترم،
أرسل لى سهيادتكم قهوائم الم حهة وقهوائم تةهارا الهوارد والصهادر ،وذلهف منهذ األول
مههن أكتههو،ر وحتههى يههوم  31ديسههمبر .ل ههد حصههلت بصههعوبة بالىههة علههى وثههائ رههرورية
لعمل تلف ال وائم؛ فإدارا الةمرف حذرا للىاية ،واألتراف متحر ون وي يمكن الحصول على
المعلومههات ي نيههة ،ومههل ذلههف فههإن ةراياتههى فههى الت صههى قههد ات ههذت منهةهها ي ر،نهها مههن
الح ي ة.
ولم يأهر بهذا الميناي (اءسكندرية) بعد أ سنينة م ودا بتر يح ،سو سهنينة
واحههدا تسههمى قيسههابينق  ،La Sabineالتههى بههدأ قبطانههها المههدعو فههانوفيت Ivanovich
رحلت مهن تريسهتا  Triesteفهى شههر سهبتمبر ،وكهان معه تر يصها مهن السهيد لهو مارشهال
مارمونههت  S. E. Mgr Le Maréchal Marmontوكههان علههى مههتن هههذه السههنينة مههن
تريسههتا وكههي الش ههحنل المههدعو السههيد فتش ههتيج  Vechtigوالس هيد باس ههكوتينى .Pascotini
وكانت السنينة مشحونة تماما بكل أنواع البرهائل األلمانيهة .وتوةههت السهنينة لهى مالطهة
ومنههها مرههت لههى مينههاي اءسههكندرية ،وبعههد برههعة أيههام مههن تنريههغ شههحنتها ،قههام ال بطههان
ببيل سنينت لمحمد على باشا ال اهرا ،وذلف بمبلغ  2050قرشا.
ن سههنينة قالبريةانتههانق

()1

المسههماه قاني ه ق  ،Enéeوالتههى ي ودههها ال بطههان سههلناتور

بياره ه  Salvator Bayadaوالعامل ههة لحس ههاب وكي ههل الش ههحن ارة ههو ان اءس ههك فونى

()2

( )1البريةانتههان Brigantinل هههى نههوع مههن السههنن الش هراعية ذات الصههارين وال ل ههوع المرةعههة ،والمهه ودا
بمههدافل يت هراوح عههددها مهها بههين  18و  24مههدفعا والههذ يسههل مههن  88لههى  89رة ه  ،وتعههد مههن السههنن
الحر،ية الصىيرا وال نينة التى كان يست دمها ال راصنة فى العصور الوسهطى ،وتعهرف ههذه السهنينة فهى
اللىههة اءنةلي يههة باسههم  Brigوفههى النرنسههية  Brickو  ،Brigantinويعنههى باءيطاليههةل سههنينة ال رصههان
( .Brigantineلم يد من التناصيل انأرل دروي الن يلىل المرةل الساب  ،ح ( 1ب)) – المترةم.
( )2اءسك فونىل نسبة لى قليم سك فون  Esclavonالواقل فى شب ة يرا م دونيا ،وهو اسم تهاري ى
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 ،raguzin esclavonهذه السنينة ُش ِحنت بالبرائل من ألمانيا التى انطل ت منها لتتوة
لى مالطة ،ومن األ يرا لى ميناي اءسكندرية ،رافعة على متنها العلم اءنةلي .
ومل أن كل سهنن أوروبها أو مالطهة التهى ترسهو فهى ههذه المهوانئ نةلي يهة ،يح أن

معأمها – كما ذكرنا آننا – ملف للنمساويين أو اءسك فونيين.

ويترك كل اينتباه اليوم علهى تةهارا الىه ل فهى مصهر والتهى يتهولى الباشها بيعهها
لى اءنةلي ؛ وتتباين أسعار ال مح هنهال ف هد كهان ُيبهاع فهى البدايهة ب ه  22قرشها (لكهل 21
صهاعا  ))1(Boisseauثههم بيههل ب ه  26قرشهها (بوحههدا و ن  21بواسهو) .بيههد أن هههذا ايرتنههاع
فى سعر ال مح لم يع اءنةلي

عن التعاقد مل الباشا مإل ار باءسكندرية على شهراي مها

يعهادل  420.000صههاعا( .)2واسهت ةر الباشهها أيرهها بعهض السههنن اءنةلي يهة التههى شههحنها
بالحبوب والتى أراد بيعها فى أسبانيا ،ويتل ى لد عودتها فى الح ي ة كل ما هو منيد ل .
ولهم يعههد الباشها ي شههى المماليهف الههذين ترهايلت قههوتهم ،وصهار غيههر منشهىل فههى

هذا الوقت سو ببيل الموارد الىذائية التى تنيض بهها مصهر .وههذه التةهارا ال اصهرا عليه
نما تدر مبالغ هائلة على

ينت ؛ وهو ننس يتطلل بع م شديد لى أن يتوسل فى استيراد

البرائل األورو،ية لمصر ،والتى يريد أن يعمل بننس على ت نهيض سهعرها المرتنهل هنها.

وهو أيرا لدي مشاريل للمننعة (العامة) سواي فى طار اءنشايات العسهكرية أو لمنشهآت
قنهوات الههر الةديهدا التههى يريهد أن يعم ههها .علهى أن منشههآت األكثهر أهميههة نمها تتمثههل فههى
قنهوات سههد معههين ي ههل بههال رب مههن أبههى قيههر ،ذلههف السههد الههذ يمنههل د ههول ميههاه البحههر لههى
البحيرات ،وتةديد ترعة الرحمانية باءسكندرية التى تن ل مهن

لهها البرهائل منهذ حهوالى

 130سنة ،وأهمية هذه الترعة فى أنها تةعل الم حة ممكنة طوال الوقت مهن البحهر لهى
النيههل والعكه  ،وفائههدتها األكبههر فههى أنههها تةنههب م ههاطر البوغهها  .ويشههيد الباشهها منههذ عههام

أسه هوا ار ةدي ههدا س ههوف تش ههكل س ههور المدين ههة وذل ههف ف ههى المك ههان ال ههذ به ه األسه هوار ال ديم ههة

قسا ار انق  Sarrazinsالتى تهدمت .وقد شهيدت ههذه األسهوار الةديهدا علهى غهرار األسهوار
قديم ءس فونيا ،وي ل تحديدا اليوم تحت مسمى قكرواتياق بالبل ان راةلل
 – Dict. Hachette, Encyclopédique, p. 657المترةم.

()1
()2

كل  21صاعا فرنسيا تعادل و ن أردب من ال مح – المترةم.
يش ههير الةبرتهههى فه ههى يومي ههة  2ذ ال عه ههدا1225هه هه 29 /نه ههوفمبر 1810م له ههى أن محمه ههد عل ههى به ههاع

ل نةلي ه قأ يههد مههن مههائتى أل ه

أردبق وذلههف بواقههل  100قههر لههألردب الواحههد .ويعك ه

هههذا نوعهها مههن

الترارب الصهار فهى الت هديرات بهين المصهدرينل فسهان مارسهيل ،دا هل ههذا الت ريهر ننسه  ،سهوف يحهدد
ةم ههالى البي ههل ب ههاألردب ب نه هها  30أله ه

أردب ( ارة ههل الةبرت ههىل المص ههدر الس ههاب  ،ج ،4ح - )202

المترةم.
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التههى بناههها الةن هرال مينههو بههال رب مههن المينههاي الواقههل فههى المنط ههة الكبي هرا .وكههان ثلههث هههذا

السههور قههد تههم نةهها ه ،وهههو مسههتمر فههى بنههاي البههاقى من ه ولههن يسههتىرأ هههذا العمههل سههو
عامين ،ولو أن عدد العمال لم يت ايد.
()1

ولي

لمةيئ لى هذه

ووصل الباشا لى اءسكندرية فى  3ديسمبر المارى.
المدينههة مههن هه ٍ
هدف سههو التةههارا فههى الحبههوب التههى يريههد رفههل أسههعارها ،وءنةهها منشههآت

التةارية ،ومشاريع للمننعة العامة؛ وهو دائما مها يب هى فهى ههذه المدينهة .وقهد رأيته مهرات
عديههدا ،واسههت بلنى اسههت باي متمي ه ا وودودا علههى غ هرار اسههت بال لل ناصههل األ ههر  ،وكنههت

مرط ار لى الحرور لي والى رباط .
ووص ه ههلت فرقاط ه ههة نةلي ي ه ههة وطه ه هراد حر ،ه ههى ل ه ههى اءس ه ههكندرية من ه ههذ فته ه هرا وةيه ه ه ا،

والسنينتان أيرا مثل سهنن التةهار اءنةليه األ هر  ،د لتها لهى المينهاي ال هديم الهذ كهان
الباشا فى الساب  ،يدافل عن رد كل السنن التى ي تحمهل علهى متنهها العلهم التركهى .وي

يتعين تعليل هذا التىيير سو برواج تةارا الحبوب التهى ههى مر،حهة للىايهة لباشها مصهر.

وكههان قائههد هههذه النرقاطههة هههو السههيد فههالةراف  Valgraveابههن اللههورد روسههتوف

Lord

Rostock؛ وقد اةتمل م ار ار بالباشا ،واأل ير يراعى اءنةلي مهن ةهراي وفه مهنهم ،وههو

لهههذا السههبب اتبههل معهههم سياسههة الممههاألا وغههادرت النرقاطههة والبريههف المينههاي ه ل األيههام
األ يهرا السههاب ة ،وذلههف تحههت ح ارسههة عش هرا سههنن نةلي يههة محملههة بههالحبوب المتةهههة لههى

مالطة.

ومر بنا هنا ث ثة رحالة نةلي كانوا قادمين من استانبول .وكان مهن بيهنهم سهيد
ح

ُيههدعى نههورث  ،Northابههن الههو ير ال ههديم المل ههب بهههذا ايسههم؛ وتوةه هوا لههى ال ههاهرا التههى
ينوون قراي فصل الشتاي بها ،ومن هناف يتوةهون لى ال د وسوريا.
ول د فاتنى أن أعلم سيادتكم عن تحي السيد بطروتشى ل نةلي  ،الذ يعمل هنا

بوأينههة ال نصههل العههام للسههويد فهى مصههر .ومههإل ار رفههل علههم السههويد عنههد وصههول النرقاطههة
اءنةلي يههة .واسههتمر هههذا ال نصههل فههى تةارت ه مههل مالطههة .وقههد شههحن سههبل سههنن نةلي يههة

بههالحبوب .هههذا الرةههل ،مههل ذلههف ،كههان يعمههل بههان فتهرا وةههود الةههي

النرنسههى فههى مصههر

بوأينههة المحصههل وأمههين الصههرف بههدائرا أسههيوط ،وقههد ةنههى مههن وراي عمله بهههذه الوأينههة

()1

يحدد الةبرتهى تهاريخ سهنر محمهد علهى مهن ال هاهرا فهى  2ذ ال عهدا 1225ههه 29 /نهوفمبر 1810م؛

وأن قنل راةعا للعاصمة يومية  22ذ الحةة 1225هه 18 /يناير 1811م؛ وهذا يعنى أن قرى ق اربهة
ال مسين يوما باءسكندرية( ،الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح  – )202المترةم.
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ثروا طائلة ..وعند رحيل الةي

حسهاب عهن وأينته ،

(النرنسى) ،و وفا من ت ديم كش

ب ى فى مصر ليعمل فى دمة اءنةلي كوكيل لهم فهى رشهيد .ومنهذ ذلهف الحهين نهراه فهى

ةميل عمليات السياسية ي يأهر سو البىض والكره لألمة النرنسية ،أمثل هذا الرةل أن
يشىل اليوم وأينة قنصل السويد فهى مصهر ،باءرهافة لهى وأينته كوكيهل ل نةليه فهى

رشههيد؛ والتههى يتحصههل بسههببها مههن الحكومههة اءنةلي يههة علههى  12.000قرشهها تركيهها ك ارتههب

سنو فى السنة؟

يومية  14من شهر يناير
صار الباشا يو ع قامت  ،منذ ذلف الحين ،بين ال هاهرا واءسهكندرية ،ولهذلف يعته م
بناي قصر فى ههذه المدينهة علهى هيئهة شهةر التهين وكهذا سهوف يبنهى ثكنهات ل واته  ،سهواي

من المشاا أو ال يالة.

أمهها مشههاريع بال ههاهرا فت ههوم علههى له ام النهها

بههدفل رهرائب كتلههف الرهريبة التههى

المه ف اع هرين لأل اررهى؛ حيهث سهيدفعون 4 ،بوطاقه علهى النهدان الواحهد،
فررها على ُ
والندان فى مصهر يمثهل وحهدا قيها لأل اررهى ال راعيهة ،وكمها ي هال مر،هل الشهكل مهن 20
قصبة  Cannesأو  3724مت ار ،المعادل لوحدا ال يا
المائة بم يا

باري  ،وهذه الرريبة ستدر علي

Arpent

()1

التهى تسهاو  67مهن

يادا هائلة فى د ول .

كههذلف م ههن ب ههين مش ههاريل الباش هها أن يته هابل حمل ههة قههرار ب ههال وات الت ههى سه هيحرها ر ههد

الوهابيين .وكان على أر

يعمههل الباشهها – دونمهها توقه

تلف ال وات ابن الثانى ،الشاب (حوالى  17أو  18سنة) الذ
– علههى ورههع علههى الطريه

لههى وييههة ةههدا .ور،مهها سههيكون

لحملههة قهرار الشهريعة هههدف التبشههير بمبههادئ ديههن النبههى رههد أولئههف المتشههيعين لهههذه الملههة
الذين يريدون تىيير هذه المبادئ ،وذلف بإبعادهم عن العاصمة.

وكم هها أن التة ههارا ص ههارت الي ههوم ب ههين مر ههار،ات الباش هها ،فإنه ه يعم ههل عل ههى نش ههاي

مراكب ةديدا وبعض السنن التةارية وذلف على نن ت .
أل

وينتأر مة ي  30أو  40سنينة نةلي ية من مالطة؛ حيث يتيعن شحنهم به 30
ُ
أردبا من ال مح ،تحصل الباشا بالنعل على قيمتها بواقل  2.400.000فرنف.
ويةر فرض رسوم ةديهدا علهى ةميهل فهروع تةهارا التصهدير لمصهر؛ ولهي

ثمهة

ش ه ي ينوت ه فههى ذلههف حتههى الب سههماط الرههرور للبحههارا نةههده ينههرض علي ه سههتة قههرو
()1

Arpentل قيا

فرنسى للطول ،وقهديما كهان ل يها

األ اررهى ال راعيهة ،وتتبهاين وحهدا قياسه مها بهين

 20لهى  50آر ( Areواعر يعهادل  100مته ار) – Dict. Hachette, Encyclopédique, p. 112.
المترةم.
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رسما على كل قنطار من الب سماط ،والذ لم يكن فى األصل ُيثمن سعره به كثر مهن 14
قرشهها؛ واألر كههذلف وهههو الىلههة الرههرورية ةههدا لههد المسههلمين ،يتههيعن أن ُيههدفل علههى كههل

قنطهار منه مها قيمته  10قههرو  .وههذا ايبته ا المبههالغ فيه تسههبب فههى ارتنهاع أسههعار كههل
السلل.

()1

ِ
ديههدا
ُ
الح ِك
وعلههم مههن ةههده أن الوهههابيين اقتحم هوا مدينههة ُ
هناف على غنيمة ت در بحوالى  12مليون قرشا كبي ار .وال تل بالسي
البعض لم يةدوا لهم من

()2

بههاليمن حيههث اسههتولوا مههن
على أشده حتهى ن

ح ي على بعض السهنن التهى فهرت مهن ةهده لهى سهواكن.

واتة الوهابيون لى ُم ا وبالنعل سيطروا على وعلى ميناي اللحية التى دمروا بهها ،بهروح
التعصههب الههدينى م ه ارع الههبن ،أهههم سههلعة لههد سههكان الههيمن ،ننههى أقههولل بههروح التعصههب

الدينى؛ ألن هإليي المتشيعين لهذه الملة يحرمون تناول هذا المشروب.
ويشرفنى أن أكون ....لخ
سان مارسيل

()1

يعطى الةبرتى صورا موا ية بى ي األسعار ،وابداي ذات اينهدها

مهن المىهايا فهى فهرض المكهو

أو الررائب على بيل السلل (انأرل الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح – )203المترةم.

()2
ديدال ميناي ساحلى باليمن ي هل علهى البحهر األحمهر ،وكهان ُيمثهل حهد أههم الم اركه التةاريهة فهى
الح ِك
ُ
تةارا البحر األحمر والتةارا الشرقية عموما فى ال رن الثامن عشر – المترةم.
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 -53دروفىت إىل الوزير
موجز – الباشا يةر صن ات عديدا فى تةارا ال مح مل اءنةلي ءيةاد موارد –
المناورات مل المماليف والمطالبة بنصيب لهم فى صعيد مصر – محمد على باشا فى

السوي .

ال اهرا ،فى  16يناير 1811
(س ِةلت فى  9يونيو)
ُ
السيد المحترم،
يعود محمد على من رحلت باءسكندرية؛ ويشهف أن سهان مارسهيل سهوف يتشهرف

بالنعل بإحاطة سيادتكم بالتصرف الذ اتبع مل اءنةلي هناف .وقهد د لهت لهى المينهاي
ال ههديم النرقاط ههة اينةلي ي ههة الت ههى ك ههان عل ههى متنه هها قنص ههلهم الةدي ههد ،وك ههذا س ههنينة الطه هراد

الحر،هى الحههار للسههنن التههى ةههايت مههن مالطههة باحثههة عههن المههإلن الىذائيههة .وقههد حصههلوا
علههى تههر يح يسههمح لهههم باسههت

ح كميههات كبي هرا مههن المههإلن الىذائيههة .وهههم فههى كههل

األحهوال يههدفعون عنههها رسههما يبلههغ  50قرشهها تركيهها عههن كههل  25مريةهرام .ن حاةت ه لههى

الن ود لتسديد مرتبات الةنود ،ولبناي أسطول بالبحر األحمر وللحملة التى ُي ال أن يعهدها
لمحار،ة الوهابيين – هى دائما وسيلت فى تبرير ما يدعي بشه ن مبالىته فهى تثمهين سهعر

ال مههح المطلههوب لحكوم هة اسههتانبول .وهههذا الأههرف ننس ه يههدعم أيرهها مهها سههب أن تش هرفت
بكتابته لههى سهيادتكم عههن سياسهة هههذا الباشها .تلههف السياسهة التههى ي تتةهاو حههدود وييته .

وتل ينهها بشههكل مإلقههت ب ه ار منههاده أن الوهههابيين لههن يترك هوا أننسهههم ي رههعون لسياسههة هههذا

الباشهها وذلههف مههن ة هراي ص ه ب الحم ه ت التههى يعههدها رههدهم س هواي هنهها بمصههر أو فههى
سوريا .وبعد اله يمة الساح ة للشري

حمود ،احتهل الوههابيون ه ل شههر نهوفمبر الُلحيهة

ديدا؛ وحصدوا غنائم من هذه المدينة األ يرا التهى يةمهل فيهها أكثهر تةهار الهيمن ثهراي
الح ِك
و ُ
ثههرواتهم الم ههدرا بعش هرا م يههين مههن ال ههرو الكبي هرا ،وهههذا فهها للكميههة الهائلههة مههن الههبن
وبرائل الهند .وت كد أن األمير عثمهان المرهاينى( ،)1الهذ طهاف بهالة يرا العر،يهة فاتحها

( )1وردت فهى الهنح قعثمهان الماديسهىق  Osman El Madisiوصهحتها قعثمهان المرهاينىق وف ها لمها
ورد فههى الةبرتههى .وهههذا الرةههل كههان مصههاه ار للش هري غالههب ،يح أن ه ههرج علي ه وأنرههم لههى الوهههابيين
فكههان أعأههم أع هوانهمل يحههارب وي اتههل ويةمههل قبائههل العر،ههان ويههدعوهم عههدا سههنين ،ويوة ه الس هرايا علههى
الم ههالنين ،وف ههتح م ههدن عدي ههدا ب ههالة يرا العر،ي ههة واش ههتهر أمه هره ،غي ههر أنه ه وق ههل ف ههى نهاي ههة األم ههر أس ههي ار،
وأحرههروه لههى الش هري غالههب الههذ أرسههل لههى مصههر مكههب بالحديههد ،ومنههها أرسههل لههى دار السههلطنة.
وكهان األميههر مسهعود قائههد الحركهة الوهابيههة قههد حهاول افتههداي المرهاينى بمائههة أله فرانسههة ي أن عرره
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على أر هإليي المةددين ،أن تمكن من أن ُيد ل بينهم ترتيبا ونأاما معينها ،ةهدي ار به ن
ي يم فى تلف الب د أكبر المإلسسات.
وقام البكوات المماليف الذين كانوا قد لة وا لى أسوان ،بحركة استهدفت ايقتهراب

من سنا ،وأرسلوا أيرا مناورها عهنهم لهد الباشها ،ي بهر األ يهر به نهم ي بلهون ايعتهراف
بالباشهها كسههيد علههى الههب د ،بيههد أنهههم يريههدون فههى الم ابههل ،أن يأل هوا فههى صههعيد مصههر؛
مطالبين ياه أن ي طعهم حصة من أرارى الصعيد .وأصر محمهد علهى باشها قه ارره ،علهى

أن ي توا لي يموا بال اهرا ،سامحا لهم ب در من الملكية التى تكنهل لههم المعها  ،وذلهف وف ها
لرتبهم وبما يتناسب كذلف مل الرإلساي اع رين فى ةيش .
ويتوة محمد على

ل برهعة أيهام قليلهة لهى مدينهة السهوي ؛ كيمها يعةهل مهن

األعمال الةارية فى ترسانت الصىيرا التى أقامها بالسوي  ،وألةل أن يشههد نه ال سهنينة
الطراد الحر،ى الحر،ية وعدا سنن أ ر من أسطول .

()1

ولى الشرف أن أكون ....لخ
دروفتى

ةاي مت ار؛ حيث كانت السنن قد أقلت لى استانبول( .الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح ح 285
–  – )287المترةم.

()1

يحدد الةبرتى عدد السنن التى أن لها محمد علهى فهى البحهر األحمهر ب مسهة سهنن ،و،هيحن أنه أرسهلها

لههى ةهههة الههيمن قلي بر هوا علههى مهها يةدون ه مههن الم اركههب هنههافق (الةبرتههىل المصههدر السههاب  ،ج ،4ح
 – )206المترةم.
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 -54الوزير إىل دروفىت
موجز – توةي الشكر على ت ويده بالمعلومات – فرمانات الباب العالى بحأر تصدير
ال مح من مصر.

باري  ،فى  4فبراير .1811
هى
أحيطههف علمهها ،أيههها السههيد به ننى تل يههت ال طابههات التههى شهرفنى أن كتبتموههها له ح
والتى حملت األرقام من  4لى ال طاب رقم .14
وترههمن ط ههابكم رقههم  6الش هههادتين اللتههين س ههب أن طههالبتكم بهم هها فههى ط ههابى

المههإلر فههى  23مههن شهههر ديسههمبر ،وقههد أرسههلتهما لههى ورثههة الةنهرالين دسههتان Destaing

وفولتريي .Faultrier

و طاب السيد المبةل األب باأل اررهى الم دسهة  Pére de terre Sainteالمشهار

لي فى رسالتكم رقم  7لم نةده مرف ا بهذه الرسالة.

واتوةه لههيكم بالشههكر علههى التناصههيل الشههاملة التههى ةههايت مترههمنة فههى برقيههاتكم

ال اصة بالعمليات العسهكرية لمحمهد علهى والمعهارف التهى شهحنها علهى المماليهف فهى صهعيد
مصر ،وح

دب بين الكثيرين من البكوات
فيها نتائج مهمة .وأحسب أن اءنش اأ الذ
ح

المماليهف التههابعين لبيههت األلنههى والهذين رههعوا بعههد ذلههف لهههذا الباشها قههد دمههرهم ،كمهها دمههر
هههذا اءنشههاأ مشههاريل احههت ل اءنةلي ه للههب د .وهههذا الأههرف م ئههم بدرةههة ي ي ههالةنى

الشف ق

نكم ستستنيدون ببراعة فى أن تورحوا لمحمهد علهى الدسهائ

السهرية ووةههات

نأههر أعههدائنا .ويمكنههف أن تعرفنههى مههن ناحيههة أ ههر فههى أ فت هرا محههددا سههوف ي ههوم هههذا
الباشا بتننيذ فرمانات الباب العالى التى ت مره بسرعة توةي قوات لى محار،ة الوهابيين.

وأحاطنى السيد سان مارسيل علما ب ن محمد على باشا تل هى فرمانهات تحهرم مهن

ةديد أن يصدر من موانئ مصر كل أنهواع المهإلن الىذائيهة ألوروبها أو الىهرب ،وأن البهاب
العههالى ات ههذ احتياطههات معينههة لل ههبض علههى كههل السههنن الم النههة ألوامههر السههلطنة والتههى

تش طري ها فهى البحهر محملهة بهالحبوب .ويتعهين أن يهإلد ههذا اءةهراي ،بصهنة اصهة،

ل ههى توةي ه ه ر ه هر،ة لتةه ههارا اءنةليه ه التهههى ي تتوق ه ه ع ههن تص ههدير ش ههحنات ال م ههح مهههن
اءسكندرية لى مالطة ،وسوف يكون من المناسهب ،وب هدر مها يمكهن ايعتمهاد علهيكم ،أيح
تته ههاونوا ف ههى فع ههل شه ه ي ر ههرور لمناوئ ههة الدس ههائ
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(اءنةلي ي ههة) الت ههى ي يكن ههون ع ههن

توأينها لد الباشا لكهى يةعلهوه يهتملح مهن تننيهذ حأهر البهاب العهالى .واننهى اعتمهد فهى
هذا الصدد على الحما

والنشاط المتوفر لديكم فى ةميل األوقات والذ تإلكده البراهين.

هى ،و،درةههة كبيهرا مههن
واسههتم ار ار لةهههودكم ،أرةههو أن تههداوم علههى كتابههة الت ههارير له ح
الدقة ،حول كل األحداث التى تبدو لكم ةديرا ببعض ايهتمام ،ويسهيما كهل مها يمكهن أن
يكون مهما لل دمة ولوةهات نأر ة لت .

ولت بلوا أيها السيد [ التحية والت دير ] ...لخ
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 -55الوزير إىل سان مارسيل
موجز – توةي الشكر على ت ويده بالمعلومات – فرمانات ةديدا صادرا من الباب
العالى رد استيراد الحبوب – مس لة الت ار يح.
باري  ،فى  4فبراير .1811

لى فى يوم  20مهن شههر يونيهو ،و 7
تل يت ،أيها السيد ،ال طابات التى كتبتها ح
و  21يوليو و  24أغسط و 11م  14أكتو،ر المارى ،والتهى ةهايت تحهت أرقهام ،66
71 ،70 ،68 ،67و 72؛ أما الرسالتان الحاملتان لرقمى  65و  69فلم يص ِن ،ويتعين
أن تكترثوا بموافاتى بنس ة منهما.
اشكركم على تحهر الدقهة فهى

بهار بعهدد السهنن والم اركهب التهى تتهابل وصهولها

ل ههى اءس ههكندرية ،ونوعي ههة البر ههائل الت ههى كان ههت تحمله هها ،ونوعي ههة الش ههحنات الت ههى تم ههت

الم ايرههة بههها والتههى بالنسههبة ل نةليه كانههت ةميعهها مههن سههلعة ال مههح المحههدد رسههال لههى

لى بصورا منتأمة تماما حول كل التحركات
مالطة .وأود أن تداوموا على كتابة الت ارير ح
الةاريههة دا ههل المينههاي الههذ ت يمههون به  ،وحههول كههل اية هرايات التههى اتُ ه ِهذت هنههاف بش ه ن
تننيذ فرمان الباب العالى الةديدا التى تنح على تحريم تصهدير مهوانئ مصهر لكهل أنهواع

المههإلمن الىذائيههة والحبههوب ألوروبهها أو الىههرب؛ وأن تمههدونى بكههل التناصههيل ال اصههة التههى

قمتم بإد الها فى الت ارير ،وذلف حول ما يتعل بالحالة النعلية للتةارا عموما فى مصر،

وهى تناصيل تبدو لى مررية ،بما في الكناية ،للتعليمات التى وةهتها ليكم فى طهابى
ك
ح
المإلر يهوم  23مهن شههر يونيهو .وأناشهدكم به ي يىهرب عهن بهالكم الترتيبهات التهى ترهمنها
طابى ،وأن توافونى فهى المسهت بل بالمعلومهات األكثهر تنصهي حهول كهل الن هاط التهى تهم

بحثههها مههن تلههف الترتيبههات ،وأن تمههدونى ،فيمهها يتعله بتصههاريح السههنن ،بالم حأههات التههى

ط هونى علمهها بههها .وفر ه عههن ذلههف اعتمههد
أثههارت انتبههاهى ،والتههى أسههعدنى للىايههة نكههم أح ك
لى ال وائم التى طلبتهها مهنكم فهى ال طهاب ننسه  ،وذلهف حالمها
على همتكم فى أن تمرروا ح
تت ودون بالوثائ الررورية لتحريرها.

هى وبشههكل دقي ه كههل اعراي والمعلومههات
وأوصههيكم مههن ناحيههة أ ههر أن ترسههلوا له ح
ايست بارية التى ترون أنها ةديرا بلنت نأر الحكومة .ويشرفنى أن أن ل ليكم التحية.
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 -56سان مارسيل إىل دوق دو كادور
موجز – شهادات المصدر
السيد المحترم،
هى ،وهههى
تل يههت ،ةملههة واحههدا ،ال طابههات التههى ش هرفنى سههيادتكم ب ه ن كتبتموههها له ح

المإلر ة فى  16يوليو 22 ،و  30أغسط  ،و  27سبتمبر من العام المارى.
وتةد سيادتكم طى هذه المراسلة قائمة بشهادات المصدر التى سلمتها

ل عام

1810م .وال ائمههة سههوف تورههح أنه منههذ تههاريخ طههاب سههيادتكم المتعل ه بهههذا المورههوع
(وهو ال طاب الذ لم أتل اه سو فى يوم  2من هذا الشهر) فإن العديد مهن السهنن التهى
والة ائهر وسهالونيف كانهت حاملهة لشههادات

رحلت من هنا باءسكندرية متوةهة لى تهون
المصدر التى تهاريخ تحريهر لهها ت ٍ
هى
هال لألوامهر الصهادرا مهن ة لته  .أيرها ي يتعهين عل ح
أن أترف سيادتكم بىير عل ٍم فيما ي ح السنينة التى سلمتها مإل ار شههادا المصهدر والتهى
ةههر شههحنها بسهههولة بملههح النطههرون وكههان مسههار توةهههها لههى الة ائههر ومارسههيليا ،هههذه
السههنينة التههى حملههت فههى الة ائههر اسههم ف .د .كههوهين ب هاعري

V. D. Cohen Baïriq

كانت بتاريخ  4يناير المارى .ولكن من اعن فصاعدا سوف ات يد باألوامر التهى تل يتهها
بحيث ي أسلم شهادات المصدر سو للسنن المتوةهة لمهوانئ فرنسها .بيهد أن سهيادتكم لهم
يحدد لى فيما ذا كان بإمكانى تسليم هذه الشهادات للسنن المتوةهة لى تريستا أم ي.
ولههم يأهههر علههم ال ههد

مرفوعهها علههى السههنن هنهها ،وذلههف منههذ قمههت فههى شهههر مههايو

مههن عههام 1808م ،بمصههادرا البرههائل اءنةلي يههة التههى كانههت مشههحونة علههى سههنينة حاملههة

لهذا العلم.

وله ههي

له ههدينا هنه هها باءسه ههكندرية أ

م ه هواطن ليه ههر Illyrien

()1

وثمه ههة أش ه ه اح

ي يمون فى الميناي بشكل مناةئ ،ويد لون تحت حماية قنصل النمسا الهذ يحتمهون به ،

()1

اءليري ههون Illyriensل ه ههم مواطن ههو أق ههاليم ليري هها الت ههى أل ههت تابع ههة لحكوم ههة اءمبراطوري ههة النرنس ههية

(النابوليونيههة) مههن عههام 1809م لههى 1815م ،ولههذا اعتبههرهم سههان مارسههيل رعايهها فرنسههيين وبعههد سهه وط

نابوليون استعادت النمسا أقاليم ليريا ،وذلف وف ا لمعاهدا فيينا  ،1815على أن اءليريين أقاموا ألننسههم

مملكههة ليريهها بههين عههامى 1816م و 1849م والتههى لههن ت ههرج لههى الوةههود ح ي ههة قبههل أن تصههير أقاليمههها
تابعة للنمسا (راةلل ) – Encyclopédique, Dict. Hachette, p. 935المترةم.
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كههذلف ثمههة سههبعة مههن م هواطن الة ه ر وآ ههرون مههن دالماشههيا،

اءنةلي ية

()1

يعملههون لحسههاب التةههارا

مل الح احترامى ....لخ
سان مارسيل

()1

دالماشههيال قلههيم ي ههل علههى السههاحل األدريههاتيكى وكههان يحأههى بحمايههة البندقيههة ،علههى أن ه صههار تابعهها

للنمسا بعهد معاههدا كهامبوفورميو الشههيرا ،ثهم رهم نهابوليون ءمبراطوريته بهين عهامى  1809و ،1814

ومن هنا ننهم اهتمام ال نصل النرنسى سان مارسيل بمواطنى دالماشيا الذين صاروا بعهد سه وط نهابوليون
تابعين للنمسا( .راةلل  – )Encyclopédique, Dict. Hachette, p. 935المترةم.
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 -57دروفىت إىل الوزير
موجز  -محمد على فى السوي

– رسالة مشبوهة من المماليف – قتل المماليف فى

األول من مار  – 1811نكبة المماليف تولد ُذ ْع ار بين الموالين ل نةلي – اءنةلي
ي ل ون من تسليح محمد على فى البحر األحمر.
ال اهرا ،فى  4مار 1811
(س ِةلت فى  3من سبتمبر)
ُ

السيد المحترم،

تشرفت أن أعلنت لسيادتكم ،فى ت رير الصادر بتاريخ  16من شهر يناير ،به ن

محمد على يستعد للتوة لى السوي  .وقد عاد من هناف بعد برعة أيام وكانهت عودته
بالتحديد يوم  24فبراير.

()1

وكمها قيهل أنه

ه ل غيبته (عهن ال هاهرا) تهم اعته ارض رسهائل

ويعت هد به نهم (أ
ةعلت يتشكف فهى سهلوف البكهوات والمماليهف الم يمهين فهى ههذه المدينهةُ ،
اءنةليه ه ) ت ارس ههلوا معه ههم بص ههعيد مص ههر؛ وذل ههف بواس ههطة ه ههإليي م ههل س ههليمان باش هها ح ههاكم
سوريا ،الذ لي

على ع قة ةيدا مل محمد على .ذلف هو السبب الذ قاده لى ات هاذ

ق هرار اسههتثنائى ،وح ي ههة قههام ،فههى األول مههن هههذا الشهههر ،بههدعوتهم بحةههة عمههل احتن ههال
بمناسبة تعيين طوسون باشا قائدا للةي

المكل

بالمرى لى محار،ة الوهابيين ،وما ن

تةمههل العههدد األكبههر مههن البك هوات والكشههاف والمماليههف دا ههل ال لعههة ،حتههى أُعطِيههت شههارا

بىل ه أب هواب ال لعههةُ ،لينههاةئهم المشههاا المكههونين فههى معأمهههم مههن الةنههد األرنههاإلط الههذين
هاةموهم ودمروهم ،دون أن يمكنوهم من بداي أقل م اومة .ولم يتسن ألحد من المماليهف
الذين صعدوا ( لى ال لعة) النةاا من هذه المذبحة؛ وأولئف الهذين ب هوا بالمدينهة تمهت بهادا

الةه ي األكبههر مههنهم دا ههل بيههوتهم التههى تعررههت للنهههب .ومنههذ عشههية هههذه الحادثههة أ ههذت

األوامههر تُرسههل لههى ةميههل ال ههادا العسههكريين باألقههاليم بههال بض علههى كههل المماليههف الههذين
تشتتوا فى م اطعاتهم الرينية.
وكان يبد أن يترتب على هذا الحدث بالررورا بعض النورى؛ وتعرض العديهد

مه ههن بيه ههوت المماليه ههف للنهه ههب ،وأصه ههبح ُي شه ههى مه ههن اعثه ههار بعيه ههدا المه ههد واألكثه ههر شه ههإلما
()1

يسةل الةبرتى تاريخ عودت فى يومية  2صنر 1226هه/المواف  26فبراير1811م ،وتبهدو دقته فهى

تحديده للساعة التى وصل فيها (السادسة مساي) ( .ارةهل الةبرتهىل المصهدر السهاب  ،ج ،4ح– )206
المترةم.
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المتوقع ههة ،بي ههد أنه ه بنر ههل النش ههاط ال ههذ أأهه هره الباش هها بحرصه ه عل ههى رس ههال ال ههدوريات
العسههكرية والح ه ار

فههى كههل مكههان؛ حيههث كههان وةههودهم رههروريا ،وبنرههل قيام ه بننس ه

بالمرور بةميل الشوارع على أر

فرقة من قوات  ،قاطعا أر

حوالى عشرين من النهابين

دون أن ُيسههتثن مههن ذلههف اثنههين مههن الح ه ار ،
()2
وي هدر
واستعادت الطم نينة بشكل كامل ،تماما مثلما كان علي الحال قبل مساي أمه ُ .
عدد من أُِبِيدوا فهى ههذه المذبحهة النأيعهة به كثر مهن  500مملوكها ،مهن بيهنهم  25أميه ار و
()1

أصههبح أمههن السههكان بعيههدا عههن أن ُيهههدد،

 60كاشنا ،وت شى كلية ت ريبا أتباع بيت األلنى.

()3

ن ه ههذه الحادثه ههة الته ههى أذهلهههت كه ههل النه هها

وأثه ههارت ذع ههر أع ههداي الباشههها ،أف هههدت

اءنةليه ه ال لي ههل م ههن المه هوالين له هها مم ههن أب ه هوا عل ههيهم ف ههى مص ههر ،وال ههذين ك ههان بإمك ههانهم

ايعتماد عليهم فيما يط أر فى المست بل .و،دوا يسبرون نواياه؛ ألنهم منذ فترا وهم يحيكون
كههل دسائسهههم مههن أةههل كسههب الحاشههية المحيطههة ب ه  ،وذلههف ب صههد اسههتمالت فيمهها ي ههدم
مصالحهم.

ويبدو لى أن وةهات نأرهم اعن تميل لى التعريض ب لد الباب العالى؛ كيما

تةع ههل ه ههذا البل ههد ف ههى حال ههة م ههن اءر ههطراب والتبعي ههة الت ههى تمك ههنهم م ههن اةت ههذاب بع ههض

الةماعههات المواليههة .وهههم ي ينأههرون مههل ذلههف بعههين هادئههة لههى حركههة تسههليح محمههد علههى
فى البحر األحمهر .وت كهدت مهن أنههم عررهوا عليه فهى م ابهل توقنه عهن تسهليح أسهطول

أن يمدون بمراكب ن ل ت دم فهى ن هل قواته العسهكرية رهد الوههابيين ،لكهن الباشها رفهض
كل ذلف.
ويشرفنى أن أكون .....لخ

()1

دروفتى

أشار الةبرتى لى أن أحهد ههذين الش صهين كهان تركيها واع هر قبلهدياق ،وأن محمهد علهى أمهر ب تلهمها

ألنهمهها أص هرفا فههى نهههب بيههوت العامههة ،وقطعههت رإلوسهههما عنههد بههاب ال ههرأ ( .ارةههل الةبرتههىل المصههدر
ننس  ،ج ،4ح – )120المترةم.

()2

يإلكد الةبرتى هذه النتيةهة ب وله ل قولهوي نه ول الباشها وابنه فهى صهبح ذلهف اليهوم ،لنههب العسهكر ب يهة

()3

مملههوف مههن األمهراي واألةنههاد والكشههاف والمماليههف،

المدينة ،وحصل منهم غاية الرررق( .الةبرتىل نن

ي ههدر الةبرتههى ال تلههى فههى المذبحههة به كثر مههن أله

الة ي الصنحة) – المترةم.

و،يحن أيرا أن بيت األلنى تم تصنيت فى هذه الحادثة باستثناي قأحمد بيهف وج عديلهة ههانم بنهت بهراهيم
بيف الكبيرق ألن كان غائبا بناحية بو

( حد قر بنهى سهوي ) ول حمها بلىته الحادثهة ،توةه سهريعا لهى

األم هراي ال بههالى ،ولبس هوا ةميعهها الس هواد ح نهها علههى أويدهههم وا هوانهم و شداشههينهم ( ارةههل الةبرتههىل نن ه
المصدر ،ج ،4ح  – )213 ،212المترةم.
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 -58سان مارسيل إىل الوزير
موجز -حول مذبحة المماليف – تناصيل أ ر .
سكندرية مصر فى  6مار 1811
(س ِةلت فى  20يوليو)
ُ

السيد المحترم،

أحي سيادتكم علما بالحادثة الم ساوية للىاية التهى وقعهت بال هاهرا فهى األول مهن

ه ههذا الش هههر .فالباش هها بعملي ههة ر ههب ُم ْح َكم ههة أب ههاد ةمي ههل الممالي ههف ال ههذين ك ههانوا موة ههودين
بعاصمة مصر .وكان قد أعلن أن يحتنل بت ليد ابن باشا على ةده ،و روج معسهكره فهى

موكب كبيرل فحررت ةميل ال وات وكل البكهوات مةتمعهين بال لعهة .ولمها أُعطِيهت شهارا
لى قوات الباشا ،انهالت علهى المماليهف الطل هات فهى وقهت واحهد ،وكهل َم ْهن لهم ي تهل تمهت
وغكلِهَ ت أبواب ال لعة ،ولم يستطل أحد منهم ال ح من الموت .ولم ُيبد الباشا
م حت ُ ،
الكشههاف والمماليههف تع بههوهم بالسههي  .وي ههدر الرههحايا حتههى
رحمههة ب حههدل فكههل البك هوات و ُ
هر ،فههى الوقههت ننسه  ،بنهههب بيههوتهم وايسههتي ي
اعن به كثر مههن أر،عمائههة قتههي  .وأُصه ِهدر أمه ا
عل ه ههى ممتلك ه ههاتهم .ن ه ه ههذه الره ه هر،ة الشه ه هنيعة الت ه ههى س ه ههتت ايد المعلوم ه ههات بشه ه ه ن أس ه ههبابها
وتناصيلها سوف اهتم ،سيد المحترم ،بسرعة ب غكم بهها متهى تهوافرت لهد المعلومهات

بشكل كامل.

مل الح ايحترام ....لخ
سان مارسيل
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 - 59سان مارسيل إىل دوق دوكادور
موجز – مذبحة المماليف بال اهرال العديد من البيوت المنهوبة – بادا المماليف اع رين

بصعيد مصر – تنريغ السنن من المإلن.

سكندرية مصر ،فى  15من مار 1811

(س ِةلت فى  20يوليو)
ُ

السيد المحترم،

ل د ُذِب َح المماليهف فهى ال هاهرا ،وكهان علهى أرسههم شهاهين بهف لينهة األلنهى .وههذا
اله ه عيم الممل ههوكى المه هوالى والم ههتحم ل نةليه ه ك ههان تح ههت قيادته ه العدي ههد م ههن البكه هوات
والكشاف من نن

الةن  .وقوات الباشا التى أ ذت تنهب فى بيوت المماليف أفادت من

ههذه اللحأههة؛ كههى تطههوأ أعيههان المسههلمين واع هرين .وقههام الباشهها ب طههل أر

عشهرين مههن

وي ههدر عههدد البيههوت التههى
هههإليي النهههابين الههذين كههان مههن بيههنهم بعههض الةنههود مههن حرسه ُ .
ُن ِهبت ب كثر من عشرين بيتا ،وت در الىنائم بعشرا م يين من ال رو .
وكان من بين ال تلى  25أمي ار ،و 60كاشنا وأكثر من  400مملوكا عاديا .وكان

الباشا قهد أصهدر أمه ار ،عشهية ههذا الهةهوم ،لهى ةميهل قهادا األقهاليم به ن ي برهوا علهى كهل
المماليف الذين يةدونهم هناف.
ويعت ههد به ه ن الباش هها ل ههم يت ههذ قه هرار ال ر ههاي عل ههيهم يح بع ههد أن وص ههلت

طاب ههات

المماليههف التههى تههم اعت اررههها والتههى كانههت موةهههة لههى بكهوات صههعيد مصههر والههى سههليمان
باشا دمش الذ هو اليوم صهما لمحمهد علهى ،وذلهف منهذ قهام ههذا األ يهر بمهنح يوسه

باشا

()1

سوريا الساب ح اللةوي لي .

ولههم يب ه م هن س ه لة البيههوت المملوكيههة ال ديمههة سههو ب هراهيم بيههف ،وعثمههان بههف

حسن ،وسليم بف ،وموراندةى

()2

 Murandgyالذين كان يتبع العديد من البكوات ،و،ين

آ هرين كههان هنههاف عبههد الههرحمن بههف ومننههو بههف .ويمكههن أن ي يههد عههددهم عههن  500فههرد؛
باشها لهد حكومهة الب ٍ
هاب العهالى ،وُقِبَلهت شهناعة

( )1يشير الةبرتى لهى أن محمهد علهى تشهنل فهى يوسه
وصه ِهد َر بههها فرمههان وصههل لههى ال ههاهرا ع ههب المذبحههة وتحديههدا فههى  23صههنر1226ه هه19/
والههى مصههرُ ،
مار 1811م (راةل الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح – )214المترةم.
()2

وردت هكذا فى نح الرسالة النرنسى ،وصحتها ق سهليم بيهف الهدمرةىق ( ارةهل الةبرتهىل ننسه  ،ج،4

ح – )212المترةم.
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ولكههن لكههونهم اسههتمالوا بعههض الةنههد النههارين وبعههض العبيههد السههود يمكههنهم أن يشههكلوا فرقههة

مهن  1500مملهوف ت ريبها .وعههاد كهل ههإليي البكهوات لهى صهعيد مصهر لههى مها بعهد ةرةهها
والبعض اع ر ب ى ب سوان.
وت ههم تةهيه ه  24أرس هها م ههن البكه هوات الممالي ههف بال ههاهرا ءرس ههالها ل ههى اس ههتانبول.

وع وا على ذلف فإن ال اهرا استعادت اليوم حالة الهدوي التى كانت عليها.
مل الح ايحترام ...لخ
سان مارسيل

فى  17من شهر مارس
اءنةلي

أفرغههت سههنينة تةاريههة تونسههية سههتة آيف قذينههة مههدفل ،قادمههة مههن مالطههة ،أرسههلها
لى باشا ال هاهرا .وقهد وصهل مهن مالطهة اثنهان مهن الرهباط اءنةليه  ،وأحهدهما،

كما ُي ال ،ةاي تحت صنة مندوب لشراي ال مح من مصر من أةل تموين ة يهرا صه لية؛
مر الرابطان بال اهرا؛ كى يتعاقدا مل الباشا على عمل صن ات تةارية قاصرا على
وقد ح

الحبوب.

وعلمههت به ن بهراهيم بههف ،رئههي

وأينت التى عمل بها طوي .

المماليههف الموةههود فههى صههعيد مصههر ،تعههافى مههن

سان مارسيل
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 -60دروفىت إىل الوزير
موجز – محمد على ينسر لدروفتى حاةت لى بيل الحبوب ل نةلي ليإلمن موارده
ال اصة – شيت من احتمالية غ و نةلي

للب د ن هو رفض بيل ال مح – عرر

على فرنسا شروطا أكثر أهمية مما يعرر على اءنةلي – ع قة الباشا بالباب العالى

– دسائ

اءنةلي .

ال اهرا ،فى  27مار 1811
(س ِةلت فى  3سبتمبر)
ُ

السيد المحترم،
سهب

أن تشهرفت بإحاطهة سهيادتكم علمها به ن رهابطا مهن المنورهية العامهة Du

 Commissariat généralبالةي

اءنةليه

بصه لية قهد وصهل لهى هنها (باءسهكندرية)

ُمكلنهها ،كمهها ُي ههال ،بالتنههاوض علههى ش هراي كميههات مههن المههإلن الىذائيههة .ومن هذ وصههول هههذا
الراب رأيت ررورا م ابلة محمد على ،الذ اعت دت أن الواةب ي ترهى أن أوةه ليه

عتابا شديدا على استم اررية هذه التةارا مل أعدائنا ،والتى تتعارض أيرا مهل أوامهر سهيده
(السههلطان) ،وكههذا مههل الت ههدير الههذ يتعههين عليه بدائه ألوغسههط

النرنسههية .ول ههد كههرر علههى الباشهها نن ه

()1

رئههي

اءمبراطوريههة

الحةههج التههى دائمهها مهها يس هت دمها ليههدلل بههها علههى

الررورا التى أل مته بم ارعهاا ةانهب أعهدائنا ،ولينتنهل فهى الوقهت ننسه مهن الحاةهة الماسهة
ل نةليه

لههى شهراي الحبههوب مههن مصههر؛ لكههى يههإلمن لننسه الن ههود الرههرورية للىايههة؛ لكههى

يةعههل اءسههكندرية فههى حالههة دفههاع؛ ولي يههد مههن قههوا ةيش ه  ،وليههتم تسههليح أسههطول بههالبحر

األحمههر ،وليمههول حملته علههى الوهههابيين .وقههال لههى وهههو فههى الواقههل أمههر ح ي ههى ن ن ههح
ك
الن ود و،إل سكان األرياف ارطراه لى ةباية الررائب الع ارية عينا وذلهف ه ل العهام
المارى ،وأن ما ي ال فى نن

حالة العام المارى ،وعلى ذلف لهي

أمامه سهو اءفهادا

مهن بيهل ال مههح والهذ يتل هى مبيعاته ن هدا بمهها يمكنه مهن تههدعيم مالياته ؛ و،هيحن لههى أنه فههى
ك
حالههة اتنههاأ معهههم علههى السههماح لهههم ،فههى الم ههام األول ،باسههتيراد ال مههح ،ومههن ثههم فههإن ي

يمكن تحول عن هذا ايتناأ وفا مهنهم ،واذا قهام بطهرد الرهاب ال هادم مهن صه لية ،فإنه
ٍ
ودوا منهها بمها يكنهى
عندئذ علي أن ينتأر أن ي وم اءنةلي بالهةوم على مصر لكى يته َ
تمويههل مالطههة وأسههطولهم؛ واليههوم (وكمهها يبههدو فههإن الههوك ي اءنةلي ه يهددون ه ) يتعههين أن
()1

الم صودل اءمبراطور نابوليون.
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يكون لديه ننه ال هوف مهن المصهير التهالى للةهي الهذ س ُهيةبر علهى مىهادرا البرتىهال،
ويعل ههن له ه ر ههرورا الت ههد ل ف ههى البح ههر المتوسه ه ؛ وله ه ك ههذلف أن ي ههاف ة ههدا م ههن هة ههوم
[محتمل] على ب ده من قبل أعهدائنا ،وههو يعت هد به ن ان طهاع الع قهات بهين البهاب العهالى
وانةلت ه ار بههات وشههيكا ةههدا؛ وأرههاف ب ن ه ذا كههان قههد بههاع المههإلن الىذائيههة ل نةلي ه  ،فإن ه

فرض عليهم شروطا تةعل تلف الميهرا تبهاع لههم ب سهعار باهأهة ،وأنه ذا كهان قهد طهالبهم
ب ههذ يرا ح ههرب ،فن ههى اءمك ههان اس ههتعمالها ،ذات ي ههوم م هها ،ر ههدهم (وق ههد ت ههم تنري ههغ س ههنينة

باءسههكندرية بالنعههل كانههت حاملههة ل ه  6000قذينههة مههدفل) ،وأن البيههل لهههم يههتم وف هها ألسههعار
مههن قبههل قههوا

مرتنعههة للىايههة ،ثههم نه لكههى ُيبههرهن علههى أن تصهرف فههى هههذه الأههروف لههي
أملت علي التحي ألعدائنا ،يعرض ب ن علهى اسهتعداد ألن يبيهل للسهنن التهى ته تى طالبهة
للميرا لحساب الحكومة النرنسهية بسهعر أقهل بواقهل  %25عمها يبيعه ل نةليه  .وأنه عمهل
على رسال شحنات لمو ٍ
انئ ألمانيا التى ي ودها بالحبوب من ة يهرا كورفهو التهى علهم أنهها

كذلف تعانى من حالة قح .

وبالرغم من ارتناع مثل تلف ال يمة السعرية (للحبوب) التهى ُيهراد ايعا هها لهى ههذه
المسهوغات ،واسهتى ل مثههل ههذا الأهرف الههذ يمكنه مهن الحصههول علهى األمهوال ،يح أنه
يبدو من الصعب للىايهة علهى الباشها أن يهدرف ،بمها يمكهن أن ي هذه علهى ننسه  ،أنه نمها

ينتهف بشدا أوامر سيده السلطان ،ومل أن اءنةلي يبدون شديد ايهتمام بالحناظ علهى
السه ه م م ههل الب ههاب الع ههالى يح أنه ههم يتصه هرفون ف ههى ه ههذا الأ ههرف ب لي ههل ة ههدا م ههن ال ههتحنظ
والحذر ،بل نهم ي يهتمون حتهى بالحنهاظ علهى المأهاهر؛ ذ نههم يسهعون فهى التحهريض

رد محمد على بالصورا التى تعرره للحهرج بشهدا مهل البهاب العهالى .وفهى كهل ههذا أفه

يتعين استنتاج بعض سمات هذه السياسة المت لبة لحكومة استانبول التى كثي ار ما طرحت
على محمد على فى الوقت ننس فرمانين ،الواحد منهما يإلد

لى ت ويض اع ر؟ وحتى

لههو كههان ذلههف غيههر موةههود ،فههإن البههاب العههالى اي تصهرفات الههوك ي اءنةليه فههى مصههر

سههيكون لدي ه برهههان وارههح علههى أن حكومت ه (اءنةلي يههة) اليههوم علههى اسههتعداد للترههحية
بكل ايعتبارات وبكهل الع قهات السياسهية مهمها كانهت ،فهى سهبيل أدنهى مصهالحها .ولهي

ثمههة ش ه ي أكثههر س ه رية فههى الواقههل مههن أن تههر ع نهها علههى بوابههة ال نصههلية البريطانيههة
باءسههكندرية ي رههى بموةههب أوامههر سههنير اسههتانبول الصههادرا بتههاريخ  25أكتههو،ر ب ن ه لههن
يوقل على شحنات السنن المحملهة بهالحبوب لهى مالطهة ...لخ ،وأن تهر فهى الوقهت ننسه

قافل ههة م ههن الس ههنن تص ههل م ههن ه ههذه الة يه هرا ف ههى ح ارس ههة الس ههنن الحر،ي ههة الت ههى ته ه تى طالب ههة

للحبوب ،ثم تر بعد ذلهف السهيد مهاتو

 M. Mathosالموأه
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ال هديم فهى السهنارا يهد ل

فى تناوض مل الباشا على است

ح كميات مهمة من المهإلن الىذائيهة .ور،مها مهل تةهرد

اءنةلي من كل الوسائل التى كان المماليف ي ودونهم بها ،حتى ذلف الحين ،والتى كانت

تعمل على استمرار الحرب األهلية والنورى فى مصر ،فإنهم يبحثون اليوم عمها يعهرض

ع قههة الباشهها بحكومت ه لل طههر؛ وذلههف بهههدف ةذب ه يومهها مهها لههى ات ههاذ اءة هرايات التههى

تيسر المشروعات التى ي يكنهون عهن عهدادها حهول ههذا البلهد .ولههذا وةهدت مهن الواةهب

على أن أُنب الباشا ب ن يكون على حذر من تلهف الدسهائ  .وأيها كهان ههذا التشهوي
ك
الصههحيح دومهها أنه ذا كههان محمههد علههى يسههتةيب مههن ناحيههة ءغهرايات أعههدائنا ،فإنه مههن
فمهن

ناحية أ ر يوة رر،ة شديدا الت ثير لماليتهمل فهدف أن يعمل ب در ما يمكن على رفل

سههعر الحبههوب التههى يههتحكم فيههها ،والتههى وةهههت كههل ةهههود منههذ اكتشههنت اسههتحالة اقنههاع

الباشا ب ن يحرم ننس من الموارد التى تدرها علي هذه التةارا.
ويشرفنى أن أكون ...لخ
دروفتى
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 - 61دروفىت إىل الوزير
موجز – استعدادات محمد على لتةريد حملة مكة – سنره لى اءسكندرية – قل ة من

الةهة التى ي صدها األسطول النرنسى بطولون – اعتماده على اءنةلي فى ت كيد تحريره

لمصر – تطلع لى باشوية سوريا – رواج ماليات  -قوا ةيش – ننوذه الكبير فى
الوقت الحالى وفيما بعد.

ال اهرا ،فى  19بريل 1811
(س ِة َل فى  2سبتمبر)
ُ

السيد المحترم،

بع ههد أن عس ههكر طوس ههون باش هها اب ههن محم ههد عل ههى عل ههى مس ههافة س ههاعة م ههن ه ههذه

المدينة؛()1حيث يتعين أن يتةمهل تحهت أمهره ال هوات التهى قيهل نهها مرسهلة فهى حملهة علهى

مكهة ،وأيرهها بعههد رحيهل ابنه األكبههر ،دفتههردار مصهر ،لههى أقههاليم مصهر العليهها؛ كههى يعمههل
على تنأيم دارتها المالية ،توة محمد على باشا فة ا لى اءسكندرية.

()2

ننا نةهل هنا

سبب هذا السنر المناةئ ،والسيد سان مارسيل سوف يورهح لكهم بهدون شهف السهبب وراي

ذلف؛ فهو مههتم بهإب غكم بههذا األمهر .ومهل ذلهف يمكننها أن ن مهن السهبب فهى أن دسهائ

المتههآمرين اءنةلي ه هههى أيرهها التههى سههاهمت فههى قيام ه بهههذه الةولههة علههى أن ه منههذ قيام ه
بالتوةه ه ل ههى اءس ههكندرية ف ههى ش هههر ديس ههمبر المار ههى

()3

ل ههم يع ههد س ههلوك يش ههى بالنطن ههة

والحكمة اللتين كانتها سهببا فهى النأهر ليه علهى أنه رةهل نابىهة قلمها يوةهد فهى العهادا بهين

األتراف.

()4

بيد ان العيب لي

فيه  ،وانمها فهى رهباط حاشهيت الهذين يمارسهون ته ثي ار كبيه ار

علههى فك هرا ،فهههم الههذين يبيعههون (الى ه ل) لههى اءنةلي ه  ،وعلههى مهها يبههدو ليسههت قليلههة تلههف

(ُ )1يبين الةبرتى أن موكب طوسون باشا انطل فى  31مار ( .1811الةبرتىل المرةل الساب  ،ح
 – )214المترةم.
()2

يشير الةبرتى لى أن محمد على باشا توةه ل سهكندرية مباشهرا بعهد صه ح لسهد ترعهة النرعونيهة،

()3

يحدد الةبرتى تاريخ سنره وعودت من اءسكندرية بين  29نوفمبر 1810م و  2يناير ( 1811ننسه ،

وتحديدا يوم  12من شهر بريل ( .1811ننس  ،ج ،4ح.)215
ح  – )202المترةم.

()4

ع ههادا م هها نة ههد ال ناص ههل والرحال ههة يس ههت دمون مص ههطلح  Les Turcsف ههى معأ ههم كتاب ههاتهم بمعن ههى

قالمس ههلمينق ال ههذين يعيش ههون ف ههى كنه ه

الدول ههة العثماني ههة .وه ههو هن هها ي ص ههد ه ههذا المعن ههى ،ول ههي

العثمانيين أننسهم – المترةم.
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األته هراف

رحلل
الرسائل التى تصل من استانبول فى صوح هذا األمر .وفى كلمات قليلةل هو ُم َ

وم دوع.

أ ب ههار تتعله ه ب س ههطول

ويب ههد الباش هها قل ه ه الش ههديد م ههن ةه هراي ع ههدم درايته ه به ه
ُ
طولههون .ويبههدو أن م ههابرا معينههة بش ه ن بنههود م عومههة فههى معاهههدا تلسههت Traité de
 Tilsittالتى قيل لى أنه تحصهل عليهها مهن األميهرال ُقطهن  Cotonقهد ةعلته م تنعها به ن
ك
حركهة تسهليح (األسههطول) .فهى هههذا المينهاي التهابل ل مبراطوريههة النرنسهية نمهها ههى موةهههة

رده.

وبشكل ي يمكن تصوره ي وم العم ي البريطانيون باست دام وسهائل ي حصهر لهها

م ههن أة ههل اقن ههاع محم ههد عل ههى به ه ن حك ههومتهم ه ههى الوحي ههدا الت ههى تحالنه ه  ،وأنه هها الص ههدي

الرههرور لألت هراف ،وبصههنة اصههة باشهها مصههر .وأراد هههإليي العم ه ي أن يثبت هوا لههى ب ه ن
ك
عمهم عرض اءنسحاب المنيد من الهند ،بالنأر لهى احتمهايت المسهت بل األكثهر سهويا،
نما هو ألةل دعم فى مشروعات ل سهت ل .واسهت دموا كهل الحيهل الممكنهة التهى تن هده
اعتبههار مههن قبههل مليكنهها

ت ههديره وث ته فههى .وقههدمونى له علههى أننههى شه ح ي يحأههى به
ك
أغسط  ،وعلى ذلف فإنى ي استح أن يعيرنى اهتمام حال قيامى بإسهداي النصهائح له

أو حين أوة لي تنبيهات معينة .وقد تركت كل هذه المكائد أث ار عمي ا فى ننس  .وب هدر
مها ي وله عهن عهدم ث ته فهى اءنةليه ب هدر ارتيابه فهى النرنسهيين ،وههو مهل ذلهف يتصههرف
بطري ة تةعلنى اعت د ب ن يحافظ على الص ت الررورية للمشروع الهذ كهان المورهوع
()1

الرئيسى فى ت رير ليكم الصادر بتاريخ  29من شهر نوفمبر المارهى.
ح
كله قههابى كت ههداه ،فههى اسههتانبول ،أن يسههبر ح ي ههة الم اصههد لههد و راي السههلطان هنههاف،
بش ن مد

وعلمهت ب نه

مكانية أن يحصل على التحرير الذ يتوأ لي  .وهو يرنهو ببصهره دائمها لهى

هى يومهها ب ن ه ي ي ههن مههن الحصههول علههى هههذه الباشههوية فههى م ابههل
باشههوية سههوريا ،و،ههث له ح
الترههحية به ه  7أو  8م يههين قههر سههوف يعم ههل علههى تمريرههها لصههالح انههة الس ههلطان.
وأ ههذت أفكههاره عههن ايسههت ل تت ايههد قههوا مههل نةاحات ه التههى ح ههها فههى اينتصههار علههى

أعدائ ه  ،ورههد عصههيان قوات ه  ،وكههذا مههل تصههدي لل لههل الههذ كههان مستشههر فههى ماليات ه .
ونمت وت ايدت أفكهاره عهن ايسهت ل بشهكل ينهوأ مها كهان يتةاسهر علهى التطلهل ليه منهذ
عههامين .ويمكننهها أن ن ههدر د ول ه مههن الر هرائب المباش هرا وغيههر المباش هرا ،ومههن احتكههاره

للحبههوب ،فههى هههذا العههام ،بنحههو  45لههى  50مليونهها مههن ال ههرو

التركيههة .ودعههم ةيش ه

()1هههو الت ريههر الههذ يحمههل رقههم ( )50والههذ عههرض في ه أبعههاد مشههروع التةههار فههى البح هرين المتوس ه
واألحمر ،ورغبت فى ايتناأ مل نابوليون بونابرت على تدعيم است ل -المترةم.
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بصورا غير محسوسة ويمكن أن يصل عما قريب لى  20.000رةل .واذا كان مشروع

فههى دعههم ةيش ه  ،فههإن عههدد قوات ه سههيت ايد ب ه كثر مههن ذلههف ،وأيرهها ذا مهها واصههلت ةيههو
الموسكوف

()1

 Les armées moscovitesانتصاراتها فهى الروميلهىل حيهث كهل المأهاهر

تشههير لههى أن مصههر سههتكون بههإلرا تةمههل كههل الةنههود النههارين مههن الةههي
وصههل بالنعههل العديههد مههن المننصههلين الههذين تههم لحههاقهم بم تله

العثمههانى .وقههد

النههرأ تحههت قيههادا أوامههر

أبناي الباشا أو آ رين من ال ادا التابعين للباشا.
وتمرى تةارا الحبوب مل مالطة على نن

شروطها وأسعارها كمها فهى السهاب ،

وعلى الرغم من ايلتماسات الملحة على محمد علهى مهن قبهل الهوك ي اءنةليه بت نهيض
األسههعار يح أنه يهرفض ح حتههها عههن مسههتواها السههاب  ،ووف هها لمهها أنبه نى به السههيد قسههان
مارسيلق فإن الشكوف التى سب وعررتها عليكم فى ت رير المرسل بتاريخ  27مار
بشه ه ن ايتن ههاأ الر ههمنى م ههل الب ههاب الع ههالى فيم هها ي ههح ه ههذه ايست

()2

ص ههات م ههن الم ههإلن
س ي تماما؛ وذلف

الىذائية الموةهة لصالح أعدائنا ،ي تبدو شكوكى قد ُبنيت على أسا
ألن مص ههر ليس ههت وح ههدها فحس ههب الت ههى تم ههد اءنةليه ه بم ههإلنهم وانم هها ك ههذلف ك ههل المه هوانئ

األ ر بالدولة العثمانية.
ويشرفنى أن أكون ...لخ
دروفتى

( )1الموسكوفل اسم اطل علهى روسهيا ،و،هرغم أنه كهان سهائدا طيلهة النتهرا الممتهدا بهين ال هرنين ال هام
عشهر والسهابل عشهر ،يح أنه اسهتمر فهى بعههض األحيهان فهى أذهههان النها  .وةهاي ايسههم نسهبة لهى أكبههر
مارا حاكمة فى موسكو ) –(Encyclopédique, Dict. Hachette, p. 1252المترةم.

()2

هو تاريخ الت رير رقم ( –)60المترةم.
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 -62سان مارسيل إىل السيد شامبانى
موجز – محمد على باءسكندرية – المشروعات التةارية ستعداده ل عتماد على نةلت ار
بسبب ُركةحان كنتها فى البحر المتوس .
اءسكندرية ،فى  16من شهر مايو 1811
السيد المحترم،
ن محمد على باشا والى مصر هو اعن بهين أهرانينها باءسهكندرية التهى وصهلها

ويعت ههد به ن مةيئه لهي
منهذ عشهرين يومها ،ويعته م الب هاي هنهها ق اربهة الشهههر كهذلفُ .
سبب سو ايستحمام بالبحر الذ ي ذه فى كل يوم.

له مههن

وتل ههى الباشهها طهها ش هرينا يل م ه ب ه يح يصههدر الحبههوب أليههة ةهههة سههو اسههتانبول.
ويطالب ه البههاب العههالى بإرسههال  400أو  500أل ه
األم ههر الع ههالى س ههوف يوقه ه

أردب .وسههوف نههر مهها ذا كههان هههذا

المش ههاريل الت ههى ينك ههر ف ههى مباشههرتها ف ههى تة ههارا الحب ههوب م ههل

مالطههة؛ حيههث يتعههين أن يرسههل لههى هههذه األ ي هرا وكههي عن ه يتههولى فههى الم ابههل رس ههال
البرههائل الصههالحة ل سههته ف بمصههر .ن الرسههوم ال ائههدا عههن الحههد التههى فررههها علههى
معأم األصناف الدا لة فى الةمهرف أو ال ارةهة منه والتهى تهدفل لحسهاب الةمهرف ،وكهذا

الرسههوم األ ههر المنرورههة علههى الملههح والتههى بلىههت ح هوالى  %30مههن قيمت ه – كههل هههذه
الرسوم تثبت بدرةة كافية أن يريد تكدير التاةر ال ائم على ههذه التةهارا التهى يعمهل علهى

أن يرل لها حص ار شام .

وهو على الةانب اع ر شديد الصرامة فى تعامل مل حهايت التهريهب والتهدلي

بالةمرف .وقد حدث مإل ار أن قام بحرأ صنادي بها طواقى ،قادمة من مالطهة ،وت هح

()1
وعلل حرقها بحةة
قبطان قديم من اسك فونيا ،وكانت هذه الشحنة مرسلة لى قبرحُ ،
أنههها قههد تههم ن لههها مههن علههى مههتن سههنينة نةلي يههة لههى ورأ آ ههر دونمهها طههار مههوأنى
الةمارف ،ولم ُي ِبد ال نصل اءنةلي أيهة م حأهة لهى الباشها بشه ن ههذه الشهدا التهى ر،مها
لي لها مثيل فى موانئ الشرأ.

واننى على اقتناع به ن الباشها يرغهب فهى التحهال

مهل اءنةليه  .ولهذا كهان ةمهي

أن ننبه لى أن عند التمسف ب ن يكون صدي ا لنرنسا ،فإنهها سهوف تكهون قهادرا علهى أن
توطده فى حكومته  .ولكهن لمها كهان بعيهدا ةهدا عهن ال هوا التهى تواعهده ،وي ينكهر سهو فهى

()1

انأر حاشية رقم ( )2فى الت رير رقم ( – )52المترةم.
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اللحأة التالية ،فإن يعت د ب ن من األفرل له أن يعمهل علهى ايتنهاأ مهل اءنةليه الهذين

بنر ههل ق ههوتهم البحري ههة يمك ههنهم حماي ههة تةارته ه  ،وم ههن ناحي ههة أ ههر  ،ه ههو ينه ههم ةي ههدا أن
اءنةليه لهن يحمونه ي فيمها ي هدم وةهههات نأهرهم المهاكرا؛ ولكنه يتحسهب ذا مها تعاقههب

الوقوع تحت ننهوذ قهوات البهاب العهالى العثمهانى أو قهوات الةهي

اءنةليه  ،فإنه سهيتعين

عليه أن ُينرههل ايسههت م لل هوات األ يهرا (اءنةليه ) التههى سههتب ى علههى حياته وتحنههظ ل ه
ثروت عن ال روع لل وات العثمانية التى ستن ع من ايثنين معا (حيات وثروت ).

مل الح ايحترام ...لخ
سان مارسيل
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 -63دروفىت إىل الوزير
موجز – محمد على ينشئ مكتب تةار مصر فى مالطة لتنأيم الم ايرات –

اءنةلي يهنئون محمد على على انتصاره على المماليف ،حلنائهم ال دامى – قالسمة

البشعةق فى سياستهم – المماليف فى صعيد مصر – المماليف ما الوا طرين –
ايستعدادات الموةهة رد الوهابيين.

ال اهرا ،فى  8من شهر مايو 1811
(سةل فى  15نوفمبر)
ُ

السيد المحترم،

تل ي ههت من ههذ ث ث ههة أي ههام ف ه ه منش ههور س ههيادتكم الص ههادر بت ههاريخ  30م ههن ن ههوفمبر
 .1810واعت ههد أن الت ههارير التههى نلههت شههرف كتابتههها لي ه لههم تكههن بطيئههة لههى حههد مهها فههى
وصولها لي ؛ فآ ر ت رير أرسلت لي كان بتاريخ  19بريل المارى.

()1

ومنذ هذه النتهرا

لههم تصههلنى أ بههار ذات أهميههة مهها عههن الحهوادث األ ههر  ،ولههم أعههرف الحهوادث التههى ةههرت
باءسكندرية حيث ما ال ي يم بها الباشا ،ولن ينوت السيد سهان مارسهيل أن يحهيطكم علمها
بها .ومن المتعين أن يكون هذا ال نصهل المحتهرم قهد ورهل تحهت عهين سهيادتكم مةموعهة

الوقههائل التههى ت ه تى لتإلكههد مهها سههب أن أورههحت حههول م هد الت ه ثير الكبيههر الههذ يمارس ه

الوك ي اءنةلي على فكر الباشا وسلوك السياسى .وهو ت ثيرهم الذ ات ذ طابعا تةاريا
من ههاأ ار لطبيع ههة مستش ههاريهم الح ههاليين .ول ههم يكته ه

محم ههد عل ههى فحس ههب بممارس ههة تة ههارا

الحب ههوب م ههل مالط ههة ،وانم هها س ههوف ي ههوم – أير هها – بإنش ههاي مكت ههب وكال ههة( )2دا ههل هه هذه

الة ي هرا ،مكلنهها ببيههل مهها سههوف يرسههل لههى هنههاف ،فيمهها بعههد ،مههن مههإلن غذائيههة ،أو العمههل
على تمريرها لى أسبانيا أو البرتىال .وتتولى هذه المنش ا فهى الم ابهل شهراي الهواردات مهن

كل نوع من المنتةات الصناعية والتةارية.

ن تبنههى محمههد علههى لمثههل هههذه ال طههة التههى ترههمنت مهها ينههاقض تمامهها األفكههار
الص ههحيحة ح ههول أر،احه ه الح ي ي ههة ،نم هها ب ههدا ب ههدون ش ه ٍهف أمه ه ار ُمناةئ هها ،بي ههد أن م هها س ههوف
يدهشكم ،أكثر من ذلف ،أن ُينهم هذا األمر على أنه نتيةهة لمها قهام به الباشها فهى مذبحهة
البكوات والمماليف الهذين ،بتلميحهات مهن الهوك ي اءنةليه  ،ةهايوا وارهعين أننسههم تحهت

()1
()2

هو الت رير الذ يحمل رقم ( – )61المترةم.
انأر تعري

هذا المصطلح التةار فى حاشية رقم ( )1بالت رير رقم ( –)51المترةم.
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اردته  ،ل ههد اقتههرف هههإليي الههوك ي حماقههة بتةاسههرهم علههى مداهنته  ،وسههوف يدهشههكم ال ههول

بإن محمد على بهذا النةاح الذ ح
على الةي

على أعدائ فى الدا ل أحر م دما نص ار صىي ار

النرنسهى الهذ يتعهين مةيئه لىه و مصهر .وفهى ايةتمهاع الهذ حرهرت مهل

الباشا ،قبل سنره ل سهكندرية ،أفلهت منه  ،فهى ههذا المورهوع ،عبهارا أننهى لهم افههم المعنهى
الم صود آنذاف ،لكن اليوم يبدو لى أن األمهر يبهد أن يكهون قهد ُف ِس َهر بههذا المعنهى ننسه .
وأيهها كههان األمههر ،فههإن هههذه التهكمههات بههدت لههى دلههي علههى أن اءنةليه لههم يعههدوا يعتبههرون
الممالي ههف أداا ةي ههدا ق ههادرا عل ههى أن تم ههدهم فه هى دسائس هههم بك ههل م هها تطلع ههت ليه ه آم ههالهم

الواسههعة ،وأنهههم دائمهها مهها ينمههون ال ههدرات الكامنههة ،وهههو ايسههلوب الههذ اتبعههوه عنههد ن ه ال
حملههتهم باءسههكندرية فههى سههنة 1807م ،ل ههد اعت ههدوا أنهههم بترههحيتهم بالمماليههف حلنههائهم

ال دامى نما ُيبريون ساحتهم من ايتهامات التى كان مل الباشا الح فى توةيهها لهيهم؛
ةراي اتصايتهم الساب ة بالمماليف ،وانهم بهذه الترحية يوطدون كذلف ع قات الود التى
أقاموها مع  .وهذا المثال النأيل ُمرافا ليه عهدد آ هر مهن األمثلهة يإلكهد بالنعهل الطبيعهة
ال اسهية لسياسههتهم .ومههل ذلههف فهإن مههن المشههكوف فيه تمامها عمهههم به ن انتصهها ارت (محمههد
على) على أعدائ فى الدا ل أثمرت وستثمر النتائج التى يعولون عليها.

ن الممالي ههف ال ههذين ك ههان ق ههد اس ههت ر به ههم الح ههال ف ههى ص ههعيد مص ههر ،وال ههذين ك ههان

سيسههرهم حصههولهم علههى امتيهها باقتطههاع قلههيم لهههم يتعيشههون من ه  ،ذا وقههل الصههلح بيههنهم
و،ههين الباشهها ،بههات ةمههيعهم ِممه ْهن تمكههن مههنهم م هن اءف ه ت مههن المذبحههة ،وكههذلف م تل ه
قبائل البدو الذين غهادروا حنلهة الباشها بعهد ههذا الحهادث المريهل ،أقهولل ن ههإليي المماليهف
ٍ
الب ْهين ،وبهاتوا م تنعهين تمامها به بن الباشها لهن ُي صهح
قد ف دوا كهل أمهل فهى صه ح ذات َ
لهم ةانبا مما كانوا يطالبون ب  ،ومل أن أعدادهم أصبحت قليلة عما فى الساب  ،يح أن
في هال بهإن مشهروعهم أن يعيشهوا ،مهن اعن
سي شى ةانبهم بصورا أكبر ممها كهانوا عليه ل ُ
ُ
فصاعدا ،عيشة الحياا البدوية ،وينهبون ويسلبون كل ال ر التى يمكنهم مباغتتهها ،وانههم

سيدمرون المحاصيل ،ويىتالون كل من يبر لمعاررة احتياةاتهم.

ولسههوف يةههذب هههذا األسههلوب مههن ايعتههداي علههى الممتلكههات الكثيههر مههن المهوالين

للمماليههف ،ومههن بيههنهم العر،ههان ،ممهها سيتسههبب فههى اسههتمرار الحالههة التههى باتههت فيههها مصههر
مسرحا لحرب عصهبة تعسهة للىايهةم وصهحيح أن محمهد علهى يملهف الكثيهر مهن ال هوات يح
ُ
أن ه لههي فههى حاةههة ألن يههدافل عههن ننس ه بهةههوم عسههكر منههاةئ ،بيههد أن ه لههن يرههطر،
على األقهل ،ألن يوةه لهى ههإليي المماليهف والبهدو أفرهل ةه ي مهن قواته العسهكرية؛ كيمها
يحبطهم عن ال يام ب

هةوم ،وهو ما سيصرف عن العمليات العسكرية الكبيرا التى كان
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قد ط لل يام بها .ويتم تع ي معسكر طوسون باشا ،طوال األيهام ،بالم هاتلين الهذين يهتم
تةنيدهم من م تل

الةهات بمصر .ويتعين أن يكتمل عدد هذا الةي

حتى ليصل لى

سبعة آيف رةل.
و مهل ذلههف فتنأههيم ههذا الةههي

تم ههض عنه  ،بطري هة مباشهرا ،ته ثيرين مناقرههين

للهدف المحدد لهذا الةي  .ف د ت كد أن ر امة هذا الةي
بالم ههاوف ال طيه هرا ة ههدا ،بش ههكل ةع ههل األ ي ههر يتوقه ه
لتةريدته رههد الوهههابيين .وقيههل ن شهري

ةههده تههوة

أوحت لسهليمان باشها دمشه

ع ههن عم ههل ايس ههتعدادات ال م ههة
ينههة كههذلف ،أن ي ههوم هههذا الةههي

باألحر بالعمل رد مصهالح عهن أن يتوةه لهى األمهاكن الم دسهة بمكهة والمدينهة ،ومهن
قههد يتنههاهم مههل الوهههابيين بالشههكل الههذ يحنههظ ل ه ممتلكات ه .

ثههم ُي ههال أن هههذا الش هري
والمإلكد لدينا أن طرأ المواص ت قد توقنت تماما بين موانئ السوي

()1

وال صير وم تل

سكايت البحر األحمر.
ولي

لد علم ب رار هذه الحكومة وي بالت لبات فى عالم التةارا التى تبدو ةديرا

باهتمام سيادتكم.
ويشرفنى أن أكون ....لخ
دروفتى

()1

لعههل دروفتههى ي صههد هنهها شهري

األ يرا تابعة للشري

مكههة قالشهري

غالههبق؛ ذ لههم يكههن ثمههة شهري

غالب ننس  .والةبرتى طوال الوقت يتحدث عن شري

 12رمرههان سههنة 1226ه هه 30/سههبتمبر1811م لههى م ههاوف الش هري

يحكههم ةههده ،بههل كانههت

مكة .وقد أشهار فهى يوميهة

غالههب وأن ه أ ههذ ينههاف الط هرفينق

العثمانى (ي صد محمد على) والوهابىق ويداهنهما ،أما الوهابى فل وف من وعدم قدرت علي  ،فيأههر له

المواف ههة وايمتثههال ،وأن ه مع ه علههى العهههود التههى عاهههده عليههها ...ويميههل باطنهها للعثمههانيين لكون ه علههى
طري تهم ومذاهبهم...ق (راةل الةبرتى ،ج ،4ح  – )219المترةم.
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 - 64سان مارسيل إىل شامبانى
موجز – بيت الكولونيل بوتان  – Boutinاحتنال على شرف ملف روما
اءسكندرية ،فى  4من يونيو 1811
السيد المحترم،
ن السههيد بوتههان  Boutinالههذ وصههل لههى هههذه المدينههة (اءسههكندرية) فههى نهايههة

هى بتهاريخ  16مهن شههر
شهر مايو ،سلمنى ال طهاب الهذ شهرفنى أن سهيادتكم قهد كتبه ل ح
نههوفمبر .ولسههوف أعطههى السههيد بوتههان كههل المعلومههات التههى سه لتمونى عنههها ،فيمهها ي ههتح
بع قاتنهها التةاريههة دا ههل هههذه المدينههة؛ وبعههد قامههة السههيد بوتههان لعههدا أيههام هنهها رحههل لههى

مدينة رشيد ،حيث سيتوة مباشرا ودون توق

لى مدينة ال اهرا.

وأبلىنهى هههذا الوكيهل (بوتههان) رسههميا بهال بر السههعيد به ن ة لهة وةههة اءمب ارطههور

ق ههد ور ههعت ،وه ههذا ه ههو م ههي د مل ههف روم هها .ونأه ه ار له ههذه المناس ههبة العأيم ههة وه ههذا الح ههدث

المشهههود ف ههد تههم ترتيههل نشههيد اله ه قتههو دومق Te Deum

()1

فههى كنيسههة مرههينة األ اررههى

الم دسة الموةودا باءسكندرية ،وتةمهل عنهد قنصهل النمسها وأبنهاي ةاليته ليحرهروا ههذا
ايحتنال الذ ةرت مراسيم فى ص ب النبيذ.

ورحل محمد على باشا مصر ،لى ال اهرا ،حيث ن عها م ،بشهكل وارهح ،علهى

رسال ةي

صىير لى ةدا .ويشهرفنى أن أرفه لسهيادتكم هنها قائمهة بوةههات نأهره (أ

وةهات نأر محمد على) التةارية والسياسية.

وك هان طههابى الصههادر فههى تههاريخ  16مههن بريههل (المارههى) رقههم  ،78مترههمنا

قهوائم التةههارا والم حههة ال اصههة بههالواردات والصههادرات ،وذلههف منههذ األول مههن شهههر ينههاير
وحتى يوم  31من الشهر المارى.
مل الح ايحترام ...لخ
سان مارسيل

(Te Deum )1ل نشيد تشهرينى له صهنة دينيهة ورسهميةُ ،يىنهى به فهى الكنيسهة وف ها لط ه
ألةهل تعأهيم مناسهبة مهمهة( .انأهر ههذا المصهطلح فهىل Dict. Hachette, Encyclopédique, p.
احتنهالى ُمعهد

 – )1842المترةم.
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 -65دروفىت إىل الوزير
موجز – اعتراض مراسلة – الرد على ايست بارات المطلوبة  -هل استعدادات الباشا
(العسكرية) موةهة رد الوهابيين أم رد سوريا؟  -سره – هةمات المماليف دا ل

صعيد مصر – ارتباف محمد على – ن ي يمكن على ايط أ أن يةه سو من 9
لى  10آيف رةل للمنا لة – ايعت اد ب ن قوات ي يمكنها أن ت اوم النرنسيين – عداده

ل ط اءنسحاب – دفاعات ال اهرا – محمد على يةد فى حنظ اءسكندرية ينتأاره بها
وصول المساعدات من ِقبل اءنةلي – الحالة العسكرية -ل سكندرية.
ال اهرا ،فى  5من يونيو 1811
(س ِةلت فى  19نوفمبر)
ُ

السيد المحترم،

ل ههم أتله ه س ههو مس ههاي أمه ه

برقي ههة الس ههيد يت ههور مو ،ههور Latour Maubourg

هى
المإلر ة فى األول من شههر مهايو ،وههى البرقيهة التهى بهها طهاب شهرفنى أن كتبتمهوه ل ح
بتاريخ  7من ديسمبر .ن أهمية الموروعات التى اشتمل عليها هذا ال طاب أنها سببت

لهى قل ها شهديدا مههن ةهراي الته ر فههى وصهول ال طابهات ،وكهذا مههن الته ير المنتأهر الههذ
ك
سههوف تتح ونه عنههد اسههت م هههذا الةهواب .ولسههت أقههل قل هها أن يكههون طههابكم المههإلر فههى
هى أو تههم اعت ارره  .ومههل
 24مهن شهههر أكتهو،ر – حسههبما أ برتمهونى – قههد ر حهل طري ه ل ح
ننى ي يمكننى أن أةمل ،فى التو والحين ،مثلمها يرغهب سهيادتكم ،المهادا ال مهة لتحريهر
ت ري ههر ،يح نن ههى اعت ههد أنه ه م ههن واةب ههى أن أدون لك ههم مس ههودا ،بطري ههة عاةل ههة ،تتر ههمن
األفكار والمعلومات الدقي ة عن الحالة السياسية والعسكرية فى هذا البلد ،وما يتعل بحال

التحصينات الةارية فهى ههذه المدينهة (ال هاهرا) ،والتحصهينات األ هر بمدينهة اءسهكندرية.
وفيمهها ي ههح المدينههة األ ي هرا ف هإننى سههوف أطلههب ايسههت بارات المإلكههدا مههن السههيد سههان

مارسيل.
مايو.
()1

()1

ل ههد وصههل الباشهها لههى ال ههاهرا قادمهها مههن اءسههكندرية ،وذلههف يههوم  30مههن شهههر
ووة اهتمامات األولى لى الةي

الذ ينأم تحت قيادا طوسون باشا ،والذ

سةل الةبرتى تاريخ قنوله فهى أوا هر شههر ر،يهل الثهانى سهنة 1226ههه 23/مهايو 1811م وأشهار لهى

أن حرر على حين غنلة ،فبات ب صر شبرا ،وبعد يومين صعد لى ال لعة( .راةلل الةبرتىل المصهدر
الساب  ،ج ،4ح  - )216المترةم.
-182 -

قيهل نه متوةه لمحار،ههة الوههابيين .وكههل ايسهتعدادات تشههير لهى أن هههذا الةهي

يبههد أن

يمههر بالصههحراي للتوة ه لههى سههوريا .ن الهههدف الح ي ههى لهههذه الحملههة هههو أيرهها سههر هههذا
الباشا الذ لن يعدل عن  ،فى هذه المناسبة ،وي وم نأام على أن يإلةل أو يتصرف فى

شئون وف ا للأروف .ودائمها ي هرر به ن ههذا الةهي
لى سبعة آيف رةل.

سهوف يبلهغ اكتمهال عهدده حهين يصهل

ن األ بههار ال هواردا مههن سههوريا والة يهرا العر،يههة منههذ اليههوم الثههامن مههن شهههر مههايو

والت ههى دونتهه هها فه ههى ت ريه ههر األ يه ههر له ههم تتعه ههارض مه ههل مه هها تش ه هرفت بإ به ههاركم يه ههاه؛ وذله ههف
ب صههوح مورههوع ته ثير ايسههتعدادات (الره مة) للةههي

سليمان باشا دمش وشري

ةدا.

()1

التههى أثههارت م ههاوف كههل مههن
فهها لهههإليي المماليههف،

ويعت ههد أنه
و،ههدأ بكهوات مصههر العليهها فههى شههن هةمههاتهمُ .
تشههكلت فرقههة مههن سه ح النرسههان ،بلههغ قوامههها مهها بههين أله وأله ومههائتى رةههل .وان كههان
معهم كذلف العديد من قبائل العر،ان الذين بإمكانهم أن يشاركوهم ب ل

تحركههاتهم األ ي هرا الباشهها لههى أن يرسههل لههيهم فرقههة مههن س ه ح النرسههان

فار  .وارطرت

()2

تتههولى سههعاف

النرق ههة المكلن ههة هن ههاف بمه هراقبتهم .وأرس ههل البكه هوات فرق ههة ره ه مة م ههن ةيش هههم ل ههى الواح ههة

الكبههر ،

()3

ولههم يبههدو اهتمامهها سههو بمهها يحههافظ علههى قههوتهم ،حتههى ي ي ور هوا ح هر،هم ي

وس أشياعهم .وتسبحبت حالة ال نوط التى كان عليها المماليف باءرافة لهى روح السهلب
والنههاب المعروفههة عنهد العر،ههان ،فهى حههداث ر،كهة للباشهها .ولسهوف يصههعب عليه مهاةمههة

البكوات.
واسه ههتمرت الر ه هرائب واءهانه ههات تعمه ههل عملهه هها فه ههى تكه ههدير الن ه هراي مه ههن قه ههاطنى

األرياف.

()4

ن صبر هإليي على التحرر من نير الألم الحالى قد بلغ منتهاه؛ بيهد أنه ي

يةهب ايتكههال علههى أنهههم لههن يتةاسههروا علههى ال ههروج والأهههور حتههى وان لههم يشههعروا به نهم
()1
()2

الم صودل شري

مكة (راةل حاشية رقم ( )1فى الت رير رقم ( – ))63المترةم.

أشههار الةبرتههى لههى أن محمههد علههى فههى يههوم  7مههن ش هوال سههنة 1226ه هه 25/أكتههو،ر1811م أرسههل

تةريههدا لههى قبلههى قلمحار،ههة مههن ب ههى مههن األمهراي المصهريين بناحيههة أبهريمق( .الةبرتههىل المصههدر السههاب ،
ج ،4ح –)220المترةم.

()3
()4

الم صود بهال واحة ال ارةة ،وانأر حاشية رقم ( )1بالت رير رقم ( - )51المترةم.

قدم الةبرتى تناصيل كاشنة للصورا المإلسهنة التهى كهان عليهها الن حهون والهذين اعتصهرتهم الرهرائب

والرسوم حتى تكالبوا على ال اهرا أفواةا وهم قغاية فى ال حهام والعيهاط والشهباطق – علهى حهد قهول (انأهر
الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح ح  – )230 ،224المترةم.
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مرههىوطين ب ههوا قههادرا علههى

رههاعهم لمسههتبديهم .ن اينتصههارات األولههى التههى سههوف

تتح ه رههد ق هوات محمههد علههى سههوف تكههون ع مههة ال طههر علههى وقههوع ثههورا مسههلحة .و
حركههة اغتيههايت المماليههف ونهههب حهريمهم والتههى ينأههر ليههها األتهراف

()1

علههى أنههها ُحرمههات

م دسههة تركههت أث ه ار مهههوي .وبههات الباشهها الههذ بههدا وقههد ت لههح مههن المسههاوئ المعتههادا عنههد
األتراف؛ وذلف بات اذه طابل الكرم والحلم ،بات اليوم عرر للم ت العام.

وقوات الةي ليست مستثناا من هذه األوراع السيئة المشهحونة رهده .صهحيح
أن هذه ال وات ت شاه كثي ار يح أنها لم تعد تطرح في الث ة التى كانت فى الساب .
للةي

أله ه

وم ههن المس ههتحيل الي ههوم ،ب ههل وعل ههى نح ههو دائ ههم ،أن نع ههرف بالر ههب ال ههوا العددي ههة

التركى ومل ذلف فاألرقام األكثر احتماي تشير لى أن قوات محمهد علهى تبلهغ 15

رةه ه  ،منه هها  9آيف م ههن المش ههاا ،و 4آيف م ههن النرس ههان ،و  500رة ههل بسه ه ح

المدفعيههة ،وفرقههة صههىيرا م صصههة لل دمههة علههى  10لههى  12ورقهها ًَ مسههلحا بالمدفعيههة،
وهى النرقة التى تشكل سه ح البحريهة عنهده .ومهن بهين ال مسهة عشهر أله ةنهد  ،يوةهد
ث ثهة آيف فهى صهعيد مصهر ،وان كهان يصهعب ايعتمهاد علهيهم فهى حهال تعهرض الههب د
لهةههوم ههارةى .والباشهها مرههطر ألن يتههركهم هنههاف؛ كيمهها ي ارقههب بهههم المماليههف والعر،ههان؛

وسهوف يكهون مهن المسهتحيل عليه  ،مهن ناحيهة أ هر  ،أن يهدفل بهههم مهن هنهاف فهى الوقههت
الذ يريده ،ذ يبد لهذه العملية أن يصحبها وقوع حوادث فاصلة .ويمكن ال ول بإنه مهن

ب ههين ايثن ههى عش ههر أله ه  ،ودون أن ن طه ه ف ههى الت ههدير ،ثم ههة  1500ل ههى  1800ةن ههد ،

يبحثههون عههن مه ذ للهههرب أو مكههان ي تبئههون فيه  ،ليحههافأوا علههى الن ههود التههى وفههروا منههها

الكثير ،بحيث ن محمد على ،على هذا الورل ،ي يمكنه علهى اءطه أ أن ي هاوم سهو
بةههي

قوام ه تسههعة آيف لههى عش هرا آيف رةههل ،أولئههف الههذين فههى مكان ه ن ه الهم علههى

الس هواحل .ومههل ذلههف يتعههين أن ن حههظ هنهها أن هههذا ال هرقم سههوف يرتنههل ،مههل ت هوالى األيههام؛

ةراي توافد المتطوعين الةدد الذين يةر رسالهم ليه مهن قبهل العديهد مهن مبعوثيه الهذين
أرسلهم لل يام بهذه المهمة فى أقاليم تركيا األورو،ية؛ فهدف ومشروع هذا الرةل أن يصهل

بةيش لى  20أله

رةهل أو أكثهر مهن ذلهف بحسهب مها تسهمح به الأهروف .وعلهى الهرغم

مههن وةههود هههذه ال هوات تحههت أوام هره ،وهههى التههى ي مههل مههن
الةيو األةنبية ،يح أن ثمة اعت هاد ثابهت بهين قهوات ةيشه  ،منهاد ههذا ايعت هادل أن ههذا

الةههي

لههها التصههد بثبههات لكههل

ي يمكن ه أن ي ههاوم النرنسههيين .والباشهها ننس ه م تنههل بهههذا تمامهها ،وهههو لههذلف أيرهها

ُيبد كل عنايت واهتمام بس ح النرسهان الهذ ي هيم عليه كهل آماله وتطلعاته  ،فهى حهال
()1

الم صودل المسلمين ،راةل حاشية رقم ( )2بالت رير رقم ( – )61المترةم.
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اينسحاب الذ يمكن أن ينعل  ،عبر توةه لى أحد الساحلين ،سواي لى العري
لهى سهوريا أو ايتةههاه لهى السههوي

ومنها

(حيهث أسههطول ال هائم هنههاف علهى أهبههة ايسهتعداد فههى

ةميل األحوال) ليتوة من هناف لى الة يرا العر،ية.
وين ههدرج أير هها ر ههمن ط ههة اينس ههحاب اهتمامه ه ب ههالطري الواص ههل ب ههين ال لع ههة

الموةودا فهى ههذه المدينهة و،هين الم طهم .وههذا الطريه لهي

له أ أهميهة فهى اللةهوي ليه

سههو ألن ه م ه ود ب نمههاط م تلنههة مههن الحصههون ،والطري ه فههى مةمل ه ببسههاطة عبههارا عههن
رحبه واسههعة للههدفاع ،تبههدأ مههن سههنح الةبههل حتههى مسههافة مهمههة مههن البههاب الههذ ته تى منه
اءمدادات ،وعبر منحدر طني

يصل من لى قمت  ،ومن هناف يمكن أن يتابل سيره فى

الصههحراي وبالنسههبة لل لعههة والتحصههينات األ ههر المحيطههة بال ههاهرا ،فإنههها فههى حالههة ةيههدا
نوعهها مهها ،وذلههف م ارنههة بالتحصههينات التههى تركههها ةههي
الباشهها فههى اللةههوي ليههها ،فههإن الةههي

الشههرأ هنههاف .ومههل ذلههف ذا فكههر

مههن المحتمههل أن ي ههوم بههبعض الههدفاع .وهههو يمههده

ب ههذ يرا الح ههرب ،وبش ههكل أفر ههل مم هها ك ههان عليه ه تح ههت قي ههادا أسه ه ف الس ههاب ين وه ههو ف ههى
مكانه  ،فيمهها يتعله بههالميرا الىذائيههة ،أن يةمههل كميههات مهمههة منههها فههى برههعة أيههام قليلههة.

ومعأم الحصون الصىيرا ال ائمة فى مواقل تحي بال اهرا فى حالة سهيئة؛ وي يوةهد منهها

سو الحصون الواقعة علهى الطريه بهين ال هاهرا و،هويأ ،وههى حصهون ارهعة للح ارسهة
وم ودا بالمدفعية .وتلف الحصون ،كما هو معروف واقعة تحت حماية ندأ طويل ،هو

ال ندأ

()1

الذ أقيم فى من ايةتياح األ ير ل نةلي (1807م)؛ ويتوقل أن يت ذ محمهد

عله ههى ،ذا تطلبه ههت الأه ههروف ذله ههف ،نن ه ه

ايحتياطه ههات السه ههاب ة؛ بيه ههد أن ال ه هوات التركيه ههة

بإمكانههها أن تحههر بصههعوبة مثههل هههذه المسههاحة الطويلههة مههن األرض ،ولههو أنههها ي تحبههذ
حالة فيران النيل المرتنل الذ يتسبب فى ملي حنر ال نهادأ بالميهاه .وفهى ههذه الحهال،

فههإن هةههوم منههاةئ يصههبح متعههذ ار تننيههذه مهها لههم يههتم ايلتنههاف حههول هههذه المواقههل ،وهههذا مهها
يمثل أكثر الصعوبات فهى ههذا الهةهوم .ولكنهى ي اعت هد أن الباشها يصهل لهى ههذه الن طهة

من النهايهة ،فسهوف ُيثهابر بةديهة فهى الم اومهة هارج ال لعهة .و طه حملته تبهدو لهى علهى
هذا النحول فهو سيبذل قصار ةهده فى الحناظ علهى اءسهكندرية حتهى يهتمكن مهن تل هى
اءمدادات التى وعده بها اءنةلي فى مثل هذه الأروف.

( )1أشار الةبرتى فهى يومياته لهى ههذا ال نهدأ الهذ أقهيم ببهويأ وأن تكهالي حنهر ال نهدأ ُوِعهت علهى
قمياسههير النهها وأهههل الوكائههل وال انههات والتةههار وأر،ههاب الحههرف والرو نههامةىق وأشههار الةبرتههى لههى أن
قدروفتىق ننس كان فى صحبة السيد عمر مكرم وال ارى واألعيهان بهان ورهل الترتيهب الهندسهى لعمهل

ال ندأ( .راةل الةبرتىل المصدر السهاب  ،ج ،4ح ح  ،82 ،80يوميهة 29محهرم1222ههه 18/بريهل
1807م) – المترةم.
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واذا ف ههد ه ههذا المك ههان (اءس ههكندرية) ،وص ههارت المعرك ههة أمه ه ار محس ههوما له ه  ،فإنه ه

سينسههحب لههى ال ههاهرا ،م ر،هها كههل الههب د التههى سههيمر بههها .وعنههد وصههول لل ههاهرا سههيبحث
عن الوسهائل التهى ُي رهل بهها ههذه المدينهة ،مسهت دما حديهد ونهار مدفعيهة ال لعهة .وسهوف
يو ع س ح فرسان فى رواحى ال اهرا وعلى رناف النهر ،ومتى أر وتح ذلف اتة
لى عصهبت األ يهرا أو أنه سهيطلب ايستسه م أو البحهث عهن نةاته بهالهروب فهى اتةهاه

السوي ؛ حام مع كنو ه ،ومصطحبا مع أهل بيت وحلنائ المإلتمنين ،وألةل هذا فإن
يحتنظ بكمية كافية من الةمال.
ولههم يره

األتهراف ،ه ل السههنوات األ ي هرا مههن قههامتهم باءسههكندرية ،شههيئا لههى

تحصينات هذه المدينة .ذ كهل مها فعلهوه ي يعهدو أن يكهون ترميمها لتلهف التحصهينات التهى

ك ههان ق ههد لنه هها ة ههي

الش ههرأ عن ههد مىادرته ه للمدين ههة .وس ههوف يكت ههب بالنع ههل الس ههيد س ههان

مارسيل ت ريره عن المشروعات الةديدا التى أحدثها الباشا .وقد ت كد لى أن تلف األعمهال
ك
لم تثمر أ نتائج؛ فهى ي تعدو ترميمها للحهوائ ال ديمهة فهى سهور العهرب .وههذه األعمهال
حتى وان كانت درةة ايت هان فيهها عاليهة فإنهها ي تسهتطيل أن ت هدم سهو م اومهة رهعينة
لهةههوم مههدعم بس ه ح المدفعيههة .ويتعههين كههذلف للههدفاع عنههها ورههل حاميههة كبي هرا ،بيههد أن ه

يصعب على محمد على ةمعها هناف باءسكندرية .ننى أعت د أن من المستحيل تمكنه ،
وبشكل مطل  ،من ت ويد المدينهة بالكميهات الرهرورية مهن المهدافل المطلهوب ورهعها فهى
دمههة المواقههل األكثههر أهميههة .وتحصههينات دميههاط ،هههى بشههكل قطعههى ،علههى نن ه

التى أقامها النرنسيون هناف على نهر النيل عبر مسافة قريبة من بوغا ها.
ويشرفنى أن أكون .....لخ
مرايل دروفتى
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الحههال

 -66دروفىت إىل الوزير
موجز – تتم للمعلومات الساب ة – الحالة الذهنية للعر،ان البدو – ع قات محمد على
مل قبائلهم.

ال اهرا ،فى  20من شهر يونيو 1811
(س ِةلت فى  18من شهر نوفمبر)
ُ

السيد المحترم،

اقترحههت فههى ت ريههر السههاب الههذ تش هرفت بكتابت ه لههيكم ،فههى ال ههام

مههن هههذا

الشههر ،به ن أطلههب مهن السههيد سهان مارسهيل ايسههتع م عهن الحالههة العسهكرية ل سههكندرية.
وستةدون هذه المعلومات طى المذكرا المرف ة .وأعلمت هذا ميلى المحترم ب ن ي يتهوفر

لدي قوائم األرقام  Tables de Chiffresال اصة بالتراسل مل سيادتكم .وأعت دت أنه مهن
واةبى أن أرسل لي واحدا من ال وائم الث ثة الموةودا فى حو ا ال نصلية العامة.

ومن ههذ كتب ههت ل ههيكم ل ههم يص ه ِ
هلن أ معلوم ههات أ ههر تن ههاقض م هها تر ههمن ت ري ههر
لههى ت ريههر السههاب بعههض

هى أن أرههي
المههذكور مههن اسههت بارات؛ غيههر أن ه يتعههين عله ح
الم حأههات ال اصههة بههالعرب البههدو التههابعين لح ه ب الباشهها .ن محمههد علههى ،بعههد حملت ه
األ يهرا رههد البكهوات ،أنه ل اله يمههة بهههإليي العههرب

()1

ممههن كههانوا مسههاعدين للمماليههف ،ثههم

ة ههنح ل ههى ال ههد ول معه ههم ف ههى ع ق ههة تله ه مهم ب ههبعض روابه ه التبعي ههة .و،داي ههة عم ههل عل ههى

است رارهم بمنحهم قر  ،ثم عيحن عليهم واحدا من رباط كحاكم وحيد ينصل فيما ينشهب
بينهم من ا ت فات ،وكلن بمعالةة شئونهم المتدا لة مل الحكومة .وآمل محمهد علهى أن

يمدهم يومها بحهاكم ي أرسههم .و،هدأ العهرب البهدو فهى ال رهوع لههذه العهادات ،بيهد أن مذبحهة
المماليههف التههى حركههت فههيهم روح الحريههة والريبههة اللتههين تمي ه ان طبههاعهم ،أدت لههى ط هرد

قبيلتين تابعتين لح ب البكوات ،واح ل آ رين محلهما على حهدود الصهحراي حيهث ي طهن
العرب على ةار عادتهم ،ومن هنا بدأ يأهر السلوف المراوغ والةدير بإثارا الشكوف فى
مد صدأ ع قتهم بالباشا .على أن األ ير (محمد على) لم يبدو مت ث ار بذلفل فنى كهل
(ُ )1يحدد الةبرتى قبائل أويد على بالبحيرا الذين تعرض لهم محمد على فى أع اب مذبحة ال لعة ،وذلف
بالتحديههد ه ل شهههر ر،يههل األول 1229ههه /بريل 1811م ،ويشههير الةبرتههى لههى أنه بعههد أن أ حمههنهم تحيههل
عليهم وأرسل عساكره تنهب نةوعهم وتسبى نسهايهم وأويدههم ومواشهيهم ( .ارةهل التناصهيل فهى الةبرتهىل

المصدر الساب  ،ج ،4ح – )215المترةم.
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المرات التى حدثنى فيها كان ُيأهر لى أن ي ي شاهم ،بل ن لينأر ليهم كمها لهو كهانوا
ك
قوات رهافية ،يمكنه أن يعهدها ،عنهد الحاةهة لهيهم ،مهن ه ل ع هد اتنهاأ معههم يةعلههم
بمثابة ةنود بهين قواته األ هر  ،وأنه لهن يعتمهد علهيهم ،مهل ذلهف ،فهى حهال تعهرض الهب د

لهةوم ارةى .ول حما عحدد لى منهذ ثمانيهة أيهام م تله

ال هوات التهى تشهكل ةيشه  ،فإنه لهم

يههذكرهم ب قههل شههارا .وهههو يعههرف ةيههدا أنهههم لههن يتنهها لوا عههن المبههدأ األساسههى فههى نهةهههم

التكتيك ههى ال ههذ يعلنونه ه دائم هها للمنتص ههر الىال ههب .ومحم ههد عل ههى منش ههىل بص ههورا مس ههتمرا
باءعداد لحملت على الوهابيين ،وان كانهت اسهتعدادات تمرهى بهب ي شهديد ،وسهيكون مهن

الصعب ةدا ن لم ن ل من المستحيل ،أن تكون ال وات فى طري ها لى التحرف فى نهاية
يوليو ال ادم مثلما أعلن للباب العالى.
ولههي

ثمههة ش ه ي مهههم يحههدث فههى صههعيد مصههر ،وسههوف يرههطر فيرههان النيههل

ال ادم البكوات المماليف لى اءنسحاب لى الواحات .وي مل الباشا اءفادا من هذا الأرف

فههى ةههذب العههرب البههدو لي ه حاص ه ار حركههة الهة هرا بههين التههرف األلبههان وال هوات المسههاعدا
األ ر الموةودا معهم.
ويشرفنى أن أكون ...لخ
مرايل دروفتى

-188 -
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موجز – الحالة السياسية والعسكرية فى مدينة اءسكندرية – ت ارير الباشا مل اءنةلي –
قلعة أبى قير – وصول الكولونيل ميست  Missetالمندوب اءنةلي
تةارية مصرية بمالطة.

الةديد – مإلسسة

اءسكندرية ،فى  3من شهر يوليو 1811
(س ِةلت فى  18من شهر نوفمبر)
ُ

السيد المحترم،

الشههنرا التههى يسههت دمها فههى

هى السههيد دروفتههى الشههنرا الرقميههة ،وهههى نن ه
أرسههل له ح
نأام المراس ت مل سيادتكم ،ومنذ اليوم سوف است دم هذه الشنرا فى مهدادكم بمها طلبه
منى هذا ال نصل من معلومات عن الحالة السياسية والعسكرية باءسكندرية.

وت ل اءسكندرية على ساحل البحر ،ويتم الدفاع عنها مهن ه ل قلعتهين ،األولهى
()2

تسمى قلعهة الننهار( Château du Phare )1وال لعهة األ هر تسهمى حصهن المنهارا
 Pharillonال لعة األولى (الننار) مل كونها فى حالة سيئة ،يح ننا نةدها م ودا ببعض
Le

بطاريههات المههدافل ،أمهها ققلعههة المنههارق ف ههد صههارت مهةههورا ت ريبهها ،وأصههابها ال هراب .وفههى

الههدا ل نةههد اءسههكندرية محاطههة بسههور قههديم ،مههدعم بالعديههد مههن األبهراج .وآل هههذا السههور
حصهن  ،وُفِتحهت به بعهض ك حهوات
وشيدت على أن اره متهاري ُم ح
لى ال راب حيث ُهِدمُ ،
ءط أ المدافل ،كما عملوا سبي بدا ل سمف الحائ  ،وهذه المتاري عريرة نوعا ما،
ومن ناحية أ ر نةد بعض ايرتناعهات تحهي بهها فهى ال هارج .ويعمهل علهى ههذا السهور

 400عامههل كههانوا قههد بههدأوا العمههل منههذ مههايو مههن العههام المارههى ،ولههم يب ه مههن اءص ه ح
سههو ر،ههل العمههل ،بههديا  -كمهها ي ههال -مههن ناحيههة الشههمال الش هرقى حتههى أسههنل قلعههة قكههوم

()1

قلعة الننارل كانت ت ل فى نهاية شب ة يرا فارو

بطلميو

الثانى ( 279 – 280أ.م) وتتكون ال لعة من ث ثة طواب  ،ويتم ايتصال بال لعة عن طريه

ةسر ري يحمي طري ب متاري

()2

حيث كان يوةد فنار اءسكندرية ال ديم الذ بناه

وطول  550مت ار – المترةم.

حصههن المنههارال حصههن صههىير يت ههذ اسههم مههن موقعه تةههاه قحصههن الننههارق ،وكههان م امهها علههى حافههة

ش هري مههن الشههعب الص ه رية التههى تىل ه مههد ل المينههاي الشههرقى (الةديههد) ،وثمههة ةسههر يههإلد

لههى هههذا

الحصههن كههان فههى مسههتو ميههاه البحههر ،وبالحصههن بههرج مر،ههل الشههكل ،ت ههرب مههن الحملههة النرنسههية ،وهههو
البرج الذ كان يسمى قبرج السلسلةق – المترةم.
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الدكةق ( Fort Grétin )1وي ترى الحال ءتمام ص ح السور عامين تاليين .ومن ناحية
الشههمال الش هرقى ُع ِمه َهل فههى السههور بعههض التحصههينات بههها فتحههات لتنصههيب ث ثههة مههدافل؛
ومههن ةهههة الشههمال الىر،ههى مههن هههذا السههور وحتههى ةنههوب [بههاب] رشههيد توةههد اسههتحكامات
عريرهة وسهميكة .وعلهى الةانههب الةنهو،ى الشهرقى ،حيهث العمههل ةهار لهى اليهوم ،يةههر

عم ه ههل حه ه هوائ بس ه ههيطة مه ه ه ودا بنتح ه ههات ءطه ه ه أ البن ه ههادأ ،لك ه ههن ه ه ههذه الحه ه هوائ ب ه ههدون

وشهِيد علههى ب يههة الحهوائ ت ريبهها اسههتحكامات مههن ننه
اسههتحكاماتُ .
عملهها النرنسهيون بهال رب مهن الميهدان الكبيهر باءسهكندرية ،فهى مهن الةنهرال مينهو ،وحهين

نوعيههة نأريتههها التههى

يرههرب اءنةلي ه حصهها ار علههى هههذا الميههدان فههإن ايسههتحكامات لههن ت ههو علههى التصههد

لةههي

أورو،ههى يسههت دم س ه ح المدفعيههة ،ال ههادر علههى ت ههويض الح هوائ الرههعينة ت ريبهها،

والتى تشرف ت لها ال ارةيهة علهى أمهاكن عديهدا .ومهن ةانهب بهاب رشهيد كهان النرنسهيون

قد أ الوا بعض المتاري

التى كان ةميعها متهدما ،بيد أن طوط دفاع النرنسيين مهات ال

صههالحة ل سههت دام ،وهههى عبههارا عههن نههادأ عمي ههة ،ممتههدا مههن بههاب رشههيد لههى الترعههة

الواقعة على الةهة الشرقية .ويوةد بدا ل سور اءسكندرية ث ث قه ع ،األولهى (المسهماا

ب لعة كناريللى)( Fort Gafarelli )2والثانية (التى ُيطل عليها كريتان) شيدهما النرنسيون
وهمهها ال لعتههان اللتههان لههم يلح همهها سههو بعههض ايت فههات البسههيطة؛ أمهها ال لعههة الثالثههة هههى

ال لعه ههة المثلث ه ههة( )3الواقع ه ههة ف ه ههى الةن ه ههوب الشهه هرقى .و ه ههارج ه ه ههذه المنط ه ههة ،وب ه ههال رب م ه ههن
نيكرو،ولي

 Necropolisما ال يوةد هناف قلعة صىيرا أ ر التى ةر تشييدها كذلف

فى من النرنسيين.
ويعت ه م الباشهها أن ُيشههيد بههال رب مههن ال صههر الههذ سههوف يبني ه هنههاف فههى المكههان
الههذ ُيطل ه علي ه ق أر التههينق ،قلعههة ،بيههد أنههها لههن يكههون لههها أهميههة كبي هرا ،ثههم ن قلعههة
كافاريللى محمية بشكل ةيد؛ بسبب موقعها عند مد ل الميناي ال ديم ،و ارج ههذا المكهان

مه ههن ةهه ههة الةنه ههوب الىر،ه ههى بامته ههداد هه ههذا السه ههور توةه ههد ق ه ه ع تسه ههت دم فه ههى اله ههدفاع عه ههن
اءسكندرية ،وتتطلب الت ود بكميات ر مة من المدفعية ،ويل مها على األقل مهن  5لهى

()1

قلعههة كههوم الدكههةل ت ههل فههى أقصههى شههرأ المدينههة قريبهها مههن بههاب رشههيد د ههل أس هوار المدينههة العر،يههة،

والنرنسههيون هههم الههذين أطل هوا عليه حصههن كريتههان  Grétinوهههو اسههم الكولونيههل المهنههد

النرنسههى الههذ

ُقتل فى موقعة أبى قير البرية فى يوليو 1799م ،وقاموا بتحصين تحصينا ةيدا  -المترةم.

()2

قلعة كناريللىل هى ال لعة التى كهان يطله عليهها قلعهة قكهوم النارهوراق ،وههى عبهارا عهن بهرج صهىير

()3

ال لعة المثلثةل هى قلعة الركن الشهيرا – المترةم.

كان يست دم كن طة استرشاد للمسافرين عند ايقتراب من هذا الميناي  -المترةم.
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 6آيف رةههل .وهههذه المنط ههة ي يحرسههها اليههوم سههو بعههض المدفعةيههة س هيئى التههدريب،
وحاميت من حوالى  500لى  600رة .

ويحهافظ الباشها علهى أن تكههون صه ت مهل اءنةليه فههى نطهاأ رهي ةهدا ،سهواي

هدر علي ه باألر،ههاح الهائلههة أو بسههبب
مههن ه ل عائههدات تةارت ه معهههم فههى ال مههح الههذ يه ك
تطلع لى الحصول على مسهاعداتهم فهى تهدعيم طموحه فهى ايسهت ل أو أن يكهون أقهل
رههوعا ألوامههر البههاب العههالى الههذ دائمهها مهها يتشههكف فههى مك هره السياسههى ،أو فههى النهايههة

بسبب ت وف من دولة أ ر  ،ولكل ذلف يعته م أن يصهل بعهدد قواته لهى  40أله

رةه ،

وهو العدد الذ يعت د ب ن يمثل قوا ي يمكن قهرها.
وتعانى كذلف قلعة أبى قير من ال راب ،كما فى المارى؛ حيث لم يةهر بهها أ

صه ح ،ولههي

ثمههة حاميههة بههها سههو بعههض رةههال المدفعيههة غيههر األكنههاي .واألرض التههى

كانت مياه البحر قهد غمرتهها ،ثهر قطهل اءنةليه للسهد ،قهد بهدأت تةه  ،وذلهف منهذ ثه ث
سنوات؛ حيث ُشِيد هناف سد ةديهد ،ولهو أنه ُبِكنهى بشهكل سه ي للىايهة ،ي أنه يعمهل علهى
َ
تص هري ميههاه البحههر .ويوةههد كههذلف عنههد مههد ل المينههاي ال ههديم ل سههكندرية ،باتةههاه أر
التين ،بطارية لعدد من المدافل الم امة هناف على ر،وا تشرف على مد ل هذا الميناي.
وكههان الكولونيههل قميسههتق ،المنههدوب اءنةلي ه

ال ههديم فههى مصههر ،بههان نسههحاب

الةي اءنةلي فى سنة 1807م ،قد عاد لى ص لية ،ورةهل لهى وأينته  .وههذا الرةهل
المهههم ،رةههل كسههيح ال ههدمين واليههدين ،ي يمكن ه التحههرف يح بواسههطة كرسههى متحههرف ،وهههو
الراب الذ أرسلت الحكومة اءنةلي ية لل يام بهذه المهمة ،معطية ياه مرتبا سنويا قهدره

 80.000قرش هها ،وه ههذا ب ه ه ف مرتبه ه ك ه ه قكولوني ههلق .وق ههد ُع حم ه َهل له ه اس ههت بال عأ ههيم عن ههد
د ول ه ل فح هوالى  200رة ه مههن ق هوات األلبههان كانههت تحههر عر،ت ه المحاطههة بالنرسههان،
وكمهها ي ههال ن اءنةلي ه ي يم ههون هنهها (باءس ههكندرية) قائههدا ور ههباطا مههن الس ههنينة كورف ههت
اءنةلي يههة ال ارسههية دا ههل هههذا المينههاي .ويت ههدم عر،ته اثنههان مههن ال يالههة ،وتههم اسههت بال فههى

وس ص ب دو مدافل المدينهة ومهدافل السهنن اءنةلي يهة ،وكانهت ةنيهاته تنعهل ت ثيرهها

فى أل هذا الموكب الكبير.

ول د علمت ،سيادتكم ،أن مإلسسة باشا مصر التى ت سست فى مالطة تحت اسهم

قكههونق  Keunقههد قامههت بالنعههل بإرسههال ث ه ث شههحنات مههن الحبههوب لههى مالطههة .ووكيههل

األعمال دقكوانق تل ى الحبوب من مصر وسوف يرسل فى م ابلها لى الباشا سلعا عينية
مناسههبة ل سههته ف فههى مصههر .ومههات ال تةههارا الحبههوب مههل اءنةليه مسههتمرا هنهها ،ويكثههر
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مةه ي السههنن النمسههاوية والبندقيههة واءسههك فونية

()1

التههى ترفههل علههى متنههها علمهها نةلي يهها،

وهههذه السههنن تشههحن الحبههوب لههى مالطههة وأسههبانيا أو البرتىههال .ول ههد بههاع الباشهها ل نةلي ه

الحبوب بسعر  100قرشا اله ق 21صاع فرنسىق.

()2

مل الح ايحترام ...لخ
مرايل سان مارسيل

()1
()2

راةل تعري

سك فون فى حاشية ( )2بالت رير رقم ( – )52المترةم.

راةل تعري

الصاع النرنسى فى حاشية رقم ( )3بالت رير رقم ( – )52المترةم.
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موجز – عودا ُمْن َعمة بالنصر للكولونيل ميست – تحصينات اءسكندرية  -على باشا
يانينا يرسل الصناع األلبانيين – تع ي ات من الةنود ال ادمين من م تل ةهات الشرأ

– ايتناقات السرية لمحمد على مل اءنةلي ب صوح تةارا الحبوب – رحيل ال وات
لى السوي .

اءسكندرية ،فى  14من شهر يوليو 1811
(س ِةلت فى  18من شهر نوفمبر)
ُ

السيد المحترم،

ن الكولونيل ميست المكل

ساب ا بالشئون البريطانية فهى مصهر ،والهذ كهان قهد

رحل فى شهر سبتمبر من سنة 1807م مل الةي

اءنةلي  ،قد عاد لى وأينت  ،على

أن قعيد (مشلول الذراعين والساقين) ي يمكن التن ل سو بكرسهى متحهرف .وههذا الكرسهى
وع ِكمههل ل ه اسههت بال حافههل عأههيم؛
ي يعههوأ تحركات ه  ،وذلههف بنرههل عر،ت ه التههى تسههاعدهُ ،
حيث مرى فى حراست مسمائة مهن الةنهود األلبهان حتهى أوصهلوه لهى فندقه  ،علهى أنه

بعههد ذلههف طلههب قههادا هههإليي الةنههود وأعطههاهم مكاف ه ا ن ديههة تبلههغ ألنههى قههر (مههن ال ههرو
الكبار) ُدفعت لهم بالنعل.

وان بناي الحوائ الةديدا المشكلة لسور مدينة اءسكندرية ،والتى يةهر ت سيسهها

ف ههى الموار ههل ال ديم ههة الموة ههودا م ههن قب ههل ،نم هها م هها يه ه ال العم ههل فيه هها مس ههتمر وبحم هها

ونشاط .وأرسهل باشها يانينها لهى اءسهكندرية  300حرفهى ،عه وا عهدد البنهائين الموةهودين
فى مصر ،وههو األمهر الهذ عةهل بإنةها عمهل ههذا البنهاي .وفره عهن ذلهف ُبِن َيهت ههذه
الحوائ بحسب طري ة أولئهف البنهائين الموةهودين باءسهكندرية ،وذلهف علهى يهد النرنسهيين،
مههن قيههادا الةن هرال مينههو .وكانههت هههذه الح هوائ يةههر تحصههينها مههن وقههت ع ههر ،لكههن

العمل لي

متينا ،ومن ناحية أ ر  ،ن مثل هذا السور ر م ،ومن ثم سوف يكون من

الصعوبة ت ويده بالمدفعية ال مة ،وبال وات الكبيرا التى يتطلب األمر هناف .وأأهن أنه ،
نحو نهاية هذا العام ،ومل استمرار بناي هذه الحوائ  ،سوف يصل السور لى الميناي فهى

المنط ة التى ُي ال لها قبومبي ق .Pompée
ن بناي تلف الحوائ وبصورا مست لة ،ةعلها ت ريبا علهى ننه

عليها النرنسيون ،و مسمائة رةل ف

الحهال التهى تركهها

هم الذين يشكلون اليوم حاميتها الوحيدا.
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وي ط باشا مصر فى أن ي يد عدد قواته العسهكرية بحيهث يتهراوح بهين  30أله

و  40أل ه

رةه ه  .وبالنع ههل وص ههلت لههى هن هها س ههنن م ههن م تل ه

الةه ههات ب ههب د الش ههرأ،

محملة بال وات .ولما أعطهى الباشها فةه ا أمهره ب صهوح ةلهب ال هوات العسهكرية ،قيهل أن

فرمانا من الباب العهالى صهدر ليه  ،ولهم يسهمح بهد ول تلهف ال هوات ،وتهم عادتهها ،بيهد أن

ال وات التى ن لت بالميناي بالنعل رمها ل وات التى ادت بها ألنى أو ث ثة آيف رةل.

وله ههم ت ه ه ل الحمله ههة المحه ههدد رسه ههالها له ههى ةه ههدا لم اتله ههة الوهه ههابيين ،به ههدون تحه ههرف،

وينترض ب نها لم تتوق

سو بسبب ن ح الةمال ال مة لهذه الحملة.

وق ههام الممالي ههف ب ههبعض التحرك ههات دا ههل ره هواحى الني ههوم؛ ي أنه ههم م ههل ذل ههف ي

يمكههنهم التةاسههر علههى الأهههور بالنهههب والسههلب؛ ذ لههي

حرب معلنة ومكشوفة.

لههديهم وسههائل ي ههاومون بههها فههى

وتعد أر،اح تةارا حبوب باشا مصر مل مالطهة ههى السهبب الهرئي

لع قهات ههذا

الباشهها مههل اءنةلي ه  .وأميههل لههى ايعت ههاد أيرهها ب ه ن اسههتم اررية هههذه التةههارا التههى ت ههال

أوامر الباب العالى ننسها ،نما هى نتيةة يلت ام قطع الباشها علهى ننسه نحهو اءنةليه ،
الت ام ترمنت معاهدا سرية ،تم عملها عند رحيلهم من مصر فى سنة .1807

هى البرقيتههان الصههادرتان بتههاريخ  23مههن نههوفمبر  1810و  11مههن
ولههم تصههل له ح
فبراير  1811واللتان ا برتمونى عنهما فى طابكم الصادر بتاريخ  27بريل .1811
مل الح ايحترام ....لخ
سان مارسيل
فى  8من شهر أغسطس
ن تةريههدا ال هوات الموةهههة لههى ةههده بههالة يرا العر،يههة أحههدثت فههى النهايههة أثرههها،

وتوةههت الحملههة مههن ال ههاهرا لههى السههوي  ،وتوةه كههذلف الباشهها بننسه مههل ابنه طوسههون،
الشاب ابن الثمانية عشر سنة الذ ي ود هذه التةر،ة.
ولههدينا اعن فههى هههذا المرسههى  46سههنينة نةلي يههة قادمههة مههن مالطههة؛ كيمهها يةههر
شههحنها بههالحبوب .بيههد أن هههذا التصههدير يتوق ه
ب صوبة ووفرا العام التالى.

علههى م ههدار يههادا ميههاه النيههل التههى تُْنب هئ

سان مارسيل
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 -69تقرير حول الفرتة من  20يونيو إىل  20يوليو
والنصر للكولونيل ميست – استعدادات الحملة رد

موجز – عودا ُمْن َعمة بالحما
الوهابيين – مإلسسة للتةارا مل اليمن.

ن الم ههاﭽور الس ههاب ميس ههت وال ههذ أص ههبح الي ههوم كولوني ههل ق ههد ع ههاد ل ههى وأائنه ه
ال ديم ههة كمن ههدوب ع ههن به ه ده ف ههى مص ههر .وك ههان ايحتن ههاي بن وله ه ل س ههكندرية نوع هها م ههن

ايبتهاج أشب بعيد نصر .ف د أحدث مةيئ تحركا كبي ار ييةاد م هر سهكن له  .وي هال نه

عههاد وفههى صههحبت مةموعههة كبي هرا (مههن المههوأنين) وأن ه م ه ود بم هوارد ماديههة كبي هرا تإلكههد

تعاأم التمثيل (اءنةلي ).

وقام محمد علهى ،مهن  10لهى  18مهن ههذا الشههر ،بةوله دا هل أقهاليم ال ليو،يهة

والشههرقية ،ليةمههل الةمههال الم صصههة لن ههل المشههاا ومعههدات الةههي  .وهههو يصههر علههى أن
يتم رحيل النيل األول فى نهاية هذا الشهر .وي ال بإن الةي

سوف يتة لى السوي ؛

حيههث السههنن علههى أهبههة ايسههتعداد لن ل ه لههى ينبههل ،وس ه ح النرسههان سههوف يت ههذ الطري ه

البههر حههين تعتههدل ح ه اررا الةههو وبنعههل بههرودا الريههاح والليههالى الطويلههة ةههدا لههن تواة ه هههذه

النرأ بعراقيل كبيرا فى مسار حنها بالصحراي.

وعل الباشا مواف ت على منح ت ار يح تصدير المإلن الىذائية حتى يمكن الت كد
()1

من أن فيران هذا العام لن يتسبب فى ثارا ال قل بش ن محصول سنة .1812
وكِت َب لينا من عكا أن أهر على سواحل سوريا فرقاطهات طهردات تركيهة ومعهها
ُ
أمههر بمصههادرا كههل السههنن المشههحونة بالمنتةههات الىذائيههة ،وارسههالها لههى اسههتانبول )2(.ولههو
كههان البههاب العههالى يريههد ح ي ههة منههل تصههدير الحبههوب لمالطههة أو لم هوانئ أسههبانيا والبرتىههال
لكان علي أن يت ذ هذا اءةراي منذ عام مرى ،وأن يعمل على تننيذ أوامره عنهد الله وم.
()1

المعروف أن فيران عام 1811م ةاي فى بدايت قويا وموافيا ،بيد أنه بعهد فتهرا ههب منسهوب بدرةهة

أثههارت ال ل ه عنههد الن حههين والسههلطة ،حتههى ن الةبرتههى ورههل هههذا الحههدث فههى م دمههة الحهوادث المهمههة

الممي ه ا للعههام المنصههرم الههذ دون أحداث ه (وهههو عههام  ( .)1811ارةههل الةبرتههىل المصههدر السههاب  ،ج،4
ح ح  – )223 ،217المترةم.

()2

الم حهظ أن فرمانههات حأههر بيههل ال مههح ومصههادرا السههنن األةنبيههة الم النههة واعتبارههها غنيمههة وارسههالها
لهى محمهد علهى فهى ههذا ال صهوح،

يستانبول قد تم تعميم على سوريا ومصر ،وثمهة فرمانهان أُرسه
ون ِش َر رمن مةموعة النرمانات المنشورا والمترةمة لى النرنسية ،تحت رقمى (( )151( ،)147راةلل
ُ

Recueil de Firmans impériaux Ottomans adressé au Valis et aux Khédives d'Egypte
1006 – 1322 H. (1597 – 1904), [IFAO], Le Cairoe 1934, pp. 45, 47.

– المترةم.
-195 -

وفيمهها يتعله بمهها تههم است

صه وتصههديره مههن مصههر مههن الحبههوب ،ي يوةههد شههف فههى أن

الباب العالى قد تساهل فيها دون أن ن ول ن رح ح بتصديرها.

ول د استعيدت المواص ت بين ةدا والسوي ؛ وذلف بوصول ثه ث سهنن محملهة

بههالبن لههى هههذا المينههاي األ ي هرا .وكههان ايرتنههاع البههاهظ فههى سههعر حههب الههبن سههببا ُمىريهها

لمةه ي ههذه السههنن لهى السههوي ؛ حيهث بيعههت حتهى ل هد بلههغ سهعر الكيلههوةرام منهها عشهرا
قرو

تركية.

()1

وكيل ال نصل

()2

ال ائم ب عمال ال نصلية العامة

دروفتى

()1

يبين الةبرتى أ مة البن وارتناع سعره كنتيةة ين طاع واردات قالديار الحةا يةق ،مشي ار لى أن رطهل

الههبن بلههغ  270نصه

فره  ،وأنه قه حهل باألسهواأ والههدكاكين حتههى قصههنل النهها

ال هههوا مههن أنهواع الحبههوب

المحمصههة كالشههعير وال مههح والنههول و،هه ر العههاقول وغيههره ،م لوطهها مههل الههبن وبىيههر لهه ق( .الةبرت ههىل
المصدر الساب  ،ج ،4ح  ،217يومية 1ةماد األولى 1226هه 24/مايو 1811م) – المترةم.

()2

هذه هى أول شارا يورح فيها دروفتى صنت كمسهاعد لل نصهل أو ك هائم ب عمهال ال نصهلية النرنسهية

بال اهرا ،بصهنت وكيهل قنصهل Le Vice Consul؛حيهث لهم ترسهل بهاري
معتمدا على كنايا دروفتى – المترةم.
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قنصه عامها فهى ذلهف الحهين

 -70سان مارسيل إىل دوق دوباسانو
موجز – رسالة ب وائم الم حة والتةارا – محمد على التاةر الوحيد فى مصر – تةارا
البن – أقمشة الةو النرنسية.

اءسكندرية ،فى  24يوليو 1811

(س ِةَل ْت فى  14نوفمبر)
ُ
السيد المحترم،

يشهرفنى أن أرسههل لههى سههيادتكم الت ريههر ال ههاح بالنصههل السههنو الثههانى

()1

ل هوائم

الم حة والتةارا للوارد والصهادر .وسهوف ت حأهون سهيادتكم أن تصهدير الحبهوب لمالطهة
آ ههذ فههى ال يههادا؛ فالباشهها يةههد فههى هههذه التةههارا أر،احهها هائلههة للىايههة ،ولههم يسههتطل أن يلته م
بتننيذ أوامر الباب العالى التى ُك ِرَرت علي م ار ار .فهو بعيد ةدا عن أن يعطى لهم بعض
مههارات ال رههوع وايمتثههال؛ ف ههد أقههام مإلسسههة للتةههارا فههى مالطههة التههى سههوف يرسههل ليههها
الحبوب ،سواي لبيعها فى هذه الة يرا أو لتصرينها من هناف لى ةههة صه لية أو أسهبانيا
والبرتىههال .وفههى الم ابههل سههوف يتل ههى عورهها عنههها ال هواردات مههن البرههائل التههى تحتاةههها

دائرا ايسته ف فى مصر؛ وفى كلمهة واحهدا سيصهبح محمهد علهى التهاةر الوحيهد بمصهر
وهو ما يسمح ل باستبعاد كل المرار،ات والمنافسات.

وأد شحة بن ُم ا لى ورود البن األمريكى لهى مصهر ،وذلهف مهن ه ل فهرض
رسهم ةمركههى فهادح يصههل لهى  ،%11وةنههى اءنةليه مههن وراي ذلهف أر،احهها معتبهرا ،بيههد
أن ههذا النهوع مهن التةهارا الةديهدا كليهة فهى مصهر ي يمكهن أن يتسهل؛ وذلهف ألن بهن ُم هها
هو المنرل دائما ،ول سوق الهرئي فهى ههذه الهب د .وبالنعهل أد وصهول بعهض السهنن
المحملة من حبوب بن ُم ا لى السوي  ،لى ان ناض سعر قنطار البن من  100قهر
()2
كبير لى  60قرشا فحسب.
( )1ثمة ت ارير كانت ترسل بشكل دور عبر األسابيل والشهور؛ وذلهف بحسهب مها كهان يطه أر مهن حهوادث
مهمة تستدعى الكتابهة واعه م ال ارةيهة النرنسهية ،والهى ةانهب ذلهف كهان هنهاف قت هارير عامهةق تُرسهل كهل
ِ
هب فههى هههذه المههدا ،برإليههة أوسههل وتحليههل أكثههر عم هها ،وذلههف لتنههاد التحلههي ت
ث ثههة شهههور ،تُةمههل مهها ُكته َ
الة ئية البسيطة  -المترةم.
( )2اشتدت المنافسة بين النرنسيين واءنةلي فى الترويج لبيل األقمشة الصوفية من الةو غير أن ةو
قاللونهدرين النرنسهىق كهان فهى ال هرن الثهامن عشهر األكثهر انتشها ار ومبيعها بال هاهرا؛ حيهث أقبهل علهى شهرائ
ةميهل الطب ههات الشههعبية ،و اصههة مههل ان نههاض سههعره؛ النههاةم عههن تطههور صههناعت فههى فرنسهها؛ وكههذا مههن
ة هراي وقههوع المرههار،ات السههعرية بههين التةههار األورو،يههين ( .ارةههل أندري ه ريمههونل المرةههل السههاب  ،ج،1
ح – )326المترةم.
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ن العديد من سلل التةارا ال ارةية والدا لية محمل اعن برسهوم ةمركيهة باهأهة

للىاية ،فما يدفل على البرائل للمالية يصل لى حوالى  %25من قيمتها.
ويشتد الطلب دائما فى مصر على قما

وينرل هذا النوع من ال ما
ُ ،de France
ومنذ العام ونص

ةو اللوندرين النرنسى

()1

Londrins

على الةو اءنةلي .

العام لم نر أ سنينة فرنسية تأهر فى هذا الميناي.

مل الح ايحترام ...لخ
سان مارسيل

( )1يش ههير الةبرت ههى ل ههى أن محم ههد عل ههى هه هو ال ههذ طل ههب تل ههف الم ارك ههب م ههن ة ههدا وال ههيمن ،وك ههان هدفه ه
استى لها فى ن ل عساكره ومهمات الحرب رد الوهابيين ،وأن التةار قاموا بشحنها بهالبن ممها أد لهى
ق نح ل سعره قلي ق (راةلل الةبرتىل نن المصدر ،ج ،4ح – )217المترةم.
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 -71تقرير حول الفرتة من  20يوليو إىل  31يوليو 1811م
موجز – توة الباشا لى السوي

– مدادات ال وات األلبانية – اءنةلي يرفرون

السماح بإط أ سنينة الكورفت المصرية الم صصة للبحر األحمر.
لما عة محمد على عن تدبير كهل الوسهائل الرهرورية لن هل المشهاا (المتهوةهين
فى حملة المدينة ومكة) فى توقيهت واحهد لهى السهوي ،

()1

قهرر أن يت هذ حه آ هر يمكنه

مهن ن لهههم عبههر ث ثههة قوافههل تتههابل ب ههدر اءمكهان (الواحههدا تلههو األ ههر ) .وقههد توةه بننسه
لهى السهوي

مسهاي يههوم  30يوليهو ،يصهحب  1500ةنهد  .ويتعههين أن تنه ل ههذه النرقههة،

فى اليوم األول ،على الساحل الشرقى للبحر األحمر .وينترض األش اح الذين يعت دون
فى تصريح الباشا ب ن سيتوة لى Cimbt؛ ومل ذلف لي

من المحتمهل أن محمهد علهى

الذ تمكن ،على ما يبدو ،من الحصهول علهى اسهت بارات دقي هة ةهدا حهول ههذا البلهد ،أن

يكون فى ع م أن يترك هناف بين يد أنا  ،ث ة فى أن من بينهم َم ْن ي يمكنه ت هدير
أهمية الموقل وأهمية قلعة المويلح.
وثم ههة س ههنينتان تحمه ه ن عل ههى متنهم هها قه هوات م ههن األلب ههان ،كانت هها تري ههدان الرس ههو
باءسههكندرية ودميههاط ،غيههر أن األوامههر صههدرت بههردهم ،فالباشهها يبههدو أن ه قههرر أيح يتل ههى
سههو الةنههود المتطههوعين وذلههف مههن ه ل المبعههوثين الههذين أرسههلهم فههى هههذا الصههدد لههى
م دونيا واألنارول.

ن الطراد الذ وةه محمد على لى مالطة فى سنة  ،1810بعد أن تم تبطينها

بالنحا

مرى لى نةلت ار حيث يتعين أن يتة من هناف لهى البحهر األحمهر .ورفرهت

الحكومههة البريطانيههة ت ههديم المسههاعدات والت مينههات التههى كههان وك ه ي الباشهها قههد وعههدوه بههها
لل يههام بال ههدفل بههالطراد ف ههى هههذا المس ههار عبههر المح ههي (األطلنطههى) وبح ههر الهنههد .وس ههوف
تعيدها نةلت ار لى اءسكندرية .ولي

ثمة ش ي ةديد يتعل بما يحدث بمصر العليا.

وكيل ال نصل ال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى

()1

عههانى محمههد علههى باشهها بالنعههل مههن تههدبير عمليههة ةمههل الةمههال والبىههال حتههى ل ههد ارههطر أن ينههرض

على كل فرد من قمياسير النا وأهل الحرفق ت ديم بىلة أو بىلتين وث ثة ،ومهن لهم يكهن فهى حهو ه ُيله م
بشهرائ واحههدا أو أن يههدفل عنههها كيسهها ( 5أله بههارا) ،ولمهها اشههتدت الحاةههة للةمههال والبىههال أطله للةنههد
طه ه

م هها يةيدونه ه بالشه هوارع ،مم هها ةع ههل الن هها

قي ن ههون حمي ههرهم وبى ههالهمق! ( ارة ههل تناص ههيل ذل ههف ف ههى

الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح ح  – )223 ،217المترةم.
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 -72تقرير حول الفرتة من  1أغسطس إىل  20أغسطس []1811
موجز -استعدادات حملة الة يرا العر،ية -ابراهيم بف ابن الباشا يصبح أمين ال انة
المالية العامة لصعيد مصر.
رحل ههت ك ههل فرق ههة المش ههاا الت ههى صص ههها محم ههد عل ههى للتوةه ه ف ههى الحمل ههة عل ههى
الوهابيين وكان آ ر موكب منها قد ش طري مساي يوم [ 17أغسهط ] .وكلمها وصهلت
قوات لى السوي  ،كانت تن ل بها ثهم تتوةه لهى الطهور ،وهنهاف يتعهين تةميعهها لتنطله

ةميل ال وات معا.

وي ال أن لم يكن
وسوف يعود محمد على لى ال اهرا بعد ستة أيام على األكثرُ .
اررههيا عههن ايستع اررههات العسههكرية التههى مرههت لههى السههوي  .وفههرأ المشههاا ،الواقعههة
تح ههت أوام ههر م تله ه

ال ههادا م ههن حلنائه ه الم لص ههين ،ليس ههت ه ههى ال ههوا الت ههى ك ههان يأ ههن

ايعتمههاد عليههها ،والتههى سههوف يمكنه

يادتههها عورهها عههن  7000مههن الةنههد المشههاا الههذين

كههان يعت ههد بإمكانيههة اسههت دامهم فههى هههذه الحملههة ،فعلههى األكثههر لههم يةههد مههن بيههنهم سههو

 6000ةنديا.
ومههل انتأههار عههودا الباشهها ،يههتم اءنشههىال اعن بايسههتعدادات ال مههة لرحيههل فرقههة

ال يحالة ،وسوف يرحل طوسون باشا مل هذه النرقة .وما ي ال ايبن األكبر للباشا ،بهراهيم
ٍ
ماض فى ةويت ب قاليم صعيد مصر ،ويمر اعن بإقليم أسيوط .وقد كابهد صهعوبات
بف،

فى ةباية الررائب من بعض ال ر  .ويتعين علي أن يةبرها على العمل ب وا الةي .

وت كد لنا أن ما كان ينتأر وقوع الباشا من فرار بعض األتباع الذين كانوا على

صلة بالمماليف قد تح

بالنعل ،أما العر،ان فلم يمكنهم أن يتبعوا المماليف.

الةنههد التههرف ،الههذين قههدموا عرورهها منيههدا ،تحههت قههادا الةههي

الصعيد .Saïd

()1

واصهط

النهها لين بالمههدن الرئيسههة به ه

ويبشر النيل هذا العام بنيرهان غ يهر ،وكهذا بمسهتو مهن نض ألسهعار الحبهوب.
ومل ذلف ما ال الباشا ي يواف علهى عطهاي ته ار يح اسهت

ينتههرض ب نه سههوف يصههدرها؛ ذ لههي

()1

ح وتصهدير الحبهوب التهى

ثمههة احتمههال أهاهر يشههير لههى أنه يريههد أن يههن ض

يشير الةبرتى لى أن العر،ان أقبلهت أفواةها علهى طوسهون باشها ،وأن األ يهر أكهرمهم وقهدم لرإلسهائهم

ال لل والكسوا (راةلل الةبرتى ،ج ،4ح – )221المترةم.
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الشروط التى قطعها فى مبيعات األ يرا ،وي ال ب ن سعر ال مح بلغ  24قرشها لهألردب أو

 25ميريةرام للشعير أما الب ول األ ر فبيعت على  40قرشا.

وسعيا لى التسهيل فى دفل الررائب على سكان األرياف؛ أذن ب ن يةمل الةه ي

األهم من كل منهم عينا.

وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى
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 -73تقرير عن الفرتة من  20إىل  31أغسطس
موجز -رحيل ال وات لى الة يرا العر،ية
عههاد محمههد علههى باشهها لههى ال ههاهرا مسههاي يههوم [ 27مههن أغسههط ] .وال هوات التههى

أ بروا فى النشرات الساب ة عن رحيلها لى السوي

وصلت لى هنهاف ،ومنهذ صهباح يهوم

[ 28أغسههط ] كان ههت ةمي ههل ال ه هوات ق ههد أبح ههرت ف ههى اتةاهه هها ل ههى الة يههرا العر،ي ههة .وت ههم
استعادا وسائل المواص ت بين ةدا والسهوي  ،وقهد وصهل لهى ههذا المينهاي األ يهر قافلهة

من قسنينة محملة ببن ُم ا.
رإلوسي  ،وسهادت ههذه الحهال بهين قهوات الحملهة .ويعتمهد
و،دا الباشا راريا على َم ْ
الباشا كثي ار على تعاون شهري ةهدا .وأرسهلت قبيلهة عر،هان الةيعهانى ،الهذين كهانوا تهابعين

لح ب البكوات ،لى الباشا ممثلين عنها ،يطلبون من العنو واءذن لهم بالعودا لى أرض

ر Barabra
مصههر .وي ههال بههإن اثنههين أو ث ثههة بك هوات مههن المماليههف قههد مههروا عبههر ب ارب ه ا

بسوريا بال رب من سليمان باشا.

وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى
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 -74سان مارسيل إىل دوق دوباسانو
موجز -وصول سنينة قرصنة نابولي ( )تُدعى لو روا دو رومل حوادث م تلنة –
معاررة الكولونيل ميست على بيل غنائم قرصنة هذه السنينة – معاهدا بين اءنةلي

رصنة فى ب د الشرأ – حوادث ومشاةرات بين اءنةلي
والباب العالى بش ن أعمال الَ ْ
والنرنسيين -سنن نةلي ية مشحونة بالحبوب.

اءسكندرية ،فى  26أغسط

1811

السيد المحترم،
وصلت ،نحو يوم  12من هذا الشهر ،لى ميناي اءسهكندرية ،سهنينة قرصهنة مهن

نههابولى ،تههدعى لههو رو دو روم ،ي ودههها ال بطههان انط هوان ميشههيل ،Antoine Michel
حاملههة يفتههة عليههها اسههمل

 .م .لههو روا تابعههة للص ه ليتين  ،De Deux Sicilesالنههار

الملكى ،و،وصول هذه السنينة أُثيرت المناقشات مل هذه الحكومهة (حكومهة محمهد علهى)،
كما ترتب عليها مشادات عنينة أثارها البحارا اءنةلي رد بحارا سنينة ال رصنة.

وكههان مصههدر ثههارا المناقشههات اعت هراض قدم ه لهههذه الحكومههة الكولونيههل ميسههت،

المنههدوب وال نصههل الع ههام اءنةلي ه  ،عل ههى بيههل غنيمههة قرص ههنة لسههنينة ارس ههية فههى مين ههاي
اءسكندرية .وقهام اعت ارره علهى بيهل غنهائم ال رصهنة ،أيها كهان نوعهها ،فهى ةميهل المهوانئ
الواقعة بب د السلطان (العثمانى) ،على أسها

ايمتيها ات التهى أ ِ
ُبرمهت ،منهذ وقهت قريهب،

بههين حكومت ه (اءنةلي يههة) والبههاب العههالى ،بش ه ن هههذا البنههد مههن ايمتيهها ات المعلههن عن ه

بشكل اح .ووف ا لم حأت  ،فإن حاكم مدينة اءسكندرية لم يكن لدي  ،ههو ننسه  ،ذن

يسمح ل بإن ال غنهائم ال رصهنة ،حتهى يعهود لهى اسهتط ع أوامهر الباشها التهى يسهتند ليهها
فى ذلف.
ول ههد أ ب ههرت ف ههى الح ههال الس ههيد دروفت ههى به ههذه اءدع ههايات الىريب ههة الص ههادرا م ههن

اءنةلي الذين سهوف يحهاولون – بهدون شهف – هداع الباشها .وان كنهت مهل ذلهف ي اعت هد
أن الباشهها يلت ه م بمثههل هههذه النصههوح علههى ع تههها دون أن يتبصههرهال فهههو ي يةهههل أن
سنن ال ارصهنة النرنسهيين ته تى فهى كثيهر مهن األحيهان ،محملهة بىنهائم ال رصهنة لهى دا هل

مه هوانئ به ه د الس ههلطان ،وية ههر بيعه هها هن ههاف دون اعت ارر ههات م ههن أ ن ههوع ،فه ههل مص ههر

سه ههتكون فه ههى ذله ههف مثه ههل ته ههون
()

وط ه هرابل

بشه ههمال أفري يه هها؛ حيه ههث ت كه ههد له ههى أن البك ه هوات

نسبة لى نابولى  - Napleالمترةم.
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والباش ههاوات ف ههى تل ههف الويي ههات ب ههدأوا يس ههت بلون ب ص ههوح ه ههذه المسه ه لة ممثل ههين نةليه ه ؟
ومهمها كانهت المصهلحة ههى الشه ي الوحيهد الهذ ي هود محمههد علهى لةانهب اءنةليه  ،فإنه
يعههرف كيه ه ي ههدر تمام هها م هها يتع ههين عليه ه فعله ه ِقب ههل فرنس هها والب ههاب الع ههالى الل ههذين يعتم ههد
عليهما ،ف يمكن اءقرار بطلبات اءنةلي  ،والعمل على تننيذها فى الحال قبل أن يتل ى

أوامههر ص هريحة بههذلف مههن البههاب العههالى .والههى أن يتح ه ق هرار الباشهها الموةههود اليههوم فههى
السههوي  ،فههإن السههنينة والىنيمههة سههوف يأ ه ن دا ههل هههذا المينههاي ،فيمهها رحههل ال رصههان؛
لمباشرا أعمال قرصهنت  .وكهان قهد تهم ايسهتي ي علهى ههذه الىنيمهة بهال رب مهن مالطهة ،ثهم

ةههر ن لههها لههى وييههة طهرابل
والىنيمههة مكونههة بشههكل رئههي

لههم يه ذن به مر البيههل.

بشههمال أفري يهها ،بيههد أن باشهها طهرابل

مههن مسههكرات العههرأ وقليههل مههن النبيههذ وال ههل وألهواح ال شههب

طران .وكانت هذه السلل قد ن لت من سنالونيا Cephalonie
والَ ْ

()1

لى مالطة.

واذا كههان صههحيحا دراج المههادا المههذكورا أعه ه فههى امتيهها ات ةديههدا حصههل عليههها

اءنةلي ه مههن البههاب العههالى ،فسههوف يكههون هههذا منيههدا مههن كههل ةانههب ألعههدائنا؛ فىنههائمهم
سهوف تصههل ب قصههى سهرعة لههى ة يهرا مالطهة ال ريبههة مههن الشهرأ ،علههى حههين أن غنائمنهها

سه ههتكون بعيه ههدا ةه ههدا عه ههن بلوغهه هها موانينه هها .وسه ههوف يكه ههون محرمه هها ت ريبه هها عله ههى ال ارصه ههنة
النرنسههيين ممارسههة حركههة سههطوهم فههى بحههار الشههرأ ،األمههر الههذ سههيوفر عنصههر األمههان
الكامل للتةارا اءنةلي ية التى هى بالنعل فى حالة ا دهار كبير.
والمشادا التى حدثت بشكل مناةئ يوم  15من هذا الشههر بهين البحهارا اءنةليه
فى موروع قال رصان النابولىق كهان يمكهن أن يهتم ض عنهها نتهائج طيهرا ةهدال ف هد ف حهر
أح ههد البح ههارا م ههن س ههنينة ال رص ههان حي ههث ك ههان يتنه ه ه بش ههكل ع ههام ،ح ههام ش ههارت الوطني ههة

ِ
هب به ه ل
اءنةلي ي ههة ،وأ ههذ ية ههاهر بالس ه ك
المشكلة بكل تبعاتها.

ش ههتيمة ر ههد الحكوم ههة ،وه ههذا م هها أد

ل ههى له ه

ف د طالبنى قبطان سنينة ال رصنة بإل اي ال بض على هذا البحار الوقح ،ف رسهلت
رةل نكشهار يعمهل معهى باءرهافة لهى رةهل آ هر يعهرف ذلهف البحهار اءنةليه  ،وبعهد

قليل وةدوه وقبروا علي ؛ لكن على ما يبدو ،كان اءنةلي يحيكون مهإلامرا ءثهارا مشهكلة

فههى هههذه المناسههبة ،وحههاول الترةمههان اءنةلي ه  ،دون ةههدو  ،ن ه ع البحههار مههن بههين يههد

الةنههد اءنكشههار التههابل لنهها ،ثههم كههان أن تل ههى الترةمههان اسههتىاثة مههن ال باطنههة اءنةليه
والبحار الذين تكالبوا على مهاةمة الةند اءنكشار .

()1

ههى أكبهر الةه ر األيونيهة باليونهان ( ارةهلل – )Dict. Hachette, Encyclopédique, p. 315

المترةم.
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ول ههم ية ههد األ ي ههر

صه ه ي دا ههل وح ههدا ال دم ههة بنرقته ه  .عل ههى أنه ه س ههحب

طبنةت ه  ،وأطل ه منههها رصاصههة ،ا ترقههت ف هذ البحههار األثههيم مههن الةههانبين .وبعههد ذلههف

انسههحب اءنكشههار بعيههدا عههن ال نصههلية .وأدرف المتمههردون الةهريح وحملههوه لههى ال نصههلية
اءنةلي ية ،وبعد ذلف ف عوا لى سننهم؛ لي ذوا منها أسلحتهم؛ لكن ةراياتى السريعة مل

الحكومههة التركيههة اسههتوعبت الموق ه  ،وأوقنههت النتههائج ال طي هرا لهههذه المشههكلة ،ومنههذ ذلههف
الحين هدأت األمور وعادت لى نصابها.
ولم يكن المتمردون المحركون لههذه النورهى مهن اءنةليه ال لصهاي؛ وانمها كهانوا

من اءسهك فون  Esclavonsومهن اءليهريين  Illyriensالهذين كهانوا يعملهون تحهت حمايهة
العلم اءنةلي  .واعت دوا أن ذلف يعطيهم السماح بحرية التأاهر بكرههم رد النرنسيين.

وهإليي الم حون قدموا لى هنا من مالطة تحت األع م اءنةلي ية لي وموا بشهحن سهننهم
بالحبوب .ولهدينا فهى ههذا التوقيهت  50سهنينة مهن سهننهم ال ادمهة لههذا الىهرض .والمهذنبون

الرئيسههيون وراي أعمههال هههذه النورههى هههمل انطونيههو نيكولههوفيت
وهو من أصل برات ا  Brazzaبإقليم دالماشيا،

()1

Antonio Nicolovich

وي ال بإن أباه م يم فى تريسهتا ،والمهذنب

اع هر يهدعى أوغسهطين كانينهارو  Augustin Canevaroالةنهو األصهل الهذ تأهاهر
فههى اليههوم التههالى للنتنههة ،علههى مههتن سههنينت بالنرحههة ايبتهههاج وباحت ههار العلههم النرنسههى ،أمهها

األ ير فهو دوليشيو دو ا ار  Delucio De Zaraوهإليي ةميعا المذكورون قباطنة سنن.
مل الح ايحترام ...لخ
سان مارسيل

()1

قليم دالماشيال قليم ةبلى ي ل على ساحل األدرياتيف ،ويشتمل على عدا ة ر ،وكان هذا اءقلهيم قهد

ره ه حم ل ههى ممتلك ههات النمس هها بع ههد معاه ههدا ك ههامبوفورميو )1797( Campoformio؛ غي ههر أن ن ههابوليون

ه ل توسههعات وفتوحات ه رههم ل مبراطوريههة النرنس ههية بههين عههامى  ،1814 –1809ويرين هها هههذا لم ههاذا

تر ههامن الدالماش ههيون م ههل اءنةليه ه ر ههد النرنس ههيين باءس ههكندرية ،وع ههادت دالماش ههيا للنمس هها بع ههد سه ه وط

نابوليون فى ووترلو (( )1815راةلل-)Dict. Hachette, Encyclopédique, p. 489المترةم.
-205 -

 -75سان مارسيل إىل دوق دوباسانو
موجز -الباشا يمنل بيل غنائم ال رصنة بسنينة لو روا دو روم -الررى يعم اءنةلي –
الولل باءنةلي فى مصر.

اءسكندرية ،فى األول من سبتمبر 1811
السيد المحترم،
ل ههد أصههدر الباشهها أمه ار لههى حههاكم هههذه المدينههة (اءسههكندرية) به ي يصههدر عنه أ

اعتراض على بيل الىنيمة التى أتت بها سنينة ال رصنة لهو رو دو روم ،والتهى كانهت قهد
بههدأت البيههل دا ههل هههذا المينههاي؛ لكههن الباشهها أبطههل هههذا األمههر فههور قيههام الههوك ي اءنةلي ه
بإب غ بما يتعل بهذا األمر .على ننى أفدت،

ل األيام ال ليلة الساب ة علهى وصهول

أمر اءلىايَ ،م ْن ُيسهارع بتنريهغ شهحنة السهنينة ،و،يهل ال ليهل مهن موادهها؛ بيهد ننهى أُةبهرت
على تعلي كل أمر البيل ،وذلف وف ا ألوامر الباشا التى أبلىنى بها حاكم هذه المدينة.
وسيأل ههذا األمهر قائمها حتهى وصهول فرمهان مهن البهاب العهالى فهى ههذه المسه لة

التههى ُرفعههت ليه  .ومههن ةديههد تههم عاقتنهها ،واءنةليه اررههون اعن ةههدا علههى نةهها اتهم فههى
هذا الصدد ،بعد أن فةروا ،بكل غطرسة ،شكاويهم رد أوامر الباشها األولهى؛ وذلهف عبهر
نشرات علنية هاةمت سلطت

()1

أيرا هإليي اءنةلي المسهيطرون بمصهر الهذين اسهتوردوا

م ههن ه ههذا البل ههد ك ههل الحب ههوب ال م ههة ءم ههداد أع ههدائنا باألغذي ههة ،وال ههذين ي يعترف ههون به ههذه
المحابههاا ،هههم الههذين أةبههروا الباشهها علههى ايستس ه م ءرادتهههم فههى عههدم بيههل تلههف الىنيمههة

الح يرا التى ةلبها لى هذه الهب د فرنسهيون أونابولحيه (أ مهن نهابولى) .ن الولهل بهإنةلت ار
 L'Anglomanieفى مصر يأل ي داد قوا وا دهها ار ،والنرنسهيون الم يمهون ي يمكهنهم أن

()1

م حأة استدراكية كتبها سهان مارسهيل فهى نهايهة طابه وههىل قورهل ههذا اءعه ن علهى بهاب بيهت

ال نصهلية األسهبانية مترههمنا به ن الحكومهة المحليههة سهمحت ببيهل برههائل نةلي يهة منهوبهة علههى يهد سههنينة

ال رص ههنة الت ههى تحم ههل اس ههم ل ههو رو  ،واءعه ه ن يح ههذر ،عب ههر أم ههر ص ههادر م ههن الس ههيد ميس ههت المن ههدوب
وال نصههل العههام لبريطانيهها العأمههى فههى مصههر ،ب نه أيهها كههان الشه ح الههذ سههوف يشههتر شههحن غنيمههة
يبومبارد  La Bombardeوسان بهول  St. Paulأو ةه يا مهن الىنيمهة أو كهل حمولهة البومبهارد ننسهها،
فلسهوف يهتم مطارته فهى كهل مههان ومكهان ،باعتبهار أن ههذا الشهراي غيهر شههرعى  ،mal achetéونكههون

مرطرين لرد ال يمة فى حالة ذا ما كان الش ي المشتر ننس لم ننب بش ن .
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ينسهوا اءهانههات التههى يكابههدونها هنها؛ مههن ةهراي عأمههة أمههتهم التهى لههها حههاكم أكثههر عأمههة

من األبطال.

()1

مل الح ايحترام ....لخ
سان مارسيل

()1

الم صهود هنهال نههابوليون بونهابرت الههذ كهان فهى ذلههف الحهين قههد سهيطر علهى ممالههف ودول عديهدا فههى

ف فى ذلف الوقت باءمبراطورية النرنسية – المترةم.
أوروبا ،م يما ما ُع ِر َ
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 -76سان مارسيل إىل دوق دو باسانو
موجز -مس لة السنينة روا دو روم – شراي محمد على لل نابل – تةارا الحبوبل ثراي
مصر غير العاد من وراي هذه التةارا – رسالية الحبوب لى كورفو – حأر بيل البن

األمريكى.

اءسكندرية ،فى األول من سبتمبر 1811
السيد المحترم،
ف ههى ط ههابى ال ههذ يحم ههل رق ههم  86بت ههاريخ  26م ههن ش هههر أغس ههط

أش ههرت ل ههى

وصول سنينة قرصنة نابولي لى ميناي اءسكندرية ،تهدعى لهو روا دو روم ،وههى السهنينة

التههى كههان ي ودههها ال بطههان النههار ميشههيل نسههينى  Michel Enseigneوالحاملههة ل فتههة

مدون عليها

 .م .لورو تابعة للص ليتين .وذكرت لكم أن سنينة الىنيمهة اءنةلي يهة تهم

اقتيادههها لههى هنهها بعههد أن وصههلت لههى طهرابل

بشههمال أفري يهها؛ حيههث أرته

قنصههل فرنسهها

هن هها ب نه هها غنيم ههة مهم ههة ،وف ههى النهاي ههة ح ههدثت معارر ههة الباش هها عل ههى البي ههل النعل ههى له ههذه

الىنيمة ،وذلف بناي علهى طلهب اءنةليه  ،وعهرض ههذه ال رهية علهى البهاب العهالى ،الهذ

ننتأر ق ارره فيها .وقهد أبلىهت السهيد يتهور مو،هور  La Tour Mambourgبكهل مها حهدث

فى هذا الموروع.
وقد تم رسال حوالى  8000قنبلة من مالطة لى باءسكندرية ،من

ل مسهئول

صوصى يدعى لو كومنت ةاللينى  Le Comte Galliniالذ تولى بيعها للباشا.

ول ههدينا ف ههى ه ههذا المين ههاي مس ههين س ههنينة نمس ههاوية أو س ههك فونية تحم ههل أع م هها

نةلي ية ،والتى تنتأهر أمهر شهحنها بهالحبوب للتوةه لهى مالطهة .بيهد أن رسهاليتهم سهوف

تته ر مههن ةهراي الأههروف التههى وقعههت هنهها مههإل ار .وقههد أرسههل البههاب العههالى مههن قبههل لههى

اءسكندرية سبل سنن نمساوية تحمهل أع مها عثمانيهة ،ومعهها فرمانهات تهنح علهى شهحن
تلف السنن السبعة بالحبوب .وقد ت كد لنا أن عددهم سوف يصل لى مسين سنينة ت تى
لى اءسكندرية من أةل نن

هذا الىرض.

علههى أن ذلههف لههن يمنههل الباشهها حتههى مههل طاعت ه  ،بههدون شههف ،فههى هههذا الأههرف،
ألوامر الباب العالى ،أن ي وم بت ويد اءنةلي بالحبوب؛ وذلف ألن مصر يمكنها أن تبيل

لألةانههب أكثههر مههن مههائتى أل ه
يترتب على ذلف أ

أردب أو مهها يعههادل  4.200.000صههاعا فرنسههيا دون أن

لل باحتياةات رعيت منها.
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ودعا السيد دروفتى الباشا لى أن يبعث بإرسالية حبوب لكورفهو  ،Corfouو،نهاي

علههى ذلههف تههم اسههتئةار سههنينة اسههك فونية علههى يههد وكيههل فرنسههى فههى ةهههة دميههاط ،وهههى

السنينة التى كان ي ودها ال بطهان بتهروفيت  Petrovicheويبهد أنهها تُشهحن بهالحبوب فهى
الوقت الحالى ،وسوف يتم رسالها لى كورفو تحت رقابة تاةر بال اهرا ُيدعى السيد منتل
 .Mr. Mentelويتعين التطلل لى أن يع ب ذلف رسالية أ ر مهن الحبهوب ،ذا لهم يكهن

ثمة ش ي يتعارض مل استعداد الباشا لذلف.
وما ال العمل مستم ار فهى بنهاي المتهاري

بسهور المدينهة .وثمهة ألنها عامهل يعملهون

هناف يوميا .والعمل مت دم حتى ن وصل لى المد ل المسمى بومبي  .Pompéeوةر
تحصين المتاري

حاطتها ب ندأ.

من ةميل ةهاتها ،ولكن بنايها لي

ووصل لى السوي

ة ي من ةي

قويها تمامها ،وسهوف يهتم بعهد ذلهف

مصر الموة لى محار،ة الوهابيين ،والنيل

الثانى ما ال بال اهرا .وقد ت كد لنا أن هذا الةي

لن يتةاو  6000ةنديا.

ومنههل الباشهها د ههول الههبن األمريكههى الههذ كههان قههد سههمح بههوروده مههن قبههل .وكانههت

كميات من هذا البن (األمريكى) قد ةايت من ةهة مالطة وأ مير ،غير أنه لهم يكهن ثمهة

سههبيل لتنريىههها باءسههكندرية ،وعههادت أدراةههها مههن حيههث وردت .وفههى الواقههل كههان سههيترتب
على د ول البن األمريكى لحاأ الررر بالبن اليمنهى الهذ يةهر اسهته ك فهى الهدا ل

وتصديره فى ال هارج بكميهات كبيهرا ومهمهة .ومهل ذلهف فهإن الحهرب الحاليهة رهد الوههابيين

سوف توق تةارا هذا البن (اليمنهى) بصهورا مإلقتهة ،ومهن ثهم سهوف ُيههئ الأهرف لتةديهد
ةلب البن (األمريكى) الذ يحذر بيع اليوم.
ويتل ههى الباشهها فههى م ابههل مهها يرسههل لههى مالطههة وأمههاكن أ ههر مههن حبههوب ب ه ده
كميههات مههن البرههائل األورو،يههة و سههلل المسههتعمرات .وهههذه التةههارا ي يمكنههها أن تصههمد

طوي ؛ وذلف ألن البيل المحلى من حبوب لى اءنةليه  ،قهد اعطهاه أكثهر مهن فائهدا تنهوأ

ما ح

فى ال ارج.

مل الح ايحترام ....لخ
سان مارسيل
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 -77دروفىت إىل الوزير
موجز -مس لة السنينة لو روا دو روم – دروفتى فى حررا الباشا – الباشا يريد حالة
المس لة على استانبول.
السيد المحترم،

ح هها الس ههيد س ههان مارس ههيل ،دون ش ههف ،ش ههرف أ ب ههاركم بمسه ه لة س ههنينة ال رص ههنة

النابوليتية المسماا لو روا دو روم  Le Roi de Romeالتى أد لت لى مينهاي اءسهكندرية
غنيمه ههة تحه ههت العله ههم اءنةلي ه ه  ،وا اي مه هها قدم ه ه اله ههوك ي البريطه ههانيون قه ههام حه ههاكم مدينه ههة

اءسههكندرية بمعاررههة تنريههغ السههنينة و،يههل شههحنتها التههى تههم أسههرها .وكههان الباشهها آنههذاف
السههيد منةههان

هى أن أرسههل لههى السههوي
بالسههوي  .و أريههت أن ه يتعههين عله ح
 Menginالذ كان يعمل فى الساب وكي بال نصلية العامة فى تلف المدينة ،مصهطحبا
Le Sieur

معه ترةمانهها .وقههد وصههلت األوامههر التههى كلنته بإثارتههها لههد الباشهها اي الكولونيههل ميسههت

(المنههدوب البريطههانى الههذ اعتههرض علههى بيههل الىنيمههة بحةههة المعاهههدا الةديههدا مههل البههاب

الع ههالى) الت ههى َحتحم ههت عل ههى الباش هها أن يرة ههئ ات ههاذه ل ه هرار حاس ههم ف ههى ه ههذه المسه ه لة عن ههد
رةوع لى ال هاهرا .وعهاد الباشها فهى األول مهن ههذا الشههر .وسهارعت لهى ل ائه ولهم يةهد
اي كههل احتةاةههاتى مههن حه ٍهل سههو عههرض ال رههية علههى اسههتانبول .وبشههكل رئيسههى كههان
المههدعو لوشههافالي به ن  M. Le Ohevalier Palinال ههائم بشههئون قنصههلية السههويد لههد
الباب العالى ،هو َم ْن حثح على هذا المسعى .وكان ب ن هذا قادمها لهى مصهر فهى يهارا
اعثار ،والت ى ب الباشا فى السوي  .واست صى محمد على منه عهن اءةهرايات المتعهين

ات اذها فى مثل هذا األمر ،فكان رد السيد به ن ب نه يةههل بمها حهدث فهى ال هارج ،لكنه

يعهرف ةيههدا أنه لهي

ط ِرحهت للنرنسههيين وي ل نةليه ببيهل غنههائم ال رصههنة فههى
ثمههة وعههود ُ

اسههتانبول .و،ههدا لههى أن ال ههول بالةهههل لمهها يحههدث فههى هههذه المس ه لة هههو مههن قبيههل الههتحنظ
ك
ال بيههث؛ ذ كيه للسههيد به ن أن يةهههل أن أعمههال ال رصههنة النرنسههية التههى تم ههض عنههها

أس ه ب يههتم بيعههها بم هوانئ  Scioوسههالونيف ،وهههى مههن األس ه ب الناتةههة عههن أسههر السههنن
اءنةلي يهة؟ ن السههيد به ن ههو ذلههف الشه ح الهذ قبههل بتعيههين السهيد بطروتشههى الشهههير

وكي لل نصلية العامة للسويد فى مصر ،وكان بطروشهى ههذا مورهوعا متكهر ار فهى كثيهر

من ت ارير لى سيادتكمل ن العدو األكثر عنهادا واحتهدادا علهى ايسهم النرنسهى ،والوكيهل

األكثر حماسا الذ اعتمدت علي الحكومة اءنةلي ية فى مصر.
ويشرفنى أن أكون ....لخ

دروفتى
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 -78دروفىت إىل الوزير
موجز – ايحتنال بمولد ملف روما.
السيد المحترم،
لم أتشرف بتل ى رسالتكم سو باألم  ،وهى الرسالة التى ُكتِبهت بتهاريخ  20مهن
()1
شهر مار والتى ت برونى من لها بمولد ملف روما.
وقد قام رعايها ة لهة اءمب ارطهور والملهف بايحتنهال يهوم  14مهن شههر يونيهو بههذا

الح ههدث الس ههعيدُ ،مب ههدين حماس هها وابتهاة هها غي ههر ع ههاديين ،وش ههاركهم ف ههى احتن ههالهم الس ههادا
قناصل الدول الحلينة لنرنسا ورعاياهم.
ويلتم

كل الم يمين فى مصر من رباط ورعايا اءمبراطور الملف من سيادتكم

أن ت دموا بين قدمى عر ة لت أمنيهاتهم الصهادقة التهى ينهاةون بهها ال هال به ن يحنهظ
مثل هذه األيام العأيمة لملف روما وألبوي أغسط .

()2

ويشرفنى أن أكون ....لخ
دروفتى

( )1هههو فرانس هوا شههارل ةو ي ه نههابوليون بونههابرت ،عهها بههين عههامى  1811و ُ 1832عههرف منههذ ويدت ه
قبملف روماق  ،Roi de Romeوتل ب باءمبرطور فى عام  ،1815لكن عا فى النمسا بديا مهن عهام
 1814مت ذا ل ب قدوأ ريتشتادق ون لت رفات لى فرنسا فهى عهام 1940م ( ارةهلل Dict. Hachette,
 – )Encyclopédique, p. 1277المترةم.

()2

الم صودل اءمبراطور نابوليون و وةت مار لوي – المترةم.
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 -79دروفىت إىل الوزير
موجز – رسالية بذر ال طن
ال اهرا ،فى  11من شهر سبتمبر 1811
(سةلت فى  30من يناير )1812
ُ
السيد المحترم،
يشه ه هرفنى أن أح ه ههي س ه ههيادتكم علم ه هها به ه ه نى أرس ه ههلت ل ه ههى الس ه ههيد كليرامب ه ههو

M.

 ،Clairambaultقنصل سالونيف ،رو متين تشتمل كل واحهدا منهمها علهى  26رطه مهن
بههذر ال ط ههن الههذ حص ههلت عليه ه مههن قل ههيم المنصههورا ،حي ههث يهه رع هنههاف بنة ههاح كبي ههر،
واعت ههدت به ه ن ب ههذر قط ههن ه ههذا البل ههد يمك ههن أن ند له ه ونوطنه ه بس هههولة تام ههة ف ههى األق ههاليم

الةنو،ية باءمبراطورية (النرنسية) التى منا ها أكثر تماث مل منا هذا البلد.
ويشرفنى أن أكون ....لخ
دروفتى
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 - 80تقرير الفرتة من  1إىل  30سبتمار
موجز – حملة الة يرا العر،ية – ايتصايت األولىل ايستي ي على ينبل – منسوب ةيد
لنيران النيل.
لم يرحل طوسون باشا سو فى يوم  28من سبتمبر ،ويتعين أن ينرم لي عبر

الصحراي فرأ م تلنة مهن المشهاا

()1

التهى بلىهت قالمهويلح وينبهلق .ويصهحب طوسهون باشها

مع ألنى ةند من س ح النرسان وعشرين قطعة مدفل.

وواةههت قهوات محمهد علهى فهى قينبهلق م اومهة لهم تكهن متوقعهةل فعمليهة ايسههتي ي

عل ههى ه ههذه المدين ههة وقلعته هها الص ههىيرا الت ههى أب ههدت دفاع هها قوي هها أدت ل ههى ث ههارا العدي ههد م ههن

الهةم ههات الدامي ههة الت ههى أس ههنرت ع ههن سه ه وط  290م ههات  ،وأس ههر ةه ه ي كبي ههر م ههن حامي ههة
()2

الوهابيين وةنود الشري  .وقد ُوةد بال لعة ستة عشر مدفعا.
وكان الكولونيل ميست ،ال نصل العام اءنةلي  ،ينتأر مة ي محمد على باشا
لههى هنهها ،ه ل األيههام األولههى مههن هههذا الشهههر ،يح أن ه ألىههى سههنره واسههتمر فههى قامت ه
باءسكندرية .ونةهل دوافع وراي هذا ال رار ،ومل ذلهف يعت هد به ن األ بهار األ يهرا الهواردا

من أسبانيا هى التى ساهمت فى ات اذه لهذا ال رار.

ول ههد تل ههى الباشهها أيرهها مههن مالطههة  7000لههى  8000قنبلههة ،وتههم تبادلههها بسههلل
غذائية ،أ ِ
ُرسلت لى هذه الة يرا .ويبشر فيران ههذا العهام بمحاصهيل وفيهرا ةهدا ،وسهوف

ته داد رسههاليات الحبههوب بههدي مههن تناقصههها ،علههى أن الباشهها مههل ذلههف ي يريههد أن ي نههض
شيئا عن مستو األسعار الساب ة (المرتنعة).

ال اهرا ،فى  2من أكتو،ر 1811

وكيل ال نصل وال ائم بإدارا دارا ال نصلية العامة
()1

دروفتى

وكان طوسون باشا قد أمكن استمالة عدد كبير من ال بائل بمساعدا قوية من نصر الشهديد وعر،انه ،

وهههى قبائههلل الحويطههات ،العبابههدا ،يلههى ،الط هرابين ،الص هوالحة ،الكواملههة ،العلي ههات ،م ينههة ،تبههة ،لحههون،
عمهران ،علهوين ،عميهرات ،الهدقي ات ،بنههى ع بهة ،بنهى واصهل ،ةهينهة ،وكلههها مهن ال بائهل ال اطنهة بههال رب

من المدينة أو على الطري

ليها ( .ارةهل عبهد الهرحيم عبهد الهرحمن عبهد الهرحيمل الدولهة السهعودية األولهى

 ،1818 – 1745منشورات معهد البحوث والدراسات العر،ية ،ال اهرا  ،1969ح – )293المترةم.

()2

ن روايههة الةبرتههى تبههين أن قينبههل البحههرق كمهها يسههميها كانههت مسههتودعا لكثيههر مههن برههائل التةههار فههى

البحههر األحمههر وأن عسههكر محمههد علههى لمهها اقتحموههها قنهبهوا مهها كههان بههها مههن الودائههل واألمهوال واألقمشههة

والههبنق وهههذا

فهها لمهها ركه عليه دروفتههى الههذ كههان معنيهها أكثههر بالنتههائج والمعلومههات العسههكرية ( ارةههلل

الةبرتى ،ج ،4ح ح  – )220 – 219المترةم.
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 – 81تقرير الفرتة من  1إىل  31أكتوبر 1811م
موجز – مآل حملة الة يرا العر،ية – السير على المدينة – موارد مالية كبيرا لمحمد
على  -مشروعات محمد على حول سوريا.
تل ى محمد على منذ أيام قليلهة فحسهب نبه وصهول قواته مهن سه ح النرسهان لهى

المههويلح ،وهههى ال هوات التههى ي ودههها ابن ه طوسههون باشهها ،وهههو يتطلههل لههى أن يتل ههى بههدون
توق

قوات أ ر يرمها لى ةيش مل المشاه الهذين ينتأرونه عنهد الينبهل؛ كيمها يتوةه

طوسههون تعههرض لهةمههات م تلنههة ه ل سههير

وي ههال بههإن ةههي
بهههم ةميعهها لههى المدينههةُ .
حملت  ،غير أن قوات الوهابيين كانت دائما ما ترد على أع ابها ب وا .وي ود ةهي
()1

 Ebn Giubbaraالمكل

بالدفاع عن مكة والمدينة.

العهرب

قائد ُيدعى ابن ةبارا
وأرة ه ه الباشههها سهههنره له ههى اءسه ههكندرية؛ وذلهههف ينشه ههىال بعمه ههل حسهههاب عه ههن دارا
 ،Desومحه ههدثات المكه ههو

الةمه ههارف ،والر ه هرائب المنروره ههة عله ههى المله ههح gabelles

 Apaltnesالتى ع حممها ت ريبا على كل السهلل ال راعيهة والتةاريهة فهى ههذه المملكهة

()2

وقهد

أراف هذه األنواع مهن الرهرائب غيهر المباشهرا حتهى نه أصهبح يةنهى منهها ايهرادا سهنويا
يبلههغ  8م يههين قههر تركههى .وهههذه الم هوارد والتههى ُيرههاف ليههها د ههول أ ههر ليسههت أقههل
أهميههة ،نمهها ودت ه بالعملههة ،ووفههرت ل ه اسههت ح فههائض المههإلن الىذائيههة ،األمههر الههذ
ةعله يحلههم باسههتبدال ال هوات التههى أرسههلها لههى الة يهرا العر،يههة .وقههد أرسههل كههذلف تع يه ات

للحاميات العسهكرية التهى يعتمهد عليهها فهى حنهظ مصهر العليها.

()3

ويبهد أن ههذه الحاميهات

تتوقههل ع ههب ت ارةههل ميههاه النيرههان عههن األ اررههى ،هةمههات مههن المماليههف ،وسه ح ال يحالههة

سوف يكون بإمكان الطواف باألرياف.

ومهها ال محمههد علههى متمسههكا بمشههروع عههادا يوس ه

دمش ه ؛ ذ ن ه بهههذه الوسههيلة يصههبح علههى الطري ه
()1

باشهها لههى مرك ه ه فههى حكومههة

لههى سههوريا .وي مههل البههاب العههالى فههى

ةههاي ذكهره فههى الةبرتههى فههى يوميههة  15ذ الحةههة 1226ههه 31/ديسههمبر 1811م ل حمهها سههةل انتصههار

ةي

طوسون عنهد ينبهلل قاةتمهل هنهاف (ينبهل البهر) العسهكران البهر والبحهر  ...وملكهوا قريهة ابهن ةبهارا

()2

يسههت دم دروفتههى مصههطلح  Royaumeبمعنههى قمملكههةق ل شههارا لههى قوييههة مصههرق ،ويبههدو أن يههادا

من الوهابية ..وفر ابن ةبارا هار،اق (راةلل الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح – )221المترةم.

ننوذ محمد علهى فهى دارا الهب د ههو مها ةعله يسهت دم ههذا المصهطلح بكهل معنهاه الهديلى المىهاير لواقهل
حالة محمد على فى مصر و اصة فى السنوات األولى من حكم – المترةم.

()3

حدد الةبرتى اتةاه رسال التةريدا ب نها كانت قمتةهة لمحار،ة من ب ى من األمراي المصرية بناحيهة

أبريمق (راةل الةبرتىل نن

المصدر ،ج ،4ح – )220المترةم.
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مكانيههة أن يرههل محمههد علههى تنأههيم مشههاب فههى الة ي هرا العر،يههة ،وذلههف حههال تمكن ه مههن

ال بض على الوهابية باألرارى الم دسة فى دين اءس م.
ال اهرا فى  3نوفمبر
دروفتى
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 – 82سان مارسيل إىل دوق باسانو
موجز – قوائم التةارا والم حة – تحصينات مدينة اءسكندرية – انتأار أ بار الة يرا
العر،يةل صعوبات الحملة – قوا وننوذ محمد على فى حال تح

انتصاره على الوهابيين

– محمد على يسعى لى امت ف س ح بحر مهم – محمد على ينرض ايحتكار على

كل التةارا المصريةل التر يح ثم حأر استيراد بن المستعمرات – مس لة السنينة لو روا

دو روم – غنيمة ال رصنة ننسها ت ل فى أسر اءنةلي عند قبرح – دروفتى و،وتان فى
صعيد مصر.

اءسكندرية ،فى  2من نوفمبر 1811
السيد المحترم،
يشهرفنى أن أقههدم لسههيادتكم ال هوائم العامههة للتةههارا والم حههة ال اصههة بهههذا المينههاي،

وذلههف علههى مههدار النصههل الثالههث مههن هههذه السههنة ،وسههوف أولههى اهتمامهها فههى نهايههة العههام

بإرسال الت رير الشامل (لسنة .)1811

ن المبههالغ المحصههلة مههن الرسههوم الةديههدا المنرورههة علههى رسههوم الةمههرف وعلههى

البرائل الواردا والصادرا من الب د والتى بلىت حوالى  %25من قيمتها ،ساعدت الباشها
فههى اسههتم اررية اءننههاأ علههى عمههل التحصههينات الةديههدا اءسههكندرية ،فكههان يصههرف يوميهها

حوالى  1500قرشا ،ويست دم فى ذلف حوالى ألنى عامل يوميا.

وباشه ههر البه ههدايات األوله ههى لهه ههذا المشه ههروع عنه ههد به ههاب ُي ه ههال ل ه ه المثله ههث ،وتوقنه ههت
اءصه حات رههمنيا عنههد بههاب بومبيه  .Pompéeوتهههدمت المعاقههل ال ديمههة وأقههيم مكانههها
معاقههل أ ههر ةديههدا ،علههى نن ه

المتاري

النس ه الموةههود عنههد بههاب رشههيد .وةههر تحصههين هههذه

من ةميل ةهاتها؛ وثمة برج أقاموا فى محل مع

محصنا .وحين يتم اينتهاي

مههن هههذه التحصههينات ،سههوف يحنههرون نههدقا ،يحههي بكههل تلههف التحصههينات؛ بيههد أنهههم لههن

يمكنهم تمهيد األرارى المةاورا لل ندأ؛ والمنتشهر بهها ارتناعهات صهىيرا تطهل علهى تلهف
ايستحكامات.
ويتعين بعد ذلف توةي ايهتمام لى ص ح ق ع الننار التهى آلهت لهى ال هراب،
والطريه الممهههد المههإلد

ليههها ،الههذ هدمت ه ميههاه البحههر كمهها هههدمت األس هوار ،ومهها حههول

الننههار المهةههور ،وقلعههة أبههى قيههر الباقيههة بشههكل دائههم علههى نن ه

حالههها ،وأ ي ه ار مهها تعل ه

وش هِي َد حههديثا فههى
بالمنط ههة المحيطههة بههال ريج الههذ يحمههل ميههاه النيههل ( لههى اءسههكندرية)ُ ،
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المكان ننس سد ،وهو السد الذ سب وتههدم علهى يهد اءنةليه  ،ولكهن بنهايه الةديهد سهئ
ةههدا ،وعمهها قريههب سههوف تمههر ميههاه المعدي هة لههى الههدا ل؛ تلههف هههى الترميمههات بشههكل عههام
التى تبدو فى حاةة ماسة لى اءص ح ،وكان يبد أن تتحول ليها أنأار الباشا.
وع ه م محمههد علههى علههى المة ه ي لههى اءسههكندرية بعههد عيههد األرههحى ،وكههان قههد

أرةه سههنره بسههبب تهواتر األحههداث الباعثههة علههى ال له و ال اصههة بةيشه الموةه لههى فههى
محار،ة الوهابيين.
وعه ِهرف ب ن ه قههد تههم ايسههتي ي علههى قالمههويلح وينبههلق ،بعههد تكبههد سههارا عههدد مههن
ُ
الرةهال مهن الةانههب التركهى .ولكهن هههذه اينتصهارات ليسههت شهيئا أمهام الع بههات التهى ذللههها
هههذا الباشهها فههى ب ه د تىطيههها الصههحراي التههى ينههدر فيههها المههاي ،وي طنههها أمههة غني هرا ،لكنههها

علههى أيههة حههال أقههل ث افههة وتسههلحا مههن أعههدائها ،ن هههذا الباشهها يعههرف مهها يمكههن أن يةني ه

دائما من م ايا محلية اعتمادا علهى قهوات متعبهة وشهاردا .ونتسهايل مهن ناحيهة أ هر  ،ههل
ةههدا سههوف تنههتح أبوابههها دون م اومههة تنههرض

لههها حصهها ار رههد الةههي

المصههر ؟ واذا

كان يةب أن تستسلم بنعل رر،ات المدفعية التى وقعت مإل ار فى هذه المدينة ،بمناسهبة
تح ه ه انتص ههارات المصه هريين العثم ههانيين عل ههى الوه ههابيين ،فه ههل يمك ههن آن ههذاف ت م ههين م هها
سيحدث فى المست بل .و،رغم مأاهر البشرا العامة ي أن يتعين أن يعل فكره على ههذه

الحملههة التههى ذا مهها نةحههت سههتةعل باشهها مصههر قههاد ار ،بنعههل مهها سهيةده مههن ه ائن بههب د
العههرب؛ وبنعههل فتح ه لهههذا البلههد؛ ومههن ة هراي العأمههة والمةههد الههذ سههينال بسههيطرت علههى

األم ه ههاكن الم دس ه ههة للنب ه ههى والت ه ههى س ه ههوف تةعله ه ه ق ه ههاد ار عل ه ههى نه ه ه ال اله يم ه ههة بالوه ه ههابيين

المرطهدين فى عالم اءس م.
ُ

ودائمهها ًَ مهها أنب ه فههى م حأههاتى علههى أن ق هوائم تةههارا ال هواردات تبههين أن التههدابير
التةارية للباشا وأهداف تتة لى امت ك سه حا للبحريهة .وههو مها يه ال منهذ حهوالى ثه ث
سنوات يبيل ل نةلي قمح مصر بمبالغ كبيرا د لت حصيلتها

ائن  ،وكونت لدي ن ديهة

وفيرا ،ةعلت ُيباشر بننس فى ال ارج مرار،ات مركنتيلي (تةارية) .ولهذا السهبب وأه
العديههد مههن الههوك ي األت هراف واليونههانيين واألورو،يههين الههذين أرسههلهم ،س هواي لههى مالطههة أو
أس ههبانيا أو البرتى ههال ك ههوك ي يه ه ودهم بش ههحنات الحب ههوب؛ عل ههى أن ه ههإليي ال ههوك ي غي ههر

ال ههادرين علههى التعههاون معهها ف ههى عمليههة البيههل؛ مسههتاإلون م ههن أسههعار الحبههوب مههن ةههراي
منافستهم .والمشتروات التى يةرونها فى الم ابل تتصل بهذه العمليهات المعيبهة؛ حتهى نه

بسبب اءةرايات سيئة الت طي بدت النتائج ي تمثل ل اءغراي الذ كهان ينتأهره .علهى

أن هن ههاف م هها ي ههدعو ل عت ههاد ب نه ه  ،من ههذ ه ههذا الح ههين فص ههاعدا س ههوف ي تص ههر عل ههى ع ههد
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صن ات تةارية مننردا مل بيت التةارا الذ أسس فى مالطة ،تحهت اسهم دوكهين وشهركاه

 .Dekeun et Compagnieويبههد أن عمليههات الباشهها التةاريههة سههوف تعطههل العمليههات
التةارية للتةار األةانب ،تلف الصن ات التهى ته وده بالبرهائل األورو،يهة المناسهبة لحاةهة

ايسههته ف فههى مصههر .وي يمكههن لهههذه البرههائل أن تتةمههل سههو ألةل ه  .كههذلف ي يمكههن
أل مإلسسههة أورو،يههة أن ت دهههرل فههاءنةلي لهههم اثنتههان تعمه ن بشههكل أساسههى فههى تةههارا

الحب ههوب وح ههدها .وبالنس ههبة لن هها ل ههي

ل ههدينا ف ههى مص ههر س ههو بي ههت وحي ههد ،قه هحدم حت ههى اعن

تنأيمههات تةاريههة واسههعة النطههاأ ،وان كانههت صههن ات التةاريههة اليههوم مههل فرنسهها متوقنههة؛

ةراي وةود صعوبات فى الم حة ،ولتناقم أحوال التةارا.

ولم نر على اءط أ الهبن األمريكهى يهتم التصهريح له بهد ول مصهر .والمعهروف

أن أسههعار الههبن اليمنههى ارتنعههت ةههدا والأههروف السياسههية هههى التههى منعههت صههادرات مههن
ةدا .وكان هذا بدون شف السهبب الهذ سهمح بهد ول قبهن المسهتعمراتق لهى مصهر ،وههو
ما وفر مي ا كبيرا للتةارا اءنةلي يهةل فاسهتيراد مثهل ههذه السهلعة وبكميهات هائلهة ةهدا لنهت
نأر هذه الحكومة لى سرعة استدراف ال سائر التى تنتج عن ذلف بالنسبة لتةارا م دهرا

ة ههدا ومني ههدا ة ههدا لل ههبن اليمن ههى؛ ف ههد ق ههررت الحكوم ههة بع ههد بر ههعة ش هههور م ههن ق ههدوم ب ههن

المستعمرات ،حأر ةلب هذا البن لى مصر.
وأرسههل البههاب العههالى مه

عشهرا سههنينة لههى اءسههكندرية لتشههحن بحبههوب اسههتي ار

 L'Estiraووف ا ألوامر الباب العالى ،يتعين نةا شحن هذه السنن سريعا ،بيد أن ت ويد
مالطة بشحنات مر،حهة أد

لهى همهال شهحن سهنن اسهتانبول .ومهات ال معأهم ههذه السهنن

راسية باءسكندرية ،وي يمكنها كذلف أن تعرف موعدا لرحيلها.

واننههى مهها لههت منتأه ار نتيةههة مطههالبى المعرورههة علههى السههيد دو يتههور مو،ههورج،

فيمها يتعله بالىنيمههة التهى أتهى بههها لهى هنها السههيد لوشهوفاليي ميشهيل قائههد سهنينة ال رصههنة

النابوليتية المسماا لو رو دو روم .وقد أبلىت سيادتكم باعترارات الباشا على أمهر بيهل
هذه الىنيمة ،واعت م طلب التما

أوامر الباب العالى فى هذا الموروع.

وكانت هذه السنينة قد تم أسرها فى شهر سهبتمبر المارهى ،وذلهف بواسهطة بريهف

حر،ههى نةلي ه  ،باتةههاه س هواحل ة ي هرا قبههرح .وكههان ال بطههان اءنةلي ه

قههد أن ه ل طههاقم

رةال السنينة فى أرناكها  Arnacaولهم يحتةه هم ك سهر سهو كهل مهن لوشهوفاليي ميشهيل
ومساعده الثانى ال بطان كافاسو  .Cavassoوكان طهاقم السهنينة مكونها مهن أر،عهين رةه

تم اقتيادهم لى اءسكندرية ب مر من قنصل قبرح الذ دفل مبلغ  800قرشا ت ريبها نن هة

هى أن نن ههات هههإليي البحههارا – وف هها لل واعههد المتبعههة – يةههر تىطيتههها مههن
ن لهههم؛ وكتههب له ح
عائههد بيههل هههذه الىنيمههة .وفههى الواقههل ،ل حمهها كانههت هههذه الىنيمههة لههم تبههل بسههبب ايعت اررههات
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ال وية ،فإننى قمت بت ويهد ههإليي البحهارا بكهل المسهاعدات الرهرورية ،وذلهف اعتمهادا علهى

تسديد قيمة ذلف ،فيما بعد ،مهن حصهيلة بيهل الىنيمهة ،ذا مها قهدر بيعهها هنها باءسهكندرية،

وبالنسهبة لل ه  800قرشها التهى دفعهها السهيد رينهو  Regnaultكنن هة لن هل ههإليي البحهارا لههى
هى فههى تسههوية حسههابها يح ذا بيعههت
هههذا المينههاي (اءسههكندرية) لههم أواف ه علههى سههحبها عله ح

العهر َأ
الىنيمة التى هى عبارا عن مدفل صىير وشحنة مكونة من حوالى  90بهرمي مهن َ
ال ُمسكر.
ومههل ذلههف فههإن معأههم هههإليي البحههارا قههد تههم نه الهم فههى م تلنههة السههنن التههى كانههت

متوةهة لى شمال أفري يا أو لى م تل

أساكل الشرأ .ولم يكن لد

هوف أن يصهيروا

فى دمة اءنةلي ؛ حيث ن ال ناصل البريطاينيين أصدروا أم ار لهى قبهاطنتهم به ي ين لهوا
أ منهم على سننهم؛ وي يوةد من هذا الطاقم سو رابطان وستة من الم حين.

فى  15من ديسمبر 1811

اصطحب السهيد دروفتهى السهيد بوتهان  Boutinفهى رحلهة لهى صهعيد مصهر ،وقهد

رح يوم  17من شهر نوفمبر.
ولي

ثمة أ بار ةديدا عن موروع الةي

العر،يههة .فبعههد اسههتي ئهم علههى قالينبههلق ،اتةه الةههي

المصهر علهى سهواحل شهب الة يهرا
لههى قالمدينههةق ،وي حههديث هنهها سههو

عن أن الوهابيين سوف يحشدون حشودهم يعتراض طط .

واستمر اءنةلي والباشا فى تةارتهم للحبهوب مهل مالطهة وأسهبانيا .والسهنن ننسهها

التى أرسلها الباب العالى لى اءسكندرية من أةل قمح ايستي ار  Estiraتم همالها ،بحيهث
ن ه ي يهههتم سههو بشههحن السههنن األولههى (سههنن اءنةلي ه ) التههى يةههر

باهأة تنذر باءف

.

رههاعها لرسههوم

ووصههل لههى اءسههكندرية سههنينتان حر،يتههان نةلي يتههان ،األولههى كانههت قادمههة مههن

مالطة ي تحمل على متنها سو طرود ،واأل ر وفهدت مهن ةههة سهاحل قبهرح ،ولعلهها
لم تست دم سو فى أعمال ال رصنة.
روم.

ولي

لد أ

بر رسمى ب صوح موروع غنيمة سهنينة ال رصهنة لهو روا دو

مل الح ايحترام ..لخ
سان مارسيل
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 – 83دروفىت إىل الوزير

تقرير الفرتة من  1إىل  20نوفمار 1811
موجز – أ بار الة يرا العر،ية
فههى صههبيحة يههوم [ 15نههوفمبر] أُطل ه مههدفل ال لعههة معلنهها عههن أن الت ههاي طوسههون

باشا مل فرقة المشاا الذين كهانوا ب ه قينبهل البحهرق قهد أد
البرق.

()1

لهى تح ه ايسهتي ي علهى قينبهل

وعند مىادرا حامل البريد حام لههذا ال بهر كهان الةهي

فهى حالهة ةيهدا ومكتنيها

بمإلنه ه الىذائي ههة ول ههم يك ههن ثم ههة ن ههح ف ههى الم ههإلن س ههو ف ههى المواش ههى الم صص ههة للن ههل.
وينتأههر عههودا األسههطول لههى السههوي
ُ

والههذ سههوف يههتم فههى أع اب ه رسههال مههإلن وعتههاد

الحرب.

ويبدو أن محمد على باشا قد أ حة َل سنره لى اءسكندرية لى فصل الر،يل ال ادم.

ال اهرا ،فى  22من نوفمبر 1811
وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى

()1

ن هذا التميي بين قسمى المدينة قينبل البحرق Yambo sur la merو قينبل البرق Yamb dans

 les terresنةههده متماشههيا مهل وصه

الةبرتههى للمدينههة لحأههة اسههتي ي الةههي

المصههر عليههها ( .ارةههل

الةبرتىل المصدر ننس  ،ج ،4ح ح ( )221 ،219يومية  12رمران 15 ،ذ الحةة 1226هه) –

المترةم.
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 -84دروفىت إىل الوزير

تقرير الفرتة من  10إىل  31ديسمار 1811
موجز – أنباي مكدرا من ب د العرب –

ناأ طوسون باشا عند مراي بدر – ألبانى

ُمل ب باسم بونابرت.
ن األ بههار الهواردا عههن حملههة به د العههرب مكههدرا للىايههة ،ف ههد ت ههدم طوسههون باشهها
فى سهل بدر – ذلف السهل الشهير بانتصار النبى – حيهث أقهام م هره العسهكر فهى قريهة
بدر ننسها ،واسهتعد للمهرور مهن ه ل مرهي ى واد الصهنراي

()1

والةديهدا الهواقعتين علهى

مسافة ستة أميال ،وهما مرهي ان بهالىى الرهي حتهى أن بعهض األمهاكن ي يمكهن لةمهل
واحههد أن يمههر مههن لههها يح بش ه األنن ه  .وفههى ذلههف الحههين انطل ه الوهههابيون كالىبههار

المتطاير ي اومون من ةميل الةهات ،وهاةموا تلهف ال هوات المرهطر،ة التهى كانهت تعهانى

النورى والتبعثر فى كل ةانب .وةر نهب المدفعية وال يهام واألمتعهة والمهإلن والةمهال،
و،ههدأ النهههب مههن ةنههد طوسههون باشهها ننس ه  ،وقههام األ يههر بالتوة ه لههى ينبههل البحههر ءن ههاذ

ننس ه  ،ويةمههل اعن فلههول ةيش ه بينبههل البحههر .ولههم ي ح ه الوهههابيون ذلههف الةههي
ت ه ره؛ ذ انسحبوا من ةديد لى الةبال.

ه ل

وعمه ههل محمه ههد عله ههى عله ههى عه ههداد  3000رة ه ه مه ههن س ه ه ح النرسه ههان ليمه ههد ابن ه ه
بالمساعدا .واأللبانى الذ أصبح يسمى بونابرت

هذا المدد.

()2

هو واحهد مهن ال هادا الهذين تولهوا قيهادا

ال اهرا ،فى  3من شهر يناير 1812
وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى

()1

مرههي واد الصههنرايل تحههي به الصه ور الصههلدا مههن كههل ةانههب ول ه روابههى ص ه رية عاليههة علههى

ةانبيه  ،وكههان ل يههام الوهههابيين بههاحت ل تلههف الروابههى العاليههة أثرههها الوارههح فههى لحههاأ اله يمههة بطوسههون
باشا وةنوده (راةلل عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمل المصدر الساب  ،ح - )293المترةم.

()2

أشه ههار لي ه ه الةبرته ههى تحه ههت مسه ههمىل قبونابرت ه ه ال ا نه ههدارق ( ارةه ههل الةبرته ههىل المصه ههدر ننس ه ه  ،ج،4

ح – )226المترةم.
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تقارير سنة 1812
 – 85تقرير مرسل إىل سيادة وزير العالقات اخلارجية كتبه املوقع أدناه
عند وصوله إىل كورفو

()1

موجز – الحالة السياسية لمصر حتى  28من أكتو،ر 1811م – تسليحات محمد على
فى السوي

– سلوف شري

مكة – مماليف صعيد مصر – ع قاتهم مل باشا عكا –

منافسو محمد على – ان ساماتهم – محمد على والعرب – التكالي

التى قامت ال انة

بإرهاأ األهالى بها – ع قات اءنةلي بمحمد على – قالولل باءنةلي ق دا ل حاشية

محمد على – أعمال تُةر باءسكندرية رد غ و فرنسى (محتمل) – اعت اد مانةان
حول عملية ن ال فرنسى.
أمدتنى قامتى بمصر ،وب ائى بها أر،ل سنوات ،ومها كونته

ه ل ههذه المهدا مهن

ع قات مل ش صيات بار ا ومهمة ،بمعرفة تامة بحالة مصر السياسية ،وبشكل يمكننى

من عطاي فكرا دقي ة عن أحوالها حتهى  28مهن شههر أكتهو،ر  ،1811وههو التهاريخ الهذ
غادرت في هذا البلد متوةها لى كورفو فى صحبة شحنة من ال مح.

كههان قيههام محمههد علههى بتوةي ه ر هر،ة قويههة رههد ال ههوا المملوكيههة ،قههد ةعل ه ينكههر

بةدية ،تحت تتابل األوامر اءل امية المتكهررا مهن قبهل ة لهة السهلطان ،فهى ال يهام بحملته

على المدينة ومكة .وشيد سنن ببويأ وةه ها ثم ةعلها تبحر فهى مينهاي السهوي  ،وعلهى

متنهها  4000مههن ةنهد المشههاا ،وهههى ال هوا التههى تحهدد لههها النه ول بالسهوي  .وكنههت شههاهد
عيههان علههى تلههف العمليههة التههى أرسههل بسههببها ،مههن قبل ه َ ،مه ْهن يتههولى الههة الصههعوبات التههى
اعتررت بيل واحدا من الىنائم التى حملتها لى ميناي اءسكندرية سنينة ال رصهنة لهو روا

دو روم .وتُ در قوا س ح ال يالة ب ه  2500رةه  ،ي هودهم طوسهون باشها ،ابنه الهذ كهان
عسه َهكر بههال رب مههن بركههة الحههاج ،فههى انتأههار اسههتكمال احتياةههات الةههي مههن الههدواب
قههد ك
الررورية؛ لتوصيل لى ينبهل التهى كانهت قهوا المشهاا قهد سهيطرت عليهها بالنعهل ،وأُت هذت

مدينههة ينبههل موقعهها لحشههد ةميههل ق هوات الةههي  .ومهها ن اقتههرب طوسههون باشهها مههن ق هوات

الش هري

حتههى انسههحب س هريعا وب ه قتههال .وكههان لهههذا ال هرئي

الههدينى ،منههذ وقههت طويههل،

اتصايت سرية مل محمد على باشا الذ تل ى من هدايا ،بيد أن ههذه ايتصهايت كانهت
(ُ )1كتب فى الهام مصدر هذا الت رير على النحو التالىل
Correspondance polticque, Turquie, Vol. 224, F 44
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افيههة علههى الوهههابيين .وكههل ش ه ي يحمههل علههى ايعت ههاد ب ه ن الش هري

يههإلثر ههوض هههذه

المىامرا التى من وةهة نأر معينة قد تمكن من استعادا منصب الذ ته ل بعأمته فهى
السههاب  .ومههل ذلههف فههإن الش هري

وعوائده مل أشياع الةددل

()1

الههذ مصههلحت تشههكل ةههوهر طابع ه لههن تت ه ثر د ول ه

فههو يحهتنظ باقطاعيته كاملهة ولهن يمكنه مهل تىيهر السهيطرا

(السياسية) أن يتطلل لى الحصول على مكاسب برغم وعود محمد علهى باشها .ن أههالى
المدينتين الم دستين سعداي تحت الحكم المعتدل للوهابيين الذين بانتشارهم الواسل انةهذب

ليهم أنصار فى كل ةهة؛ فنى ال اهرا ،ودمشه  ،ومينهائى مكهة ،صهارت لههم وف ها ألتبهاع

محمد  )2(Les Mahometiensأعداد كبيرا تت ايد مل الوقت وبحسب الأروف.

وانسحب البكوات ،فى صعيد مصهر ،لهى مها بعهد سهنا ،ويعمهل تحهت مهرا ههإليي
البكوات  800مملوكا و 400من ايتباع الذين يعملون فى دمتهم من قهديم ال مهان؛ وقهد
تةمع هوا مههن ةديههد تحههت بيههارقهم فههى اعونههة األ ي هرا التههى بههات فيههها الباشهها ُيطل ه الننيههر
علههيهم فههى ةميههل األقههاليم ،وقههد رحدهههم لههى أقصههى حههدود مصههر ،فههارين مههن سههلطة سههين .
ولي ل عيمهم براهيم بف مهن ننهوذ سهو اسهم وأقدميهة بيته  )3( .ويعهد محمهد بهف المننهو
وعبههد الههرحمن بههف وعلههى بههف النيههومى هههم البكهوات األكثههر قههوا؛ وذلههف بنرههل اتبههاعهم مههن
المماليههف ،وكههذا بنرههل ههدماتهم العسههكرية الحديثههة .ويمكههنهم ال تههال والحههرب حتههى شهههر
أغسههط فحسههب؛ ذ ن ه فههى هههذا الشهههر تنتشههر ميههاه فيرههان النيههل فههى األريههاف ،وهههم
يحههار،ون بسه ح فرسههان الههديا الههذين كههانوا مههن قبههل صههوما لهههم .وألةههل أن ي ومهوا بهههذه
الةههويت ت ه ودوا بمهها كههانوا يحتاةون ه مههن المههإلن واألم هوال .وعلمههتهم األحههداث األ ي هرا أن
ايتحههاد قههوا؛ ويبههدوا أنهههم فهم هوا هههذه الح ي ههة؛ فلههم يعههد أحههدهم يننصههل عههن سههيده الههذ
ُيطيع  ،وال ادا أننسهم ت لوا عن الد ول فى ن اعات اصة .ويحافظ هإليي البكوات على
اتصايتهم بباشا عكا الذ يحأوا أن على ف مهل الهوالى (محمهد علهى باشها) ،وذلهف
منههذ أعطههى هههذا األ يههر ملةه ليوسه باشهها حههاكم دمشه المطههرود مههن وأائنه به مر مههن
الباب العالى .ولهم ت ه ههذه الصه ت قه عهن محمهد علهى باشها؛ ألنه ي يوةهد قائهد قهوا
يمكن أن يحترنهم؛ وأولئف الذين قد يررون بمصالح توةهوا لى مكة .ن حسن باشها
الذ يتبعه قهوا مهن  1500ألبانيها قهد كهر ننسه لمحمهد علهى تمامها ،وأثبهت فهى األوقهات
العص ههيبة وده ال ههذ يكنه ه لأل ي ههر ،وه ههو رة ههل ذو طب ههل ه ههادئ ،ومح ههدود الكن ههايا ،وه ههى
صههنات أبعدت ه عههن كههل الدسههائ  .علههى حههين أن أ ههاه عابههدين بههف ،متسههلم ةرةهها ،أكثههر

( )1ي صد كاتب الت رير هنا انرمام الشري لمحمد على  -المترةم.
( )2الم صود بهمل أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوا اءص حية الدينية  -المترةم.
( )3أههل فههى اءمههارا  48سههنة ولههذلف كههان أقههدم بيههت مملههوكى ،وهههو مههن مماليههف محمههد بههف أبههى الههذهب،
وت ههوفى ف ههى فب اري ههر  ،1816وح ههول ترةمته ه انأ ههر (الةبرت ههىل المص ههدر الس ههاب  ،ج ،4ح ح – 408
 – )411المترةم.
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كماي وأكثر بسالة ،وههو علهى رتبهة بمباشهى ،ويعمهل تحهت مرته  500رةه  ،ي هدمون له
كل مارات الود والتبعية.
ويمكهن أن يشهكل ح ،ها مهل لهوح أحمهد أغها  Luss Hamet Agaالمتهولى علهى
قنهها وال صههير وكههل األقههاليم حتههى سههنا ،ولكههن األلبههان نههاد ار مهها يةمعهههم بههاألتراف مصههلحة
مش ههتركة ،وتل ههف ه ههى سياس ههة الباشه ها ف ههى ت س ههيمهم ،وال ههادا المرتبط ههون به ه ه ههم أكث ههر َم ه ْهن
ي شاهم.
وبسههبب اننعههايت أحمههد لههوح  Hamet Lussوميول ه ايسههت لية نةههده أحيانهها
يتةاو حدود سلطت ؛ ن مةاورته للماليهف ،وب هاي قهوا مهن  600رةه تحهت مرته يمكهن
أن ُيثير قل الباشا الذ بنرهل ت لهب سياسهت بهين اللهين والتهديهد يهتمكن مهن ةعله تحهت
قوانين سلطت  .وقد ورل فى هذا اءقليم مصطنى بف ،أ اه الطيهب مه ودا ب ه  1000مهن
الههديا؛ كههى يتنههاد أ أمههر منههاةئ ،وهههو يرههل فههى ةميههل األمههاكن األ ههر أف هرادا مههن
أقر،ائ ومن أهل بيت  .وعهد بال لعة لهى ابهن أ ته بهراهيم أغها ،ورئهي حهر حريمه فهرد
مههن عائلت ه  .ول ليههل بههف ،صهههره ،ث ثمائههة رة ه يحكههم بهههم اءسههكندرية ورشههيد ودميههاط،
وهههذه المههدن لههي بههها سههو حاميههات ه يلههة ،وي يوةههد دا ههل الههدلتا والبحي هرا سههو ُك حشههاف
قهائمون بالرهرورا علههى ةمهل الرهرائب ،وبههاقى ال هوات مبعثهرا فههى م تله أحيهاي ال ههاهرا؛
ليةر است دامها فى كل الأروف التى تتطلب استدعائهم.
ولمهها ههاض محمههد علههى باشهها حر ،ه مههل المماليههف ،وأمكن ه أبعههادهم لههى صههعيد
مصههر ،كههان يبحههث بكههل الوسههائل الممكنههة عمهها يةعله فههى حههال وفههاأ مههل عر،ههان الرههنة
اليسههر للنيههل ،ولههم يههد ر وسههعا ألةههل التحههال معهههم ،وأةههر علههيهم العطايهها ،و صههح
لهم قر ي ومون على راعتها واطعام مواشيهم ،واليوم يعهاملهم ب قهل كهرم ،وفهى كثيهر مهن
األحيهان يسههتىلهم ،ولمها كانههت فرقههة ال يالهة فههى طري ههها لهى السههوي كانههت كهل قبيلههة فههى
()1
س ه ه م مع ه ه متعينه هها عليهه هها ت ويه ههدها بمائه ههة ةمه ههل؛ ويشه ههكو كه ههل مه ههن عه ههرب قه ههروادي
والةمه ههي ( )2والنوايه ههد( )3وأويد عله ههى( )4مه ههن مكوس ه ه الة ه هائرا؛( )5واذا كه ههان للباشه هها بعه ههض
( )1لههم نةههد فههى معههاةم قبائههل العههرب هههذا ايسههم ق قههروادي ق ،ولعله ي صههد عههرب قُقههردو ق أو ال هرادي ق
وههم مههن عهرب ال حطانيههة الهذين نه ل بعرههم فههى مصهر ( ،ارةههلل عمهر ررهها الهدل معةههم قبائهل العههرب
ال ديمة والحديثة ،مإلسسة الرسالة ،بيروت ط ،1982 ،3ج ،3ح - )942المترةم.
( )2الةمههي ل فرقههة مههن البشههاكم حههد عشههائر حمههاا بسههوريا ،ن لههت فههى الصههحراي الىر،يههة ( ارةههلل عمههر
ررا الدل المرةل الساب  ،ج ،1ح - )206المترةم.
( )3النواي ههدل م ههن نس ههل فاي ههد برغ ههوث ،ن له هوا م ههن برق ههة ف ههى ص ههحراي مص ههر الىر،ي ههة (المرة ههل ننسه ه  ،ج،3
ح – )933المترةم.
( )4أويد علىل هم من كبر ال بائل العر،ية ال اطنة فى الصحراي الىر،ية و،رقة – المترةم.
( )5حههدد الةبرتههى قيمههة الى ارمههة التههى فررههها محمههد علههى علههى هههإليي العههرب ،ومههنهم عههرب النوائههد الههذين
تحملوا وحدهم دفل سبعين أل ريال فرانس  ،وحسب الةبرتى أبدوا نوعا من العصيان والهرفض ق فعصهوا
ورمح هوا بههإقليم الةي ه ا وأ ههذوا المواشههى وشههلحوا مههن صههادفوه ق ( ارةههل الةبرتههىل المصههدر السههاب  ،ج،4
ح – )276المترةم.
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األعههداي الههذين يعلنههون ةههها ار أنهههم رههده ،فههإن العههرب يستسههلمون لح  ،ه  .ويحههذو العههرب
الم ارعهون بالرهنة اليمنهى لنهههر النيهل حهذوهم؛ ومههن ثهم امتهد نمه ايسهتبداد الممهار فههى
مصر حتى ع حم فروع قبائلهم.
ومهها ال الن حههون أقههل قههدرا علههى ايد ههار ،والرهرائب مههن كههل نههوع تث ههل كههاهلهم،

فندان األرض الذ كان يدفل تحت حكم ة لهة اءمب ارطهور،

()1

رهريبة م هدارها  12قرشها

ص ههار منرور هها عليه ه الي ههوم مس ههين قرش هها .ن مص ههادرا المواش ههى ،ودف ههل ره هريبة حه ه

الطريه  ،ومههرور ال هوات أةهههد هههإليي التعسههاي ،ونه ع مههنهم ثم هرا كههدهم وعهرقهم .وي يمكههن

ءنتاج المحاصيل أن تكنى احتياةهات

انهة الماليهة ،وي تكنهى شهراهة وةشهل وك ئه  .ن

هههإليي الم ر،ههون نهبهوا أكثههر مههن ثلههث سههكان مصههر ،وتسههببوا فههى بهوار مسههاحة مهمههة مههن
األرارى التهى لهم يكهن ثمهة مكانيهة لةعلهها تتل هى ميهاه النيهل؛ وذلهف بسهبب حالهة اءحبهاط

واهمههال الملكيههات ممهها أع ههاأ مكانيههة تنعيههل وس ههائل الههر  .وفههى مث ههل هههذه األة هواي ك ههان

الشيو والعلماي يسمعون لشكاويهم التى لم يكن الباشا على استعداد ل صىاي ليهها سهو

به ٍ
هآذان غيههر مباليههة .وقههد باعههت ل ه األغلبيههة ،واسههتبعد فههى الم ابههل أولئههف الههذين لههم يحبههذوا
مشههاريع  .ورغههم كبههر سههن الشههيخ السههادات يح أنه يعههد اليههوم األكثههر حأههوا وم ههدرا؛ وذلههف
بسبب شىل منصب ن يب األشراف منذ ننى السيد عمر مكرم.

()2

وعلى حين أن البعض

(من العلمهاي) يطيهل رغبهات الباشها بشهكل أعمهى ،نةهد آ هرون ي يريهدون أن يعملهوا شهيئا،
()3

والشيخ ُسليمان النيومى
هللا الشه هرقاو ( )4ي يس ههمح له ه به ه ن ي ح ههم ننسه ه ف ههى متاع ههب ،وأن يتتبعه هها دون المةا ف ههة

()1

األكثر شعبية واحتراما أنهى أيام  .والطابل الهادئ للشيخ عبهد

الم صود بحكم ة لة اءمب ارطهورل نهابوليون بونهابرت وههو يعنهى هنها فهى مهن الحملهة النرنسهية تحهت

قيادا بونابرت – المترةم.

()2

ص ه ه ه ههدر فرم ه ه ه ههان محم ه ه ه ههد عل ه ه ه ههى بنن ه ه ه ههى الس ه ه ه ههيد عم ه ه ه ههر مك ه ه ه ههرم ل ه ه ه ههى دمي ه ه ه ههاط ف ه ه ه ههى  27ةمهه ه ه ههاد

الثانية1224هه6/أغسط

1809م (راةل تناصيل ننى عمر مكهرم فهى الةبرتهىل المصهدر السهاب  ،ج،4

ح ح – )162 ،161المترةم.

()3

لم يد من التناصيل حهول ترةمهة الشهيخ سهليمان النيهومى انأهر (الةبرتهىل المصهدر ننسه  ،ج ،4ح

ح  )372 –370وفههى مههن كتابههة هههذا الت ريههر كههان الشههيخ سههليمان النيههومى قههد تةههاو سههن السههبعين،
وصهار طاعنهها فههى السههن ،و لههل مهن منصههب شههيخ األ هههر فههى تلههف اعونهة ،وانصههرف لههى ننسه ولههم يعههد
ي ه ه ه ه ه ههولى اهتمام ه ه ه ه ه هها بمتابع ه ه ه ه ه ههة الت ه ه ه ه ه ههدري

بانتأ ه ه ه ه ه ههام ف ه ه ه ه ه ههى الة ه ه ه ه ه ههامل األ ه ه ه ه ه ه ههر حت ه ه ه ه ه ههى ت ه ه ه ه ه ههوفى ف ه ه ه ه ه ههى

2صنر1230هه14/يناير1815م – المترةم.

()4

ارةههل الترةم ههة المنص ههلة والمطولههة للش ههيخ عب ههد هللا الشههرقاو ش ههيخ األ ه ههر الشههافعى ف ههى (الةبرت ههىل

المصدر ننس  ،ج ،4ح ح  –)263 – 256المترةم.
-225 -

بوأائن ه التههى يشههىلها ك هرئي

ألكبههر مسههةد فههى الههب د (األ هههر) .وأمهها الشههيخ المهههد

()1

األكثر حذقا ولينا وممارسهة لألمهور الم تلنهة ههو لسهان حهال م ئه مهن العلمهاي ،بيهد أنه
أكثر انشىاي بمصالح ال اصة ،وهو أكثر من يتعامل مل الباشا بصورا ةيدا ،ويتةاسر
عل ههى م الن ههة أوامه هره .وق ههام ه ههذا الش ههيخ م ههل اب ههن الش ههيخ  El Lunirبمراف ههة اب ههن الباش هها

(طوسون) فى حملت حتى يتولى رحد النا

الرالة لى دين محمد.

()2

تلههف هههى المبههادئ التههى تحكههم وتههدار بههها اليههوم مصههر؛ وهههى ذات المبههادئ التههى

كانههت منرههلة لههد األلنههى بههف الههذ حأههى بحمايههة اءنةلي ه  ،وتههم اتبههاع هههذه المبههادئ
بصورا مستمرا من ل الحكومة الحالية التى غيهر بعي ٍهد عنهها مها ي هوم به اءنةليه مهن
رعاية لوك ي لهم سريين وعمهوميين ،وي ي هذ اءنةليه أ شهن ة علهى المصهير الهذ آل

لي المماليف؛ وذلف منذ تناقصت أعدادهم ،واستحالت مننعتهم لههم ،ويحثهون محمهد علهى
باشهها علههى أيح يتىافههل ع ههن ش ه ي فههى مص ههلحتهم .وقههد مالههت كن ههة المي ه ان لههى ة ههانبهم؛
وصارت حاشية الباشا غاصة بالمهوسين باءنةلي الذين ي دمون دماتهم فى صهالحهم.

ونةههد بصههنة اصههة طبيب ه منههدر  Mendrieاألكثههر ت ه ثي ار علههى الباشهها ،وي يههد ر هههذا

الرةه ههل المه ههاكر (أ منه ههدر ) وسه ههعا ءلحه ههاأ األذ بنه هها ،وبه ههاألحر يسه ههعى فه ههى تم ي ه ه

النرنسههيين .وهههو كههذلف أكثههر طههورا؛ ة هراي صههىاي الباشهها ،عههن طي هب ههاطر لنصههائح
والعمههل علههى أتباعههها؛ ن تنأههيم األمههور مههل مالطههة ،والكميههات الكبي هرا مههن األغذيههة التههى

كان يتم تصديرها من مصر لتىذية كهل مهن ة يهرا منوريكهاMinorque
Cadix

()4

()3

ومينهائى قهاد

ولشبونة  )5( Lisbonneالذين يمثلون وسائل الت ارب التى حافأت على وةود

اتصهايت ةيهدا بهين الةهانبين .ووصهل الكولونيهل ميسهت  Le Colonel Miscetteقادمهها
( )1ورد اسههم فههى الههنح المنشههور  Nandiونعت ههد بعههدم دقههة ق هرايا دريههو لحههروف ايسههم المكتههوب فههى
م طوطة الت رير ،وصحة ايسم  Mahdiوحول ترةمة الشهيخ محمهد المههد (تهوفى فهى سهنة 1815م)
انأر (الةبرتى ،ج ،4ح ح  – )370 – 366المترةم.
( )2أشار الةبرتى لى أن الن هاي والعلماي الذين اصهطحبوا طوسهون باشها فهى حملته بالحةها ههم الشهيخ
محمد المههد الشهافعى ،والسهيد أحمهد الطحهاو الحننهى ،أمها الشهيخ حسهن كريهت المهالكى ،والشهيخ علهى
ناةى ف د اعتذ ار وأُعنيا من السنر ورةعا لهى بلهديهما برشهيد ودميهاط ،ارةهل (الةبرتهىل المصهدر ننسه ،
ج ،4ح 218يومية  15شعبان 1226هه 4/سبتمبر 1811م) – المترةم.
( )3منوريكا Minoriqueل واسمها باألسبانية Menorca؛ وههى ة يهرا بهالبحر المتوسه تابعهة ألسهبانيا،
وت ههل ل ههى الش ههمال الشه هرقى م ههن أس ههبانيا ،وتبل ههغ مس ههاحتها  668ك ههم ( 2ارة ههلل Dict. Hachette,
 – )Encyclopédique, p. 1223المترةم.
()4قاد Cadixل ميناي أسبانى ي ل على األطلنطى ،وتحديدا لى الشمال من ة يرا ليهون  Léonوكهان
ميناي مهما فى ال رن الثامن عشر ،وذلف ل فترا اءمبراطورية ايستعمارية األسهبانية فهى األمهريكتين،
راةل ) - (Dict. Hachette, Encyclopédique, p. 264المترةم.
( )5لِشهبونة Lisbonneل هههى عاصههمة دولهة البرتىههال ،وتُعههد مهن أهههم المههدن المهوانئ ،ةهراي ع قاتههها مههل
أمريكا الةنو،ية وأفري يا ،راةل) –(Dict. Hachette, Encyclopédique, p. 1098المترةم.
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مههن مسههينا

()1

 ،Messineبصههنت الم ههيم البريطههانى Résident Britanniques؛ وذلههف

لتوطيههد الع قههة (بههين وييههة مصههر وانةلته ار) ،وي يىنههل قنصههل السههويد ،المههدعو بطروشههى،

عهن شه ي يسهاعده به  .وثمههة أ بهار منافيههة للمنطه بشهكل دائههم تأهههر به ن األسههلحة التههى
يسههت دمونها تعمههل فههى كثيههر مههن األحيههان علههى ه يمتنهها .ويةههد الشهوام واألقبههاط ،وهههم مههن

أكبههر أعههدائنا ،سههعادا غههامرا فههى تههرويج مثههل هههذه األ بههار الم عومههة ،وي يه لون ةهههدا فههى
المةاهرا بذلف .واءنةلي الراغبون بصورا مستمرا فى حدوث اةتياح لهذا البلد من ةانب

النرنسه ههيين؛ حيه ههث ن ذله ههف يتواف ه ه مه ههل مصه ههالحهم ،يعلنه ههون هنه هها عه ههن ه ههروج أسه ههطول

طولون؛

()2

ومن ثم قرروا ب ن الباشا علي ان يتهي للدفاع .وكان الباشا ،منذ وقت طويل،

ق ههد أم ههر باألعم ههال التحص ههينية ل س ههكندرية .وأح ههاط بالنع ههل مدين ههة الع ههرب ال ديم ههة بس ههور
ر م؛ واست دم فى أعمال أ ر ث ثمائة رة من البنائين والنةارين الهذين أرسهلهم ليه

علههى باشهها األلبههانى .ن ط ه الحملههة التههى رسههمها ل ه أعههداإلنا يمكههن أن تواة ه بههبعض

الع بات البسيطة ةدا بالنسبة لةي
لى و هذا البلد .وأقر ب ن لي

أورو،ى ،مكهون مهن عشهرا آيف م اتهل ،م صصهين

لد سو معرفة محدودا بالنن العسهكر  ،بيهد أننهى ذا مها

تةاسرت ،مةا فا بت ديم تصهور حهول ههذا الىه و ،ف عت هد به ن العمليهة األكيهدا أن نتوةه
ب ه ههإن ال الة ه ههي  ،تح ه ههت لهي ه ههب نيه ه هران اله ه ه وارأ ،دا ه ههل المين ه ههاي الةدي ه ههد بالمك ه ههان ننسه ه ه

باءسههكندرية ،وأن يعمههل س ه ح المدفعيههة بالنرقههاطتين علههى

ه ار

مدفعيههة حصههن الننههار

الهذ ههو بالنعهل فههى حالهة سهيئة ،وتتههولى الم اركهب األ هر بههث النورهى بهإط أ المهدافل
على كل ش ي من ش ن أن يساعد علهى رهرام النيهران ،وذلهف مهن ةانهب المينهاي ال هديم.
وأن يتم فى الوقت ننس ايستي ي على المدينة ،وأعت د ب ن أههالى اءسهكندرية ،بمها لهديهم

مههن ب هرا ،فر ه عههن كههونهم مههره ين مههن المأههالم والرههىوط ،لههن يههذهبوا لههى أ ةهههة
أ ر  .والة ي الكبير من الةي

يمكن الوصول لى دمنهور قبل أن ي رج الباشا ب واته ،

وفههى هههذا الوقههت سههوف ُين ه عهم انتصههاراتنا األولههى .وسههوف يمكننهها ،فر ه عههن ذلههف ،أن
نلح ه اله يمههة به ه  3000رة ه مههن ال يالههة ،و  5000مههن المشههاا؛ حيههث ن هههذه ال هوات

المبعث هرا فههى صههعيد مصههر ي يمكههن تةميعههها معهها (فههى وقههت واحههد)؛ والنتيةههة األولههى أن
هههذه ال هوات سههتأل فههى حالههة ن سههام ،فههى الوقههت الههذ يههدعم في ه أهههالى األقههاليم والبههدو

مشههاريل النصههر .ويرههطر الباشهها آنههذاف باءنسههحاب لههى دا ههل قلعههة ال ههاهرا ،منتأه ار ع ههد
()1
()2

مسينا Messineل مدينة صىيرا بب د اليونان – المترةم.

أسطول طولون L'escadre de Toulonل هو األسهطول الهذ كهان مرابطها بمينهاي طولهون النرنسهى

المطل على البحر المتوس  ،والذ كان يعده نابوليون بونابرت بالنعل لتوةيه قحملهة ةديهداق لهى مصهر
– المترةم.
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تناقية تسليم ،تُمكن من ايحتناظ لننس بهال ائن التهى ةمعهها ،ور،مها هرج عبهر الطريه
اعمن الذ اعتاد المرى في  ،بال رب من باب اءنكشارية حتهى سهنح ةبهل الم طهم هار،ها
لههى السههوي ؛ لين ه ل بسههنن  ،وينطل ه مههن هنههاف لههى ةههدا ،حيههث يتعههين أن ينههتح ل ه ابن ه

(طوسههون) الم هوانئ .ويرههل الباشهها تحههت يههده كميههة كبي هرا مههن الةمههال التههى تسههاعده علههى
اتمام ت ه ره .وال وات المهملة فى حد ذاتها فى صعيد مصهر مها أنهها ستستسهلم فهى سهرية
تامة أو أنها ستكر ح د ورىينة النا

المتطلعة لى قرار نأام ةديد لشئون الب د.

ولهن أتطهرأ لههى الهد ول فهى كههل ههذه التناصهيل ،ذ ن رغبتههى الوحيهدا أن يكههون
لد ما أفيد به سهيادتكم ،وأن أ هدم مبراطورنها أوغسهط

التام لش ص .

كورفو ،فى  20يناير 1812م
مانةان Mengin

()

الم صودل نابوليون بونابرت – المترةم.
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 - 86سان مارسيل إىل دوق دوباسانو
موجز – تعن

قنصل اءنةلي مل الرعايا اءنةلي – ال ناصل اءنةلي يحمون سناحا

مشهو ار.

اءسكندرية ،فى  20من شهر يناير 1812
(سةلت فى  26من شهر يونيو)
ُ

السيد المحترم،

وقههل بالمدينههة اءسههكندرية حادثههة تُبههين لههى أ حههد انىمسههت ال نصههلية اءنةلي يههة

ف ههى ممارس ههات اس ههتبدادية .ف ح ههد أتب ههاع الك ههويكر

()

اءنةليه ه  ،وي ههدعى ال بط ههان دالت ههون

 Daltonأساي معاملة رةل موريتانى كهان متعههدا بإمهداده بهالمإلن ،ممها دفهل بهاأل ير لهى
حمل شكايت لى حاكم المدينة ،بيد أن ههذا األ يهر طالبه به ن يت اررهى مهل السهيد سهتينن

مالطا

 ،Sieur Stephens Maltasوكيل ال نصل اءنةلي  .وهذا األ يهر ،و،هدون أن

يسههتمل للمههدعى عليه (دالتههون) أرسههل ليه فههى الحههال آمه ار به ن ي ارعههى تننيههذ األوامههر علههى

مههتن سههنينت ؛ واس ههتح ال بطههان دالت ههون مثههل هههذا الأل ههم ،فكههان أن رف ههض طاعههة أوام ههر

ال نصل ون ل محتةا لى البر .وفى هذه اللحأة أل ى ال نصهل ال هبض عليه  ،وأقتهاده لهى
بس ِ
هب ال نصهل الهذ أراد فهى ذلهف
سةون ال نصلية .واستشاط ال بطان دالتون غرهبا ف هام ح

الحين أن ي رى بالعدل فى هذه الحادثة بننس  ،وأصدر أمره لى اتباع ب ن يرر،وه فى
سههةن وأيح ي ارعهوا شه ن ؛ ون ِنه َذ أمههر ال نصههل وفههى حرههوره ش صههيا ،ولسههوي الحههظ أ ِ
ُصهِيب
ُ
ال بطان فى رأس وبطن بةرح طير ،وأل غارقا فى دم ؛ وة ي بالطبيب الةراح الذ
به ه مر م ههن ال نص ههل ن له هوا ه ههذا الةه هريح ،نح ههو الس ههاعة الحادي ههة عشه هرا مس ههاي ،ل ههى البي ههت

الم صههح لمعالةههة الةرحههى .ور،مهها تركههت هههذه الحادثههة فههى ننسههية ال طههان دالتههون ،فههى

المست بل ،آثا ار أليمة.

وتمسف ال بطان دالتون ب ن يةر ت ٍ
ح للح ائ  ،وبصورا عادلهة ،فهى شه ن تلهف
الممارسههات التعس ههنية والةههائرا الت ههى اقترفههها – ال نص ههل فههى ح ه ه ل بيههد أن ال نص ههل الع ههام

البريطههانى ،المههدعو السههيد ميسههت ،حههين لة ه ليه دالتههون ،امتنههل عههن الحكههم فههى قرههيت ،
مشههي ار لههى عت ههاده ب ن ه مههن غيههر الممكههن الحصههول علههى أدلههة عادلههة لت ههديمها ويعررههها
()

الكويكر ل هم حد الحركات الدينية البروتستانتية التى ي تعرف الكهنوت وي السر الم د  ،وتدعو

لى الس م والبساطة وحب البشر ،وتكره الحرب راةلل
(Dict. Hachette, Encyclopédique, p. 1551).
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على المحاكم فى لندن ،فالتصرف التعسنى وايستبداد للسيد مالطا

ع ههاب .ن نمههوذج الحريههة التههى كرسههها الدسههتور اءنةليه

سيأل من ثم ب

ي يأهههر منه  ،كمهها فههى أشههياي

أ ر  ،سو هذه التةاو ات.
وأُر ههي

له ههى هه ههذا العه ههرض بعه ههض تص ه هرفات السه ههادا ال ناصه ههل اءنةلي ه ه  ،الته ههى

يمارسونها فى هذا الميناي ،وتحديدا بش ن الحماية التهى منحوهها لسهناح ههارب مهن سهةون
ال نصههلية النرنسههية ،والههذ كههان معههت

بهها منههذ حهوالى أر،عههة شهههور ،فههى انتأههار فرصههة

ل بحار ب لى فرنسا أو يطاليا .واةراي التح ي فى مس لة هذا السناح كان ُمعهدا ،وكهان
مههن المتعههين أن ين ههل مع ه هههذا التح ي ه  .ومهها ن علمههت بمكههان هروب ه حتههى اسههتدعيت

حروره من عند السيد ميست ،ال نصل العام البريطانى ،بوص

أن يتل ى حماية من أ أمة متحررا.
وصرح هذا الوكيل اءنةلي

الهارب مةرمها ي يمكهن

به ن المةهرم فهر هار،ها مهن عنهد السهيد مالطها  ،وي

يمكههن رده أيرهها فههإن الههوك ي اءنةلي ه فههى مصههر عمل هوا بصههورا مرههاعنة لههذلف ،س هواي
بعملهههم علههى

نههاي الةريمههة مههن ه ل الحههامى األ يلههى  L'Azyle protecteurالتههى

منحوها لكل ال تلة األورو،يين أو من

ل ارطهاد واستبداد مواطنيهم المت ارين.

مل كل ايحترام ...لخ
سان مارسيل
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 -87نشرة من  1إىل  31يناير 1812
موجز –

ناأ طوسون باشا فى مري بدر – محمد على يرسل الدعم – انتصارات

براهيم بف فى صعيد مصر – ارتناع أسعار المواد الىذائية – الوصى على عر

نةلت ار ُيرسل لى محمد على هدايا عأيمة.
(س ِةَلت فى  30من شهر نوفمبر)
ُ

ن كل الت ارير التى تم تل يها

ل شهر يناير حول الرر،ة التى اصابت ةي

طوسون باشا نما تع و سبب اء ناأ لى اندفاع هذا الشاب المحهارب ،والهى سهوي الحهظ

الذ ةعل ُيةرح فهى المعركهة ،وي هل مهن فهوأ ةهواده الهذ وقهل صهريعا تحته  .ومهل ت ايهد
س ه وط ال تلههى فههى قوات ه  ،تههراي للةنههد ت ههاذ ق هرار الهههروب مههن تل ههاي أننسهههم )1(،تههاركين
ميدان ال تال ،الذ ُسِل َب منهم في سبعة مدافل ،وذ ائر وعتاد وأمتعة ...لخ.
وتم تعلي كل الترتيبات التى ات ذها محمد على باشا فى رسال فرقهة مهن سه ح

ال يالة لمعاونة طوسون باشا؛ ف د عاد نحو  400أو  500رة من ةي

طوسون باشها

لى المويلح وهم فى حالة تدعو للرثاي .وكان سلوف العسكر (النارين) على هذا النحو قهد

أ عج العرب وسكان الساحل؛ بحيهث ن ههإليي األ يهرين لهم يسهتطيعوا سهحب مهإلنهم التهى

كانوا ،منذ البداية ،ي ودون بها الةي  .ومل ذلف ،فإن محمد على باشا ي يريد أن يت لى

عن هذا المشروع الذ بمرور األيام ي داد صعوبة؛ وقد عمل على رسال العديد من فرأ

المشاا؛ ألةل مإلا را ةي

ابن ؛ كيما يةعل فهى حالهة قهادرا – كمها ي هال – علهى حهت ل

ةدا.
وكان محمد على أكثر ررى وسهعادا عهن األ بهار الهواردا مهن صهعيد مصهرل ذ
ُي ال بإن ابن الكبير براهيم بف قد تمكن مهن طهرد ال هوات المملوكيهة لهى مها بعهد بهريم(.)2

والعر،ان الذين كانوا فى سال

براهيم بف ،بهذا اينتصار ،كي

األيام أتباعا لح ب البكوات ت ثروا بههذا اينتصهار ،وعهرف
يةذب لي ههإليي العر،هان .ويهرو ب شهكال م تلنهة عهن

نتائج هذه العمليات (العسكرية) ،وهنهاف الكثيهر مهن النها
()1

بلههغ عههدد ةنههود ةههي

طوسههون الههذين عههادوا لههى ينبههل بث ثههة آيف ةنههد  ( .ارةههلل عبههد الههرحيم عبههد

الرحمن عبد الرحيمل المرةل الساب  ،ح – )293المترةم.

()2

يعت هد ب نهها مةهرد أ بهار ملن هة

ْبهريمل مههن النهواحى ال ههديم ب سهوان (انأههرل محمههد رمه ل ال ههامو

الةى ارفههى للههب د المص هرية ،ال سههم

الثانى ،الة ي الرابل ،طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ال اهرا ،1994 ،ح.)230
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وغيههر ح ي يههة ،وأنهههم ينشههرونها ءلهههاي النكههر العههام عنههد النهها

بطري ههة مناسههبة .ومههل ذلههف

فمن المإلكد أن براهيم بف أصبح ل م ار عاما فى أسيوط ،وذلف منذ يهوم  16مهن الشههر
المارى.
وتر ههاعنت أس ههعار المه هواد الىذائي ههة فةه ه ا ،و ،ههدأ الن هها

يته ه ثرون بالحرك ههة الكبيه هرا

للصه ههادرات الموةهه ههة له ههى مالطه ههة .ووفه ههدت مه ههن سه ههتانبول سه ههنن عديه ههدا؛ ألةه ههل شه ههحنها
بههالحبوب ،بيههد أنهههم عل هوا شههحنها ،منههذ برههعة أشهههر ،دا ههل م هوانئ اءسههكندرية ،وسههوف
ترطر تلف السنن لى العودا من حيث أتت وهى فارغة.

وأيهها كانههت درةههة منسههوب النيرههان ،فههى العههام المارههى ،قههد وافههت الحههد المناسههب

ال ههذ يس ههمح بحص ههاد وفي ههر ،ف ههإن الت ارة ههل السه هريل لمي ههاه النير ههان دون أن ت ر ههى عل ههى

الحشهرات العديههدا الموةههودا علههى األ اررههى مههن قبههل مههن النيرههان ،قههد تسهبحب فههى ته ف
بهذور اله رع ،وبعهض األقههاليم تعهين عهادا بههذرها ثه ث مهرات؛ بحيههث ن اعمهال التهى كههان
يأنها النا

فى ال صوبة ووفرا الحصاد فى الموسم ال ادم باتت بعيدا عن أن تتح .

وتل ى الباشا من األمير الوصى على عر بريطانيا العأمى هدايا ثمينة ،حملها

لي سماعيل ال بطان ،قائد الطراد الذ كان محمد على قد أرسل  ،من قبل ،لى نةلت ار،

حيههث كههان محههددا له أن يمههر بههالبحر األحمههر عبههر المحههي  .ولتعههديل مهها يمكههن أن يههإلد

ليه رفههض مههرور هههذه السههنينة مههن تكهدير (للع قههات) ،قههام اءنةلي ه بإعههادا الط هراد لي ه ،
وذل ههف بع ههد أن بطنوه هها تمام هها بالنح هها المعتم ههد ،وبع ههد أن س ه حهلحوها عل ههى نن ههة الحكوم ههة
البريطانية .وأوع وا لى الباشا اعت ادا ب ن تكلنة عداد هذه السهنينة تةهاو ت الث ثهة آيف

ق ههر ترك ههى .وق ههرر الباش هها أن يتوةه ه ل ههى اءس ههكندرية ،عم هها قري ههب ،ل ي ههارا ه ههذه الطه هراد،
وسنينة (بريف) أ ر كان قد اشتراها من مالطة.

وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى
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موجز -اءنةلي يعيدون لى اءسكندرية الطراد الذ ح
سلحوه على نن تهم ،هو الطراد
الذ ع م محمد على رسال لى البحر األحمر – محمد على يعمل على يادا قوات

البحرية بدرةة كبيرا –

ناأ (حملة بدر)  -تحصينات اءسكندرية – شحنات ال مح

الموةهة ءستانبول – فرمان الباب العالى بش ن غنائم سنينة رو دو روم.

اءسكندرية ،فى  30من يناير 1812
(سةلت فى  30سبتمبر)
السيد المحترم،

ن الط هراد التههابل لمحمههد علههى باشهها ال ههاهرا ،والتههى كانههت تحههت قيههادا سههماعيل
قبطههان ،تحركههت مههن هههذا المينههاي (اءسههكندرية) نحههو شهههر بريههل مههن سههنة  ،1810وكههان
رر ل الهدوران حهول أفري يها ،ثهم عودته مهن ه ل البحهر األحمهر .ههذه السهنينة وصهلت
م ا
لى ميناي اءسكندرية ،قادمة من لندن ،وكانت حكومة بريطانيا هى التهى أثهارت فهى وةه

سماعيل ال بطان الع بات؛ حيهث أقل هها المسهار الهذ تحهدد لههذا الطهراد؛ وكهان ذلهف سهببا

فى تحولها عن متابعة رحلتها ،ولكى يبرر اءنةلي سبب رفرهم بطري ة أقل غلوا قهرروا

المىرية ةدا لد أهالى المشرأ.
أن يمدوا محمد على بالذهب والهدايا ُ

وهذا الطراد تم تشييده باءسكندرية ،وةر ص ح فى لندن علهى نن هة الحكومهة

(البريطانيههة) ،وكمهها قيههل ةههر تبطين ه بالنحهها  ،كمهها تههم تطري ه سههطح  ،وعم هل أشههرعة
ةديدا ،فر عن تسليح بث ثين قطعهة مهدفل برونه  ،وت ويهده بث ثمائهة بندقيهة ،وعلهى

مههدار العههام كههان الطهراد يمههد بكههل الههذ ائر المطلوبههة سهواي فههى حههال اسههت دامها للحههرب أو
لمرورها عبر المنافذ (البحرية) .ولهم تتوقه

عطايها اءنةليه عنهد ههذا الحهد؛ حيهث قهدموا،

ب ههين أشه ههياي كثي ه هرا أ ه ههر  ،لمحمهههد عل ههىل السه ههاعات المرصه ههعة بالم هها  ،والسهههاعات ذات

البندول ،والما
شكل هدايا ُكلِ

اءنةلي

والطبنةات المرصعة كذلف ،وتسلم سماعيل قبطان كل هذه العطايا فى
بتوصيلها لى محمد على باشا الذ تشرف األمير الوصى على العر

بإرسالها لي  .وتُ در هذه الهدايا به  1500ةني سترلينى.

ورسهت باءسهكندرية سهنينة البريةهانتين األمريكيههة المسهلحة بالبرهائل المشهت اره مههن

مالطههة علههى حسههاب الباشهها .ويوةههد فههى ترسههانة هههذه المدينههة (اءسههكندرية) فرقاطههة ،يةههر

اعن تصههنيعها ،وسههوف تحمههل علههى متنههها أر،عههين قطعههة مدفعيههة .واشههتر الباشهها أيرهها
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بعض السنن النمسهاوية ،ومهن ثهم فهإن سه ح بحريته الهذ بهدأ فهى تدشهين قهد صهار اليهوم

مكونها مهن الطهراد الحر،هى ،ومهن ثمهانى سههنن تةاريهة ،وذلهف
تحت اءنشاي ،والمتوقل لها أن يبحرون بها

فها للنرقاطهة التهى مها ته ال

ل شهرين أو ث ثة أشهر.

وتل ى الباشا أ با ار م ل ة؛ ةهراي تحركهات ةيشه بهال رب مهن الينبهل .وت كهد لنها أن

ةيش كابد ه يمة كاملة عند لتحامه بالوههابيين فهى حهد الشهعب الرهي ة بهين قينبهلق و

قالمدينههةق؛ ف هوات الباشهها ُب ِ
وغتههت ب ههوات َغني هرا مههن الوهههابيين الههذين كههانوا كههامنين فههى هههذا
المري .
و سههر ةههي

األت هراف أعههدادا كبي هرا مههن الرةههال والعتههاد واألمتعههة؛ وارههطروا لههى

اءنسحاب من ةديد لى ق الينبل ق؛ ف د وهنت ع ائمهم ةهراي رهع

عدو كثي

قهوتهم ،وقتهالهم رهد

العدد ،وملئ بالحماسة ،وم ود لى ةانب ذلف باألسلحة والمإلن الىذائية.

ومههات ال حركههة بنههاي األسهوار الةديههدا مسههتمرا ،وهههى التههى تشههكل ح امهها حههول هههذه

المدينة ،وهذا العمل لن يبلغ نهايت قبهل مهرور عهامين علهى األكثهر ،وقهد وصهلت أعمهالهم

لى الحصن الذ ُي ال ل ق حصن المثلث ق .والباب ال ديم المسمى ق باب بومبي ق صار
باليهها ،وعلههى أساسههيات األسهوار ال ديمههة ةههر تدشههين ث ثههة أسهوار [ةديههدا] .و،ههين البههابين
األولين (باب المثلث /باب بومبي ) ،والذ ي ل أحدهما لى الشمال ،واع ر لهى الةنهوب

الىر،ههى ،كههان يوةههد ممههر ُمَ حبههب بم ه نين ،وذلههف بههال رب مههن البههاب الواقههل لههى الشههمال،
وفوأ هذين البابين يوةد حصن ،وأيا كهان ارتنهاع ههذا الحصهن ،فإنه يشهرف علهى ر،هوات
عالية تواةه .
وفيما يتعل بالباب الثالث ،الواقل لهى الةنهوب ،قبالهة عمهود بومبيه  ،يوةهد ةسهر

قو تم نشاإله على غرار ةسر البهاب العهالى بالميهدان الكبيهر بههذه المدينهة .وعه وا علهى
ذلف ،فإن هذه المنشآت أقل ص بة ،واألسوار ال ديمهة ههى وحهدها المرتكه ا علهى األسهوار

الةدي ههدا ،والحص ههون ي تش ههكل س ههو أبه هراج قديم ههة ومث وب ههة بالعدي ههد م ههن الى ههرف المع ههودا
الشهكل ،والتههى ُملِ َئه ْهت باألتر،هة واألن ههاض؛ هكههذا فهإن األسهوار ال ديمههة المدعمهة بهههذه الكتلههة
من األتر،ة المةلوبة ليها ،قد تنهار بمةرد تعرض أحد هذه األسوار للهدم أو التل .
وأرسل الباب العالى ،منذ مسة شهور ،حد عشرا سنينة ،لى هذين المينايين

()1

وذلهف ب صهد شهحنهم بحبهوب سهتينا  Les grains de l' Istivaوث ثهة مهن ههذه السهنن

()1

الم صود بالمينايينل الميناي الشرقى والميناي الىر،ى باءسكندرية – المترةم.

ف

هى التى رحلت من الميناي مشحونة بالحبوب المرسلة يستانبول؛ وثمهة أر،عهة أ هر
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طِلههب ليههها أن ترحههل عههن المينههاي،
فههى طري ههها للشههحن ،أمهها األر،عههة المتب يههة األ ههر ف ههد ُ
بعههد مسههة شهههور مههن اينتأههار بمينههائى اءسههكندرية؛ وهههذا مهها كحب هد قباطنههة هههذه السههنن

األر،عهة سهائر كبيهرا ،وبعهض قباطنهة ههذه السهنن مهن ليريها  Illyrieوثىهور قطهارو De

 bouches de Cataroو،رغم هذه الصادرات مهن الحبهوب ي أن ال مهح لهم يتنهاقح هنها،
بيد أنهم يرسلون لى السنن المتةهة لى مالطة.
ولهم أتله سهو

طههاب واحهد ،بتههاريخ  24مهن أكتههو،ر  ،1811مهن قبههل السههيد دو

يت ههور – م ههابور ،وال ههاح بمور ههوع بي ههل غنيم ههة ال رص ههنة الت ههى قي ههدت ل ههى اءس ههكندرية
بواسههطة سهنينة ال رصههنة ،والتههى احتة ههها الباشهها انتأهها ار ال هرار يصههدر عههن البههاب العههالى.

لى السيد يتور – مو،ور أ فرمان صادر من الباب العالى فى صوح ههذا
ولم ين ل ح
الموروع؛ وأدركت ،بناي على ذلف ،أن الباب العهالى أصهدر فحسهب أمهره لهى الباشها به يح
يسمح به

دروفتى.

اعتهراض علهى بيهل غنيمهة ال رصهنة ،وكتبهت فهى ههذا الصهدد رسهالة لهى السهيد
وقد وصل هذا ال نصل (دروفتهى) مهن صهعيد مصهر ،حهام معه مةموعهة كبيهرا

م ههن اعث ههار ال ديم ههة ،و اص ههة م هها ك ههان منه هها ف ههى ش ههكل لناف ههات ،وم طوط ههات م ههن ورأ
البرد  .وترف دروفتى السيد بوتان "  " Boutinفى قنا؛ حيث توة لى ال صير.
مل الح ايحترام ...لخ
سان مارسيل
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 -89دروفىت إىل الوزير نشرة شهر فاراير 1812
موجز – حالة حملة الة يرا العر،ية – طوسون باشا ُمهدد فى الينبل – الباب العالى يعد
حملة أ ر فى سوريا لتوةيهها لى قتال الوهابيين – طموحات سرو باشا – ارطراب

التةارا المصرية وصعوباتها – استيراد البن األمريكى – المرار،ة على تةارا البن.

تحدد سنر الباشا لهى اءسهكندرية يهوم  15مهن شههر فب اريهر ،وكهان ههذا السهنر قهد

تم ت ةيل  ،ولم يعد موروعا ذات بال ،بعد ما بلىه أنبهاي غيهر سهارا مهن الة يهرا العر،يهةل

فالوهابيون الذين ح حمسهم كثي ار انتصارهم فى الةديدا كادوا يدركون طوسون باشا الهذ لهم
يعد تحت حو ت سو ق الينبل ق .وتسبحب ن ح المهإلن الىذائيهة ،وفتهور الحمها

وتنهاقح

قواته بنعههل األمهراض ،فههى رههعاف مكانيههة اسههتئناف للهةههوم .وعمههل محمههد علههى بالنعههل
علههى رسههال العديههد مههن فههرأ المشههاا مههن أةههل دعههم قوات ه  .ولههنن

الهههدف أعههد فرقههة مههن

المىار،هة أو البر،ههر ،علههى أنه أ تههار مههن بهيهم أفهراد هههذه الةاليهة مههن كههان مهنهم م يمهها فههى
مصر منذ برل سنوات .ويب ى أن نعرف فيما ذا كانت هذه اءمهدادات سهوف تصهل فهى

حينههها أم ي .والمإلكههد لنهها أن ش هري ةههدا سههوف يرههم قوات ه لههى ق هوات الوهههابيين ،لشه ِكهن
هةوم على الينبل به ار وبحه ار .وكانهت الحةهة التهى تهذرع بهها الشهري أنه ي يمكنه م اومهة
هإليي العهرب (الوههابيين) الهذين أةبهروه علهى ت هاذ ههذا المسهلف؛ وكتهب كهذلف لهى محمهد
على رسالة ليبرر مسلك هذا ب ن يعد الباشا بالمساعدا ذا ما تىيرت الأروف لصالح .
ن تطلعههات محمههد علههى فههى عهادا يوسه

باشهها لههى تههولى حكومههة دمشه  ،والتههى

بدت بعيدا عن التح  ،تحولت اليوم لى مصدر لل له ل ذ ُي هال هنها نه فهى حهال تح ه
الس م بين روسهيا والبهاب العهالى ،فهإن حكومهة البهاب العهالى سهوف تعته م أن تهنأم ةيشها
فههى سههوريا ،توةه ه لههى محار،ههة الوهههابيين ،وان قيههادا هههذا الةههي
يوس ه

س هوف تسههند لههى كههور

باشهها ،الههذ كههان فههى السههاب و ي ه ار كبي ه ار ،ومههن ثههم سههوف يعمههل تحههت أوامههر هههذا

الباشا قوات مصر .ومن ةانب آ هر ،نةهد ال بطهان الةديهد محمهد سهرو باشها الهذ كهان
فى السهاب باشها ال هاهرا (وةهر طهرده منهذ ثمهانى سهنوات علهى يهد قهوات عسهكرية تمهردت
علي وكان من بين رإلساي تلف ال وات محمد على ننس ) .يةهاهر بإدعهايات تتماشهى مهل

روح السيطرا المطل ة التى تتنامى هنا .وبالرغم من كل ذلف يتطلل محمد على لى تدارف

كل هذا اء عاج ،فى الحال ،بالترحيات المادية والمحسو،ية.

وي ت ال تةارا مصر باسهتمرار سهو مهن ه ل تصهدير المهواد الىذائيهة .علهى أن

هذه التةارا عانهت مهن

ناقهات شهديدا؛ وذلهف مهن ةهراي العديهد مهن عمليهات السهطو التهى
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يمارسها قراصنتنا .وطوال الوقت نةد المح ت غاصة بالبرائل اءنةلي ية التى أسهعارها

من نرهة .علهى أن صهدمة حههايت اءفه
أث ار قويا ،وذلف بطري ة أدت لى ف

العديهدا التهى وقعههت مهإل ار فهى مالطهة تركههت

العديد من المإلسسات فى هذه الب د .ومن ةانب

آ ر يتناقح على مدار األيام ،عدد المستهلكين ،سواي بسبب غياب ال وات العسهكرية أو
من ةراي البإل

الذ بدأ يتسلل لى العائ ت التى كانهت فهى المهاض ميسهورا الحهال .ن

الباشهها و أف هراد عائلت ه ورههباط حاشههيت يشههكلون اليههوم المسههتهلكين الوحيههدين الههذين قههدموا
بعض المكاسهب للتةهارا ال ارةيهة بهدفعهم بهالمراقبين وبمهوأنيهم مهن المهوردين؛ وذلهف مهن
ل ايحتكار الذ كان يمارس التةار ال دامى.

وتتعههرض واحههدا م ههن أهههم ف ههروع تةههارا مصههر للر ههرر الشههديد ال ههذ ةههاي نتية ههة

اسههتيراد الههبن األمريكههى ،وهههى العمليههة الىريبههة التههى مههات ال حتههى اليههوم مسههتمرا .وكانههت
الوكالة التةارية التى أنش ها الباشا فى مالطة قد عملت على رسال كميات كبيرا من هذا

البن ،كما اتبل تةار آ هرون التصهرف ننسه  .ومهل ارتنهاع سهعر بهن ُم ها ت كهد للةميهل أن
تةارا بيل البن بالتة ئة سوف تدر أر،احا كبيرا تنوأ غيرها من السلل األ ر  .وفاأ هذا
الت مههين الحسههابى التةههار كههل الحههدود المناسههبة ،و،يههل بههن اينتيههل فههى مصههر .واسههتىل

المرار،ون باءسكندرية هذا الأهرف ب يهامهم ب له النهوعين معها (بهن م ها و بهن اينتيهل)
ألةل عم ئهم باستانبول وا مير .وأدرف المستهلكون فى آسيا هذا الى

(فى ل الهبن)

وآثروا تناول بن المستعمرات الذ كان متواف اُر بين أيديهم بسعر من نض ةهدا .ومهل ذلهف

فإن محمد على لهم يصهم آذانه عهن سهماح النصهيحة التهى أُسهديت ليه فهى ههذا المورهوع

الذ له أهميهة أ هر كهذلف بالنسهبة للرسهوم (الةمركيهة) ولتةهارا مصهرل فمنهل أ اسهتيراد
تٍ
ال من البن األمريكى ،وورل يده على كل البن المتب ى بهين اصهة التةهار ،ولكهن ههذا
اءة هراي ةههاي بعههد ف هوات األوان ،ف ههد أصههابت ر هر،ة سههببت ل ه

سههارا كبي هرا ،فيمهها صههار

األمر منذ ذلف الحين فى صهالح اءنةليه الهذين سهوف يبيعهون بكثيهر مهن التسههي ت بهن
المستعمرات فى ةميل أنحاي اءمبراطورية التركية.
دروفتى

وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة

-237 -

 – 90سان مارسيل إىل دوق دوباسانو
موجز – قوائم التةارا والم حة – المشروعات التةارية للباشا – الباشا يستولى بالسوي
على تةارا ُم ا – تةارا األقمشة (الصوفية) – األقمشة المذهبة والحريرية.
اءسكندرية ،فى  3فبراير 1812
( ُس ِةلت فى  6يونيو)
السيد المحترم،
يشه هرفنى أن أق ههدم لس ههيادتكم قه هوائم الم ح ههة والتة ههارا للنص ههلية الرابع ههة م ههن الس ههنة
المارية؛ وأيرا ال ائمة العامة لتةارا الوارد والصادر لعام  .1811وفى سهبيل عمهل ههذه
ال وائم كان يبد أن يةرفنى تطلعى للحصول على المعلومات الررورية المهمة والمإلكهدا

أن أبذل ءنةا ها نن ات عديدا.
وي تعنههى السههلل الهواردا مههن مالطههة سههو عههودا األمهوال التههى نتةههت فههى األسهها

عن بيل الحبهوب .وي يمكهن أن يعطهل ههذه التةهارا سهو ن هح صهادرات الحبهوب؛ واليهوم
المه ه ف تعم ههدوا
ليسههت ه ههذه السههلعة مت ههوفرا بالشههكل الك ههافى ف ههى مصههر؛ وذل ههف س هواي ألن ُ
نايها عن نأهر الباشها الهذ يريهد ةبهارهم علهى بيعهها له بسهعر ب ه ؛ أو ألن كميهات
صِكدرت واستنندت من ثم صوامل الى ل فى مصر.
كبيرا منها قد ُ

وسب لى بالنعل ،أن أ برتكم م ار ار عديدا بمشاريل الباشا التةارية ،والرسوم التى
ك
فررها على الصادرات فا للرسهوم الةمهرف ،وههى رسهوم تسهح تةهارا األفهراد ال اصهة
ب ههدر مهها تعطههى الباشهها مي ه ا علههى التةههار .كههذلف نةههد البيههوت التةاريههة األكثههر ص ه بة ي

تنش ههىل س ههو بت ل ههيح مس ههتح اتها م ههن ال ههديون المحلي ههة والت ههى ي يمك ههن له ههم تس ههلمها ي

بال سارا ،وهم ينتأرون اللحأة المناسبة يستئناف تةارا تعد اليوم منهارا تماما.

وكانت تحركات العسكر باتةاه ةدا والمدينة قد أعاقت واردات البن اليمنى ،وههو

ما أعطى النرصة سانحة يستيراد البن األمريكى

()1

لى مصر .كذلف نلحظ أن العديد من

رسايت ق بن المستعمرات ق قد تم ةلبها لى هنا ،ونتج عنها بداية فوائد مهمة .ولكن بعد

( )1نةد فى الةبرتى وصنا للبن األمريكى حين ي ارن بالبن اليمنى في ولل ق ورد من ناحيهة به د اءفهرنج
كثير من البن اءفرنةى ،وحب أ رر ،و ِةرم أكبر من حب البن اليمنى وكان يباع ر يصها فهى ابتهداي
وروده ألنه دون الههبن اليمنههى فههى الطعههم واللههذا فههى شهر ،وتعاطي ه  ،و،ينهمهها فههرأ أههاهر يدرك ه صههاحب
الكي البتة ق (راةل الةبرتىل المصدر الساب  ،ج  ،4ح  – )234المترةم.
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قليههل ،ومههل وصههول الههبن اليمنههى لههى السههوي
نأير فى مصر.

توقنههت هههذه التةههارا التههى ر،مهها ي يوةههد لههها

ورههرب محمههد حأه ار علههى توريههد حبههوب الههبن األمريكيههة لههى مصههر ،األمههر الههذ

كحبههد المصههدرين سههائر فادحههة .وكههان الباشهها وحههده َمه ْهن ل ه حريههة د ههال هههذا النههوع مههن
السلل ،وبالنعهل تل هى مهإل ار نابيهل عديهدا ملهئ بهالبن األمريكهى .وفيمها يتعله بهبن الهيمن،
قام الباشا بشرائ لحساب  ،وذلف منهذ وصهول لهى السهوي  ،وبعهد ذلهف أةبهر التةهار علهى

شرائ من بسعر مرتنل ةدا.

()1

ن أقمشه ههة الةه ههو النرنسه ههى المطلوبه ههة فه ههى مصه ههر هه ههى المنره ههلة عله ههى نأيرته ه ها

اءنةلي ية .وتم تصدير عدد من البايت لى مصر عبر مالطة ،وةئ ببهايت أ هر مهن

أ ميههر أو مههن اسههتانبول ،وكههان الةههو البنههدقى (المسههمى بههالب د التههى تصههنع ) أقههل طلبهها
لهد األتهراف فهى مصههر م ارنهة بمهها كهان عليه الحهال فههى مهن المماليههف .ولمها كههان هههإليي
األ يرون (أ المماليف) قد ت شوا من على السهاحة ،فهإن ههذا النهوع مهن األقمشهة قهد ف هد
رواة كلية.
وفيما مرى كانت األقمشة المذهبهة والحريريهة المصهنوعة فهى ليهون  Lyonسهلعة

استه كية فى مصر ،أما اليوم ف د تناقح استيرادها ةدا ،وذلف ألن الحكام الحاليين أقل
ترفا و،ذ ا واستعرارا من ساب يهم المماليف.
مل الح ايحترام ...لخ
سان مارسيل

(ُ )1يكبههين الةبرتههى السههعر اءةبههار الههذ حههدده محمههد علههى ل نطههار الههبن ب ن ه بلههغ ق  23ريههال فرانسههة ق
(راةل الةبرتىل المصدر ننس  ،ج  ،4ح  – )234المترةم.
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 – 91سان مارسيل إىل باسانو
موجز – تناصيل عن ه يمة طوسون باشا – طوسون باشا المحاصر فى ينبل.
سكندرية مصر فى  10من فبراير 1812
( ُسةلت فى  23من يونيو)
السيد المحترم،

وصلتنى بعض التناصيل حول تحركات ةي

باشا مصر بهال رب مهن ينبهل التهى

ي ال لها طيرو .Turoوكان طوسون باشا ابهن محمهد علهى باشها ال هاهرا ي هود ههذا الةهي

الذ ات ذ معسكره علهى م ر،هة مهن مدينهة الينبهل .فعهدد مههم مهن فهرأ العر،هان ومهن قبائهل

أ ر وهابية كانت ت وم على حراسة مري هناف ،وهو المري الذ تعين علهى ةهي

طوسههون أن يمههر مههن

ل ه للتوة ه لههى المدينههة .وسههعى فههى ترههليلهم شههيخ كههان يتههولى

رشههادهم ،وفيمهها يبههدو انرههم هههذا الشههيخ لههى الحشههد (أ ال بائههل الوهابيههة) .بيههد أن ه مههل

الوصههول لههى معسههكر األعههداي تحههرف رههاب كههان مكلنهها بالتنههاوض باسههم الوهههابيين ،غيههر

أن طوسون باشا قطل فى الحال أر

هذا الرهاب  ،وعلهم العر،هان بال يانهة ،ولسهوي الحهظ

كان بعض رإلسائهم قد ه تهم الحادثة فى الحال .وأمر طوسون باشا قوات بهالهةوم علهى
األتهراف األقهل عهددا ،والهذ كهان معسهك ار فهى

العدو ،ومن ثهم بهدأت المعركهة؛ ولكهن ةهي
موقههل غيههر م ئههم ُد ِحه حهر بعههد ذلههف واره ته قههوا العههدو التههى نالههت مههن ةيشه حهوالى 1500
رةه  ،وذلههف دون أن نرههل فههى الحسههبان عههدد الةرحههى وي األسههر  .وهههرع طوسههون باشهها
من ةراي اءحسا بال طر الكبير الذ أحدأ ب ل ف د ُقِت َل من تحت حصان .
وس ههرعان م هها انس ههحب المه وم ههون ل ههى ينب ههل الت ههى تحص ههنوا به هها ،ولك ههنهم الي ههوم
محاصرون بها .و سر أيرا طوسون باشا ة يا كبي ار مهن مدفعيته  ،وطالهب مهن ابيه أن

يمده بالرةال والمإلن وذ يرا الحرب .وأرسل محمد على باشا لهى ابنه ألنهين مهن الرةهال،

م ودين بالمإلن والعتاد ،ليتمكن طوسون باشها مهن عهادا تةميهل الةهي
يمكن لمثل هذه ال وا أن تتصد لةهي

سهرعا .ولكهن ههل

ةهرار مهن األعهداي الهذين ي ين صههم ي المدفعيهة

وي أ نوع من األسلحة؟ ن الوههابيين قهد عسهكروا دا هل سههل متصهل بشهعاب ومرهاي

يكمن بها فرأ من ال بائل العر،ية.

مل الح ايحترام ...لخ
سان مارسيل
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 – 92سان مارسيل إىل الوزير
موجز – مواطن قل محمد على – مس لة السنينة روا دو روم – سوي نية محمد على –
صادرات ال مح المتوقنة – تحصينات اءسكندرية – العوائد المةمدا بين محمد على

واءنةلي .

اءسكندرية ،فى  20من شهر فبراير 1812
( ُسةلت فى  30سبتمبر)

السيد المحترم،

ن م ارس ه تى التههى تحمههل أرقههام  94 ،93المرسههلة (بتههاريخ  3و  10فب اريههر) لههى

سيادتكم ،ترمنت أ با ار عن تحركات ةي

الباشا رد الوهابيين بال رب من الينبهل .ولهم

يصلنا معلومات يح ة؛ ولكن هناف ما يحملنا على ايعت اد به ن كهل شه ي يمرهى علهى

هههذه الس هواحل ،مههن س ه ي لههى أس هوأ رههد الةههي

المصههر  ،بحيههث ن الباشهها الههذ كههان

م هر ار مةيئه لهى اءسههكندرية ،بهات منشههى بعمههل الترتيبهات العسههكرية ال مهة ،و،ههدا قل ه
يت ايد بشدا على مصير ةيش .

ن األ بار الواردا من ةانب السيد دروفتى فى محادثاته مهل الباشها فهى مورهوع
الىنيمة (التى حملتها لى اءسكندرية سنينة ال رصان النابولية المسماه قلهو روا دو رومق)،
لي

بها نتيةة وارحة .وقد أعلمنى السيد دو ي تور مو،ور به ن البهاب العهالى كتهب لهى

الباشهها به ي يسههمح به

اعتهراض علههى بيههل هههذه الىنيمههة .بيههد أن الباشهها الههذ راوغ ب نه لههم

يتله ه م ههن الب ههاب الع ههالى أ فرم ههان ،أة ههاب ب نه ه ي يمكنه ه ايتن ههاأ عل ههى شه ه ي ف ههى ه ههذا

الموروع دون أن يعلمنى ب  .وقد أ بهرت السهيد دو يتهور مو،هور بههذا الموقه  ،ودعوته

هى فرمههان البههاب العههالى المرسههل لههى باشهها ال ههاهرا ب صههوح هههذه المس ه لة،
أن يرسههل له ح
ٍ
فساعتئذ لن يمكن (أ محمد على باشا) أن يعطينى ةابة غامرة.
ن تةارا حبهوب مصهر مهل اءنةليه سهوف تتوقه

حتهى موسهم الحصهاد الةديهد؛

ومل ذلف فإننا نةد فى هذين المينايين عشرين سنينة ،سواي أكانت نةلي ية ،أو سبانية،
ومهههن المتعهههين أن يهههتم شه ههحنها به ههالحبوب ،ومههها يتب ه ههى يكه ههاد ينهههى بش ه ه األنن ه ه

ةمهه ههور

المسههتهلكين الههذين يههدفعون فههى شهرائ اليههوم ثمنهها غاليهها ،ومههن ثههم ي ترههى الحههال بالرههرورا
رةاي تصدير الحبوب.
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وتسههتمد أعمههال بنههاي األس هوار الةديههدا التههى تشههكل ح امهها حههول المدينههة .وت ههدمت

مسههيرا العمههل حتههى وصههلت لههى قلعههة بههاب المثلههث .والبههاب ال ههديم المسههمى بههاب بومبي ه

صار باليا ،وقد شيدوا على أساسهيات األسهوار ال ديمهة ث ثهة أسهوار ةديهدا .وفهوأ البهابين
األولههين (بههاب المثلههث وبههاب بومبيه ) الههذ ي ههل أحههدهما لههى الشههمال واع ههر لههى الةنههوب

الىر،ههى ،شههيدوا حصههنا بلههغ مههن ارتناعه أنه كههان يشههرف علههى ته ل رمليههة ت ههل فههى الةهههة
الم ابلة ،وبمحاذاا الباب الثالث فى الةنوب حيث العمود المسمى بومبي يوةد ةسر شهيد

تمامهها علههى غ هرار الةسههر الموةههود فههى الميههدان الكبيههر بالمدينههة والههذ شههيده النرنسههيون.

وفر ه عههن ذلههف فههإن هههذه التحصههينات ي تبههدو قويههة تمامهها بحيههث ن األس هوار ال ديمههة
تشههكل الدعامههة الوحيههدا لألس هوار الةديههدا المنش ه ا ،وايسههتحكامات ي تشههكل سههو أب ارةهها

الم حبيهة التهى قهاموا بطمرهها ببسهاطة
قديمة ذات فتحات فهى العديهد مهن الىهرف ذات الع هود ُ
باألتر،ة أو األن اض ،حتى ن األسوار ال ديمة المحيطة بها تدعم كلية هذه الركامات من

األن هاض المةلوبهة ،والتهى قهد تنههار بمةهرد أن أحهد ههذه األسهوار يتعهرض للههدم أو يلحه
ب تل

ما.
وبشههكل مطههرد تتوطههد الع قههات السياسههية والتةاريههة لباشهها مصههر مههل اءنةلي ه ؛

وتن ع وةهات نأر الباشا لى است ل قبل الباب العهالى ،وتميهل وةههة نأهر نةلته ار لهى
حمايتها لتةعل هذه الب د بعد ذلف فى حالة تبعية لها (هى ننسها) ومن ثم تستولى علهى

مصر التى ي شون دائما من قيام النرنسيين باةتياحها.
وعلمنا أن السيد بوتان وصل لى ال صير.
مل الح ايحترام ..لخ
سان مارسيل
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 – 93الوزير إىل دروفىت
موجز – ت رير السيد لسب

 Lessepsالمندوب اءمبراطور فى كورفو – اقتراح بت ديم

عرض ألسلحة مهمة لمحمد على –

طار دروفتى بهذه المس لة الررورية – طلب

بإرسال شحنة غذائية من ال مح لى كورفو.

باري  ،فى  21مار 1812
هى ،س ههيد دروفت ههى،
ن الس ههيد لس ههب  ،المن ههدوب اءمب ارط ههور ف ههى كورف ههو ،ن ههل ل ه ح
الت ريههر الههذ أرسههل ليه السههيد مانةههان  ،Menginوكيههل شههحن السههنن بههالحبوب لحسههاب
محمههد علههى باشهها ال ههاهرا ،وأن ه رحههل مههن دميههاط ،يههوم  7ديسههمبر المارههى ،متوةههها لههى
كورفو.

ويسههتنتج مههن هههذا الت ريههر الههذ ان ل ه ليههف طههى هههذه الم ارسههلة ،أن ه بسههبب ةشههل

وسههوي ني ههة ال بط ههان تريسههون بت ههروفيت

 Trisson Petrovichبيعههت ش ههحنة ال م ههح ف ههى

س ه ههنالونيا  )1( Céphalonieول ه ههم تُسه ه هلم م ه ههن حص ه ههيلة بي ه ههل ه ه ههذه الش ه ههحنة ل ه ههى المن ه ههدوب

اءمبراطور سو مبلغ يصل لى حوالى عشرا آيف قرشاُ ،رصهدت ءرسهالها لهى محمهد
على ولمبادلتها بشراي يت.
وأحاطنى السيد لسب

فى الوقت ننس ب ن ةلهب مهن لينهورن  Livourneأسهلحة

رههروريةُ ،ع ِهه َهد ليه أن يعررههها علههى محمههد علههى ،ولمهها كههان مههن المتعههين أن يعههود لههى
مصر بصنت قنص عاما؛ وما نبهنى لي من أن فى أل الأروف الحالية ،سيكون من
المنيههد ةعههل هههذا الههو ير (أ محمههد علههى) فههى حالههة اسههتعداد تههام ءمههداد كورفههو بههالمإلن

هى به ن نرسههل لههى محمههد علههى هههذه األسههلحة الرههرورية فههى م ابههل
الىذائيههة ،ف ههد أشههار عله ح
الب ية ال ليلة الناتةة عن شحنة الحبوب.
وقههد قبلههت اقت هراح المنههدوب اءمب ارطههور ألةههل هههذا ايعتبههار ،وكلنت ه ب ه ن يرسههل

لههيكم شههحنة األسههلحة الرههرورية التههى يتع هين أن ي ه تى بههها مههن لينههورن ،مصههحوبة بهديههة

تت يم مل هذه المناسبة األكيدا .ولما كنتم سوف تحيطون علمها بههذه اءرسهالية ،فلتكونهوا

مستعدين لتل يها ،ومن أةل هذا ،أصرح لكم (هذا ذا كنتم تهرون أن الوقهت مناسهب تمامها
لههذلف) به ن تعههرض علههى محمههد علههى هههذه الشههحنة المهمههة مههن األسهلحة ،وأن تورههحوا له
ب نها تشهد على ت دير وحسن ترحاب الحكومة النرنسية ب .

()1

سنالونيال هى أكبر الة ر اعيونية بب د اليونان  -المترةم.
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واعت ههد به ن الههو ير (محمههد علههى) سههيت ثر بهههذا األمههر ،وسههوف يعههده ع مههة علههى

ايهتمههام به  .وي ي ههالةنى الشههف قه فههى أنكههم لههن ته لوا ةهههدا فيمهها يح ه اءفههادا مههن هههذا
الأههرف بحيههث تةعلونه ي ههرر تةديههد (الع قههة) .وبالمثههل ،يتعههين أن يرسههل محمههد علههى –
كما وعدكم – شحنات ال مح لى كورفول على أن فى روي ما حدث ،سوف تشعرون كم
مههن الرههرور أن مثههل هههذه اءرسههاليات ي ينبىههى أن ُيعهههد بههها ي لههى قههادا ذ حماسههة
وا ح وهما صنتان أساسيتان نراهن عليهما فى مثل هذه األمور.
ولتتنر ه هلوا بإ به ههار بنته ههائج ةهه ههودكم فه ههى هه ههذا الصه ههدد .وانته ه ه النرصه ههة ،سه ههيد
دروفتى ،ألفيدكم بتسلم مراس تكم األ يرا المدموغة باألرقهام مهن  15لهى  42وذلهف علهى
وة الحصر.

فر عن األوراأ التى كانت مرف ة بها .وأشهكركم علهى التناصهيل التهى ن لتموهها
لينهها بشه ن الحالههة السياسههية والتةاريههة لمصههر .وأدعههوكم لههى مواصههلة الم ارسههلة معههى بكههل

دقههة ،ون ههل األ بههار والمعلومههات التههى قههد يت ه اري لكههم أنههها مههن المحتمههل أن تكههون ةههديرا
باءهتمام من قبل الحكومة (النرنسية).
ولتتنرل أيها السيد [دروفتى] بتل ى الح ت دير ليف
لو دوأ دو باسانو
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 – 94دروفىت إىل الوزير
موجز – رسالية بذور شةرا النيلة.
السيد المحترم،
نه ليشهرفنى أن أحهيطكم علمها به نى أرسهلت لهى السهيد قنصهل ة لهة اءمب ارطههور

والملههف بسههالونيف كيسههين ،يشههتمل كههل منهمهها علههى و ن  24لتههر مههن بههذور النيلههة .واسههمح
لننس هى ب ه ن الههتم

مههن سههيادتكم أن تعرفههونى بم اصههدكم مههن شههحن هههذه البههذور ،وكههذلف

بالمثل بذور ال طن ،وما هى الكمية المناسبة التى يتعين أن أمدكم بها من البذور.
ويشرفنى أن أكون ...لخ
دروفتى
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 – 95دروفىت إىل الوزير
موجز – عودا براهيم بف – انكسار شوكة المماليف – ص حات محمد على فى
الةي ل ويي العسكر يتحول لى ش ح محمد على ولي
التمرد دا ل الةي

لى رإلسائهمل ق حالة من

ق – شحنات ال مح المتةهة لى مالطة – د ال تحسينات على

نأام الررائب – راعة شةر ال يتون فى النيوم – تر،ية دودا ال .
( ُسةلت فى  30نوفمبر)

وصهل بهراهيم بهف ،ايبهن األكبههر لمحمهد علهى ،لهى ال ههاهرا .وههو الهذ كهان ي ههود

الحملة األ يرا فى أروف حتمها تحرف البكوات لى ما بعد أبريم .وعه وا علهى ال سهائر

التى تكبدوها (أ البكوات) والم درا به  60مملوكا وبعض الكشاف الهذين يقهوا حهتنهم فهى
م تله ه

ايش ههتباكات الت ههى وقع ههت بالص ههعيد ،ك ههان هن ههاف أكث ههر م ههن  150م ههن الت ههرف أو

ايرن ههايوط ،ال ههذين ك ههانوا يعمل ههون تح ههت له هواي الممالي ههف ،ق ههد أف ههادوا م ههن تل ههف المع ههارف ف ههى
ت ههاذهم ق هرار العههودا لههى اءنر هواي تحههت قيههادا ح ه ب الباشهها .ونلم ه

هنهها ترههاإلل قههوا

المماليف ،تراإلل يصل لى حهد العةه المطله عهن عهاج محمهد علهى فهى ملكيته التهى
باتت هادئة فى كل صعيد مصر.

ولههم ي ههم ي الوهههابيون وي ش هري

ةههدا بعمههل أ هةههوم حتههى اليههوم علههى مدينههة

الينبههل .ولههم يةههد طوسههون باشهها وق هوات ةيش ه مههن أس ه ب المعههارف سههو العههو والناقههة
وت لبات المنا غير الم لوفة.

وقههد طالههب العديههد مههن رههباط الةههي

مههن رتبههة ق بمباشههى ق ،مههن محمههد علههى أن

يه ذن لهههم بههالعودا لههى مصههر؛ وقههد أعطههاهم تصهريحا ،بههرغم الأههرف المإلسه

للىايههة ،به ن

يعههودوا بمنههردهم .وأحههدث هههذا األمههر نوعهها مهها مههن التمههرد دا ههل الةههي  .وكههان ال ههادا فههى

العههادا ي يتحركههون ي فههى صههحبة عسههكرهم الههذين كههانوا ينأههرون لههيهم كمهها لههو أنهههم قههادا

مسهت لون غيهر ارههعين لألوامهر المباشهرا الصهادرا عهن ال يههادا العليها .أمهها الباشها ف ههد أراد
أن يشههكل الةههي

مههن ه ل تنههرده هههو بتعييههنهم ودفههل مرتبههاتهم ،و،ههدأ بالنعههل فههى ت ههاذ

ةرايات لتعرينهم مشروعية هذا المبدأ المإلس

الةديهد فهى تنأهيم ةيشه  .وي يبهدو محمهد

على سا طا من اء ناقات التى كابدها فى الة يرا العر،ية .وذات يوم كان ي ول نه فهى

حههال ح ههت ،منههذ البدايههة ،ال هوات المرسههلة لههى الة يهرا العر،يههة اينتصههارات ،فإنه سههيعمل
على ال راي على غطرسة وصل

وغرور ال ادا الذين يثيرون قل ه  .ولهي
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ثمهة شهف فهى

أنه يتعههين أن ينأههر بعههين ايبتهههاج والتوارههل لههى أنه أمكنه  ،مههن وةهههة النأههر هههذه ،أن
ُي ِنَ ههدهم ال ههوا (التابع ههة) م ههن العس ههكر )1( ،وعم ههل عل ههى تن ههاقح ه ههإليي ال ههادا ( )2بص ههورا
استحال معها أن يلح وا ب أ ررر ،ولو أن ما ي ال مت وفا بعض الش ي مهن العسهكر

الذين د لوا مل قادتهم.

ووصههل ه ل شهههر مههار
يحرسها بريف حر،ى قادم من مسينا

()3

لههى اءسههكندرية العديههد مههن السههنن اءنةلي يههة التههى
 Messineألةل شحن تلف السنن بالحبوب .وكان

الياور المساعد للورد بوديهف  Lord Beudickقهد ةهاي ،ب صهوح ههذه المناسهبة ،للتعاقهد
مههل الباشهها علههى شهراي كميههات مههن المههإلن الىذائيههة الم صصههة ءعاشههة الةههي

اءنةليه

ويباع ال مح فى مالطة بسعر مرتنهل للىايهة .ولسهوف يسهتىل محمهد علهى ههذا
فى ص ليةُ .
الأ ههرف ويعم ههل م ههن ةانبه ه عل ههى رف ههل األس ههعار ك ههذلف .وي ههدر عائ ههد الكمي ههة الت ههى يمكنه ه
تصديرها فى هذا العام بما يتةاو العشرين مليون قرشا تركيا.

ويتةه محمههد علههى لههى ةبايههة الرهرائب الع اريههة حبوبهها فههى هههذا العههام تمامهها كمهها

فعل فهى العهام المارهى ،ولكهن بحسهاب األردب بمعهدل أعلهى مهن سهعره فهى السهوأ ،وههذا
هههو السههبب الههذ ةعههل النأههام الةههائر فههى ةبايههة الرهرائب يح ه  ،فههى هههذا العههام ،ورههعا
أفرل للم راعين وبصورا أكثر م ئمة عما كانوا علي وحتى الوقت الحارر.

وتنه ع مشههروعات الباشهها لههى تحسههين ةميههل فههروع الرهرائب المتصههلة باأل اررههى،

وهو األمر الهذ تعاأمهت معه اعمهال الطيبهة فهى الننهو  .و،هدأت األوامهر التهى أصهدرها

من قبل ،وال اصة ب راعة  30000قدم من أشةار ال يتون فى قليم النيوم ،ت ذ ورعها

فى التننيذ ،وح ت ال برات التى تحصلها ،حتى هذه اللحأة ،فى تر،ية دودا ال ه نةاحها

()1

يشير الةبرتى لى ال سارا الكبيرا التهى تكبهدها ال هادا األرنهاإلوط ،وي هح بالهذكر عسهكر ق محهو بيهف

وحسين بيف ق (راةل الةبرتىل المصدر الساب  ،ج  ،4ح ح  – )230 – 229المترةم.

()2

يورح الةبرتى كي

عمل محمد على على الت لح من هإليي ال ادا ب ن أصدر ليهم أم ار بال روج

مهن مصهر بعهد أن اسهت ر معههم علهى تسهديد ق ع ئنههم المنكسهرا ق والم هدرا ب ه  1800كيسها مهن الريههايت
النرانسة ! ق (راةل الةبرتىل المصدر ننس  ،ج  ،4ح ح  – )235 – 234المترةم.

()3

مسينال ميناي يطالى ي ل على ساحل ة يرا ص لية ،ويطل الميناي على مري يصل طول لهى 42

ك ههم ،ويع ههرف ب ههذات ايس ههم ق مر ههي مس ههيناق ال ههذ ينص ههل صه ه لية ع ههن ةنو،ه هها اءيط ههالى ،فيم هها يص ههلها

بهالبحرين الثي ارنهى واعيهونى  Les mers Tyrrhénienne et Ionienneارةهلل Dict. Hachette,
 – )Encyclopédique, p. 1206المترةم.
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مهما ،واذا ما استمر فى ذلف فإننا نتوقل أن مصر سوف تتوقه

عهن دفهل ههذه الة يهة

()1

ذات المبالغ الكبيرا لسوريا ،تلف المبالغ التى كانت تدفل فى شراي الحرير المنتج هناف.
ال اهرا فى  4بريل 1812

()1

الم صود هنا نتهاي عتماد مصر فى الحرير ال ام على سوريا – المترةم.
-248 -

 -96نشرة شهر إبريل 1812
موجز – محمد على باءسكندرية – الن ع من أسطول طولون – التحصينات – ور
البنايل الباشا يريد دراف مى

األحداث الواقعة فى أوروبا واستانبول – مدادات عسكرية

للحرب فى ب د العرب – روع آ ر المماليف بصعيد مصر – سنن نةلي ية من الهند
لى ةدا.

رحههل محمههد علههى باشهها يههوم  28مههن شهههر بريههل لههى اءسههكندرية حيههث يتعههين أن

يس ههت ر به هها لم ههدا ش هههرين ،والواق ههل أنه ه من ههذ آثه هار اءنةليه ه ال ههوف م ههن أس ههطول طول ههون
(النرنسى) المستعد لشن هةوم على مصر ،وكذا منذ ترقية محمد سرو لى رتبة قبطان
باشا ،وآيف التكهنات تتداعى حهول هدفه مهن السهنر ل سهكندرية .والأهاهر أن هدفه مهن
اءقامة لنترا طويلة هارج بهإلرا األحهداث ارةهل لهى رغبته فهى أن ي ارقهب بننسه وأن يعةهل
ب عمال التحصينات الةارية باءسكندرية ،وكذا اءشراف على أعمال الترسانة التهى يةهر

بههها اعن صههناعة فرقاطههة؛ ونرههي

لههى ذلههف أسههباب صههحية ،تتعله برههرورا ايسههتحمام

بههالبحر ،ولسههوف يتنههاول ذلههف حههين يوشههف الموسههم علههى ايقت هراب؛ ولكههن يعت ههد أيرهها أن

الباشهها يريههد أن يتههابل عههن كثههب مى ه

األحههداث الةاريههة فههى أوروبهها وفههى اسههتانبول التههى

يمكن أن تإلثر على مصير مست بل  .ويةهد اءنةليه فائهدا كبيهرا لههم فهى ةعهل الباشها فهى

حالهة قله وت ههوف [مهن هةهوم فرنسههى محتمهل] .و،ههذه الوسههيلة يروةهون للم ايها الم عومههة
عند مراف تهم ل .

والههى أن يتح ه ذلههف ،فإن ه ي يك ه

عههن تةنيههد المتطههوعين مههن م تل ه

أقههاليم

اءمبراطوريههة العثمانيههة ،وذلههف ب صههد اسههتبدالهم بههال وات األ ههر التههى أرسههلها لههى ب ه د
العرب؛ وهو ي يك

فى الوقت ننس عن اينشهىال بههذه الحملهة .ويعمهل فهى ههذه اعونهة

ايستعدادات ال مة ءرسال  4000لهى  5000ةنهد بعهد شههر رمرهان .وأعلهن محمهد
على أن ذا الحوادث ال ارةية لم تعي  ،فإن سيتوة بننس على أر

قوات ةيشه ( لهى

ب د العرب).
عاد براهيم بيف

()1

من صعيد مصر التى أصبح حاكما عليها .وات ذ براهيم بيهف

من سنا م ه ار ل يادته ؛ وثمهة  200مملوكها فهروا مهن معسهكر البكهوات؛ طهالبين الرحمهة مهن

المنتصر ( براهيم بيف)؛ ف د آثروا الههروب مهن الم هاطر ه ل ههذه النرصهة األ يهرا عهن
()1

الم صود هنال براهيم باشا ابن محمد على باشا – المترةم.
-249 -

أن يسههيروا فههى صههحبة قههادتهم البك هوات المشههتتين فههى ب ه د النوبههة ويعيشههون أيامهها مرههنية
ومشإلومة.

ويةههر بههين البك هوات المماليههف ،مثلمهها كههان حههالهم دائمهها ،مناقشههات حههول الح ه ب

ال ههذ تب ههى له ههم لينر ههووا تح ههت لوائه ه ف ههى مث ههل ه ههذه الأ ههروف الكئيب ههة الت ههى ب ههاتوا فيه هها،
والبكوات األكثر بسهالة وعنهادا يريهدون أن يمرهوا لهى الوههابيين ،والبكهوات ال هدامى أمثهال

به هراهيم بي ههف وعثم ههان بي ههف حس ههن يت ههذرعون ب س ههباب ديني ههة ل ههئ يى ههادروا ر ههنتى الني ههل.

وتناقصت فرقهم لى  500أو  600مملوكا.
وانتشر قبهل أمه

صه ب كبيهر؛ ةهراي رسهو العديهد مهن السهنن اءنةلي يهة ال ادمهة

مهن الهنهد بمينهاي ةهدا .و عمهت ش صهيات سهاذةة وأ هر مهن األصهدقاي ايسههتثنائيين أن
بين هذه السنن فرقاطة حر،ية ،لكن ال أر األكثر دقة ي يشير ي لى سنن تةارية .وترف

ه ههذا ال ب ههر أثه ه ار عمي هها ألنه ه من ههذ ثه ه ث س ههنوات ل ههم تتة ههاو س ههنينة تحم ههل علم هها نةلي ي هها

المنط ة البحرية لةدا.

ال اهرا فى  2من شهر مايو 1812
وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى
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 – 97سان مارسيل إىل دوق دوباسانو
موجز – قوائم الوارد والصادر – المي ان التةار لمصر.
اءسكندرية ،فى  2من شهر مايو 1812
( ُس ِةلت فى  30نوفمبر)
السيد المحترم،

يشهرفنى أن اقههدم لسههيادتكم ق هوائم تةههارا الهوارد والصههادر ،وكههذلف مهها يتعل ه ب ائمههة

الم حة عن فترا النصلية األولى من هذا العام.

وسوف ت حأون سيادتكم من هذه ال وائم أن

ه ل ههذه النتهرا ارتنعهت صهادرات

السههلل الهواردا مههن مالطههة بمهها قيمته ن ههدا  1.237.000ف ارنههف التههى تههدفل بالت ريههب مههل مهها

يعادلههها مههن واردات الحبههوب التههى تشههكل السههلعة الوحيههدا التههى يشههتريها اءنةلي ه لمالطههة؛

حيث بلىت قيمة هذه الحبوب  1.390.000فرنف التى تسهدد مبالىهها بسهحبها علهى نتهاج

الصادرات الدا لية.

وي ت ه ههوم صه ههادرات األت ه هراف لمالطه ههة يح عله ههى الحبه ههوب الته ههى تصه ههل قيمتهه هها له ههى

 230.000فرنف تتوا ن مل العائد الن د والبرائل المشت اره.
وتصههل صههادرات البرههائل مههن م تل ه

ويونانية من م تله

م هوانئ الشههرأ المرسههلة علههى سههنن تركيههة

أسهاكل الشهرأ ،تصهل لهى  865.064فرنهف والعائهد منهها يصهل لهى

 1.710.000فرنف .وت تى هذه ال يادا من ةمالى الصادر أو من رصيد ديهون األةانهب

أو ر،ما من ةراي بعض رساليات تةار تلف الب د .وتتشكل صهادرات البرهائل األورو،يهة

من أقمشة الةو  ،والطواقى والشي ن ونبات ال رم ية والحريهر وغيرهها ....لهخ ممها كانهت
تحمل اءرساليات والتى بلىت  334.000فرنف.
صهناعنا (النرنسهيين) ي تهرد لهى مصهر سهو عهن ههذا الطريه
على أن منتةهات ُ
(طري ه أسههاكل الشههرأ) ،أو أنههها تههرد مههن ه ل مالطههة ممهها يتةمههل بههها مههن سههلل غنههائم
ال رصنة.
مل الح ايحترام ....لخ
سان مارسيل
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 -98سان مارسيل إىل دوق دو باسانو
موجز – مس لة السنينة روا دو رومل الباشا يصدر التعليمات الواردا من استانبول.
السيد المحترم،
س ههب أن أ ب ههرت س ههيادتكم بم هها تعله ه بىنيم ههة قرص ههنة تركه هها بالمين ههاي ال رص ههان
النههابولى لوشههوفالي ميشههيل الههذ كههان ي ههود سههنينة لههو رو دو روم .ولههم نسههتطل بيههل هههذه

األسه بل فالباشهها الههذ قههدم له اءنةليه اعت اررههات بشه نها ،دعههى أنه لههي

لديه فرمههان

صادر من الباب العالى فى هذا الموروع ،وأن يتعين أن ُيكتهب ليه بمها يةهب أن ينعله
قبل أن يحدد أ ش ي.

وواةهههت ،بشههكل مباشههر ،مههل السههيد دو ي تههور مو،ههور صههعوبات مههن قبههل الباشهها

فهى بيههل هههذه األسه ب؛ ولههم يصه ِ
هلن مهن هههذا الههو ير طهاب سههو فههى شههر فب اريههر ،وكههان
تههاريخ صههدوره فههى أكتههو،ر ،وهههو ال طههاب الههذ أبلىنههى فيه به ن الباشهها وصههل فرمههان مههن

البههاب العههالى ب ه ي يرههل أ ع بههة فههى بيههل هههذه األس ه ب .واستنسههر السههيد دروفتههى مههن
الباشا عن هذا النرمان ،ف ةاب بالننى؛ وفى شهر مار ف

كهان صهاحب السهنينة وقائهد

ال رصههنة قههد وصههل لههى اءسههكندرية قادمهها مههن اسههتانبول ،ومع ه

طابهها مههن كت ههدا باشهها

ال اهرا .وكان لهذا ال طاب منعول ل ف د سمح الباشها ببيهل الىنيمهة ولكهن بشهرط أي تةلهب

أو تباع ،منذ هذا الحين ،باءسكندرية أ أس ب ةديدا ،ومن ناحية أ ر ووف ا لألوامهر

الصادرا حديثا من الباب العالى ،صار مهن المحأهور علهى أ أسه ب ،فرنسهية كانهت أم
نةلي ية ،أن تحمل لى أو تُباع فى كل موانئ مبراطورية السلطنة (العثمانية).

واليوم نحن منشىلون ببيهل ههذه الىنيمهة التهى ي تشهتمل سهو علهى منةنيه واحهد
و %90من المحتويات براميل نبيذ.
مل الح ايحترام ...لخ.
سان مارسيل
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 – 99سان مارسيل إىل دوق دوباسانو
موجز – محمد على باءسكندرية – مدادات عسكرية مهمة مرسلة لى الينبل –
تحصينات اءسكندرية – عائدات التةارا مل مالطة – الباشا يريد تنأيم المباديت

التةارية المعتادا مل فرنسا – نشاي مصلحة للت مينات البحرية وصندوقا لل صومات -

محمد على ي ترن باألرملة ال ديمة لباشا درنا – م ططات بش ن سرينيف برقة.

اءسكندرية ،فى  20من شهر مايو 1812
( ُس ِةلت فى  30من شهر نوفمبر)

السيد المحترم،

ي ههيم محمههد علههى باشهها ال ههاهرا باءسههكندرية منههذ شهههر ،ويعت ه م الب ههاي حتههى شهههر
سههبتمبر وينتأههر الباشهها مة ه ي اثنهها عشههر أل ه

م تل

رة ه مههن ال هوات العسههكرية ،وذلههف مههن

أساكل الشرأ ،وقد وصل بالنعل ة ي منها .وأرسلها فى الحال لى ال اهرا؛ حيث

سيتم تةميعهم هناف ءرسالهم لى ينبل عبر البحر )1(.وكان الةي

الصىير الهذ أرسهل

الباشهها لمحار،ههة الوهههابيين متحصههنا بشههكل دائههم فههى الينبههل ،وينتأههر اءمههدادات العسههكرية
التى كان طوسون باشا فى حاةة ليها كيما يبادر بالتحرف.

ن بناي األسوار التى تشكل ح اما حول المدينة ت دمت أعمالها حتى بلىت البحر

وذل ههف ب ههال رب ،م ههن المك ههان المس ههمى ق ههديما بحص ههن المثل ههث؛ ذل ههف الحص ههن ال ههذ ته ههدم؛

وبعض ايستحكامات م امة على طول األرارى الم ام عليها ذلف الحصهن .وفره عهن

ذل ههف ،ف ههإن ه ههذه التحص ههينات دائم هها م هها تُش ههيد عل ههى األسه هوار ال ديم ههة ،ي أنه هها تب ههدو أق ههل
صه بة؛ ألن السههور ال ههارةى مههن البههاب المسههمى بومبيه الههذ ِ
أعيههد بنههاإله حههديثا قههد تهههدم
مل ة ي مهن ال بهاب المع هودا التهى كانهت تدعمه ؛ وقهد أعهادوا بنهايه علهى أساسهيات ةديهدا
بعد أن قوروا السور ال ديم.

وشههيد محمههد علههى علههى األرض الم ههام عليههها المسههةد السههاب ال ريههب مههن البحههر
أسنل الحصن المثلث ،ثكنات عسكرية لسكن الةنود.

()1

حههدد الةبرتههى فههى يوميههة (آ ههر ر،يههل الثههانى  12 ،1227مههايو  )1812نههوعين مههن العسههكرل قعسهكر

المىار،ههة ق ،و ق عسههكر األروام ق الههذين وصههلوا لههى اءسههكندرية ،ودفههل بهههم لههى الينبههل مباش هرا ،بعههد أن
صرف عليهم الع ئ ( .راةلل الةبرتىل المصدر الساب  ،ج  ،4ح  – )230المترةم.
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ن تةههارا الباشهها مههل مالطههة تح ه له عائههدات مهمههة ،واليههوم يعته م أن يوةه لههى

مالطههة وك ه ي ةههدد يرسههل لههيهم حبوب ه التههى تشههكل السههلعة األساسههية فههى صههادرات  .وقههد
هى ب نه يرغههب أيرهها فههى أن يرسههل لههى فرنسهها منتةههات مصههر ليبادلههها بمنتةههات
أفرههى له ح
هذه اءمبراطورية (النرنسية) .و،يحنت ل الع بات التى يمكن أن تنش سواي عن تةارات مل
اءنةلي أو من معاررة اءنةلي أننسهم أو أ ي ار من ةهراي اءةهرايات التهى ي رهى بهها

النأهام ال هار  Le système continentalوالتهى ي يمكهن تنحيتهها ةانبها .وقهد قهال لهىل
ن قبل أن يشرع فى هذا األمر ،سهوف يرسهل ممهث عنه لهد الحكومهة النرنسهية ،مه ودا

بالص حيات السياسية الررورية.
وأنشه الباشهها مإلسسهة ةديههدا لههي

لههها نمههوذج مماثههل فههى اءمبراطوريههة العثمانيههة،

فه ههذه الحكوم ههة تنص ههت بش ههكل مطله ه للنص ههائح تمام هها مث ههل اهتمامه هها بم هها ُي ت ههرح عليه هها،
()1
وأصههدر محمههد علههى تنبيههها لل ه أر العههام ،أعلههن في ه عههن ع م ه نشههاي مصههلحة الع ههود
سوف يصل أر

مالها لى  15.000.000قرشا ،وتحهدد أن يكهون مهديرو ههذه المصهلحة

همل حاكم (اءسكندرية) أغا الةمرف ،والسيد بطروتشى  ،Petrucciال نصل العام للسويد.
وأش ههاروا أير هها ل ههى أن أقس ههاط الته ه مين س ههتكون مناس ههبة ،وأن ه ههذا الته ه مين س ههوف يش ههمل

السههنينة بشههحناتها ،ولكههل مكههان تتوة ه لي ه فههى م هوانئ الشههرأ أو م هوانئ أوروبهها .ويعت ه م
أيرا يةعل هذه المإلسسة (أ مصلحة الت مين) ت دم فائدا مراعنة ،وذلف من

ل ما

ُيسمى ب دمة ق صندوأ ال صومات ق .وهذه المإلسسة المسهتحدثة سهتكون به شهف منيهدا
للةمهور ذا ما أمكهن لهها أن تح ه الث هة ،واذا لهم يتوقهل نتهائج سهلبية للسهلطة ايسهتبدادية

ال ائمههة ،وتههم تةنههب التعههديات التههى تحههي بههها وتهههددها .أيرهها مههن المإلكههد ت ريبهها أن هههذا
المشروع ي يمكن أن يحأى ب

تننيذ.

وتستمر السنن اءنةلي ية واءسبانية فى المةه ي لهى هنها ليةهر شهحنها بحبهوب

مصر .وعدد السنن الموةودا أقل كثي ار مما فى الساب  ،وذلف بسبب ن ح الحبهوب التهى
يتراي النا

أننسهم مهن قلهة عررهها ،ويهدفعون فهى سهبيل الحصهول عليهها ثمنها غاليها،

وذلف بسبب التصدير وعمل الباشا صن ات ةديدا مل اءنةلي بش ن المحصول الةديد.
ووصل من مالطة بريف حر،ى نةلي

حام مبالغ ن دية كبيرا.

( )1المع ههروف أن حال ههة الح ههرب األورو،ي ههة النابوليوني ههة و الحص ههار ال ههار وانتش ههار ال رص ههنة ف ههى البح ههر
المتوس ه أثههرت ت ه ثي ار سههلبيا علههى الحركههة التةاريههة ،ممهها دفههل محمههد علههى للتنكيههر فههى عمههل المصههلحة
قمصلحة الع ود ق لتحني التةار وأر،اب السنن على المة ي لى مصر – المترةم.
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وع ل باشا طرابل

[ الىهرب ] أ هاه مهن باشهوية درنهة ،وكهان األ يهر قهد لةه لهى

اءسكندرية ومات بها .وقام باشا مصر بايقتران ب رملت  ،ووفر ء وت مكانا مناسبا لهم،
وهم الذين ةايوا مةردين من الثروا.
وثمههة مهها ُيحمههل علههى ايعت ههاد به ن الباشهها لههم يع ههد هههذه ال يةههة سههو لتطلعه لههى
غ و برقة التى كانت فى ال من ال ديم يملكها ملف مصهر .ونعهرف ،مهن ناحيهة أ هر  ،أن
طموح باشا مصر أن ينشئ حكومة لمصر على غهرار وييهات شهمال أفري يها ذا مها ال هو

العأمى دعمت وةهات نأره.
وال نص ههل اءنةليه ه

س ههيحتنل هن هها بعي ههد م ههي د المل ههف ة ههورج ،م ههن ه ه ل قام ههة

ايحتنايت وايبتهاةات العامة مثلل قذف المدفعية واءرهايات ال ينيهة ،واطه أ األسههم

النارية ،وبعمل الويئم الكبيرا ،وحن ت الرقح.
مل الح ايحترام ...لخ
سان مارسيل
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 – 100نشرة شهر مايو 1812
موجز – مذبحة المماليف فى سنا

ل غياب براهيم بيف – اقتراف محمد على لعدد

من النأائلل الطابل الحذر عند محمد على – مدادات عسكرية للبحر األحمر – شري

ةدا – ابن ملف المىرب ي وم بالحج – ال واج الةديد لمحمد على ،وطموحات فى نيل
باشوية درنة – محمد على يطرد فرقة من ال يالة السوريين – يادا ح ار

– فيران غير عاد لنهر النيل.

حكام األقاليم

ن كل المماليف الذين ةهايوا لهى بهراهيم بيهف مستسهلمين ،ةهر به مر مهن الباشها
ذبحهههم فههى سههنا ،وذلههف ه ل فتهرا وةههود ابنه هنهها (بال ههاهرا) لههد محمههد علههى .ن هههإليي

التعساي رحايا لث تهم المطل ة فى مرويا عدوهم ،و،ين هإليي المماليف َم ْن أعطاه بهراهيم
بيههف تصهريحا باألمههان ولكههن هههذه اءغتيههايت التههى ي يمكههن أن تىتنههر واألكثههر فأاعههة لههم
تكن منيدا علهى اءطه أ ،ولهم يعه

حتهى عهن العبيهد األحبها

سن ال امسة عشر لى الثامنة عشر سنة.

أو ال نهوج ممهن كهانوا فهى

ومن المعهروف اعن أن الطبيهب المشههور ماندريسهى  ،Mandriciطبيهب الباشها،

وأحد عم ي وأنصار الحكومة اءنةلي ية فى مصر ،أن أشهار علهى الباشها وحرره علهى

(ال ههت لح م ههن الممالي ههف) تح ههت ع ههم أن البكه هوات م هها ي ال ههون يحتنأ ههون باتص ههايت م ههل
النرنسيين .ن هذا الموق  ،يعبهر فهى الح ي هة عهن رغبهة فهى الثه ر مهن المماليهف الهذين لهم
ينرموا للةهي

البريطهانى فهى سهنة  .1807ومنهذ ههذا اليهوم النأيهل الواقهل فهى األول مهن

مههار مههن العههام المارههى ( )1صههارت أقههل الشههكوف الموحيههة بوةههود يانههة كافيههة بإ ارقههة دم
ش ح سئ الحظ عاة عن دفل هذا اءتهام عن ننس .

ومن بين هإليي ش ح معين يدعى محمد أفند  ،وهو رةهل ذو أهليهة نهادرا بهين

األت هراف ،وكههان يعمههل مههدي ار لترسههانة محمههد علههى حتههى نهايههة سههنة  ،1810وكههان قههد أراد

المرههى لههى اسههتانبول ،ليعمههل لههد قبطههان باشهها الههذ منح ه ث ت ه  ،وفههى أههل ال ههوف لههم
يتآمر رد محمد على الذ كان ل أن يشكوه ،فتعهرض لل نه فهى اءسهكندرية – .وحهين

وقعت كارثة األول من مار سارع طوسون باشا بإن اذ حياا كت داه الذ كان يعمهل فهى
الساب رابطا فى ةي األلنى بيفل يح أن دمهة ههذا الرهاب علهى مهدار عهامين دون
أن ي ترف فع ُي م علي لهم تنلته مهن حالهة السه

()1

الشهديد التهى باتهت ته عج الباشها رهد

الم صود هنال مذبحة المماليف فى مار  – 1811المترةم.
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محمههد علههى وذلههف فيمهها ي ههح ةههدو

كههل َمه ْهن كههان مملوكيههال و،لههغ الشههف مبلىه فههى ننه
احتناأ بع قات مل رف ائ ال دامى (األلبان) ،فمرى فى قطل الرقاب وهو درَن بينبل.
ولي

لأل بار التى وصلتنا من ميناي ينبل الواقل على البحر األحمهر أ أهميهة،

ونعههرف أن األمهراض مهها ته ال تنتههف بههالةنود .وثمههة مسههة مههن كبههار قههادا الةههي

علههى تصهريح بههالعودا لههى مصههر ،ووصههلوا لههى ال صههير

()1

حصههلوا

 -وعمههل الباشهها علههى رسههال

ق هوات مههن المىار،ههة لههى السههوي  ،وكههان هههذا رههمن المسههائل التههى تههم تناولههها فههى نش هرا

فبراير()2ل و،لغ مةموع هذه ال وا  1500مىر،يا .وأقاموا معسك ار ةديدا ارج أسوار مدينهة

الينبل ،وههذا المعسهكر يتكهون – حتهى اعن – مهن  500ألبانيها ،تحهت أوامهر عابهدين بيهف
أ ههو حس ههين باش هها ،أير هها وص ههلت قه هوات م ههإل ار م ههن ةهه هة تركي هها األور،ي ههة ،ي ههدر ع ههددهم
بح هوالى 2500ةنههديا .وكههل السههنن التههى وصههلت لههى مينههائى دميههاط واءسههكندرية كانههت
تحمههل علههى متنههها ةنههودا؛ وسههرعان مهها كههان يرسههلهم محمههد علههى لههى ال ههاهرا ،ومنههها يههتم
رسالهم لى معسكر الينبل.
وأشاع شري

ةدا نب ينيد ب ن ع قت مل الوهابيين صارت مشوشة .ويرو هنا

أن أراد الذهاب لى المدينة ،فى صحبة حراسة قوية لى حد ما ،غير أن الحاكم الوههابى
للمدينة أبلى أن ذا كان يريد أن يتم است بال بالمدينة ،فيل م علي أن يت دم فى رف عدد

قليههل مههن األتبههاع المتتههاليين والمةههردين مههن الس ه ح – وفههى أههل مهها يتبههد مههن صههومة

عابرا تشوب ع قة الشري بمحمد على ،فكر األول فى أن ُيةدد تصهايت مهل األ يهر،
واستىل تلف الأروف ليرسل من ةدا لى السوي تسل سهنن محملهة ب ه ق بهن م ها واللبهان

والصمغ ..لخ ق.

ن األسههطول اءنةليه

الم عههوم الههذ قيههل نه وصههل لههى ةههدا ،تبههين أنه عبههارا

عهن سههنينتين تةههاريتين قههادمتين مههن سهاحل المايبههار ( )3ويعت ههد بعههض النهها

أن الشهري

فى أل م اوف من ف د أم ك على يد باشا مصر ،قد أعرب للحكومهة اءنةلي يهة بالهنهد
عن قل من النتائج التى يمكن أن تتم ض عن متداد ننوذ محمد على لى اليمن.

()1

يحدد الةبرتى أسهمايهم علهى النحهو التهالىل صهالح قهوج ،ومحهو بيهف ،وسهليمان أغها ،و ليهل أغها ،أمها

ال ههام

فهههو ق أحمههد أغهها يظ ق حههاكم قنهها (الههذ لههم يكههن بالحةهها  ،ولكن ه انرههم لههى األر،عههة مههن بنههى

ةلدت (األرنإلود) بعد ذلف (راةل الةبرتىل المصدر الساب  ،ج  ،4ح ح )239 ،237 ،234 ،233
– المترةم.

()2
()3

هى النشرا التى حملت رقم ( – )89المترةم.

ساحل المايبار Malabarل هو الساحل الىر،ى للهند – المترةم.
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وعاد ابن ملف المىرب( )1من الحج ،وحتى يإلمن ننس الت م بدفل تاوا للوههابيين،

بلىت  24أل

قرشا كبي ار.

()2

وت وج محمد على باشا باءسكندرية من البنت الكبر للمرحوم أحمد باشا ،والذ

كان فى الساب دا طرابل  ،وهو األ األكبر للدا الحالى الذ أةبره على أن يت لهى

ل عن م اليد السهلطة )3(،وةهاي (أ أحمهد باشها) يةئها لهى مصهر .وكهان أحمهد باشها ههذا

موةههودا فههى مصههر منههذ  ،1805واسههت ر عنههد المماليههف وةههاي السههيد ايتههون ،M. Eaton
ال نصل العام الساب بتون  ،يبحث عن أحمد باشا ليصالح على أ ي عبر الد ول فى
مناورات سلمية؛ ثم مهن ه ل تمل ه ي هوم بإح له محله  ،ومهن أةهل ذلهف تعاههدوا علهى

المر ههى أوي نح ههو به ه د برق ههة .وق ههام ايت ههون بتدعيمه ه بمةموع ههات غريب ههة م ههن الرة ههال م ههن
م تل ه

أةنهها

األمههم والههذين ةههر تسههليحهم باءسههكندرية ،لههى ةانههب عههدد معههين م ههن

ال بائههل ،واألهههم مههن ذلههف مههداده بسههنينتين ح هر،يتين أم هريكيتين ،مههن نههوع الط هراد وم ه ودا
بكامههل معههداتها ،وأمكههنهم حههت ل درن ه ونواحيههها ،ولمهها حههدث ذلههف أدرف الههدا [يوس ه

ال رمهانلى] رهرورا التوصهل لهى عمهل سه م مهل األمهريكيين ،ووافه علهى أن يتهرف أل يه

[أحمد باشا ال رمانلى] وعائلت درن ونواحيها كإقطاعيهة مهن قبله  ،ولهم يسهتمر ههذا التنها ل

طههوي  .وفههى العههام  1810لة ه أحمههد باشهها لههى اءسههكندرية ،وتههم اسههت بال بطري ههة يئ ههة.

وفى سنة  1811ةر الحديث عن واج طوسون باشا بالنتاا ننسهها التهى اقتهرن بهها أبهوه

بعهد ذلههف .وت كههد لنهها أن محمههد علههى ع ههد ههذه ال يةههة وهههو م طه علههى أن يحصههل علههى

ح وأ عائلة وةت فى قليم درن .

وأمههر محمههد علههى بتس هريح ق هوات فههرأ الههديا والنرسههان السههوريين فههى األول مههن

مايو ،وذلف بعد أن َقحدم له ههإليي (الهديا والنرسهان) هدمات مهمهة ،و اصهة يهوم  24مهن
شهههر أغسههط سههنة  1810الههذ ت ههرر في ه مصههير المماليههف .وكانههت قههوتهم تصههل لههى
()1
()2

هو الموي براهيم بن السلطان سليمان سلطان المىرب – المترةم.
على العك

من رواية دروفتى يكتب الةبرتى عن كرم الوهابيين يبهن ملهف المىهرب في هولل قوأ بهروا

أنهم قروا مناسكهم وحةوا و اروا المدينة ،وأكهرمهم الوهابيهة ك ارمها ائهدا وذهبهوا ورةعهوا مهن غيهر طريه

العسكر ق (راةل الةبرتىل المصدر الساب  ،ج  ،4ح - )229المترةم.

()3

تمكههن الههدا أحمههد بههن علههى ال رمههانلى فههى سههنة  1795مههن اسههتعادا حكههم أسهرا ال رمانليههة علههى وييههة

طهرابل  ،وبعههد سههتة شهههور تاقههت ننه

أ يه ق يوسه

بنر ههل سه ههيطرت عله ههى الةه ههي  ،وأه ههل يوس ه ه

ق ء احته عههن باشههوية طهرابل  ،وتمكههن مههن ذلههف

باشه هها يحكه ههم الوييه ههة به ههين  1795و ( .1832لم يه ههد مه ههن

التناصههيل انأههر الكتهاب المرةههل فههى تههاريخ األمههة العر،يههة؛ المةلههد ال ههام ل ق األمههة العر،يههة فههى العصههر

العثمانى ق) ،تون

 [ ،2007ح ح  – ] 329 – 305المترةم.
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ح هوالى  1600ةنههد  ،وقههد رحل هوا بالنعههل لههى سههوريا؛ ولههم يتب ه مههنهم سههو أعههداد قليلههة،
سهرعان مهها آثههرت المرههى فههى أثههر م ئهههم .وكههان الباشهها يشههكو مههن طلههبهم مرتبههات كبيهرا

ةدا تتناسب مل ننوذهم .قام محمد على باستبدالهم ب يهادا أتبهاع الكشهاف وحكهام األقهاليم.
وهإليي الحكام لي

أقاليم بنى سوي

تحت مرا كل منهم أكثهر مهن مائهة مهن النرسهان؛ وأعطهى محمهد علهى

والنيهوم ودمنههور والمحلهة الكبهر ألشه اح ممهن يحأهون بكامهل ث ته ،

مرتبههات وة اريههات وع ئه

رههرورية تىطههى احتياةههات  500فههار  ،مههل ايسههتعداد ل يههادا

هذا العدد ذا ما كان فى مكانهم ذلف.

ونحن شهود هنا على أاهرا لم تشهدها مصر ،وذلف ب صوح فيران النيل

الذ عادا ما ي نشعر ب ي نحو منتص

()1

شهر يونيول فنى هذا العام ةاي النيران فى

 9و  10مههايو و اد بههاألم  ،يههوم  2مههن شهههر يونيههو ،حهوالى ذ ارعههين عههن المسههتو الههذ

سههةل فههى األيههام األولههى مههن مههايول والعواقههب المههتكهن بههها تههدور حههول فيرههان اسههتثنائى،
ُيعه

علههى األغلههب لهى أن هههذا العههام لهم يشهههد ت ريبهها ريهاح ةنو،يههة ،وأن الريههاح الشههمالية

الىر،ي ههة س ههادت بص ههنة دائم ههة ت ريب هها وذل ههف من ههذ منتصه ه

ش هههر بري ههل .والتوقع ههات تن ههذر

بال وف أو بنيرهان عهالى ةهدا أو بانسهحاب الميهاه قبهل أوان اله رع ،وكهل ذلهف آثهار لهد

الحكوم ه ههة قل ه هها ص ه ههحيا؛ ذ أنه ه هها عل ه ههت مسه ه ه لة عط ه ههاي تص ه ههاريح باس ه ههت

ح الحب ه ههوب

وتصديرها حتى يتبين بشكل مإلكد النتيةة المتوقعة لهذا النيران.
واأل بار الواردا من اءسكندرية تشير لهى قيهام محمهد علهى ،ه ل األيهام األولهى
مههن وصههول لههى هههذا المينههاي ،بالههد ول فههى مناورههات عديههدا وطويلههة مههل ال نصههل العههام

اءنةلي ه  ،الكولونيههل ميسههت .وينتههاب التةههار فههى سههاحة اءسههكندرية كههذلف وبشههكل دائههم
نن

الم اوف وال ل .

وأشههير هنهها لههى أن التةر،ههة التههى ارههوها (فههى مصههر) فههى تر،يههة دودا ال ه قههد

يقت نةاحا تاما.
()1

()2

يتنهه الةبرت ههى مههل دروفت ههى ف ههى رص ههد هههذه الحادث ههة النههادرا (شه هراقى وتحريه ه ث ههم يههادا غي ههر عادي ههة

ومستمرا قبل موعد النيران بعدا شهور) حتى ن ليعدها ق من الحوادث الىريبة ق التى لهم يتنه حهدوثها
فههى العصههور السههاب ة ،مههدي علههى أنههها حههدثت م هرا واحههدا فههى العههام  1453فههى مههن الم ري ه  ( .ارةههل
الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح ح  - )247 – 246المترةم.

()2

لم يد من التناصيل حول المراحل التى مرت بها تةر،ة تر،ية ديدان ال

وصناعة الحرير فهى مصهر

فههى عهههد محمههد علههى انأههرل هيلههين آن رينلههينل ايقتصههاد واءدارا فههى مصههر فههى مسههتهل ال ههرن التاسههل
عشر ،دار المعارف بمصر ،ال اهرا  ،1967ح ح  - 244 – 241المترةم.
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وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى
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 – 101تقرير شهر مايو 1812
موجز – بيل المإلن الىذائية ل نةلي واألسبان – ال نصل العام لملف ص لية المعين
باءسكندرية – تدف السلل اءنةلي ية على مصر ،و،يعها بسعر من نض – واردات البن

من ة ر اينتيل – األمراض تبيد الةنود بمعسكر ينبل – تةنيد مةندين ةدد من م دونيا
والروميلى.
عاد محمد على لى عاصمت قبل مساي أم

المواف  30من شهر يونيو .وباع

ل نةلي ه ولألسههبان ،ه ل فت هرا قامت ه باءسههكندرية 40.000 ،أردب مههن المههإلن الىذائيههة
والتى تعادل  90.800هيكتوليتر .وانتةت له ههذه المبيعهات حصهيلة قهدرها 3.060.000

قرشهها تركي هها .وم ههل ذل ههف ان نههض س ههعر الحب ههوب بدرة ههة كبيههرا فههى مالطه ه كم هها ف ههى ةهه ر
()1
ويعه
األر بيهل.
ُ

هههذا اين نههاض لهى قههرب الحصههاد الةديههد ،وكهذا بسههبب بههر عه ن

قامة الس م بين الباب العثمانى وروسيا.

وعين ملف ص لية فرديناند  Ferdinandقنص عاما لب ده فى مصر هو السهيد
ريكههاردو فانههدو

 ،Riccardo Fandozziوهههو مههن أصههل توسههكانى ،وكههان قههد اسههتىل

فرصة وةود الباشا باءسكندرية ليرفل علم مليك (فوأ ال نصلية) .ويعهد البيهت التةهار ل ه
ق فاندو

ق أحد البيوت التى منحها الباشا ث ت فى تةارته فهى المهإلن الىذائيهة مهل مالطهة

واسههبانيا .ن محم ههد علههى ال ههذ يعمههل عل ههى تعأ ههيم العائههدات الت ههى يمكههن أن تىله هها ه ههذه

التةارا ،قام بشراي العديد من السنن من مالطة ،والتى سوف يست دمها فهى ن هل الحبهوب.
وطالب محمد على اءنةلي ب ن السنن الحاملة لعلم تتمتل بالحصانة والحياد؛ ويبدو أن

الوك ي البريطانيين أملوا من أن يعمل لهم تسهي ت وأن يعطيهم امتيا ات اصة.
وتسههتمر البرههائل اءنةلي يههة فههى التههدف

لههى مصههر؛ وأسههعارها من نرههة لههى حههد

كبير ،بحيث من المإلكد أن أصحاب المصانل ين دون هنا علهى األقهل أصهل تكلنهة المهادا
األولي ههة (لمص ههنوعاتهم)؛ فه ههم يبيع ههون األقمش ههة الهندي ههة الةميل ههة والموس ههيلين بنرن ههف واح ههد

لنص

()1

المتر.

على حين ان نض سعر األردب من الحبوب المصدرا لى مالطة و سبانيا ،نةد الةبرتى يشير لهى

ارتن ههاع أس ههعارها ف ههى ال ههدا ل بس ههبب ن ههح المع ههروض منه هها ق ب ههالرقل والعرص ههات ق وارتن ههاع الره هرائب

الد ولية؛ فر عن تكلنة ن لها مهن األقهاليم لهى ال هاهرا ( .ارةهل الةبرتهىل المصهدر السهاب  ،ج  ،4ح
 – )251 ،247المترةم.
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وعلى الرغم مهن الحأهر الم عهوم يسهتيراد بهن األنتيهل ،يح أنه يصهل منه كميهات

علهى كهل السهنن الوافهدا مهن ةه ر الباليهار ( ،Des Isle Baléares)1ومهن مالطهة واسهبانيا.
وف ههد بههن ُم هها كههل ت ه ثيره كسههلعة ( سههته كية) فههى ب ه د تركيهها .والش ه ي ننس ه فههى مصههر
بسبب السوأ الرائج للبن األمريكى الذ بات ُيهدد (البن اليمنى) باكتساب م ية األفرلية

فى ايسته ف.

وكتب من مالطة ب ن السلطة است ةرت هنا (فى مصر) العديهد مهن السهنن ألةهل
ُ
ن ل الةنود وذ يرا الحرب.
و،رغم أن نشاط محمد على ووةوده هناف قد م حكنهاه مهن نةها األعمهال الناقصهة
وغير المهمة فى تحصهينات مدينهة اءسهكندرية ،يح أن اءنةها الكامهل لهها مها يه ال بعيهدا

عن التح .

وعاد ال ادا الذين كانوا برتبة بمباشى من الينبل لى مصر ،وههم الهذين كهانوا أحهد

المورههوعات التههى تناولتههها فههى ت ريههر السههاب  ،ويبههدو أنهههم قل ههون مههن ل ههاي محمههد علههى،
واأللبان بصنة عامة ي يررون على محمد على وي ُي نون موقنهم هذا من .

وتع ههانى ال ه هوات الت ههى وص ههلت ل ههى الينب ههل باس ههتمرار م ههن ن ههح المرطب ههات ف ههى

األمهاكن التههى ي طنونهها .والميههاه سهيئة بدرةههة ينههتج عنهها مههرض الدوسهنتاريا التههى تصههيبهم
وتنتشل منهم من  15لى  20ةنديا يوميا.
والعديههد مههن قبائههل العر،ههان الههذين صههرحوا لهههم ب ه ن يرع هوا ماشههيتهم فههى األ اررههى
غيههر الم روعههة بههإقليمى بنههى سههوي
هذين اءقليمين على حمل الس ح

والنيههوم ،أ ههذوا يتص هرفون بطري ههة أةبههرت حكومههات
ل مباشرتهم ألعمالهم.

ولم نسمل ب ار عن المماليف ،والكثيرون من بينهم لة وا لى العبابدا.
أيرا يحأنا

ل شهر يونيو الةار وصول حوالى  1500ةند

ممن اتة الباشا لى تةنيدهم من م دونيا والروميلى.

()1

لى ال هاهرا

ةه ه ر البالي ههار Baléaresل تتك ههون م ههن مس ههة ةه ه ر أساسه هيةل ق مايروكه ه  Majoriqueومينوركه ه

 Minorqueوابيهه ه  Ibizaوف ههورمنتره  Formenteraوك ههابريره  ،Cabreraوتصههل مس ههاحتها ايةمالي ههة
لههى  5014كههم  ،2وحصههلت فههى سههنة  1983علههى ايعت هراف بتةمعههها الههذاتى التههابل ألسههبانيا  -ارةههلل

 – )Dict. Hachette , Encyclopédique , p. 158المترةم.
-262 -

وةر ايستي ي على  1000شةرا من شةر الن يل .ومن المتعين است دام هذا

ال شههب ف ههى بن ههاي ثكن ههة(( )1عس ههكرية) ف ههى منط ههة دمب ارس ههور( ،Dembrassour)2ولس ههوف
تتسل هذه الثكنة لتستوعب أل

عسكر ب يولهم.

وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى

()1

على حين نةهد الةبرتهى يشهير لهى أن مسه لة قطهل األشهةار مهن ةميهل األقهاليم كانهت بههدف تصهنيل

المراكب( .راةل الةبرتىل المصدر الساب  ،ج  ،4ح  – )254المترةم.

()2

لههم نعثههر فههى ال هوامي

الةىرافيههة علههى اسههم هههذه الناحيههة ،وأغلههب الأههن أنههها كانههت بالوة ه ال بلههى –

المترةم.
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 – 102سان مارسيل إىل الوزير
موجز – قوائم التةارا والم حة – تةارا ق أقمشة الهنديات ق اءنةلي ية النشطة ةدا فى
مصر – بن المستعمرات يحل محل بن اليمن.
سكندرية مصر ،فى  20يوليو 1812

( ُسةلت فى  20من شهر أكتو،ر)

السيد المحترم،

يشهرفنى أن أن ههل لهيكم قههوائم تةهارا الهوارد والصهادر ،وكههذا قهوائم الم حههة للنصههلية
الثانيههة مههن هههذا العههام .وأرههي
والمصدرا.

لههى ذلههف قائمههة تتعله باألسههعار الةاريههة للبرههائل الهواردا

وست حأون سيادتكم أن اءنةلي هم األمة األورو،ية الوحيدا التى تمار تةهارا

مهمة فهى مصهر؛ فههم ُيةلبهون لهى هنها ةميهل منتةهات مصهانعهم ومنتةهات مسهتعمراتهم،
ليتل وا فى م ابلهها حبهوب مصهر والتهى تسهدد أثمانهها بعهد ذلهف بهال رو

الكبيهرا .ومهن بهين

مصنوعاتهم األكثر استه كا فى مصهر األقمشهة ال طنيهة التهى ُي هال لهها ق الهنديهة ق والتهى
يسههت دمها المص هريون فههى عمههل سههتراتهم وعمههائمهم ومنروشههاتهم .ن رقههة وةمههال األل هوان
والههذوأ ور ههح أسههعار هههذه األقمشههة ةعههل النهها

ت بههل علههى شهرائها ،وأد تنرههيلهم لههها

لص هحناعهم.
علههى مهها عههداها مههن األقمشههة األ ههر المنتةههة فههى ب دهههم لههى توةي ه ر هر،ة ُ
والعديد من مصانعهم توقنت كل أعمالها وفيما ي ح تةارتنا ،فإن متوسهطات مها نصهدره

يتعههرض لكثيههر مههن الم ههاطر التههى ي يمكههن معههها سههو تصههدير ال ليههل لمصههر ،ومعأههم

منتةاتنا من الةو واألقمشة ي تُرسهل لهى الشهرأ ي عبهر الطريه البهر  ،ومها نتل هاه فهى
م ابلها ي تى عن طري سالونيف.
ويصه ههدر اءنةلي ه ه

له ههى األس ه هواأ الرئيسه ههة ف ه ههى الشه ههرأ كميه ههات كبي ه هرا مه ههن ب ه ههن

المسههتعمرات ،وهههم يبيعونه بسههعر مههن نض ةههدا ،حتههى ن أهههالى الشههرأ الههذين ي تصههدون
اليههوم فههى نن ههاتهم ،بمهها فههى ذلههف مةههال المشههروبات التههى يحبونههها كثيه ار ،ت لهوا عههن تنههاول
البن اليمنى ت ريبا بالرغم من تناقح سعره كذلف بدرةة كبيرا.
مل الح ايحترام ...لخ
سان مارسيل
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 – 103تقرير شهر يوليو
موجز – تسريح أر،عة من رإلساي قادا العسكر بينبل – وصول ال راصنة النرنسيين –
فرمان حأر بيل أس ب (ال راصنة) فى الموانئ العثمانية – تحسن ورل اءنةلي

بنرل مالطة – المح ت اءفري ية و اعسيوية تىح منذ ذلف الحين بالمتاةر اءنةلي ية

– آيف البحار النرنسيين واءيطاليين يعملون تحت العلم اءنةلي .

اس ههتُ ِب َل ال ههادا األر،ع ههة ال ههذين وص ههلوا م ههن ينب ههل اس ههت باي س ههيئا؛ ب ههل وأُت ههذ قه هرار
وي شههى مههن أن ي ههاوم هههإليي األر،عههة (حههاملى رتبههة البمباشههى) ق هرار مىههادرتهم
تس هريحهمُ .

مصههر .واذا مهها نةههح الباشهها فههى تننيههذ قهرار تههرحيلهم ،فههإن هههذا سههيمثل رهر،ة حههظ للباشهها.
وكان هإليي ال ادا ،رف اي الدرب ال دامى ،أقل تعودا على التبعية وأغنياي ةدا بدرةة يمكن

معها أن يشكلوا ح ،ا.
ود لت ميناي اءسكندرية ،يوم  17من هذا الشهر ،سنينة ال رصنة النرنسية التى

ي ودها ال بطان بنوا ريناروي  Benoit Rivarolaالةنو  ،ومع واحدا من غنائم قرصنت .
صِد َر بش نها أمر بمتابعتها ،ولكن تعين بعهد ذلهف
وثمة سنينة أ ر مشحونة (بالبرائل) ُ
ط أ سراحها فى مينهاي مملكهة( )1طهرابل  ،كيمها يسهمح لهها بهالت ود بالميهاه ال مهة ،نه ع
اءنةلي ه

لههى رسههال بريههف حر،ههى نةلي ه

ل طنههها مههن هههذا المرسههى .وهنهها دعههم أعههداإلنا

موقنهم بحصولهم على فرمان من الباب العالى بحأر بيل غنيمة ال رصنة التهى ةهاي بهها

ال بط ههان رين ههاروي ،ولس ههوف ُيةب ههر ه ههذا ال بط ههان عل ههى اءبح ههار ،ور،م هها ترك ههوه ب ههين ي ههد
اءنةلي ل ن النرمانات التى كانت تحأهر تصهدير المهإلن الىذائيهة لهى مالطهة واسهبانيا لهم
تكههن حتههى لتُ ه أر ،أمهها اليههوم فإنههها تُتلههى و،نههوع مههن التبةيههل ،بحيههث ُيمنههل بيههل الىنههائم التههى
تحصههل عليههها ال ارصههنة النرنسههيون دا ههل المهوانئ ال ارههعة للسههيادا العثمانيههة .ومههل ذلههف
يةههر بحريههة تامههة بيههل أس ه ب ال رصههنة اءنةلي يههة ،وكههذا األس ه ب ال هواردا مههن مالطههة،

و،ههدون ثههارا اقههل عرقلههة لههها .واذا وةههد أعههداإلنا دا ههل الوييههات العثمانيههة وفههى البحههر الههذ

بات غاصا بهم كل العوامل التى تدعم وتحابى بدرةة كبيرا تةارتهم وم حتهم ،فيما بات

من المحأور على النرنسيين ت ريبا أن يمارسوا دا ل نن
لمهها ينعل ه

ٍ
اقتصاح مماثهل
األماكن أقل

صههومهم اءنةلي ه  ،فنيمهها ينيههد ،فههى الح ي ههة ،الحصههول علههى األس ه ب ذا لههم

نستطيل بيعها؟

()1

الم صود بمصطلح  Royaumeق ويية ق أو ق يالة ق ولي

ق مملكة ق ،ولكهن حرصهنا علهى ترةمتهها

كما هى؛ حناأا على تصور ال ناصل لمنهوم كلمة ق ويية ق – المترةم.
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ل ههد كرسههت تمامهها الحكومههة ال اصههة بهههذا المينههاي ةهودههها فههى صههالح اءنةلي ه ،

وصار قناصلهم يتصرفون كسادا باءسكندرية.

ن كههل السههنن التههى وصههلت مههن تركيهها

()1

لههى مصههر ،ه ل هههذا الشهههر ،كانههت

تحمهل علهى متنهها ةنههودا .وةهاي لهى محمههد علهى كهذلف سهننا أ ههر مشهحونة بهالةنود مههن

استانبول.

ن النرقاطههة اءنةلي يههة المحروسههة بنرقههاطتين حهر،يتين وطهراد تههابل لملههف المىههرب

ةايت لى اءسكندرية صيصا لت ل ابن هذا األمير الذ كان قد وصل لى اءسكندرية
عائدا من الحج.
وف دت تةارا مالطة مل تركيا الكثيهر مهن نشهاطها فصهارت اليهوم ةميهل المحه ت

فى آسيا وأفري يها غاصهة بالبرهائل اءنةلي يهة ،لكهن ههذا سهوف يحهدث لهبعض الوقهت قبهل
ما ُيرةى من هذه التةليات الأاهرا الحصول على أقل عائد لها.
َ

وتسههت دم الم حههة اءنةلي يههة فههى البحههر المتوس ه كثي ه ار مههن السههنن ،ومههن مههن

مرى كان البحارا متعل ون بدول أ ر مثل البندقية وراةو ا وةنوا ...لخ.

ومن المإلكد أن هناف فى البحهر أكثهر مهن عشهرا آيف بحهار فرنسهى أو يطهالى،

ي ومون بالم حة فى البحر تحت العلم اءنةلي ؛ وتوةد أيرا أعداد كبيرا أ ر يعانون

البطالة ويحيون حياا التشرد فى م تل

أساكل الشرأ .على أنه يمكهن ءةهراي صهارم أن

ُيعيهد الكثيهرين مههنهم لهى دمههة الدولهة .و،ههين ههإليي مهن ي يههإلثر طلهب العههودا لهى وطنه ،
بيههد أن ه لههي لهههم وسههائل تمكههنهم مههن فعههل ذلههف .وعلههى مهها يبههدو يههن ح قناصههل ة لههة

اءمب ارطههور الملههف (نههابليون) المهوارد ال مههة والتههى ي غنههى عنههها ،لتيسههير تههن تهم دا ههل
األماكن التى يمكنهم من

لها المرى لى دوائر عملهم.

اءسكندرية فى  4من شهر أغسط

1812

وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى

()1

الم ص ههود ف ههى ال ههنح بكلم ههة Turquie

La

Deل به ه د الس ههلطان العثم ههانى أو األق ههاليم التابع ههة

ل مبراطورية العثمانية ،وليست تركيا آسيا الصىر فحسب – المترةم.
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 – 104سان مارسيل إىل الوزير
موجز – سنينة ال رصنة المسماه ق ال ناح ق  Le Chasseurباءسكندرية – التةارا

النرنسية تت شى دا ل الشرأ بنعل التسليح اءنةلي

ذلف فى ن اذ غنيمتها – حصيلة رسوم هذه الصن ة.
سكندرية مصر فى  14من شهر أغسط

– سنينة ق ال ناح ق تنةح مل

1812

( ُس ِةلت فى  20من شهر أكتو،ر)

السيد المحترم،

ن سههنينة ال رصههنة المسههماه ق ال نههاح ق  ،Le Chausseurوالتههى كههان ي ودههها

ال بطههان رينههاروي الةنههو  ،وقعههت فههى األسههر ،واقتيههد لههى هههذا المينههاي كىنيمههة نةلي يههة،
وت ههدر شههحنتها بح هوالى  50.000فرنههف .ولههم تبههل هههذه الىنيمههة فههى تلههف األمههاكن ،ثههم ن

البههاب العههالى أصههدر مههإل ار أوامههر لههى محمههد علههى باشهها ،بحيههث ن أ سههنينة قرصههنة
ت ههح ال ههو المتحار،ههة

(*)

ي يمكنههها وي يههتم اسههت بالها وي بيههل منهوبههات قرصههنتها دا ههل

هه ههذين المينه ههايين .وهه ههذا ال ه هرار منيه ههد فه ههى شه ههمول اءنةلي ه ه اله ههذ ألح ه هوا دون شه ههف فه ههى

استص ههداره ،ث ههم ن ذل ههف ه ههو الوس ههيلة الوحي ههدا الت ههى يمك ههن م ههن

له هها أن نعت ههرض عل ههى

ممارسههة تةههارتهم فههى ب ه د الشههرأ التههى يوةههد بههها ال ارصههنة ،وهههإليي األ يههرون ،منههذ هههذا

الحههين فصههاعدا ،سههوف يرههطرون أن يتةههردوا مههن السه ح ،ذا مهها اسههتمرت هههذه األوامههر
ولم ُيلىها الباب العالى .ومن ةانب آ ر ،نةد أن تةارتنا قد ت شهت علهى ثهر كثهرا عهدد
السنن اءنةلي ية المسلحة التى تىطى تلف البحار ،والتى ي تدع أ سنينة ت ح التةار

تمههر ي وقادوههها لههى ة يهرا مالطههة .ومههن هنههاف يرسههلون البرههائل الناةمههة عههن مثههل تلههف

األس ه ب لههى أسههاكل الشههرأ؛ حيههث يعملههون علههى بيعههها بسهههولة وبمهها يح ه لهههم مكسههبا

كبي ار ،وعلى هذا النحو يمكن اءنةلي أن يمارسوا تةارتهم ،ويىدون ويروحون ،بهدون أ

م هاطر يتعررههون لههها فههى الشهرأ ،فههى الوقههت الههذ ي يمكهن للنرنسههيين أن َيباشههروا شههيئا
من تةارتهم دون أن ُي اطروا بتكبد سائر مح ة.

ومههل ذلههف بههاع قرصههان سههنينة ق ال نههاح ق الىنيمههة باءسههكندرية لرةههل فرنسههى قههام
بن لها لى ة يرا قبرح ،حيث أ حمن الىنيمة بحراستها بسنينة قرصنة قامت بتوصهيلها لهى
(*)

الم صههود بههال و المتحار،ههة  Des Puissances belligérantesنةلت ه ار وفرنسهها والبرتىههال وأسههبانيا

وغيرهم من الب د األورو،ية التى كانت ساحة للحروب النابوليونية – المترةم.
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نواحى هذه الة يرا .ولتةنب الم اطر ب در اءمكان ،احتهاط ههذا المشهتر به ن سهارع فهى

الوقههت ننس ه بن ههل الىنيمههة علههى أهههر ةههرم أو مركههب صههىيرا؛ حيههث ع ه م علههى أن ين ههل

ة ه ي مههن هههذه الشههحنة لههى سههنينة أ ههر  ،طالمهها أن ذلههف يههتم ههارج نطههاأ هههذا المينههاي.
وأبحر ال رصان وغنيمت يوم  11من هذا الشهر.

وكههان علههى مههتن سههنينة ال رصههنة بعههض البرههائل الناتةههة عههن عمليههة قرصههنة،
بشمال أفري يا ،وقام ال رصان ببيعها لنن

الرةل النرنسهى

ُقرى فى أمرها بويية طرابل
الههذ اشههتر األس ه ب السههاب ة ،وعمههل األ يههر علههى تمريههر هههذه السههنينة لههى حيههث يههتم
تسليحها وحماية برائعها؛ بيهد أن الباشها أصهدر أمهره باحتةا هها وورهعها تحهت مسهئولية

الةمههرف ،وذلههف تههذرعا ب ن ه يوةههد بههين الشههحنة سههلل اسههتعمارية .ون مههل أن السههيد دروفتههى
ينةح فى تسلمها.

ون لههت لههى سههيادا و يههر البحريههة مل صهها بالوقههائل والمحارههر وال ه اررات األ ههر

التههى ُع ِملههت لههى السههيد وكيههل ال نصههل [ دروفتههى ] بش ه ن مورههوع بيههل الىنيمههة المههذكورا.
وكانههت حصههيلة بيعههها قههد بلىههت  2776قرشهها بمصههر ،وفررههت علههى حصههيلة ال رصههنة

رسما قدره  % 5وذلف فيما ي ح البرائل غير الشرعية ،وقام قبطان سنينة ق ال نهاح ق
بإيداع حصيلة بيعها فى صندوأ األمانات.
مل الح ايحترام ...لخ،
سان مارسيل
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 – 105سان مارسيل إىل دوق دو باسانو
موجز – تحصينات اءسكندرية – مرور ابن ملف المىرب – ص ب حول المناورات
بين محمد على والوهابيين – محمد على وال ادا األلبان.
سكندرية مصر ،فى  18أغسط

1812

( ُس ِةل فى  20من شهر أكتو،ر)

السيد المحترم،

ن طههابى الههذ يحمههل رقههم  99والصههادر بتههاريخ  20مههن شهههر مههايو ،ن ههل لههى
الم امههة علههى التحصههينات ال ديمههة والتههى
سههيادتكم ب ه ار عههن الحالههة الراهنههة للتحصههينات ُ

شهكلت سهو ار ُيطههوأ ههذه المدينهة .ن بنههاي األسهوار يت ههدم فهى تةهاه البحههر بمحهاذاا المينههاي

ال ههديم؛ وي ومههون كههذلف بتحصههينها بههبعض ايسههتحكامات ب حةههام م تلنههة والتههى يمكههن أن
تس ههل أر ،ههل أو ث ث ههة أو م ههدفعين .والثكن ههات العس ههكرية الت ههى ت ههم تش ههييدها ت ههل ب ههال رب م ههن

المينههاي ال ههديم؛ علههى أنههها ي يمكههن أن تشههتمل علههى أكثههر مههن  500ةنههديا .واليههوم بههدأوا

يعملون نهادأ بهال رب مهن المينهاي ال هديمل وةهر اسهت دام حهوالى مهائتى رةهل مهن سهكان

هذه المدينة فى عمل هذه ال نادأ.

ن اب ههن مل ههف المى ههرب ال ههادم م ههن الح ههج بمكه ه والمدين ههة م ههل العدي ههد م ههن أتباعه ه

المىار،ة ،أقام باءسكندرية لمهدا شههرين ،وقهد نه ل علهى مهتن فرقاطهة نةلي يهة ةهايت لهى
هنهها باءسههكندرية صيصهها لتنسههح ل ه مسههلكا بحريهها للعههودا .وكانههت هههذه النرقاطههة كههذلف

تح ههت ح ارسه هة طه هرادين ،باءر ههافة ل ههى بري ههف مىر ،ههى .ونه ه ل الحة ههيج المىر ،ههى واألمتع ههة
العديدا ال اصة بابن ملف المىرب فى الطرادين والبريف.
ولم ي م ةي

الباشا الذ بينبل ب

تحركات عسكرية ،ومل ذلف ثمة ةلبة كبيهرا

تشيل انع اد الصلح بهين الباشها و عهيم الوههابيين وأنه أ لهى مكهة والمدينهة مهن أتباعه ل هاي

دفل مبلغ ن د معين ل .

()1

وأقال الباشا ،وهو اليوم بال اهرا ،ث ثة من قادا األلبان كانوا مورل شكواهل وههذا

ايس ههتبعاد أش ههاع ال ههوف بال ههاهرا م ههن ةه هراي احتم ههال نش ههوب ر ههطرابات بال ههاهرا .ولك ههن
()1

ن روايههة الةبرتههى تشههير لههى سههتي ي ةههي

طوسههون باشهها علههى قلعههة المدينههة المنههورا ،وأن منههاتيح

المدينههة ُن لههت لههى محمههد علههى باشهها الههذ أمههر برههرب المههدافل احتنههاي بهههذه البش هرا ( ارةههل الةبرتههىل
المصدر الساب  ،ج  ،4ح  – )242المترةم.
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الباشا اكتش

مإلامرات ومكائد هإليي ال ادا الهذين أرادوا ةهذب معأهم ال هوات األلبانيهة لهى

صنهم .ودفل الباشها لههم مبلىها يصهل لهى حهوالى ث ثهة آيف كيسها ( ،)1وههو المبلهغ الهذ

تعين علي دفع لهم؛ ليطردهم من مصر .ولما كانوا لم ي رةوا بعهد مهن الهب د ،فهإننى ي
يمكننى معرفة النتائج األ يرا لهذه الحادثة.

ن السيد دروفتى الذ صحت متوعكة قلي ةاي لى اءسهكندرية لي رهى برهعة
أشهر ليستعيد عافيت  .وعلمت أن ههذا ال نصهل أبلهغ سهيادتكم باأل بهار التامهة التهى تل اهها

من ال اهرا.

مل الح ايحترام ...لخ،
سان مارسيل

( )1يعطى الةبرتى رقما مىاي ار؛ فهو يذكر أن المبلغ المنكسر من ع ئنهم والذ أرسل ليهم على أههر
الةمال كان  1800كيسا ق ةميعها ريهايت فرانسهة ق ( .ارةهل الةبرتهىل المصهدر ننسه  ،ج ،4ح )235
– المترةم.
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 – 106تقرير شهر أغسطس 1812
موجز – مإلامرا قادا ألبان ينبل – بعض حركات العصيان فى صعيد مصر – رسال
مدادات عسكرية لب د العرب – وفاي فيران النيل – تةارا ال مح – وفاا أمير المىرب

فى سريةو – تحصينات مدينة اءسكندرية.

ن ال ادا األر،عة العائدين من ينبل والذين سب أن ذكرت موروعهم فهى الت ريهر

السهاب  ،حههاولوا تهدبير مهإلامرا تهههدف لهى ورههل م اليههد السهلطة فههى مصههر بهين يههد قائههدا
ايرنههاإلوط المسههمى ق أحمههد بيههف ق .بيههد أن دسائسهههم ُك ِشهَهنت وأُحبطههت تمامهها .ومههات أحمههد
بيهف مسههموما )1(،فيمهها أُله ِ َم ال ههادا الثالثههة المتمهردون بالرحيههل عههن ال هاهرا .ويبههدو أن حسههن
باشهها الههذ كههان فههى السههاب ال ائههد األعلههى ل هوات محمههد علههى باشهها ،ق هد نههال حأههوا هههذا

األ يهر؛ ورحههل البمباشههى قههوج

()2

مت ههذا طريه سهوريا عبههر الصههحراي .أمهها صههالح أغهها

()3

سههليمان أغهها األرنههاإلوط ف ههد تعههين عليهمهها أن ين ه ي ب تباعهمهها فههى أبههو قيههر ثههم التوة ه لههى

اسههتانبول .وثمههة حالههة ننههى أ ههر للمههدعو أحمههد أغهها يظ قائههد حههد النههرأ الم يمههة فههى

صههعيد مصههر .هههذا ال ائههد العسههكر الههذ حأههى بسههمعة رائعههة فههى الةههي

والههذ كههان

ُي شههى مههن ته ثيره وم داميته الةسههورا ،هههو ال ائههد الوحيههد الههذ مهها يه ال يثيههر الشههف وال له
للسلطة العليا لمحمد على.
وحه ههدث فه ههى صه ههعيد مصه ههر اره ههطرابات أثارهه هها سه ههكان الري ه ه

ره ههد األش ه ه اح

المكلنين بةباية الررائب ،ثم رد ال وات المرسلة لتدعيم ههإليي الةبهاا – واقترهى األمهر
ت اذ ةراي أكثر صرامة؛ وهو ما أثهار العديهد مهن ال هر والتهى حهارب سهكانها بالسهيوف.

ويعت د ب ن هذه ايرطرابات ةايت فى طار طة تمهرد ال هادا األلبهان المسهتبعدين ،وأن
أحمد أغا يظ لي
وتم

بعيدا عن ثارتها.
ل الشهر الةار رسال العديد من ال وات العسكرية ءمداد وتدعيم ةي

طوسهون باشهها .وأعلهن محمههد علهى أنه سههيتولى بننسه قيههادا الحملهة التههى أ هذ فههى عههدادها
( )1تُشير رواية الةبرتى لى أن محمد على أرسل طبيب لى أحمد بيف ق فس اه شر ،وافتصده فمات من
ليلت ق( .راةل الةبرتىل المصدر ننس  ،ج  ،4ح  – )235المترةم.
( )2البمباشههى قههوج Egio Bimbachiل هههو صههالح أغهها قههوج الههذ يههذكر الةبرتههى أنه سههافر فههى صههحبة
مائتين من أتباع فى أوا ر أغسط  1812م (الةبرتى ،ج  ،4ح  – )236المترةم.
()3

يبههدو أن دروفتههى ا تلطههت عليه أسههماي ال ههادا األرنههاإلوط ،فاللههذين رحه معهها لههى اسههتانبول همهها محهو

بيف وسليمان أغا ولي

صالح أغا (نن

المصدر والصنحة) – المترةم.
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منذ شهر مايو ،وقد هرج بالنعهل يهوم  [ 29أغسهط

] مهل كهل مها تب هى لديه مهن ال هوات

ايحتياطية الةاه ا بال اهرا ،واحتشدت ال وات فى معسكر واقل بين ال بة وقرية المطرية.
وتحدد موعد رحيل فى منتص

شهر أكتو،ر ،تماما بعد ان رهاي شههر رمرهان.

وأ ذ فى حسابات بذل األموال للعديد من قبائل العر،ان الرابرين بالصحراي الناصهلة بهين

مصههر وبه د العههرب .ويتعههين علههى هههذه ال بائههل أن ته وده ب ه  6000رةه  ،ويتطلههل محمههد
على لى أن يكون على أر

قوا من عشرين أل

م ات رد الوهابيين .و،هدأ بالنعهل فهى

رسهال شهحنات مهمهة مهن المههإلن الىذائيهة لهى الينبهل .وأ هذ فههى نه ال ال هوات فهى ال صههير

والس ههوي  .وم ههل ذل ههف فم ههن المإلك ههد أن الباش هها باش ههر مناور ههات م ههل عم ههاي الوه ههابيين م

وعرض عليهم دفل مبلغ كبير من األمهوال ء ه ي المدينهة ومكهة .ويعت هد ب نه ارههن كثيه ار
على ت ثير هذه ايتصايت.

وأ ِ
ُعلههن عههن أن فيرههان النيههل قههد ةههاي وافيهها ،وأن ه ذا مهها انسههحبت الميههاه بطري ههة
تدريةيههة دوريههة ،فههإن ةميههل األ اررههى سههوف يمكههن ريههها بشههكل كه ٍ
هاف وحالئه ٍهذ يمكههن توقههل
مكانية ةنى محصول ةيد.
وثمههة طهرادا و،ريههف وث ثههة سههنن تةاريههة أ ههر تههابعين للباشهها قههد شههحنوا بههالحبوب

مههإل ار وأرسههلوا لههى مالطههة .وكههان قائههد الط هراد األول هههو المههدعو سههماعيل قبطههان ،وهههو
الش ه ح الههذ كههان فههى نةلت ه ار مههل هههذه السههنينة التههى كههان الباشهها يتطلههل لههى الههدفل بههها

للمههرور بههالبحر األحمههر ،ويعههد سههماعيل قبطههان ش صهها موهوبهها بالمعههارف التههى هههى أقههل
شيوعا بين األتراف ،ويتعين علي أن ي يم فى مالطة بصنت وكي عن محمد على.
وانتشرت شهاعة قويهة حهول أميهر المىهرب الهذ رحهل مهن هنها باءسهكندرية عائهدا

لههى وطنه  ،ب نه مههات فههى ة يهرا سههرةيو التههى رسههى بههها ،ليتعههالج مههن مههرض الدوسههنتاريا
التى أودت بحيات وقادت لى ال بر.

وأشرفت عملية بناي األسوار التى تُطوأ المدينة على اينتهاي ت ريبا ،و،هدأ العمهل
فى تمهيد األرض لحنر ندأ واص ح المنحدر ال ديم وذلف بسواعد مىار،ة شمال أفري يا

 .)1(Les Sarrasinsومن النادر أن نر سيطرا على نشاط كبير ةهدا رهمن أعمهال غيهر
مكتملههة ولههم يههتم التح ه بعههد مههن مننعتههها بشههكل مإلكههد ،فههى حههين أن الطريه المعبههد الههذ

()1

Les Sarrasinsل هو المصهطلح الهذ أطل ه الكتهاب فهى العصهور الوسهطى اءسه مية علهى سهكان

شهمال أفري يها وأسهبانيا والمشهرقيين ( .ارةهلل – )Dict. Hachette , Encyclopédique , p. 1698
المترةم.
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يصهل مههن المدينههة لههى قلعههة الننههار ي ههل وسه ركههام مههن األن ههاض تحيطه مههن كههل ةانههب،

وأحههدث البحههر فههى هههذه ال لعههة فتحههة كبيهرا ةههدا ،ته عج بشههدا السههنن ال ارسههية دا ههل المينههاي
الةديد ،وذلف حين تهب الرياح الىر،ية بعن
ال ديم.

شديد.

وهههم يشههيدون كههذلف ثكنههات عسههكرية فههى موقههل المدينههة ال ديمههة مههن ةانههب المينههاي
اءسكندرية ،فى  5سبتمبر 1812
وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى
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 – 107تقرير شهر سبتمار 1812
موجز – عدام يظ أحمد أغا – انتصارات يح ها طوسون باشا – قلة ت دير اءنةلي
لعلم السنينة المصرية.
ت لح محمد على من أهم راب يحأى بمكانة كبيرا فهى ةيشه  ،وههو الرهاب
الههذ كههان ي شههى أيرهها مههن طموحه وشههةاعت وته ثيره علههى العسههكر .نه يظ أحمههد أغهها

الذ أشرت لي فى ت رير الساب  ،ف د ِة حي ب من قنا لهى ال هاهرا بحةهة ةهراي بعهض
الترتيبههات ال اصههة بمرتبههات فرقته  .وعنههد روةه مههن م ابلته بالباشهها ،وأثنههاي ذلههف طههالبوه
ب ن يعيد أتباع من العساكر ،وكان عددهم ث ثون رة ممن كانوا فى صحبت  ،وبعهدها

قطعوا رأس .

()1

ويتعههين أن ترحههل فرقههة العسههكر لههى ينبههل نحههو نهايههة هههذا الشهههر ،وهههى ت يههد عههن

أر،عة آيف من المشاا وألنين من النرسان.

ويحتلنهون بال ههاهرا واءسههكندرية بههإحت ل (عسههكر محمههد علههى) لشههعاب قالةديههدا ق

التهى وصهل ليههها طوسهون باشها ،وطههرد منهها – كمهها ي هال – الوههابيين .وهههو ننه

الموقههل

الذ ُه ِ َم في طوسون باشا فى ديسمبر  .1811ووصلت سنينة نةلي يهة حر،يهة لهى ههذا
المين ههاي (أ اءس ههكندرية) ،حامل ههة معه هها األمه هوال الم صص ههة لشه هراي الم ههإلن الىذائي ههة م ههن
ل وك ي هذه األمة .وتأاهر قائد البريهف أمهام الباشها بنمهوذج الت هدير وايعتبهار الهذ

يعت م رباط البحرية البريطانية أن ي دموه لراية سنينت  .وكهان أن اراد ههذا ال ائهد أن يهدفل

ببحارت ال صوصيين لى متن سنينة تابعة لمحمد على؛ كيما ي برون بال وا على م ح

فرنسى أسير على متن تلهف السهنينة ،وههو المه ح الهذ كهان قهد تمكهن ،منهذ حهوالى تسهعة
أشهر ،من الهرب – لكن ال ائد التركى أأهر ر،اطة ة ش فى عدم تسليم  ،ومن ثم عهاد

اءنةلي م ذولين من العار الذ لح هم ،بيد أن سنينة الباشا وأرض وييت لم ينالهمها مها
نههال اءنةليه  ،ويبههد أن هههذا ب هيحن للباشهها لههى أ حههد يتعههين عليه أيح يعتمههد علههى مأههاهر

المحبة التى ُيبديها ل اءنةلي  ،وذلف لكى يحأى ب در من ايحترام والت دير.

()1

نةههد فههى روايههة الةبرتههى وصههنا تنصههيليا ودراميهها لمشهههد قتههل أحمههد أغهها يظ ،ويههذكر الةبرتههى أن عههدد

أتباعه الههذين اصههطحبوه لههى ال لعههة كههان نحههو ال مسههين ةنههديا ولههي

الةبرتىل المصدر الساب  ،ج  ،4ح ح  – )239 – 238المترةم.
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ث ثههين كمهها ذكههر دروفتههى ( .ارةههل

ولههم يعههد فيرههان النيههل ُيبشههر باألمههل فههى ةنههى محصههول متوارههل للعههام ال ههادم،
والباشها رفههل مههن سههعر ال مهح المصههدر لل ههارج ،وفههرض رهريبة تصههدير قههدرها  100فرنههف
على كل  2.5هكتولتر.

()1

اءسكندرية فى  4أكتو،ر 1812
وكيل ال نصل ،مدير ال نصلية العامة
دروفتى

()1

راةل تعري

قيمة الهكتولتر فى هام

رقم ( )2بالت رير رقم ( – )47المترةم.
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 – 108تقرير شهر أكتوبر 1812
موجز – حالة من الذعر بال اهرا – عدام وا تناي (أش اح)  -ت دم مسيرا طوسون
باشا فى ب د العرب عبر اللةوي لى وسائل ملتوية – مدادات عسكرية لب د العرب –

التةارا اءنةلي ية –

ينة محمد على – الثروات الع ارية.

( ُس ِةَلت فى  20فبراير)
صههم بهات
يستمر محمد على فهى الهت لح مهن األشه اح الهذين بهدا له أن
محههل ش ه ٍهف .وم ههات الش ههيخ الشه هرقاو  )1( ،رئ ههي (المإلسس ههة) الديني ههة (*) ف ههى الي ههوم الت ههالى
ل يارته ه ه للباش ه هها .وُق ِط َع ه ه ْهت أر س ه ههماعيل كاشه ه ه ط ه ههو،ةى ح ه ههاكم قل ه ههيم المني ه هها؛ وهن ه ههاف
ش ص ههيات أ ههر م ههن ال ههادا العس ههكريين تل ه هوا فةه ه ا أمه ه ار بالرحي ههل ل ههى ينب ههل .ن ةمي ههل
الرباط الذين فى حاشية الباشا أو دا ل ةيش ممن كانوا على ع قة وديهة مهل ال بطهان
باشا و الصدر األعأم الحالى قهد و ِ
رهعوا تحهت مألهة المشهكوف فهى ويئههم ،األمهر الهذ
ُ
أصابهم بالن ع وال وف على حياتهم.

والمع ههروف أن ورش ههيد باش هها الص ههدر األعأ ههم ومحم ههد س ههرو األمي ههرال الكبي ههر
بالباب العالى كانا يحكمهان مهن قبهل وييهة مصهر ،وطهردا منهها بنعهل ثهورات العسهكر التهى
كان محمد على أحد ال ادا المحركين لها.

وفههى أر الههوك ي اءنةلي ه أن أسههطول طولههون دائمهها فههى حالههة اسههتعدد للهةههوم

على مصر ،وهو ما يثير اعن الم اوف .بيد أن مصادر ال طر أقهرب مهن ذلهف بالنعهلل

فهم يبدون استعدادهم لبذل كل الترحيات التى تههدئ البهاب العثمهانى مهن ةانهب ال طهر

الوهههابى .وان كههان محمههد علههى علههى قناعههة ب ن ه سههوف يمكن ه بصههعوبة بالىههة حشههد كههل
ال وات الررورية؛ وذلف بسبب تناقصها ،فإن لهذا السبب يلة لى است دام كهل الوسهائل

الملتوية

()2

عشهرين أله

والتى دائما ما تأهر فاعليتهها بهين قبائهل العهرب .وكتبهوا مهن ينبهل به ن حهوالى

مهن ههإليي المبتهدعين فهى ديهن اءسه م Les novateurs de l'Islamisme

( )1لم يد من التناصيل حول ترةمة حياا الشيخ عبد هللا الشرقاو (انأر الةبرتهىل المصهدر السهاب  ،ج
 ،4ح ح  – )263 – 256المترةم.
(*) الم صود هنا الةامل األ هر – المترةم.
( )2يورح الةبرتى أحد هذه الوسائل المهمة فى استمالة قبائل العر،ان ،والمتمثلة فى دفهل حصهيلة كبيهرا
مههن األم هوال ،وترتيههب ع ئ ه لهههم ي برههونها فههى كههل شهههر ،تسههةل ب سههماي كههل فههرد فههى ال بيلههة ( ارةههل
تناصيل ذلف فى الةبرتىل المصدر الساب  ،ج  ،4ح  – )274المترةم.
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الذين كانوا يمثلون نواحى مكة والمدينة قد انرووا تحت ألوية طوسون باشا ،وأنه بنرهل
هذا الحشد تمكن من احت ل أهم المواقل بالصنراي والةديدا

()1

وذلف دون أدنى م اومة.

ن النرقة العسكرية التى كانت تعسهكر هارج أسهوار ال هاهرا قهد بهدأت فهى التحهرف
للمرههى لههى ينبههل .وش ه المشههاا طري ه السههوي التههى تعههين أن ين ل هوا بههها؛ وات ههذ س ه ح
النرسههان طريه الصههحراي .وبالمثههل تصههل باسههتمرار فههرأ عسههكرية لههى مصههر ،ومههن بينههها
األتراف و،لىت قوا هذه النرقة ما ي يد عهن  5000ةنهديا .ويعت هد ب نه بمةهرد التحهاأ ههذه
ال وات بطوسون باشا سوف يمرون لى ةدا.
وتةههارا هههذه الههب د ي ت ههوم ت ريبهها علههى أسهها آ ههر سههو العمليههات ال ائمههة حههول
تصههدير المههإلن الىذائيههة .وكههل المرههار،ات األ ههر مرتبطههة به هذه التةههارا أو فلن ههل قائمههة
عليههها بشههكل أساسههى .ونتيةههة لههذلف فههإن أر،ههاب الصههناعات اءنةلي يههة صههاروا هههم وحههدهم
المس ههتنيدين م ههن ه ههذه الأ ههروف .وم ههل ذل ههف ف ههإن الكمي ههات الكبيه هرا م ههن األقمش ههة م ههن ن ههوع
الهنديات والموصلين والمنسوةات ال طنية األ ر ةعلتهم فى موق س ي من ةراي كثرا
سارتهم؛ ذ ن أسعار بيعها ي تىطى المبالغ األصلية المست دمة فى نتاةها.
والى أن يتح ذلف ،فإن محمد على يعمل على د ار األموال ،والم تهرح له أن
يهد ر مبلىها يصهل لهى  40مليونها مهن ال هرو التركيهة .ويمثهل ههذا وسهيلة أساسهية يهراهن
عليههها كثيه ار؛ فههى تحههر ه مههن الحهوادث والطهوارئ المحتمههل حههدوثها فههى المسههت بل ،و اصههة
مسه ههاعي لتةنيه ههب ننس ه ه الم ه هإلامرات الشه ههديدا الته ههى تُحه ههاف ره ههده فه ههى عاصه ههمة السه ههلطنة
العثمانية .وع وا على ذلف تمكن الثروا الماليهة مهن ايسهتحواذ علهى منهاط ننهوذ مهمهةل
فعل ههى وةه ه الت ري ههب ص ههارت ةمي ههل ق ههر ص ههعيد مص ههر وال ههر األكث ههر ص ههوبة بمص ههر
السنلى التى كانهت تشهكل قطاعها للبكهوات وعهائ تهم ،صهارت ملكها اصهاُ له  ،أو ألويده
وأقار ،ه ؛ وهههذا نمههوذج وارههح هنهها علههى الكينيههة التههى يةههر بههها تطبي ه النأريههة الرائعههة
لرابط ههة ال ههدم عل ههى الهيئ ههة السياس ههية .عل ههى أن ه ههذه الث ههروات ليس ههت متاح ههة للت ههداول ب ههين
الةميههل؛ ذ ت ه تى رابطههة الههدم فههى م دمههة كههل معههايير التو يههل ،فيمهها يأههل ةميههل األعرههاي
اع هرين فههى حالههة مههن النتههور المنههذر بههال طر .ولههم نههر علههى اءط ه أ طب ههة واحههدا مههن
ةميل طب ات المةتمل المصر فى حالة من البإل الشديد.
اءسكندرية فى  4من نوفمبر 1812

وكيل ال نصل ومدير ال نصلية العامة
دروفتى

( )1الصههنراي والةديههدال قريتههان مههن قههر بههدر بمنط ههة المدينههة ،حمههد الةاسههرل المعةههم الةى ارفههى للههب د
العر،يههة السههعودية (معةههم م تصههر) ،منشههورات دار اليمامههة ،الريههاض ج ،1ح ،357ج ،2ح– )847
المترةم.
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 – 109تقرير فرتة من  1إىل  23نوفمار
موجز – المشروعات السياسية والتةارية ءنةلت ار فى مصر – منشآت بحرية محمد على

– الطاعون يحل باستانبول وأ مير – محمد على ي مر ب ذ المحاذير الصحية –

طوسون باشا يحتل المدينة (المنورا) – ثورا قبائل العر،ان بنواحى النيوم.
( ُس ِةلت فى  24من بريل)

ن أحمد أغا يظ الذ غادر فرقت بالصهعيد ،حهين قهدم لل هاهرا ،قهد يقهى مصهي ار

تعسهها ،وعلههى أثههر ذلههف لة ه أ ههوه لههى العر،ههان مصههطحبا مع ه  400مههن الةنههود األتبههاع،
ُليشههكل مههل العر،ههان – كمهها ي ههال – ح ،هها قههاد ار علههى أن يثيههر ال قههل للحاميههات العسههكرية
ال اصة بالباشا فى صعيد مصر.
ود لت يهوم  11مهن ههذا الشههر سهنينة الةويلهت

()1

اءنةلي يهةGoëlette؛ تحمهل

منههدوبا ومبههالغ ماليههة ،م صصههة لش هراي المههإلن الىذائيههة وال يههول – .وتوة ه
اءنةليه

()2

المنههدوب

لههى ال ههاهرا يههوم ( 13نههوفمبر) ،ولمهها كههان الحههال قههد اقترههى أن يصههطحب فههى

هذه الرحلة السيد ملتا

 Maltasالذ كان يعمل فى السهاب مهدي ار للمنورهية البريطانيهة

باستانبول ،وال نصل الحالى لهذا الميناي ،ف د اعتبروا ب ن وراي هذه المهمة أهداف سياسية

كبيرا ،ومل ذلف فثمة رةال أكثر حهذقا وحصهافة لهم يهروا لهها مهن ههدف سهو أن يحصهلوا
مههن حبههوب مصههر علههى ةانههب مههن المههإلن الممثلههة فههى الههدقي الههذ كانههت كههل مههن قههاد
 Cadixولشبونة وةبل طارأ  Gibraltarتةلب من أمريكا.

بريكا حر،يا

وحدث فى يوم  15من هذا الشهر أن أةبرت األحوال السيئة للط
نةلي يا ،كان يةول فى مياه البحر المتوس ِقبل اني  )*(،أةبرت على اللةوي لى ميناي

اءسكندرية .وتم ص ح بهذا الميناي وت ويده بهالمإلن ،ويتعهين أن يرحهل ليسهتكمل رحلته
البحرية لى نواحى أ مير.

وأبحههرت النرقاطههة التههى كههان محمههد علههى قههد شههادها .فههى شهههر مههار المارههى.
وتشتمل هذه السنينة على فتحات ألر،عين قطعة مهدفل؛ ولكهن لمها كانهت صهناعة صهوار

()1
()2
(*)

الةويلتل سنينة سريعة بصاريين وأشرعة مر،عة – المترةم.

قدرها الةبرتى به  50.000كي

(الةبرتىل المصدر الساب  ،ج  ،4ح  – )245المترةم.

اني Candieل هى عاصمة ة يرا كريت – المترةم.
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ههذه النرقاطهة تتوقه علهى ال شههب الهذ ُيةلهب مهن اسههتانبول ،فهإن األمهر يتطلهب برههعة
أشهر أ ر حتى يكون فى اءمكان اءبحار بها.
ويحههدث الطههاعون اربهها كبي ه ار فههى اسههتانبول وأ ميههر ،وبشههكل ُيثيههر الم ههاوف مههن
ُ
النتائج ال طيرا التى يمكن أن تتم ض عن حرية الع قات التةارية مل هذين المينايين،

وعمل قناصل الدول الم تلنة الم يمهين فهى مصهر مسهاعيهم لح ح
هث محمهد علهى باشها علهى
وكلَِل ْهت مسهاعيهم بالنةهاح الكامهل .ن محمهد
أن ي مر بات اذ بعهض المحهاذير الرهروريةل ُ
على المعروف بعةلته فهى كهل المناسهبات التهى يمكنه التمهرد فيهها علهى األحكهام السهائدا،

فى الوقت الهذ يعتهرض فيه األتهراف كثيه ار علهى ةهرايات اءدارا األكثهر ع نيهة واألكثهر

ص ههحية ،ق ههرر (محم ههد عل ههى) ص ههدار مرس ههوم ي ر ههى بإ ر ههاع ك ههل الس ههنن الواف ههدا م ههن
استانبول وأ مير ل واعد الحةر الصحى ،وتم بالنعل تننيذ هذا المرسوم.
ورحل محمد على لى السوي

فى يهوم  [ 13نهوفمبر ] وكهان ابنه بهراهيم بهف قهد

وصههل لههى ال ههاهرا يههوم  [ 15نههوفمبر ] وينتههرض به ن بهراهيم بههف سههيحكم الههب د فههى غيبههة
أبي  .وكان ُيعت د ب ن محمد على يريد أن ُيهوفى بوعهوده ،وأن يمهر علهى السهواحل الشهرقية
للبحر األحمر ،غير أن شيئا مهن ذلهف لهم يتح ه كهذلف .وأُطلِه صهباح يهوم [ 20نهوفمبر]

وةهحد محمهد
مدفعا من ال لعة يعلن عن نةاح طوسون باشها فهى احهت ل المدينهة (المنهورا)َ .
عل ههى ف ههى ص ههباح ي ههوم [ 23ن ههوفمبر ] ف ههى الع ههودا ل ههى عاص ههمت  ،ليتع ههذر عل ههى ك ههل م ههن
ايلت ههاي به  ،وكههان هههذان الههرة ن قههد توةههها

المنههدوب (اءمب ارطههور ) وال نصههل اءنةليه
لى السوي للتناوض مل هذا الو ير ،يح أنهما عادا فى أثره دون أن يلت يا ب .
اءسكندرية ن فى  26من نوفمبر 1812
وكيل ال نصل ومدير ال نصلية العامة
دروفتى

[تقرير عن األيام من ]  25إىل  30نوفمار

قام قبائل العر،ان بعصيان مسلح على أطراف قليمى النيوم و،نى سهوي  ،األمهر
الذ ع حةل بعودا محمد على المناةئة لى عاصمت  .ووةه فهى الحهال كت هداه علهى أر

 150رة ه مههن س ه ح النرسههان ،م ه ودين بعش هرا قطههل مدفعيههة؛ ل تههال هههإليي المتمههردين،
وتراوح عدد المتمردين بين  6000و  7000رةه  ،وكمها قيهل كهان بيهنهم بعهض المماليهف

الذين ن لوا ليهم من النوبة.
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وبسههبب هههذا الحههدث ُيثههار الشههف فههى تح ي ه ايسههتي ي علههى المدينههة (المنههورا).
ويعت ههد ب ه ن عنههايتهم بنشههر هههذا ال بههر وايحتنههاي ب ه لههي مبعث ه سههو اءيحههاي بشههةاعة
و روع الةند المتعين رمهم لةي

طوسون باشا.

وعلهى الهرغم مهن ةههود كهل مهن المنهدوب (اءمب ارطهور ) وال نصهل اءنةليه

فهى

ر ههناي ط ههابل السه هرية عل ههى مهمتهم هها ل ههد باش هها مص ههر ،ي أنه ه ُيعت ه هد بش ههكل دائ ههم به ه ن

مهمتهما ي ت رج عن التناوض حول الت ود بالمإلن الىذائية وال يول.

وعاد البريف الحر،ى (اءنةلي ) لهى متابعهة ةولته البحريهة ،وذلهف يهوم [ 27مهن
نوفمبر].
اءسكندرية ،فى  30من نوفمبر 1812
وكيل ال نصل ومدير ال نصلية العامة
دروفتى
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 – 110دروفىت إىل الوزير
موجز – أ بار كورفو – شحنة األسلحة الررورية المهداا لى محمد على  -يادا
أسعار ال مح – محمد على أكثر باشاوات اءمبراطورية العثمانية ثراي.
اءسكندرية ،فى  28نوفمبر سنة 1812

( ُس ِةلت فى  24من بريل ،وتم الرد عليها فى  12يونيو )1813

السيد المحترم،

سههلمت السههيد لسههب  ،المنههدوب اءمب ارطههور فههى كورفههو ،ال طههاب الههذ تنرههلتم
هى بت ههاريخ  21م ههن م ههار  .وأ برن ههى ه ههذا المن ههدوب المحت ههرم بالن ههاتج الر ههعي
بكتابته ه ل ه ح
لشحنة الحبوب التى أرسلها محمد على لى كورفو ،وذكهر أنهها بيعهت فهى سهنالونيا .وعنهد
الكتابة لى الباشا ءحاطت بالنتائج المتعل هة بههذه العمليهة ،أعلنهت له عهن شهحنة األسهلحة
المهمة التى قرر ة لت  ،فى الوقت الحالى ،رسالها لي .

وبطبيعههة الحههال ي يمكننههى ترك ه بههدون علههم بهههذه الشههحنة التههى ُك ِلنههت مههن قههبلكم
بعررههها عليه  ،حتههى ذا تههم تل يههها كههان لديه حاطه بههها .ولههم ُيبهد السههيد لسههب أريه فيمهها
يتعل بالم اطر التى قد تتعرض لها الشحنة على السهنينة التهى وصهلت لهى كورفهو؛ وقهد

نصح لسب

محمد على ب ن يرسل ش صا موثوأ في لنحهح ههذه الشهحنة مهن األسهلحة

يانينا
الررورية فى ك

()1

 Janninaأو بريني ا

()2

 ،Prévésaوهناف يمكن أ ذ كل الت كيهدات

ال مة لهذلف .وكهان الباشها فهى غايهة الته ثر بههذه الشهحنة مهن األسهلحة التهى كانهت بمثابهة
شهههادا تبههرهن علههى ت ههدير وترحههاب ة لههة اءمب ارطههور والملههف ب ه ؛ بيههد أن ه لمهها كههان هههذا

الباشا يميل فى تصرفات دائما لى أهار محابات الممي ا ألعدائنا ،واأهار شدا ارتباطه

بمصههالح الماليههة ،ف ههد اعت ههدت ب نه مههن المناسههب أن نتركه يسههتنتج به ن هههذه الهديههة نمهها

هى تعبير عن العرفان والشكر بالمساعى التى بذلها فى ت ويد كورفو بالمإلن ،وأنها أيرا
نوع من التعويض عن سائره التى تكبدها فى حروب .

()1
يانينال هى عاصمة قليم بيريا الةبلى  Épireبب د اليونان ،وكهان ههذا اءقلهيم رهمن منط هة البل هان
ك
ال ار ههعة للدول ههة العثماني ههة ،لكنه ه ف ههى ع ههام  1913اننص ههل ع ههن التبعي ههة للعثم ههانيين ( ارة ههلل Dict.

 – )Hachette, Encyclopédique, p. 648المترةم.

()2

بريني ال مدينة ت ل على الساحل الىر،ى لب د اليونان وهى أيرا رمن قليم ابيريا – المترةم.
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و،ههدا لههى أن هههذا اينطبههاع ُيررههى المشههروعات األثي هرا عنههد الباشهها ،ويةعل ه عههن

ايستمرار فى رفل الشكاو والتألمات الساب ة التى يريدون ثارتها رده عند الل وم.

وي يبدو محتم أن محمد على يريهد فهى ههذا العهام أن يرسهل شهحنات ةديهدا مهن

الحبوب لى كورفو؛ فالحبوب تُبهاع فهى كورفهو بسهعر ي يح ه له أ فائهدا .واتةه محمهد
عل ههى ل ههى تثبي ههت مع ههدل فائ ههدا بي ههل الحب ههوب ،بحي ههث ي ههتم دف ههل  100فرن ههف عل ههى ك ههل 2
هيكتولتر.
ومل ذلف فإن اءنةلي واألسبان يتعةلون فى شراي ال مح حتى على هذا الشرط،
وذلف من ةراي حهاةتهم الماسهة للحبهوب .وتعاههدوا معه حتهى اعن علهى أن يصهدر لهيهم

من الحبوب ،قبل حلول موسم ةنى الحصاد الةديد ،بما قدره  25.000كيلو لتر .ويمكن
ت ههدير عائههد هههذه الكميههة ،فههى ةمههالى السههنة ،به ه  40أل ه

كيلههو لتههر ،بمهها فههى ذلههف األر

وال رههروات التههى تشههكل د ه اسههتثنائيا ،يصههل لههى حهوالى عشهرا م يههين فرنههف .ويةبههى

الباشهها رسههوما علههى الةمههارف والملههح ورسههوما أ ههر غيههر مباشهرا ،تىههل له فههى الماليههة بمهها
ي رب من ث ثين مليونا؛ وتىطى هذه العائهدات الره مة نن هات الةهي  ،ونن هات ال صهر،
والهدايا المعتادا التى يرسلها لهى اسهتانبول ،فره عهن النن هات األ هر ايسهتثنائية .واذا

فههإن محمههد علههى يههد ر سههنويا مهها قههدره عش هرين مليونهها ألةههل مواةهههة ت لبههات الحههظ فههى
ويعتب ههر ف ههى ه ههذه اللحأ ههة قالباش هها األكث ههر ثه هراي ق عل ههى مس ههتو اءمبراطوري ههة
المس ههت بلُ .
العثمانية.

ن سياسهة محمهد ِق َبهل األورو،يههين ههى ننسهها دائمها ودون تىييههر؛ فههو كمها ي ههولل
يريد أن يبدو فى صورا الصدي للةميل ،مإلكدا على أن يعطى الةميهل دون تمييه ننه

ايمتيهها ات التههى يحأههى بههها اءنةلي ه والتههى هههى سههبب تنههوقهم؛ بيههد أن ه فههى الواقههل ُيههإلثر

علينهها أعههداينا؛ ألنه ي شههاهم قلههي ؛ وألنه أيرهها يةههد فههى ع قاته معهههم مهها يشههةل ويههدعم

طموحات ه ويررههى ُش ه حح  .وتكش ه

ع قات ه مههل اسههتانبول التههى يحههافظ عليههها اعن ،عههن

ال وف والرغبة فى مراعاا تسامح السلطان مع ومحبة الو راي [العأام] ل .
ويشرفنى أن أكون فى ....لخ
توقيلل دروفتى
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 -111أخبار مصر اخلاصة بالوهابيني

()1

موجز – أنباي سارا من ب د العرب – حيوية ونشاط الباشا – غموض تصرفات شري
مكة – الباشا يتوة لى السوي

– ه يمة الوهابيين أمام المدينة (المنورا)

" ملخص خطاب مرسل من القاهرة بتاريخ  26أكتوبر سنة " 1812
تل ى سعادت (محمهد علهى باشها)

طها ار مررهيا يشهير لهى أن سهبعين شهي ا مهن

قبائل العرب بنواحى المدينة (المنهورا) ،ممهن كهانوا ارهعين للوههابيين حتهى ذلهف الحهين،

قههد انرههموا لههى لهواي طوسههون باشهها الههذ اسههت بلهم بحنههاوا مميه ا ،مىههدقا علهيهم هههدايا مههن
النرو السمور والم ب

والحبوب والن ود .وأرسل كبار شيو المدينة أيرا لى هذا الو ير

ما ينيهد به نهم علهى اسهتعداد يسهت بال  ،والتوةه ليه طوعها لتسهليم ملكيهة ههذه العاصهمة.

وعلههى ذلههف ،فههإنهم يتطلعههون هنهها ،ه ل برههعة أيههام ،لههى أن يتل هوا ال بههر السههعيد الههذ

يإلكد احت لهم لهذه المدينة .و،رغم كل هذه األ بار ي أن سمو الباشا ي تتوانى تحركات

ونشاطات ؛ ف د عمل على توةي عابد بف أ و حسن باشا ،يوم  10من الشهر الةار ،
على أر

 1500ةنديا من المشاا ،وقد وصهل عابهد بهف بصهعوبة بالىهة لهى السهوي ،

ومن هناف أبحر مل فرقت  .ويعت د به ن ههذه النرقهة تحهددت مهمتهها فهى مباغتهة َةهحدا ،واذا
ما ُن ِنذت هذه العملية ،فإن شري مكة لن يحرح آنذاف على أن ُي نى مشهاعره الح ي يهة
التى ما ت ال لى اليوم غامرة تماما .وفى ٍ متوا ٍ مل ذلف سوف يرحل ،ل األيام
األولى من الشهر ال مر ال هادم ،حرهرا الباشها ورئهي

الهديا ،وذلهف علهى أر

أكثهر مهن

 10.000رة من س ح النرسان؛ حيث ن شهيخ العهرب ابهن شهديد وأكهابر شهيو العهرب

التابعين للوهابيين أقبلوا علي وهم يبدون ال روع والطاعة ثم اصطحبوه فى حن .

()2

" ملخص خطاب مرسل من القاهرة بتاريخ  14من نوفمبر [ " ] 1812
لم يصلنا أ

بر ةديد من ينبل؛ ورحلت منذ ثمانية أيام فرقة من س ح ال يحالهة

الت ههى ي وده هها مص ههطنى ب ههف؛ وص ههدرت ف ههى الح ههال األوام ههر بعم ههل معس ههكر آ ههر للمش ههاا
وال يالة ،وهما اللذان يتعين ترحيلهما ب قصى سرعة ممكنة ،وذلف تحت قيادا سلحدار بف
وةابي

()2

أوغلو  Jabus – Oghlouكت دا بف ساب ا.

Correspondance politique, Turquie , Vol. 227 , F o 29.

نةد فى الةبرتى أن ال ائد بونابارت ال ا نهدار (ولهي

)(1

مصهطنى بهف) ههو الهذ نةهح وههو بهالينبل فهى

استمالة شهيو العهرب ،وكهان فهى م هدمتهم شهيخ العهرب ابهن شهديد الحهويطى وشهيخ حهرب وذلهف بمسهاعدا
قوية من الشري

غالب أمير مكة (راةل الةبرتىل المصدر الساب  ،ج  ،4ح –)274المترةم.
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وبههاألم

اس ههتدعى حره هرا (ال ههو ير) حس ههن باشهها ،وركب هها معه ه عل ههى الةم ههال ف ههى

هبب سههنر هههذا الههو ير ،والههذ لههم نتحههدث
ح ارسههة أر،عههين مههن أ ههح دم ه المههإلتمنين .وسه ح

عنه ه  ،مناةه ه ا كبيه هرا ،ف ههالبعض فس ههر س ههنره عل ههى أنه ه ب ص ههد تنتيشه ه ومتابعته ه لم هها ية ههر

بالسوي  ،والبعض اع ر اعت د أن هدف التوة لى الينبل.

ملخص رسالة من القاهرة بتاريخ  20من نوفمبر []1812
ل د شرفنى أن أعلمت سيادتكم فى طابى الساب المحرر بتاريخ  14من الشههر
الةار  ،والذ يحمل رقم  ،193ب ن قبل اليوم الذ كان في الباشا مساف ار لى السوي ؛
ن لههت فرقههة الة حمالههة التههى أرسههلت لههى السههوي  ،فههى لحأههة وصههولها لههى هنههاف ،به ار ينيههد
ب ن ا ندار بف الذ ت دم بنرقة من ةي

طوسون باشا قد بلغ أسوار المدينهة (المنهورا)،

وأن الوهابيين رةوا لي  ،و،دأت المعركهة ،والتهى يقهى فيهها الوههابيون ه يمهة سهاح ة؛ ذ

س

منهم فى ساحة المعركة  4000قتي  ،فيما َةحدت الب ية الباقية فى الهروب.

وكتههب حرهرت به ن علههى النرقههة أن تنتأههر أن يصههلها مههن ةانبه قريبهها ةههدا قهرار

اقتحام الةي

للمدينة (المنورا) .وةر اءع ن عن هذا ال بر السار على العامة؛ وذلف

مههن ه ل طه أ دفعههة متتاليههة مههن مدفعيههة ال لعههة ،وتكههرر هههذا األمههر فههى ةميههل ال ه ع
والحصون األ ر .
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 – 112سان مارسيل إىل الوزير
موجز – قوائم الم حة – التةارا اءنةلي ية األكثر نشاطا فى مالطة  -تراةل نشاط
التةارا النرنسية.

اءسكندرية ،فى  30من نوفمبر 1812
السيد المحترم،

تشه هرفت به ه ن ق ههدمت لك ههم قائم ههة بالبر ههائل اله هواردا والص ههادرا ،وأس ههعارها الةاري ههة،

وأسعار السهلل ايسهتعمارية  ،Les denrées colonialsكمها قهدمت لكهم أيرها قهوائم حركهة
الم حة عن النصلية الثالثة لهذا العام.

وي ههداوم اءنةليه ه عل ههى المحافأ ههة عل ههى ع ق ههاتهم التةاري ههة م ههل مص ههر ،وه ههدفهم

الحصول على المهإلن الىذائيهة مهن ههذا البلهد والتهى ين لونهها لهى مالطهة واسهبانيا ،ويبيعهون
هن هها ،ف ههى م ابله هها ،وه ههو م هها يع ههود عل ههيهم ب ر ،ههاح طائل ههة ،س ههلعهم ايس ههتعمارية ومنتة ههات

مصههنوعاتهم (المحليههة) .ويةلبههون لههى مصههر بصههنة اصههة كميههات مههن أقمشههة الهنههديات
والموص ههلين والت ههى يبيعونه هها بس ههعر م ههن نض ة ههدا حت ههى ع ههن المس ههتو ال ههذ يمك ههنهم أن

يشه ههتروا عله ههى أساس ه ه الم ه هواد ال ه ههام األوليهههة المنتةهههة فهههى ه ههذا البل ههد .ووة ه ه ه ههذا السهههعر
المههن نض رهر،ة قويههة لههبعض المصههنوعات المحليههة ومنههها مصههنوعات األقمشههة المعتههادا

عند سكان مصر.

وي يههد ل مصههر بههن المسههتعمرات ي مههن ه ل باشهها ال ههاهرا الههذ أنش ه مإلسسههة

تةارية فى مالطة ،يرسل ليها ال مح والشهعير والنهول واألر والعهد  ،ويتل هى فهى م ابلهها

ال ههرو

الكبههار وبعههض المنتةههات (األورو،يههة) ونبههات الشههوفان والههذ يرا الحر،يههة .وت ه داد

هذه التةارا ،على مدار األيام ،قوا وا دها ار.

ول ههم نتله ه م ههن البر ههائل النرنس ههية واءيطالي ههة س ههو م هها ك ههان ع ههن طريه ه الس ههنن
والم اركههب الوافههدا مههن أ ميههر واسههتانبول وسههالونيف .وأ ِ
ُرس هَلت بعههض السههلل (النرنسههية) لههى

مصر على متن سنن نةلي ية قادمة من مالطة ،حيهث تهم شهحنها مهن ه ل سهنن أ هر

ما أنها كانت من السنن المحايدا أو سنن فرنسية أو يطاليهة مه ودا بتهر يح يسهمح لهها

بذلف .بيد أن السلل المصدرا من مصر لى فرنسا ي تتم سو عن طري سالونيف ،ومن
هناف يةر ن لها ب ار لى تريستا.

مل الح ايحترام ...لخ،
سان مارسيل
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 – 113نشرة من  1إىل  15ديسمار []1812
موجز – استعادا السيطرا على النيوم – عدم الت كد من بر احت ل المدينة (المنورا) -
بدو الصحراي ينهبون قافلة – محمد على يهدد بد ول سوريا – بيل ال مح لى اءنةلي

– شراي ال يول.

ينتسهب العر،ههان الهذين أثههاروا الههذعر فهى قلههيم النيهوم لههى قبيلههة ليبيهة غنيهرا العههدد،

كان قد طردها ابن سليمان (با طرابل ) من وييت  ،ولما أعطاهم محمد على وعهدا به ن
ط َن ُهم فى مصر ،استعاد النأام فى قليم النيوم.
ُي َو ِك
وأ ُِق َيمه ه ه ْهت بال ه ه ههاهرا أير ه ه هها ايحتنه ه ههايت ي ه ه ههوم  29مه ه ههن ن ه ه ههوفمبر؛ وذله ه ههف احتن ه ه ههاي
باينتصارات الةديدا التى أحر تها قوات طوسون باشا على الوههابيين ،وذلهف بهال رب مهن
المدينههة (المنههورا)؛ وأن كههان لههم يت كههد بههر اسههتي ئهم علههى هههذه المدينههة .ودائمهها مهها نعت ههد
ب ه ن هههذا ال بههر لههم يههتم اءع ه ن عن ه سههو ل يحههاي بامتثههال وشههةاعة الةنههود الههذين كههان

مرتبهها لهههم التوة ه لههى السههوي

ل لتحههاأ بههالةي  ،ولعههل ممهها يإلكههد ذلههف أن م ههر ال يههادا

العامههة العسههكرية مهها ال فههى الينبههل .علههى أن هههذه الحيلههة كانههت رههرورية للىايههة بالنسههبة

لس ح النرسان الذ

ل مسيرت فى الصحراي تم اقتطاع  300ةنديا من وحدت بشكل

مناةئ؛ كيما يتوةهون لى سوريا.

ِ
رد أ هو يظ أحمهد أغها لهى طاعته بمها فهى ذلهف ال هوات
وكان الباشا قد نةهح فهى ك
التى تتبع  ،حين توة بهم يةئا لى العر،ان.
وحههدث فههى الصههحراي الناصههلة بههين مصههر وسههوريا أن قافلههة ثريههة ِ
هوة َمههت ونهبههت
بالكام ههل وه ههى قادم ههة م ههن الس ههوي ل ههى ال ههاهرا )1( .وأرس ههل محم ههد عل ههى مه ههرداره( )2ل ههى
سليمان باشا حاكم عكها؛ ليطالبه باسهتعادا األشهياي التهى نهبهها العهرب - ،و،ههذه المناسهبة
()1

وف ا للةبرتى وقعت الحادثة فى  26ذ ال عدا  1227هه/المواف  1ديسمبر 1812م ،وكانت ال افلهة

تحمل برائل لكبار التةار وللباشا ننس ( .الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح – )242المترةم.

( )2المهردارل هو حامل أو متولى أمر ال اتم ،ويطل هذا المعنى على َم ْن يتولون التوقيل علهى األوراأ
الرسمية بال اتم .ومن الوارح فى النح أن محمد على كان يست دم مهرداره فى ن هل الرسهائل ال اصهة
والمهمة التى ي شى من عدم وصولها أو تعطلها أو وقوعها فى يد صهوم (لم يهد مهن التناصهيل حهول
مصه ههطلح وأينه ههة المهه ههردار انأه ههر حسه ههين مةيه ههب المصه ههر ل معةه ههم الدوله ههة العثمانيه ههة ،مكتبه ههة األنةله ههو
المصه هرية ،ال ههاهرا ،د.ت ،ح )216؛ ووف هها للةبرت ههى ك ههان مه ههردار محم ههد عل ههى ُي ههدعى به هراهيم أفن ههد
(الةبرتىل نن المصدر والصنحة) – المترةم.
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تركه يتصههور مهها ذا كههان محمههد علههى لههم يت ههل بعههد عههن مشههروع مههد سههيطرت وننههوذه لههى

سههوريا – .ويب ههد أن مهههرداره س ههيهدد ب ه ن الت ص ههير فههى عم ههل التعههويض المناس ههب (ل يمه ه
المنهوبات) سيثير علي العداي ،وةر رسال رسالة بنن

المرمون لى استانبول.

وأ ي ار أُمي اللثام عن الهدف من توة ال نصل اءنةلي

لهى ال هاهرا – .والته م

محمههد علههى بت ويههد اءنةلي ه بعش هرا آيف كيلههو لت ه ار مههن ال مههح ،بمهها يعههادل فههى المتوس ه

 3.600.000فرن ه ههف ،ر ه ههافة ل ه ههى مره ه ه ة ت ه ههدر ب ه ه ه  400.000فرن ه ههف – وه ه ههذه اعل ه ههة

الهيدروليكيههة سههتعمل – كمهها ي ههال – فههى تىذيههة ال لههيج الههذ يةتهها مدينههة ال ههاهرا ،ذلههف
ال ليج الذ من المعروف أن يب ى ةافا طيلة ثمانية أشهر من العام.
ووصل لى اءسكندرية ،فى يهوم  9مهن ههذا الشههر ،بريهف حر،هى نةليه  ،ونه ل

منه ه ر ههابطان م ههن سه ه ح النرس ههان وبع ههض صه ه

الر ههباط و،يط ههر  ،وتوةهه هوا ي ههوم 14

[ديسمبر] لى ال اهرا .وي بد أن هإليي ةايوا للتناوض مل الباشا ب صوح ال يهول .واذا
كنهها نريههد أن نرههي

هنهها قههوا ايعت ههاد فههى الشههائعة التههى تههدور علههى ألسههنة العامههة ،فههإن

المطلب المطروح ي يعنى شيئا أكثر من (التعاقهد) علهى شهراي ألنهين أو ث ثهة آيف؛ وانه

ذا كان هذا صحيحا ،فإن يتعين ايعت اد ب نهم سيعتنون كثي ار ةدا بهذا األمهر ،ألنه كهل
ال يههول مههن أفري يهها ،و،ههرغم أن المصههر طبع ه ةميههل وحيويت ه الكبي هرا ،يح أن ه يبههدو أقههل
قههدرا علههى الصههمود أمههام شههأ

العههي

والحرمههان والمتاعههب التههى تحههدثها حرو،نهها .ثههم نه

بههافتراض أن الباشهها َقِبه َهل به ن يبيههل لهههم (ال يههول) ،فإنه سههيةد صههعوبة بالىههة فههى ت ويههدهم
بالكميات التى طلبوهها ،ف هد ن عهت مهن الهب د ،فهى حملهة به د العهرب ،الكثيهر مهن ال يهول

والبىههال ،والحههرب المسههتمرا هنههاف سههتتطلب الم يههد دائمهها حتههى وصههل بهههم األمههر لههى حههد
احتةا ها بما فى ذلف ال يول والبىال الموةودا فى المدينة ومكة.
نةلت ار.

وتل ى الباشا من

ل سنينة تةارية قادمة من مالطة  3000بندقية اشهتراها مهن

اءسكندرية ،فى  15من شهر ديسمبر 1812
وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى
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 -114سان مارسيل إىل دوق دو باسانو
موجز – نأرا عامة على حملة ب د العرب – ايستي ي على المدينة (المنورا) – قامة
ايحتنايت فى ال اهرا واءسكندرية  -الع قات التةارية ل نةلي مل محمد على –

أعمال باءسكندرية.

سكندرية مصر ،فى  3من ديسمبر 1812
( ُس ِةلت فى  24بريل ،وتم الرد عليها بتاريخ  15يوليو )1813

السيد المحترم،

ن محمد على باشا مصهر مشهىول به ن يإلكهد لحكومته ب نه ي يبحهث سهو عمها

يةعله يحأههى بعطه

البههاب العهالى ،وأيرهها عمهها يحنههظ له ع قاته مههل اءنةليه  .وسههعيا

لههى بلوغ ه مآر ،ه السياسههية ،فإن ه يتصههرف تبعهها لم ارمههى هههاتين ال ههوتين (البههاب العههالى /

نةلترا) .وكل ما يرغب فيه البهاب العهالى بشهكل أساسهى ههو أن ُيعيهد فهتح مكهة والمدينهةل
وقههد أصههدر البههاب العههالى أوام هره لههى باش هوات سههوريا ومصههر ب ه ن يةيش هوا الةنههود لرههرب
ودح ههر الوه ههابيين ب ههب د الع ههرب ،وبص ههنة اص ههة العم ههل عل ههى اس ههتعادا ه ههاتين الم ههدينتين

الم دستين .ويعد باشا مصر الرةهل الوحيهد الهذ يشهىل ننسه بههذا المشهروع الكبيهر .وههو
ي يههد ر شههيئا فههى سههبيل مههت ف العديههد مههن ال هوات واألسههلحة وكههل مهها هههو رههرور لهههذه

الحملهة .وفهرأ ةيشه التههى أرسهلها لهى به د العهرب فهى العهام المارههى بلىهت حهوالى اثنهى
عشر رة تحت قيادا طوسون باشا ابن محمد علهى باشهال وتكبهد فهى سهبيل ذلهف سهائر

عديدا ،وارطر طوسون باشا لى التحصن فى ينبل ،حتى تصل مدادات ةديدا ،طلبهها

مههن ابي ه  .وقههد ن ه ل بينبههل فههى أكتههو،ر المارههى مههن  7000لههى  8000ةنههديا ،وامههدادات
أ ر سوف تصل من سوريا لت رل لةي

طوسون باشا.

ن هذا الحشد من ال وات وال وا المهمة من قبائهل العهرب ةعهل الباشها يهتمكن مهن

كينية دارا ههذه الحملهة بطري هة مناسهبة؛ ف هد تمكهن مهن عمهل هةهوم مباغهت علهى المدينهة
(المنههورا) .وقههام محمههد علههى بعمههل احتنههايت بهههذه المناسههبة فههى ال ههاهرا لمههدا عش هرا أيههام؛
وعمل هوا احتنههايت مماثلههة فههى مدينههة اءسههكندرية لمههدا ث ثههة أيههام؛ حيههث وصههل رةههل مههن

طرف الباشا
()1

هو لطي

()1

مكلنا بحمل مناتيح المدينة لهى السهلطان العثمهانى .وي يحمهل ههذا األمهر

بيف ،وأطله عليه الةبرتهى اسهم ق أغهات المنتهاح ق ألنه ههو مهن حمهل منهاتيح المدينهة لهى

دار السلطنة (الةبرتىل المصدر الساب  ،ج  ،4ح – )243المترةم.
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من معنى سو أن اسهتولى علهى مكهة وةهدا حيهث ن قهوات الباشها يتعهين أن تمرهى فهى
قبرها على الوهابيين بالة يرا العر،ية ،وت كيد حالة الهدوي الدينى والسياسى للعثمانيين.

وي يصدأ البعض تماما مس لة ايستي ي على المدينة ،وهذا التشكيف مبنى على

نوايهها البههاب العههالى التههى ةههاهر بههها لههى باشهها عكهها فههى أن يرسههل لههى مصههر قهوات عديههدا
لت كيد نةاحات العمليات العسكرية فى شهب الة يهرا العر،يهة؛ ومها كهان ههذا األمهر قهد أثهار

ت وف محمد على من مةيئهم ،فإن ُينترض ب ن تعةيل ايستي ي على المدينة (المنورا)
كان بهدف اي اف م ط هذه الحملة.
أسهها

ن الصلة التى تر ،اءنةلي بمحمد على تنطهو علهى ههدف رئيسهى ي هوم علهى
أن يسههتهلِف فههى مصههر مهوادهم الىذائيههة المنتةههة فههى المسههتعمرات (اءنةلي يههة) لههى

ةانهب منتةهاتهم الصهناعية ،وفههى الم ابهل يرهمنون له حريههة تصهدير الحبهوب لهى مالطههة

واسبانيا وص لية.
ومهههن ةانه ههب باشه هها مصه ههر ،نةهههد أن وةهه ههة نأ ه هره تتة ه ه لهههى مه هها ي ه ههدم سياسه ههت
ومصالح ل فسياسهيا ههو يرغهب عبهر الوسهاطة اءنةلي يهة ،فهى أن ي هيم فهى مصهر حكومهة
على غ ارر حكومات وييات شمال أفري يا ،وأن يةد ننس  ،بطري ة مها ،مسهت

العالى؛ أما من اوية مصالح فهو يةد أن اءنةلي يملإلون

عهن البهاب

ائن بالذهب والنرة التى

يدفعونها فهى م ابهل مشهترواتهم مهن الحبهوب وعائهدات التةهارا المباشهرا للباشها معههم .ومهن

ةانههب آ ههر ،يهههدف اءنةليه

لههى الت ههرب مههن هههذه الحكومههة كيمهها يسههدون ليه بسههوي نيههة

نصههائحهم كههل مهها هههو رههد فرنسهها ،وي يكنههون فههى محادثت ه عههن مشههروعات الى ه و التههى

ينتررههون أن فرنسهها سههوف ت ههوم بههها رههد مصههر؛ وذلههف حتههى يروةههون لديه شههدا الحاةههة
لى طلب مساعدات نةلت ار ل .
ن المتههاري

وايسههتحكامات الةديههدا بالمدينههة (اءسههكندرية) والتههى شههيدوها علههى

الموارل ال ديمة قد أوشكت علهى اينتههاي ،وذلهف فهى المنط هة الممتهدا حتهى البهاب الواقهل
رهعينة ةهدا،

فى أسهنل الحصهن الهذ ُي هال له ق حصهن كنهاريللى ق ،ولكهن ههذه المتهاري
وبالنعههل يوةههد فههى العديههد مههن الموارههل بههها تهههدمات .علههى أنهههم يعملههون ف هى هههذه األيههام
نههادأ ومنحههدرات متصههلة بال نههادأ .ويههتم تس ه ير النهها

فههى عمههل هههذه ال نههادأ ،كمهها

يةعله ههون نن ه ههات تكلنتهه هها عله ههى أهه ههالى المدينه ههة .ويمكهههن للثكنهههات العسه ههكرية الم ام ههة عنه ههد

ايستحكامات الواقعة فى مواةهة مد ل المينهاي ال هديم ،أن تسهتوعب مهن  800لهى 900

ةنديا .وهم يعملون بالطاب الثانى فيها .ومل ذلف فإن كل هذه التحصهينات ي يمكهن لهها
أن تنتهى بشكل تام ونهائى قبل مرور عامين على األقل.
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مل الح ايحترام ...لخ،
الموقلل سان مارسيل
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تقارير سنة 1813
 -115دروفىت إىل الوزير
ملخص – طلب أةا ا ألسباب صحية.
اءسكندرية ،فى  18من يناير 1813
(س ِةلت فى  5يوليو)
ُ

السيد المحترم،

هى مههن مدينههة
تش هرفت ،منههذ برههعة أيههام ،بتسههلم ال طههاب الههذ تنرههلتم بكتابت ه له ح
فيلن هها  Wilnaف ههى ي ههوم  24م ههن ش هههر أغس ههط  .ووف هها لألم ههر ال ههذ أبلىتم ههونى ي ههاه ف ههى
طابكم ،يشرفنى أن أرسل لي طى هذا ال طاب نس ة ثالثة من ت رير الذ يحمل رقم

(.)12

ننههى أرةههو مههن سههعادتكم أن تتنرههلوا ب بههول ههالح شههكر وامتنههانى بالمصههلحة
هى بت ههدير حههالتى الصههحية السههيئة .ن تسههامحكم معههى فههى طلبههى
العامههة ب ه ن تتكرم هوا عله ح
األول هو ما شهةعنى علهى أن أرهل تحهت نأهركم شههادا طبيهة ةديهدا مهن الطبيهب الهذ

يعالةنى ،والذ ما ي ال يمنحنى عنايت فى هذا الميناي .ولسهوف تهرون سهيادتكم فهى ههذه
الشهههادا ب ه ن المههرض الههذ أعاني ه قههد ةعلنههى علههى مههدار األيههام فههى حالههة م اةيههة م ل ههة

للىاي ههة ،وأل ههتم

أن أور ههح لس ههيادتكم ك ههذلف به ه ن حس ههن أدائ ههى لل دم ههة مه هرتب باس ههتعادا

عافيتى .ننى فى الواقل أعانى فى كثير من األحيان مهن تشهو

ب أرسهى ،يةعلنهى أمهار

هى
عملههى المكتبههى بصههعوبة بالىههة ،ويمنعنههى مههن التنههرغ لممارسههة المهههام التههى أسههندها له ح
ة لههة اءمب ارطههور أوغسههط (نههابوليون بونههابرت) علههى النحههو الههذ يررههينى .واذا فههإننى
أةدد طلب التماساتى وكم أت لم كثي ار لذلف ،على ننى أرةو من سيادتكم أن ت هذوا بعهين

اءذن بع ههودتى ل ههى فرنس هها أو

الملح ههة الت ههى ار ههطرتنى ل ههى التم هها
ايعتب ههار األس ههباب ُ
يطاليهها ،حيههث يمكننههى اسههتعمال الميههاه المعدنيههة كههى أكههون فههى حالههة تسههمح بإعههادتى لههى
وأينتهى كهى أقهدم الم يهد مهن البهراهين التهى تإلكهد علهى حماسهتى ووفهائى فهى دمهة ة لهة

اءمبراطور الملف.
ويشرفنى أن أكون ....لخ.
دروفتى
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 -116تقرير شهر يناير 1813
موجز – وقوع طاعون طير باءسكندرية – نشاي الحةر الصحى
تمرى بب ي شديد ايحتياطات التى ات هذتها (الحكومهة) ءبعهاد مهرض الطهاعون

عن مصر .وكان النيرو

المسبب لهذا المرض الشنيل قد نةم عهن البرهائل الهواردا مهن

أ ميههر واسههتانبول .وتههم اءعه ن عههن وقههوع اءصههابة بعههدو الطههاعون فههى اءسههكندرية منههذ
اليوم الثانى عشر من ههذا الشههر .ويسهعى محمهد علهى لهى ته مين الهب د مهن الهدا ل مهن

شر عدو اءصابة بالطهاعون ،ولههذا حهدد عه ل قواته باءسهكندرية دا هل منط هة مع ولهة
(صههحيا) ،وأقههام حة ه ار صههحيا فههى رشههيد وآ ههر فههى بههويأ .وصههار مههن المحأههور رسههال
البرائل الواردا مهن تركيها لهى اءسهكندرية ومنهها لهى رشهيد ،وبعهد فتهرا ال هدي

 saint Jeanالتههى توق ه
اءصابة بعدواه.

ةهين La

فيههها المههرض بشههكل طبيعههى ،عههاد أهههوره وصههار مههن السهههل

ولههم يسههتطل الرههباط اءنةلي ه الههذ ُكلِن هوا بش هراي ال يههول أن يةمع هوا منههها سههو
مائة فار .
وتل ى الباشا من ينبل ما كان ي مل فى سماع ل ف د بلى فى وقت وةي أن قوات
سيطرت على ةدا.
اءسكندرية فى  4فبراير 1813
وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى
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 -117تقرير شهر فاراير 1813
موجز – تدميرات الطاعون – ايستي ي على ةدا ومكة – مشروعات لمإلسسات تةارية
بب د العرب.
يحدث الطاعون هنا تدميرات غير عادية فهى ههذا النصهل .وبالنعهل يمهوت بسهبب
يومي هها م ههن  60ل ههى  80ف ههردا .وي يوة ههد بع ههد أ
ودمياط ورشيد.

ص ههابات بالع ههدو ف ههى ك ههل م ههن ال ههاهرا

وعلمنا أن الطاعون أهر أيرا فى سوريا.
مل شري

وتل هى الباشهها به ار سهها ار ينيههد به ن قهوات ةيشه اسههتولوا علههى ةههدا؛ وذلههف باءتنههاأ
مكة ،ثهم احتلهوا بعهد ذلهف مكهة بهدون صهعوبة .ويتعهين أن يتوةه لهى اسهتانبول

سماعيل باشا الشاب أصىر أبناي محمد على؛ ليسلم مناتيح مكة للسلطان العثمانى.
وم هها
ويش ههىلهم اعن بالنع ههل بال ههاهرا مش ههروع نش ههاي وك ههايت تةاري ههة ف ههى ة ههدا ُ
والمه هوانئ األ ههر الواقع ههة عل ههى البح ههر األحم ههر .ويري ههد محم ههد عل ههى أن يرس ههل أشه ه اح

يحأون بث ته لهى هنهاف مه ودين بمبهالغ مهمهة؛ كيمها يرهعون األسه
ِ
مدها حتى مس .
الع قات (التةارية) التى يرغب فى ك

ال ويهة ءقامهة ههذه

وي ه ههذيل ال ه ههوك ي اءنةليه ه ه هن ه هها باءس ه ههكندرية أ ب ه هها ار سه ه ه ينة وبطري ه ههة ي يمك ه ههن

تصههورها ،ولكههنهم فههى كثيههر مههن األحيههان ي ومههون بننيههها ،واءشههاعات التههى يعملههون علههى
ترويةها مةردا تماما من أ معانى ح ي ية.

اءسكندرية ،فى  2من مار 1813
وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى
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 -118دروفىت إىل السيد دى هرمان رئيس فرقة القناصلة
موجز – شائعات ي تصدأ تشى ب يام ثورا فى باري
اءسكندرية فى  7من مار 1813
السيد المحترم،
يه ههروج أعه ههداإلنا شه ههائعات عبثيه ههة ي ي بلهه هها ع ه ههل حه ههول الحادثه ههة الته ههى ش ه هرفتمونى

ب طابكم الصادر فى  23من أكتو،ر( )1بإع مى بح ي تها؛ وأن لي ثمة َم ْن ي تنهل بههذه
الشههائعات س هواهم (أ اءنةلي ه ) ،ولههي ثمههة رههرورا علههى اءط ه أ فههى ع ه ن رسههمى
يةعل األتراف المسهلمين أننسههم يعت هدون ب نه يوةهد كهذلف فهى فرنسها أفهراد حم هى يعملهون

علههى شههاعة ايرههطراب فههى النأههام (اءمب ارطههور ) ال ههائم ،ذلههف النأههام الههذ ح ه لألمههة
النرنسه ههية ر ه ههاي وا دهه هها ار ةعلهه هها فه ههى مصه ههاف أمه ههم األرض ةميعه هها – .ن رعايه هها ة له ههة

اءمبراطور الملف ال ائمين فى مصر تتة رغباتهم الم لصة لى اءب اي على هذا النأام
والمحافأة على هذه األيام الىالية لة لة اءمبراطور وكذلف يبن أوغسط .

واسمح لننسى ،سيد  ،أن أرل طي تحت عنايتكم العامة مرمون البرقية.
ويشرفنى أن أكون ...لخ
دروفتى

()1

الم صود هنال مس لة مالطة – المترةم.
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 -119سان مارسيل إىل الوزير
موجز – ايستي ي على المدينة ومكة وةدا – استعادا النشاط التةار – صابات

الطاعون فى مصر – األعمال اءنشائية الةارية باءسكندرية.
السيد المحترم،

أ بههرت سههيادتكم عبههر طههابى المحههرر بتههاريخ  30ديسههمبر  ،1812رقههم ،104

بإستي ي ةي

باشا ال اهرا – والذ ي وده ابن طوسهون باشها – علهى المدينهة وأسهنر ههذا

النتح عن م ايا كبر (لمحمد على) ،وفى الواقل ت هذا النهتح تح ه اءسهتي ي علهى كهل
من مكة وةدا.
وانسحب الوهابيون لى م اطعاتهم؛ بحيث صارت اتصايت العثمانيين باألمهاكن
الم دسة صريحة وآمنة ،والحمية الدينية لشعيرا الحج والتى لم يمكهنهم ت ديتهها ،منهذ الىه و

الوهابى ،ستنطل من ةديد.

وتةنى التةارا من هذا التىيير فى السهلطة فوائهد ةمهةل فمصهر التهى لهها ع قهات
تةاريههة مههل شههب الة ي هرا العر،يههة لههن يمكنههها اليههوم سههو العمههل علههى تههدعيم و يههادا تلههف

الع قات .وبالنعل انهال البن اليمنى على ال اهرا ،مما أد

لى تناقح سعر البن كثيه ار،

بحيث ن كل  33أوقية أو ما يعادلها بالةرامات  40.766ةهم و  55ملةهم تبهاع اليهوم ب ه

 25قرشا كبي ار.

ولههم ت ه ل تةههارا الحبههوب مههل مالطههة واسههبانيا مسههتمرا .ولههم ين طههل مة ه ي السههنن
اءنةلي ي ههة و اءس ههبانية ل ههى مه هوانئ اءس ههكندرية ،وأل ههت تش ههحن ب ههالحبوب ب ههرغم ارتن ههاع

أسههعارها لههى  95فرنههف لههألردب المعههادل  21صههاعا فرنسههيا ت ه ن  20.8774ةههم و 15
ملةم.
ووصل منذ برهعة شههور مرهت بعهض مرورهى ال يهول اءنةليه  ،قهادمين مهن

مالط ههة ألةه ههل ش ه هراي ال يهههول مهههن مصه ههر .وق ههد حصه ههلوا م ههن الباش هها عله ههى تص ه هريح بههههذه
المشههتروات .وقههد اشههتروا بسههعر غه ٍ
هال لههى اليههوم  300فرسهها ،بههرغم أنههها ليسههت مههن النههوع
الةيد تماما.

وأهههرت حهوادث اءصههابة بالطههاعون فههى هههذه المدينههة فههى شهههر ينههاير المارههى.

ومنههذ ذلههف الحههين أ ههذت هههذه الكارثههة فههى اينتشههار ،وحصههدت حتههى اعن ح هوالى 5400

ننس هها ،وه ههذا الع ههدد يع ههادل ت ريب هها حه هوالى ثل ههث س ههكان اءس ههكندرية .ن حرك ههة ايتص ههايت
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ال ائمة بين استانبول وأ ميهر مهل اءسهكندرية ههى التهى سهبحبت انتشهار ههذا المهرض .وكهان

بإمكههان الباشهها تىييههر تةههاه هههذه الكارثههة لههو أنه أنصههت لههى النصههائح التههى أسههديناها لي ه
نحههو شهههر مههايو مههن العههام المارههى بعمههل الحةههر الصههحىل فالباشهها لههم ي ههرر ذلههف يح فههى

شهههر ديسههمبر المارههى ،حههين أصههدر أم هره لههى حههاكم مدينههة اءسههكندرية بإنشههاي محة ه ار
صههحيا ،وتنأههيم الحةههر الصههحى (الكرنتيلههة) علههى كههل السههنن الوافههدا مههن م تل ه

الشرأ.

فةايت األوامر بطيئة ةدا؛ ألن الذئب

(*)

أسههكال

كان قد تسلل بالنعل لهى مرعهى الىهنم.

عله ههى أن هه ههذه المإلسسه ههة الصه ههحية قه ههد ته ههم نشه ههاإلها ،واذا كه ههانوا له ههم يح ه هوا منهه هها بالنسه ههبة

ل س ههكندرية نت ههائج ص ههحية م ئم ههة ،ف ههد أه ههر ت ثيره هها بالنس ههبة لدا لي ههة ال ههب د؛ حي ههث ن
الكارثة الوبائية لم تصل بعد لى هناف؛ ذلف أنهم أنش وا محة ار صحيا فى رشيد ،كمها أن

أ ش ه ح ي يمكن ه التوة ه ب ه ار لههى دا ههل الههب د مههن دون المههرور بالكرنتيلههة بحاة ههها

المنيههل .وبههالرغم مههن كههل ذلههف بلىنهها أن األمهراض النتحاكههة قههد فاةه ت ال ههاهرا بالنعههل ،وكههل
ش ي يحمل على ايعت اد ب ن هذا كهان م دمهة تمهيديهة ينتشهار العهدو  .وارهطر الباشها
غلى مىادرا ال اهرا لى صعيد مصر .ور،ما سيتوة مهن هنهاف لهى ال صهير ،كيمها يه ور

بعد ذلف فتوحات فى ب د العرب ،ولعل طموح فى ب د العرب سي داد توسعا.

ودائم هها م هها يتواص ههل العم ههل ف ههى بن ههاي األسه هوار ال ارةي ههة للمدين ههة ،وك ههذلف حن ههر

ال نادأ والمنحدرات ال ارةية المتصلة بال نادأ .وهذه التحصينات األ يرا تمرى بب ي
وارههح؛ ولكههن عمههل األسهوار يت ههدم بشههكل ملحههوظ حتههى ل ههد بلىههت الحصههن الههذ ُي ههال له
قكافاريللىق .وهم ي يتوانون عن نةا بناي الثكنات العسكرية.
ن الة ي الكبير من حامية مدينة اءسكندرية والذين يبلىون مها بهين ال ه  800لهى
 900رة  ،قد أرسلوا لل دمة ب لعة أبى قير ،سواي لعمل مع ل صحى هنهاف أو لوقهايتهم

مههن انتشههار العههدو التههى تنعههل فعلههها فههى النهها  .ومنههذ وقههت قريههب اةتاحههت العههدو هههذه
المدينة؛ وذلف بعد أن أةه ت على ثلثى ةيش بها.
ن الأههروف الحرةههة للىايههة هههى وحههدها التههى سههوف تحههي س هيادتكم علمهها ب ههدر

الصعوبة التى تواةهنى بالنعل فى الت ود بالمعلومات الررورية؛ ألةل كتابة قوائم حركة
التةارا التى لم أرسلها ليكم منذ النصلية الرابعة من العام المارى .ولما كهان األشه اح

الههذين ي ودوننههى بالمعلومههات والبيانههات قههد انع لهوا فههى بيههوتهم بسههبب الطههاعون ،ف ههد تعهيحن
(*)

الم صود هنال الطاعون – المترةم.
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هى بالرههرورا اينتأههار حتههى تن شههل هههذه الكارثههة ،وأمتلههف الوسههائل لبلههورا كتابههة وارههحة
عله ح
(عن حركة التةارا).
مل الح ايحترام ...لخ
سان مارسيل
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 -120تقرير شهر مارس 1813
موجز – انتشار الطاعون – محمد على بالصعيد
منذ أهر الطاعون فهى ههذا المينهاي (اءسهكندرية) وقهد أةهه علهى حهوالى 5000
فههرد ،وهههذا ال هرقم يعههادل ثلههث عههدد سههكان المدينههة .ومهمهها يكههن األمههر ،ف ههد ت كههد تسههرب
العدو دا ل بعهض قهر قلهيم البحيهرا ،واسهتمروا فهى م ارعهاا اءةهرايات ايحتياطيهة لمنهل

المرض عن التنشى واينتشهار .وثمهة حالهة رعهب مهن العهدو بال هاهرا .ووةهد محمهد علهى

مههن النطنههة والحههذر أن يبتعههد عههن ال ههاهرال فرحههل يههوم  17مههن هههذا الشهههر لعمههل ةولههة

بصههعيد مصههر .وينتههرض به ن يمههر علههى ةههدا مههن ه ل ال صههير ،وذلههف ذا مهها الطههاعون
تتههابل انتشههاره هنههافل فنههى هههذه الحالههة لههن يعههود ي فههى شهههر يوليههو ،حيههث تتوق ه

عدو هذه الكارثة الرهيبة كلية فى هذا الشهر.

عههادا

وأعلن عن ستي ي قوات طوسون باشا على الطائ .
ورحل الرباط اءنةلي عن ال اهرا ،ههإليي الرهباط الهذين ةهايوا لهى مصهر مهن

أةههل شهراي ال يههول؛ وقههد اصههطحبوا معهههم ق اربههة  300فرسهها ،ن لهوا بههها فههى أبههى قيههر علههى
سنن ن ل كانت تنتأرهم هناف بشكل دائم.
اءسكندرية ،فى  3بريل 1813
وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى
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 -121تقرير شهر إبريل 1813
موجز – رسالية عثمانية لتهنئة محمد على – اءنةلي يحتنلون كذلف بإنتصارات محمد

على – الطاعون ينتف بالةي .
تل ى محمد علهى

طها ار ب هرب وصهول قهابةى

()1

بهف مهن قبهل السهلطان العثمهانى

لى مصر ،وحال وصول توة لهى ال هاهرا يهوم  13مهن ههذا الشههر؛ وأرسهل محمهد علهى

فى الحهال طهاهر باشها لهى دميهاط يسهت بال  ،وال هابةى واحهد مهن الرهباط البهار ين

()2

فهى

وي ههال ب نه ه ة ههاي ل عه هراب ع ههن رر هها الس ههلطان عل ههى م هها انةه ه ه م ههن
ال ههب ط الس ههلطانىُ .
انتصارات على الوهابيين.
ئ فى ةريدا مطبوعة فى انطة Zante
وُق ِر َ

()3

م اي بتهاريخ  23مهن يونيهو ،قمهن

مالطهة ق مهها يلههىل ق أن الكولونيههل ميسههت موةههود لههد سههمو الباشهها فههى مصههر ،وكتههب لههى

ه ههذه الحكوم ههة م ههن مالط ههة ب نه ه ق ههد ت ههم الت ك ههد م ههن ب ههر اءس ههتي ي عل ههى المدين ههة بكام ههل
حصههونها ،و،داهههة يبههد مههن أن ُيحههدث هههذا ال بههر سههرو ار للةميههل ،وقههد أُعلِه َهن عنه فههى هههذا
الصههباح مههن ه ل قصه متواصههل بالمههدافل كمهها أن اءنةليه قههاموا بالمثههل بتمله محمههد
على ،ومن المإلكد أن يك حهن لههم احت ارمها كبيه ار ،بيهد أن محمهد علهى لهم يمتهدح قه ولهو مهرا
واحهدا الم هيم البريطهانى  Le Résident Britanniqueعلهى اينتصهارات الم عومهة التهى

احتنل هوا بههها فههى مصههر حيههث كههان ُم ْ تَههاي بههها علههى أصههدقائ وعارفهها بشههكل أفرههل كي ه
يتعامل بالمإلامرا السياسية.

( )1ال ههابةىل أحههد الرههباط البههار ين فههى الههب ط العثمههانىُ ،يعهههد لي ه عههادا بمهمههة توصههيل رسههائل علههى
درةة كبيرا من األهمية ،وحين يصل لهى مصهر يههتم الهوالى بترتيهب مهن يسهت بل وعمهل موكهب احتنهالى
يصههحب رههرب النوبههة التركيههة حههين د وله ال ههاهرا حتههى وصههول لل لعههة ،ويع ههد فههى الحههال ديهوان ال لعههة
وي ه أر مها ةهاي فهى الرسهالة علهى
الذ يحرهره الهوالى بننسه وكبهار أعيهان الوييهة وكبهار العلمهاي والشهيو ُ ،

ةميل الحاررين بالديوان( .لم يد عن التناصهيل انأهر الةبرتهىل المصهدر السهاب  ،ج  ،4ح – )239

المترةم.

()2

ويش ههير الةبرت ههى ل ههى أنه ه ك ههان برتب ههة أغ هها وي ههدعى ق قه ههوةى باش هها الس ههلطان ق (ننسه ه  ،ح– )381

المترةم.

()3

انطهة Zanteل وتعهرف فهى اللىههة اليونانيهة ال ديمهة  Zakynthosوههى ة يهرا يونانيهة ،ت هل فهى أقصههى

الةه ر الةنو،يههة اعيونيههة ،وقامههت بههها مدينههة عرفههت بهههذا ايسههم ق انطههة ق (انأههر Dict. Hachette ,

 – )Encyclopédique , p. 2021المترةم.
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وتةدر الم حأة لى أن فى ال اهرا ويانينا ف

يوص

ال ناصل اءنةلي ب نهم

قالم يمههونق  ،Des Résidentsوذلههف علههى مسههتو كههل اءمبراطوريههة العثمانيههة ،لكههن هههل
مث ههل ه ههذا التوص ههي

المميه ه ننسه ه ي يكن ههى لتحدي ههد طبيع ههة الع ق ههات الت ههى تح ههتنظ به هها

الحكومة البريطانية مل الباشا ورد ايعتبارات التى يتعين على الباشا مراعاتها مل سيادا

الباب العالى؟

ود ههل لههى هههذا المينههاي ،ه ل هههذا الشهههر ،العديههد مههن السههنن التههى كانههت حاملههة

على متنها قوات عسكرية وافدا من م دونيا؛ وبالكاد يمكن لهذا العدد من العسكر أن يسد

الن ح الذ أصاب حامية اءسكندرية التى كانهت (قبهل الطهاعون)  500ةنهديا ،فلهم ُيبه

هذا المرض منهم سو  68ةنديا.

وقههرر محمههد علههى أن يههد ل نأامهها ةديههدا علههى ةيشه ووف هها ألوامههر صههادرا عههن
ابن ه ب هراهيم باشهها حههاكم صههعيد مصههر فصههل كههل ال ههادا الههذين رفر هوا عطههاي ذن بعمههل
حصاي لةنودهم.

اءسكندرية ،فى األول من شهر مايو 1813
وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى
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 -122دروفىت إىل الوزير
موجز – محمد على يريد استيراد ر ام المرمر اءيطالى ليست دم فى بناي قصرهل طلب
التر يح (لهذه الشحنة).

سكندرية ،فى  25من شهر مايو 1813

(تم تل ى الرسالة فى  8من شهر أكتو،ر )1813
السيد المحترم،
يرغب محمد على فى رسال سنينة من سنن لى حد مهوانئ يطاليها ،علهى أن
ُيحملها بمنتةات مصر التى يريد أن يستبدل بهها فهى الم ابهل منتةهات مصهنوعاتنا هنهاف،
وبصههنة اصههة رغبت ه فههى سههتيراد ق ر ههام المرمههر ق الههذ يحتاة ه لتبلههي و رفههة قص هره.
لى بواسطة سكرتيره األول المترةم ،راةيا مهن سهيادتكم به ن تتنرهلوا بمسهاعدت
وقد كتب ح
على الحصول علهى تصهريح مهن ة لهة مبراطورنها أوغسهط (نهابوليون) ،بحيهث يرهمن
به عههدم تعههرض رسههاليت أل نههوع مههن أنهواع األ طههار والعراقيههل ،والتههى تأهههر بىتههة؛ مههن

ة هراي اءة هرايات التههى ت يههد حريههة الم حههة للسههنن المحايههدا ،والتههى تعرقههل د ههال المههإلن

الىذائية األةنبية .ويرغب محمد على من سيادتكم عند رسال ههذا التهر يح أن تتنرهلوا
بترههمين بإشههارا لههى منتةههات مصههر التههى يريههد تصههديرها ،دون ال ههوف مههن مكابههدا أ

اعت اررهات عنهد ن الهها .وينتهرض ب نه ي يوةهد بهين تلهف المنتةهات ق بهن ُم ها ق .والسهنينة
التههى يعته م رسههالها هههى مههن نههوع البرةههانتين الصههىير ،وتههدعى لههو بوسههتيللون مصههر Le
 ،Postillon d'Égypteولكههن لههى أن يههتمكن محمههد علههى مههن ةعههل السههنينة فههى ورههل

اءبحار لل ارج ،مهل انتأهار وصهول التهر يح (مهن فرنسها) ،ر،مها مهن المناسهب أن نتهرف
تحديد مكان ةهة (السنينة) بيارا.
ويشرفنى أن أكون ...لخ،
دروفتى
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 -123تقرير شهر مايو 1813
موجز – تنشى مرض الطاعون – هدايا السلطان العثمانى – رسال مناتيح مدينة مكة
لى استانبول.
ن ةميههل اءة هرايات التههى ات ههذت للحيلولههة دون انتشههار كارثههة الوبههاي لههى دا ههل

مصههر صههارت عديمههة الةههدو  .فمنههذ األيههام األولههى مههن هههذا الشهههر أهههر الطههاعون فههى
رشيد ودمياط ،ثم تابل انتشاره مباشرا فى األرياف وال هاهرا؛ ومهل ذلهف فهإن أرقهام الرهحايا

م ههن المه هوتى ي تتة ههاو ف ههى ال ههاهرا  24ف ههردا يومي هها .وبالم ارن ههة النس ههبية يتر ههح أن ع ههدد
الوفيات فى رشيد ودا ل ال ر ما ي ال هو األكثر فداحة .ن ههذا المهرض واننتهاح البحهر
األسود و،دي تصدير حبوب التى وصهلت بالنعهل لهى مالطهة ،قهد تسهبب فهى توةيه رهر،ة

قوية لتةارا مصر.
ووصههل يههوم  29مههن هههذا الشهههر قههابةى باشهها المرسههل مههن قبههل السههلطان محمههود

لى دمياط ،على سنينة فرقاطة ،وتوة ال ابةى قبل أم لى رشيد .وينع ل محمهد علهى
بالةي ا؛ كى يمنل أ تصايت طيهرا ه ل فتهرا انتشهار العهدو  ،يح أنه سيرهطر لهى

العههودا لههد ول ال ههاهرا يسههت بال هههذا الرههاب  .وكههان السههلطان قههد عهههد لههى هههذا الرههاب

بتوصيل هدايا ثمينة لى محمد على .وحمل سهماعيل باشها ابهن محمهد علهى منهاتيح مكهة

متوةههها بههها لههى اسههتانبول التههى تههم اسههت بال بههها بحنههاوا كبي هرا .وقيههل ن هههذا الشههاب ابههن
فهى سهوريا .أمها عهن

ال امسة عشر أو السادسة عشر سنة قد ُعهيحن علهى باشهوية طهرابل
موروع أ بار ب د العرب فلي ثمة ةديد يتعل بالحديث عن الوهابيين.
اءسكندرية ،فى  2من شهر يونيو 1813
وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى
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 -124دروفىت إىل الوزير
موجز – تسةيل أسماي المساهمين فى ت ويد س ح النرسان بالةي

الكبير بال يول.

اءسكندرية ،فى  4من شهر يونيو 1813
السيد المحترم،
ن نن ه الحاةههة التههى ح حملههت سههكان اءمبراطوريههة علههى أن ي ههدموا ب هراهين ةديههدا
علههى اء ه ح والترههحية بههالنن ؛ مههن أةههل مبراطورنهها أوغسههط (نههابوليون بونههابرت)

هى نن

الحاةة التى شعر بها رعاياه الم يمون بال اهرال فهم يرةون سهيادتكم أي يهرفض

ق رةايهم فى أن يرعوا تحت أقدام العر اءمبراطور تبرعاتهم التهى تعبهر بالرهرورا
عما يةي بصدورهم مهن مشهاعر ح ي يهة ِقبهل ملهيكهم وِقبهل وطهنهم .ويشهرفنى أن أرسهل،
طى هذه الرسالة ،لى سيادتكم قائمة ب سماي المتبرعين ،وأيرا أمر بتنويرى فهى بهاري
بالص حيات التى تإلد

لى تحويل هذه المبالغ لهى ال ينهة (اءمبراطوريهة) ،ويطيهب أن

نحدد لسيادتكم قيمة التبرعات ب لنى فرنف.
ويشرفنى أن أكون ...لخ،
دروفتى

[ملحق مرفق ببرقية صادرة بتاريخ  4يونيو ] 1813
ال نصلية العامة بمصر
اءمبراطورية النرنسية
ه ههذه قائم ههة ب س ههماي رعاي هها ة ل ههة اءمب ارط ههور والمل ههف الم يم ههين بال ههاهرا ،وال ههذين
ت ههدموا بررههاهم التههام للمسههاهمة بهههذه المبههالغ ،مههن أةههل ت ويههد س ه ح النرسههان بههالةي

الكبير بال يول ،مل اءشارا لى قيمة المبلغ المتبرع ب كل منهم.
البيان
 -1السيد ةين بينى Jean Pini

 200فرنف

 -2السيد بيير ةرانة Pierre Grana

 125فرنف

 -3السيد ةين برينديسى Jean Brindisi

 125فرنف

 -4السيد دين

فرناندي Denis Fernandez
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 125فرنف

 -5السيد بول ةرافات ا Paul Gravazza

 50فرنف

 -6السيدان لوريا وتيليشى Loria et Tilchi

 300فرنف

 -7الس ههيد أصه ه ن ،المته ههرةم وموثه ه الع هههود بال نص ههلية العام ههة 250 Asselin
فرنف

 -8دروفتى  ،Drovettiمدير ال نصلية العامة

 625فرنف

اإلجمالى  2000فرنك
مل اء

ح الصادأ والمإلكد

اءسكندرية ،فى  4من يونيو 1813
وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى


اءسكندرية ،فى  4من شهر يونيو 1813
السيد المحترم،
ويطيههب لههى أن أحههدد لكههم يهها معههالى
فلتتنرههلوا بتحويههل هههذا المبلههغ لههى ال ينههةُ ،
و ير ال ارةية قيمة المبلغ ب لنى فرنف بحيث يتم دراةها فى حساباتى.
ويشرفنى أن أل ى لى معاليكم التحية ...لخ،
دروفتى
السيد دو شايول De Chayolle

شارع فوسي  Fosséمونتمارتر رقم  16بباري .
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 -125تقرير شهر يونيو 1813
موجز – تهنئة من السلطان – عدو الطاعون وانتشارها حتى مالطة – شراي اءنةلي

للمإلن الىذائية ألةل ةيوشهم بالبرتىال.

حمههل قههابةى باشهها ،المرسههل مههن قبههل السههلطان العثمههانى،

فهها للهههدايا المعتههادا،

طابا بتوقيل السلطان ،ذلف ال طاب الذ أرهاف فيه حرهرا السهلطان لهى محمهد علهى

ل ههب ق يله ه ق

()1

 ،Lâlaوه ههو ل ههب ين ههيض ب ههالود والمحب ههة وين ههاأر الل ههب الممن ههوح للح ههاكم

المعين من بين األمراي العثمانيين.

ونههال ايبههن األكبههر لمحمههد علههى المههدعو ق بهراهيم باشهها ق الههذ يههدير ماليههة الههب د

ويحكههم ص ههعيد مص ههر ،ل ههب الباش ههوية ،وت ههم ترقيههة أ يه ه طوس ههون باشهها (ال ههذ ق ههاد حمل ههة
المدينة ومكة) لى رتبة باشا بث ثة أطوا .
وأطل السلطان محمود على ننس  ،ع ب احت له لأل اررهى الم دسهة اءسه مية،

ل ب ق غا ق والذ
النهها

يعنى الناتح .Le Conquérant

و،ههرغم أننهها لههم نعههد فههى فصههل الطههاعون الههذ أصههاب فههى النت هرا السههاب ة معأههم

ت ريبهها ،ي أن ه مهها ال يواصههل تههدميره فههى األريههاف ،كمهها أن ه أصههاب بالمثههل رشههيد

ودمياط ،وذلف

فا لحالة صابة واحدا أو حهالتين تسه طان يوميها فهى مينهاي اءسهكندرية

مههن ة هراي هههذا المههرض ،وفههى ال ههاهرا أصههبح الشههعور ب ه فههى نطههاأ محههدود ةههدا حتههى أن

األورو،يين قد استعادوا اتصايتهم بالسكان.
ويع

وانت لههت هههذه العههدو المرعبههة لههى ة ي هرا مالطههة وأصههابت معأههم النهها

أهالى مالطة هذا ال در الس ي لى غنلة اءدارا اءنةلي ية.

هنههاف.

والطبيب المشهور مندريسى  Mendriciوالمستشار لمحمد علهى ههو أحهد الرةهال

أصحاب الننوذ المدعومة من ال نصلية البريطانية ،وكان ههذا الرةهل قهد ف هد م منهذ برهعة

أشهر ،حأوت لد محمد على؛ بيد أن اءنةلي تمكنوا من استعادا مهام وأائنه وته ثيره
ٍ
بمرض أد
لد الباشا ،ولسوي حأهم تعرض هذا الطبيب ل صابة

لى موت .

( )1يل ه Lâlaل ل ههب يمنح ه السههلطان ألحههد و ارئ ه الباش هوات ،كمهها أن ه الل ههب الههذ ُيطل ه علههى الههو ير
الوصههى علههى حكههم السههلطان صههىير السههن ( .ارةههل مههادا  Lâlaفههى Dict. "New Red House" ,
 – )Istanbul, 9 edition 1987, p. 703.المترةم.
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وأبحرت ثمانية سنن فى حراسة بريف حر،هى نةليه  ،وههى السهنن التهى ِةهئح بهها

ب صههد شههحنها بههالمإلن الىذائيههة المشههتراه فههى ذلههف الحههين ألةههل سههد ايحتياةههات الىذائيههة
الم َ ك نههة بالص هوامل ،منههذ برههعة أشهههر ،قههد
لةيشهههم فههى البرتىههال؛ وكانههت هههذه الحبههوبُ ،
تعرر ههت للتس ههو ؛ ولم هها ت ك ههد ال ناص ههل اءنةليه ه م ههن األم ههر التمسه هوا م ههن محم ههد عل ههى

تصريحا لهم ببيعها دا ل الب د ،واستبدال كمياتها ب ر مهن المحصهول الةديهد ،بيهد أن

الباشا رفض طلبهم.
اءسكندرية ،فى  4من شهر يوليو 1813
وكيل ال نصل ،ال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى
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 -126إحتفاالت لتكريم إمساعيل باشا ابن حاكم مصر

()1

موجز – مناسبة ايحتنال بتسليم مناتيح مكة والمدينة – احتنال تشرينى فى بيوف ديري
فى  21من شهر يونيو – است بال سماعيل باشا – مشهد الةماهير الىنيرا وموقنهم –
عمل وليمة عشاي فا را تكريما للباشا – استعدادات لعمل احتنايت أ ر .

حتنههى السههلطان بإسههماعيل باشهها (ابههن محمههد علههى باشهها حههاكم مصههر) الههذ ةههاي

لي دم له منهاتيح مكه  ،وقهد أمهر السهلطان ال ائم هام وآ هرين مهن كبهار الهوراي بالبهاب العهالى

ب ه ن يعههدوا احتنههايت ت ههام تحههت ال يههام فههى أمههاكن التن ه ه األكثههر ةمههاي علههى قنههاا البحههر

األسههود .وأطل ه ال ائم ههام عليههها ق مههاي السههمايق ،وهههى عبههارا عههن مرعههى ةميههل ي ههل علههى

ساحل آسيا ،وثمة م صورا رائعة للسلطان فى هذا المرعى ،وكثيه ار مها ي هوم بةهويت التنه ه
هناف وتم

ديريه

()2

تيار الد أفند ك يا بيف لعمل ترتيبات هذا ايحتنال علهى م ارعهى بيهوف -

 ،Büyüq – déréوقهد اسهتهدف ذلهف دون شهف ثهارا نأهر ةميهل األةانهب الهذين

ي طنههون هههذه ال ريههة ورهواحيها .وكههان هههذا فههى يههوم  21مههن شهههر يونيههو الههذ تحههدد في ه
قامهههة هه ههذا ايحتنه ههال .وعشه ههية ذلهههف توة ه ه

الهههد أفنه ههد

لهههى هه ههذه األم ههاكن الم صصه ههة

ل حتنههايت؛ كيمهها يشههرف علههى اءسههتعدادات التههى أمههر بعملههها .وشههكلوا نطاقهها مسههو ار مههن
قم هها

الكت ههان تة ههر دا له ه ك ههل أعم ههال الطه ههى ءع ههداد ال ههويئم ،وهن هها تن ههاف

الطب هها ون

األته هراف والع ههرب واألرم ههن واليون ههانيون عل ههى أه ههار مه هواهبهم ف ههى ت ههديم الوةب ههات الش هههية
واألكثر لذا وطلبا ،فيما ُكلِ صانعو الحلو من اءفرنج بالمشاركة فى هذه ال دمة.
وأق ه ههاموا عل ه ههى ه ه ههذا المرعهه ههى ث ث ه ههين يم ه ههة ثمين ه ههة وف ه هها را ومةهه ه ه ا باألث ه ههاث،

و صصوها للمدعوين من الش صيات المعتبرا .وعلى العديهد مهن ال طهوط ال لنيهة ةهر
اص ههطناف مس ههين يم ههة أ ههر ؛ لت ههدم الر ههباط والن هها

بالتت ههابل ،فره ه ع ههن ةمه ههور

مم ه ْهن أمك ههنهم الحص ههول عل ههى مك ههان هن ههاف .وتنحبه ه
المتن ههرةين َ
ت ص ههيح يم ههة ف هها را ة ههدا ف ههى الص ههنوف األول ههى؛ يس ههت بال َم ه ْهن يدفعه ه النر ههول ل ههى
الحرور من الو راي األةانب.

()2

ال ههد أفن ههد

ل ههى ر ههرورا

Correspondance Politique, Turquie, Vol. 228, Fo 116.

)(1

بيههوف ديري ه أو بيههوف مندري ه Büyük Menderesل نهههر فههى آسههيا الصههىر (يبلههغ طول ه 450كههم)

ويصب فى بحر ية ةنهوب ة يهرا سهامو

 .Samosارةهل

 – )1199المترةم.
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( Dict. Hachette , Encyclopédique , p.

واحتشد هناف الموسي يون ،والراقصهون علهى الحبهال ،والمصهارعون ،و مهرا عديهدا

من المهرةين الكوميديين ،والشباب اليونانيون الراقصون الذين ةايوا للمشاركة فى مباهج
هذا الحنل.
وانته

الهد أفنهد وةهوده فهى متابعهة كهل ترتيبهات ههذا الحنهل لي رهى وقتها رائعها

يوم  20يونيو (اليوم الساب مباشرا علهى الحنهل) مهل أصهدقائ ومهل الش صهيات األ هر

التههى لههن تسههمح م ارسههيم الحنههل ب ه ن ي ه توا مع ه فههى اليههوم التههالى .وقرههى هههذه الليلههة تحههت

ال يام؛ كما رتب م ار على ر،وا صىيرا تطل على المرعى ألةل أن ي يم ب حريم .

ومه ههل ب ه ه وغ فةه ههر يه ههوم  21يونيه ههو ،ةه ههايت أعه ههداد كبي ه هرا مه ههن السه ههنن ،الىاصه ههة

بالنروليين من النها  ،الهذين مرهوا فهى ال نهال حتهى وصهلوا لهى قبيهوف  -ديريه ق .وةهاي

الهذين سهارعوا لهى مشهاهدا ههذا ايحتنهال ،وههم

من كهل ال هر المحيطهة حشهود مهن النها

فههى م هإلا رتهم المههإلثرا تلههف كههانوا  -رةههاي ونسههاي  -فههى حالههة مههن البهةههة وال ينههة ،وفههى
صورا ي ت ل عن غيرهم من الحاررين.

وركههب سههماعيل باشهها ،فههى السههاعة العاش هرا مههن صههباح ذلههف اليههوم ،علههى مركههب

أبيض اللون ،ذوات مسة أ واج من المةادي  ،وتبع فى أثره موكهب كبيهر مهن ال هوارب
المليئة برهباط وأتباعه  ،حيهث وصهلوا لهى مرفهئ ههذا المرعهى .وهنهاف امتطهى اسهماعيل

باشا ةوادا ت دم ب نحهو ال يهام .وت هدم الك يها بيهف أمامه ببرهل طهوات ،مصهطحبا يهاه
لههى دا ههل ال يمههة التههى ِ
صصههت له  .وهههى ال يمههة التههى كانههت م ينههة باألقمشههة المذهبههة
ُ
والنرية ،و،ها أريكة م ودا بوسائد ثمينة .وبعد آداب احتساي ال هوا وتناول الىليون ،عاد

الك يا بيهف لهى يمته ؛ لينتأهر بهها حرهور كبهار الش صهيات األ هر المهدعوا لحرهور
ههذا الحنههل .وقههد وصههلوا تباعهها لههى يمته  ،وبعههد أن قههدم لهههم واةههب ايسههت بال عههادوا لههى
ال يههام التههى ِ
صصههت لهههم ،وأ ههذ كههل مههنهم ي ه ور اع ههر فههى يمت ه  ،واسههتمتعوا ب رههاي
ُ
ر ْت عليهم فى ذلف المكان.
وقتهم أمام المشاهد التى ُع ِر َ
وورعوا أمام يمتى الباشا ( سماعيل باشها ابهن محمهد علهى) والك يها بيهف أريكهة

طويلههة ،مه ودا بالوسههائد ،ةله

باشا ،وأغا ال صيان
(*)

(*)

عليههها كههل مههن الباشهها الشههاب ،والك يهها بيههف ،والبوسههتانةى

والدفتردار أفند  ،والهري

أفنهد  ،وأمهين الرهر ،انة ،ووكيهل سهف

ترةمة وأينة أغا ال صهيان فهى الهنح النرنسهىل " "Le Kyaya de la Sultane méreوههى ترةمهة

غيههر دقي ههة؛ ألن ه لههم يههرد فههى المصههادر أيههة شههارا لههى أن والههدا السههلطان كههان لههها كت ههدا أو ك يهها مثههل
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الن ههود؛ وأم ههين الترسه ه انة ووكيله ه  ،وش ص ههيات أ ههر م ههن الم ههدعويين ل ههى حر ههور ه ههذا
الحنههل .واستعرر هوا أمههامهم باأللعههاب الكوميديههة التركيههة أو بههاألحر قههدموا لهههم عرورهها
ه لية أد لت على تلف الش صيات الوقهورا السهعادا والسهرور؛ ذ انشهرحت صهدورهم لههذه

العروض ،و اصة الباشا الشاب الذ لهم يكهن قهد حرهر مثهل ههذا المشههد اءحتنهالى مهن

قبل.

وكههان األهههالى الههذين انتشههروا علههى متههداد هههذا المرعههى النسههيح قههد تةمع هوا فههى

مةموعات تحهت األشهةار ،وألهوا يسهتمتعون بمتابعهة مشهاهد العهروض الم تلنهة ،واقتهرب
عدد منهم ةدا من الممثلين ال ائمين بهالعروض ،األمهر الهذ اسهتل م معه التلهويح برهرب
هإليي النرولين ب سواط العسكر .ومل ذلف لم يحدث أ

لل أو فورى من أ نوع فهى

هذا الحنل المهيب الهذ سهاده ايحتهرام واألمهان .وكانهت أعهداد كبيهرا مهن النسهوا التركيهات

واليونانيههات لههى ةانههب النسههوا اءف هرنج قههد حرههرن تلههف العههروض واسههتمتعوا مثههل الرةههال

بحرية تامة فى هذا ايحتنال.

وبعههد ن رههاي كههل المشههاهد ايحتناليههة ،عههاد ةميههل المههدعوين لههى يههامهم لتنههاول

العشههاي .والمعههروف أن األتهراف ي ههدمون دمههة الطعههام علههى أطبههاأ مههدورا ،ويةل ه

حههول

المائدا عدد ي رب من مسة لى ستة أفراد .وتناول الباشا عشايه دا ل يمته مهل ث ثهة

أو أر،عه ههة ش صه ههيات معتب ه هرا مم ه هن كه ههانوا يراف ون ه ه  .وتل ه ههى و راي البه ههاب العه ههالى شه ههرف
ايست بال دا ل يامهم التى كان بها موائد فها را ُق ِهدمت عليهها كهل أنهواع ال دمهة بطري هة
يئ ة وذوأ عالى.

ومهها ن فههرغ الباشهها مههن تناوله العشههاي واحتسههاي ال هههوا وشههرب الىليههون ،حتههى هه حم

للعههودا ل ههى ك يهها بي ههف؛ لي ههدم لي ه ص ههندوقا مههن ال ههذهب المرص ههل بالمهها

وف ههاي وعرفان هها

بالشرف الذ نال ب بول لهذا الحنل .وتلف هى عادا األتراف ،يمارسونها على نحهو دائهم،

بحيث ي وم األصىر سنا بت ديم هدية لألكبر م اما وشرفا.

وي در ما أنن ه الك يها بيهف فهى ههذا الحنهل به ر،عين أله
ُ
ايحتنال قيام احتنايت أ ر ل

قرشها ،ولسهوف يلهى ههذا

السلطان .والم صود بهذلف فهى األغلهب قأغها ال صهيانق أو مها ُع ِهرف كهذلف ب ه ق أغها الطواشهيةق الهذ كهان
ي أر  40حارسا من ال صيان لحريم السلطان وأهل بيت من النساي ،وكان أغا ال صيان ههو َم ْهن يتل هى
رغبههات أو أوامههر وةههة السههلطان أو والدت ه وين لههها لههى السههلطان أو لههى الصههدر األعأههم( .لم يههد مههن

التناصيل ارةهل لهىل عبهد الع يه الشهناو ل الدولهة العثمانيهة دولهة سه مية منتهر عليهها ،مكتبهة األنةلهو
المصرية ،طبعة  ،1984ج ،1ح – )569المترةم.
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أغا ال صيان
الدفتردار أفند (و ير المالية)
الري

أفند (و ير ال ارةية)

أمههين الترسههانة (أمههين دار صههناعة السههنن الحارههر عورهها عههن غيههاب ال بههودان
باشا)

سنان باشا (ال ائد العام ل نكشارية عورا عن غياب أغا اءنكشارية)
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 -127نشرة شهر يوليو 1813
موجز -رسالية للسلطان تحمل هدايا ثمينة – ذكاي الباشا ي ود تطلعات الطموحة لى مد
سيطرت لى اليمن – وفاا بطروتشى.
يرحل قابةى السلطان محمود
ومعتب هرا،

()2

()1

عن ال هاهرا ،حهام معه مهن مصهر ههدايا ثمينهة

تلههف الهههدايا التههى تههم شههحنها علههى م ه

سههنن .ويتعههين أن تش ه طري ههها فههى

البحههر ه ل برههعة أيههام قليلههة متوةهههة لههى سههتانبول ،وتصههحبها فرقاطههة (حر،يههة) تحمههل
على متنها هذا الراب (ال ابةى باشا).

ويعه ه م محم ههد عل ههى أن ي ههوم ،ه ه ل ش هههر س ههبتمبر ال ههادم ،بةول ههة ف ههى ممتلكاته ه

الةديدا بب د العرب .وقد وصل لى ال اهرا ،يوم  13من هذا الشهر ،ا نداره الذ كهان
ي ههود هنههاف فرقههة مههن ال هوات العسههكرية ،وأعلههن هههذا ال ا نههدار عههن أن الهههدوي التههام أصههبح
يسود المدينة (المنورا) ومكة وةدا والرواحى المحيطة بهذه المدن؛ وأن العديد من قبائهل

الع ههرب المتحالن ههة م ههل الوه ههابيين أقبل ههت تعل ههن ر ههوعها لطوس ههون باش هها .وات ههذ األ ي ههر

ترتيبات ال مة ءرسال فرقة من ةيش لى أقاليم اليمن؛ ف د عهرف طوسهون باشها الكينيهة
التى ُيهيئ بها األةواي المناسبة لتننيهذ مشهروعات الىه و ال اصهة ب بيه  .وكهل سهكان به د
العرب على وة الت ريب قد عانهت ومهات ال تعهانى مهن ن ٍ
هح كبي ٍهر فهى الحبهوب ،وههو مها
ةعل محمد على يسارع لى مداد ابن بالحبوب .ومن دون ش ٍهف عهرف محمهد علهى كيه
يستىل هذا الأرف الصعب ءشعار قبائل العرب به ن سهلطت علهى به د العهرب ر،مها ههى

األكثر فادا لهم؛ حيث يمدهم بكميات أساسية من المإلن الىذائية.

()1

حدد الةبرتى تاريخ رحيل عن ال اهرا فى أوا هر رةهب 1228ههه 29/يوليه 1813م ،ويشهير الةبرتهى

لى أن هذا ال ابةى كان يدعى ق قهوةى باشاق (راةل الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح ح -280
.)283 ،281

()2

بحسب الةبرتى كانت الهدايا عينية ون دية وعديدا ومن ذلفل هدية عأيمة ،بلىت كلنتها مهن الهذهب

العين  40.000دينار ،ومن الهدايا العينيةل  500فرأ بن؛  100قنطار سهكر مهن النهوع المكهرر مهرتين؛
و 200قنطار سكر أ ر من النوع المكرر مرا واحدا؛  200قدر صينى معهدن مملهإلا بالمر،يهات؛ وأنهواع
الشر،ات الممسف المطيب الم تل

األنواع؛  50ةودا مر ت بالةوهر الم رك

واللإللهإل والمرةهان ،و50

حصهانا مهن غيهر ر ههوت؛ وأقمشهة هنديهة كشههمير وم صهبات وشهاهى و ،هور عههود وعنبهر ...لهخ ( ارةههل
نن

المصدر والة ي ،ح  – )283المترةم.
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وأصبحت حايت اءصابة بالطاعون نادرا ةدا هنا باءسكندرية ،تماما مثلما ههو

الحال فى كل من ال اهرا ورشيد ودمياط ودا ل األرياف .ومل ذلف ُي شى هنا مهن تكهرار
الكارثههة فههى فصههل الر،يههل ال ههادم؛ وذلههف نأه ار ألن كههل األقههاليم التركيههة ت ريبهها والتههى تحههتنظ
بع قههات (تةاريههة) وثي ههة مههل مصههر قههد أصههابتها عههدو هههذا المههرض ،فههى الوقههت الههذ ي

يمكن ات اذ أ

ةراي مناسب هنا ءت اي شر هذه العدو .

ومههات السههيد بطروتشههى ،ال نصههل العههام للسههويد ،باءسههكندرية ،يههوم  13مههن هههذا

الشهر ،وذلف بعد فترا طويلة ومإللمة من مرر .

وكيل ال نصل ال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى
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 -128سان مارسيل إىل دوق دو باسانو
موجز -نب نتصارات النرنسيين فى ألمانيا – تةارا (حبوب) البحر األسود تدمر تةارا
حبوب مصر – أعمال (التحصينات) باءسكندرية -أحوال ب د العرب – سان مارسيل
يطلب حالت لى التعاقد.

اءسكندرية ،فى  20من أغسط

سنة 1813

السيد المحترم،
هى ،والمحههررا بتههاريخ  20و21
تل يههت ال طابههات التههى ش هرفنى معههاليكم بكتابتههها له ح
()1
من شهر مايو ،وقد حملت لينا ههذه ال طابهات أنبهاي اينتصهارات التهى أحر هها ة لته

بسههرعة مذهلههة علههى الههرو

والبروسههيين .وباتههت هههذه األنبههاي معروفههة تمامهها لههد األت هراف

والعههرب فههى هههذه الههب د ،وذلههف س هواي مههن ه ل مهها تل ههاه بعههض األش ه اح مههن أ بههار

(و اصههة محمههد علههى باشهها) مههن قبههل اسههتانبول أو مههن ه ل األتهراف أننسهههم الههذين كههانوا

يعملههون فههى معسههكر الههرو  ،وتههم أسههرهم علههى يههد النرنسههيين؛ حيههث قههدموا شهههاداتهم علههى
اءنتص ههارات الرائع ههة للنرنس ههيين ،وبع ههد ذل ههف وة ههدنا أح ههد ه ههإليي األته هراف ،وق ههد وص ههل ل ههى

مصهر ،ينشهر بحمها

شهديد أ بهها ار عهن وقهائل ةيوشهنا ،قههائ ل بإنه ي يوةهد أمهة ،وي أمههة

األتراف ننسها ،بإمكانها مواةهة الةيو

النرنسية.

ومل أن أعداينا اءنةلي يةهدون أننسهم فى الت كيهد دائمها علهى أن العمهل معههم
()2
فيه كهل الم ايها والمصهالح ،يح أنههم فهى الوقهت ننسه ي نةهدهم يت هدمون بهل يتراةعههون.

وههم فره عهن ذلههف ،ي يعتمههدون قه علههى مها يل ههى لههيهم مهن أقهوال ،ومهل أن لهههم صههلة
قويهة بهالح ب المسهيطر( un parti prépondérant )3علهى السهلطة فهى مصهر ،يح أنههم
ي يإلثرون سو مصالحهم الميركنتالية (التةارية) مل باشا ال اهرا.

واليههوم نلحههظ أن تةههارا حبههوب مصههر مههل مالطههة واسههبانيا والبرتىههال قههد تراةعههت

ويع
تماما؛ ُ
()1
()2

ذلف فى الح ي ة ي أنهم (أ اءنةلي ) قد أمكنهم استيراد ال مح من منط ة

الم صودل اءمبراطور نابوليون – المترةم.
الم صههود هنهها بالت ههدم والت ارةههل ق المعنههى العسههكر ق حيههث شهههدت هههذه النت هرا انتصههارات ل مب ارطههور

نههابوليون علههى ممالههف عديههدا فههى أور،هها بينمهها لههم تسههتطل نةلتهرا ،حتههى ذلههف الحههين ،ه ل حرو،ههها رههد
فرنسا ،تح ي نتائج ذات بال ،فى حين سيتىير الحال تماما بين عامى  1814و  1815لصهالح نةلته ار
التى تس

()3

نابوليون ننس  ،وتنني لى ة يرا سانت هي ن – المترةم.

الم صود هنال قوا محمد على باشا – المترةم.
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البحههر األسههود ،وهههو مههن النوعيههة المتمي ه ا فر ه عههن أن ه أر ههح كثي ه ار مههن سههعر نأي هره
المصر  .وهذا التراةل فى صادرات الحبهوب ،والتوقه

المنهاةئ لههذه التةهارا ،نمها ُيوةه

ر هر،ة قويههة لثههروا بعههض التةههار وللتةههار العامههة لمصههر .أيرهها تسههبب الطههاعون الههذ

أحهدث اربها فهى ههذه المدينهة (اءسهكندرية) منهذ شههر ينهاير المارهى وحتهى شههر يونيهو
ويوليههو  -تسههبب فههى عاقههة كههل شههئون التةههارا هنهها .وتتعههرض مالطههة فههى الوقههت الحارههر
لعههدو اءصههابة بالطههاعون؛ وهههذا مهها ُينسههر لمههاذا ي نههر يح فههى ال ليههل النههادر ةههدا سههننا
تصل من مالطة لى اءسكندرية ،باستثناي سنن باشا ال اهرا التى مهات ال تةلهب قلهي مهن

البرائل المشتراه ن دا.
وقد تم على وة الت ريب انةا بناي كل األسوار التى تحي بمدينهة اءسهكندرية،

ويةهرون حاليهها حرههر نهادأ تحههي بتلههف األسهوار ،وكههذا حههول المنحهدرات ال ارةيههة ،بيههد

أن تلف األعمال اءنشائية تمرى بحركة بطيئة .ومن ناحية أ ر ين صههم المهدافل التهى
تل مهم لت مين تلف التحصينات ،وأةهل عدد ال وات ال مة للدفاع عنها.

ويرممههون حاليهها مم ه ار علههى الطري ه المس ه وف الموصههل لههى ال لعههة .وقههد كانههت

ةميل الممرات ،على وة الت ريهب مهدمهة ،واألسهوار ر،هة وباليهة ،فهتم العمهل علهى عهادا

بناي وتةديد كل منها ،و

ل فترا قصيرا سوف يتم ص حها ةميعا.

وصههار باشهها ال ههاهرا سههيدا بصههورا دائمههة علههى كههل مههن مكههة والمدينههة ،علههى أن

الط ه

هنههاف غيههر م ئهم ل هوات ةيشه ؛ ومهن الصههعوبة بمكههان أن يحهتنظ فههى هههذه الههب د

بةيو

لهى

كافيهة ،وكانهت الوسهيلة الوحيهدا لباشها مصهر أن يحهتنظ بهويي قبائهل العهرب

()1

ةانبه ه ر ههد الوه ههابيين ،بي ههد أن قبائ ههل الع ههرب س ههوف يك ههون بإمكانه هها أن تع ههاود نحيا ه هها

للوهابيين؛ وذلف مها لهم ُي هدم لهها مبهالغ ن ديهة معينهة ،والتهى ينأهرون ليهها علهى أنهها ة يهة
منرورهة  un Tribut imposéومها ُي شهى منه أيح يكهون فهتح ههذه الهب د قهد توطهد بعهد،
والمإلكد أن محمد على باشا سيتوة لى مكة فى  10من شهر رمران المواف ليوم 12
من الشهر ال ادم.

()2

وتوة السيد دروفتى اليوم لى ال اهرا ،وذلف بعد أن قرى بعض الوقت هنا فى
مدينهة اءسهكندرية ،وههو ينتأهر اءةهها ا التهى ي مهل فهى الحصههول عليهها مهن ِق ْبهل معههاليكم.
()1

سههوف يههنةح محمههد علههى باشهها بالنعههل فههى ع ههد تحالنههات مههل عر،ههان هههذيل وث ي ه

ال ههاطنين بههين مكههة والطههائ  ،كمهها أن ه ذهههب بننس ه لههى الطههائ
الرحيم عبد الرحمنل المرةل الساب  ،ح  – )304المترةم.

لتوكيههد الههرواب مههل أهلههها(.راةل عبههد

()2وصل محمد على لى ةدا فى  1رمران  1228هه  28 -أغسط
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و،نههى سههعد وعتبههة

 – 1813المترةم.

وفيم هها يتعله ه ب ههى ،س ههيد المحت ههرم ،ف ههإن اع ههت ل ص ههحتى ،وس ههنى ال ههذ تة ههاو الس ههتين،

و دمتى فى العمل ال نصهلى ،والتهى اسهتىرقت حهوالى  35سهنة بهين األتهراف

()1

 -كهل ههذا

يةعلنهى أُةهدد ،قبههل معهاليكم ،طلههب الت اعهد الههذ تدعمه وتبهرره كههل مها لههى مهن مسههتندات
ك
مإلكههدا وم نعههة ةههدا .واسههمح لننسههى أن أقههول بههإن معههاليكم الههذ سههيلحظ بنطنت ه مسههيرا
دماتى ومد أقدميتى ،سهيتل ى طلبهى بترحهاب ولطه

وعرفهان مهن حكومهة تكهرم وتىهدأ

العطاي على الوك ي الذين تم تعيينهم من قبلها فى ال ارج.
مل الح ايحترام ...لخ
سان مارسيل

()1الم صود هنا ق المسلمين ق المنرويين تحت ةناح اءمبراطورية العثمانية – المترةم.
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 -129نشرة شهر أغسطس 1813
– نشاي

موجز – استعدادات لسنر محمد على لى الحةا – النأام يسود الةي

مصنل لألسلحة – صناعة البارود – بناي ثكنات عسكرية – الطاعون.

()1
ِ
عههاد س ههماعيل باش هها اب ههن محمههد عل ههى م ههن مهمته ه  ،التههى ُكله ه َ
مناتيح مكة لى ستانبولل والرةة التهى أُثيهرت حهول تعيينه علهى باشهوية طهرابل

له هها بحم ههل

كانت بىير أسا  .و،دا على العك

من ذلف أن السلطان محمود لي

يسمح لمحمد على ب ن يتد ل فى شئون الشام.

الشهام

لدي استعداد ألن

وبات من الم رر بشكل محدد سهنر ههذا الهو ير لهى الحةها ؛ وقهد ةهر اءعه ن

عن ايستعدادات ال مة لسنره الذ يتعين أن يستىرأ شهرين أو ث ثة.

َوة هحد محمههد علههى بالنعههل فههى رسههال العديههد مههن األغ هراض والت ههادم لههى السههوي
الته ههى صصه ههها كهه ههدايا ل ه ههادا النه ههرأ العسه ههكرية ولشه ههيو قبائه ههل العه ههرب ،وألعيه ههان المه ههدن

(الحةا ي ههة)ل وم ههن ب ههين تل ههف األغه هراض يه هول مر ته ه بم هها ه ههو ثم ههين وغ ههالى ،وش ههي ن
كشههمير  ،وأسههلحة ،و،ههن

يريدون تميي همل

()2

أو قنههاطين التههى اعتههاد األت هراف طرحههها علههى األش ه اح الههذين

وت در تلف الت ادم ب ه  1.500.000فرنهف .ولسهوف يتوةه محمهد علهى

لى الحةا بنرقة عسكرية مهن ألنهى ةنهد مهن سه ح النرسهان وأله

ومن

ةنهد مهن المشهاا،

ل تن ده لألماكن وتحديهده لطبيعهة الع قهات التهى يمكهن قامتهها مهل قبائهل العهرب

بالحةا  ،سوف يمكن تحديد مشهروعات (التوسهعية) التاليهة بالنسهبة للهيمن؛ ومهن المنتأهر

– فيمهها يبههدو – أن قههرر اءفههادا مههن كههل الأههروف التههى يمكههن أن تسههاهم فههى ةعل ه سههيدا

على الة ر الرئيسة ،وما ي ابلها بالمثل على الساحل الشرقى للبحر األحمر.

وي تمرى محاويت الباشا فى د ال النأام على ةيشه دون أن يهتم ض عنهها

نةاحههات مهمههة؛ ف ههد أمكنه اعن حصههاي ةنههوده الههذين يتشههكل مههنهم ةيشه ؛ فكههل شه ح

معروف ،واسهم ُمسهةل (فهى الهدفاتر)ل وههذا العمهل الةديهد و النريهد ،والهذ كهان مهن قبهل
()1

يحدد الةبرتى تاريخ عودت فى  5رمران  1228الموافه  31أغسهط

( 1813الةبرتهىل المصهدر

الساب  ،ج ،4ح – )284المترةم.

()2

كانت أهم ديلة على ت لد الش ح وأينة معينة من قبل الباشا أن يطرح علي قنطانا أو فروا سمور

بحسههب م امه وأهميههة الوأينههة المسههندا ليه (انأههر علههى سههبيل المثههال الةبرتههىل المصههدر السههاب  ،ج،4
ح ح – )357 ،356 ،200المترةم.
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صعب للىاية ،أثمر بالنعل نتائج طيبة بالنسبة للشرطة ،كما أن وفر الكثير والكثير علهى

ال ينة.

و،رغم ال سائر التى تكبدتها النرأ العسكرية التى ي ودها طوسون باشا ،والوفيات
الت ههى أص ههابت م تله ه الحامي ههات العس ههكرية بمص ههر م ههن ةه هراي انتش ههار الط ههاعون ،يح أن

ةي

محمد على ما ي ال متماسهكا؛ وذلهف ةهراي تةنيهد المتطهوعين الهذين بلهغ بههم الةهي

لههى  20أله

ةنههديا .وات ههذ محمههد علههى ةهراي ُيمكنه مههن ت ويههد ةيشه به لنى ةنههد مههن

سه ح النرسههان ،دون أن يتحمههل أقههل المصههروفات ال مههة للمحافأههة علههيهمل فالعديههد مههن
بههين رههباط حاشههيت يتمتعههون بههد ول كبي هرا ،ناتةههة عمهها منح ه لهههم الباشهها مههن مرتبههات

وأر ٍ
اض؛ فكل منهم ُينن أو ي تصد فى اءنناأ بحسهب مها يهراه مناسهبا ،ويتعهين علهيهم فهى
الوقههت الحههالى أن يحههافأوا علههى تههوفير عههدد معههين مههن هههإليي النرسههان ،وذلههف ب ههدر مهها
يتناسههب مههل كنههايا كههل مههنهم .ويحههرح محمههد علههى بننس ه علههى تثبيههت هههذا العههدد مههن

الرههباط النرسههان ،والههذين ب ههدر مهها يمثلههون بطانته العسههكرية ،يشههكلون ،فههى الوقههت ننسه ،
ة يا من قوا الةي .
ولههم ت تصههر وةه ه نأههر محمههد علههى علههى تحسههين هيئههة الةههي

فحسههب ،وانمهها

عمههل كههذلف علههى ت ويههده بترسههانة لصههناعة األسههلحة الناريههة؛ وكههان معأههم العمههال الههذين

استعان بهم فى الترسانة من األلبان ،وكان يوةد من بينهم صناع مههرا ةهدا وعلهى درةهة
فائ ة وملحوأة حتهى ن مها تنتةه أيهديهم ينهوأ للىايهة نأيهره مهن المنتةهات التهى اعتهادت
التةارا األور،ية تصديره لى مصر.
و ودت ه عمليههة تصههنية ملههح البههارود (األبههيض) بكثيههر مههن احتياةات ه الرههرورية
ال مههة لصههناعة البههارود )1(،وقههد ُملِ َئه ْهت م هها ن الباشهها بالبههارود بكميههات وفي هرا ةههدال وتعههد
نوعية البارود المصنعة اعن أفرل كثي ار مما كان ُيصنل فى الساب منذ برل سنوات.
ن الثكنات العسكرية الواسعة والعأيمة التى فى اءمكان أن ت و بسههولة ويسهر
 1200ةنههديا – ُشههيدت مههن األن ههاض فههى المورههل الههذ كههان يشههىل فههى السههاب الت ه ام
براهيم بيفل وعلى ةانب هذه الثكنات يوةد اصطب ت لل يول .وثمة ث ث ثكنات أ ر

()1
صههح محمههد علههى مصههنعا للبههارود فههى ة يهرا الرورههة فههى سههنة  ،1815وكههان ملههح البههارود ينههوأ
َ ح
نأيره اءنةلي (راةلل عناف لطنى السيدل مصر فى عهد محمد على ،ترةمهة عبهد السهميل عمهر يهن

الدين ومراةعة السيد أمين شلبى ،المشروع ال ومى للترةمة ،العهدد رقهم  ،554ال هاهرا  ،2004ح)250

– المترةم.
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يتعين نشاإلها ،بنن

حةم ايستيعاب ،فهى رهواحى مدينهة ال هاهرا .ويعملهون أيرها علهى

ترميم األسوار التهى تحهي بال لعهة ،وأنشه وا دا هل تلهف األسهوار بيوتها ةديهدا لسهكنى الباشها

وألبنائ ولكبار رباط الةي  .وبات من الررور على رإلساي اءدارات كذلف أن تكهون

دواوينهم قائمة هناف ،لتكون على م ر،ة من الباشها ،ويسههل ايتصهال فيمها بيهنهم ،بيهد أن
أحد األشياي الىريبة التى تشههد دائمها علهى عهدم اءتسهاأ والتنهافر فهى التصهميمات الةيهدا
واألعمال التى يمكن لألتراف أن ينة وها بصورا ةيهدا ،قيهامهم بإنشهاي قصهور علهى غهرار

ما بإستانبول أو فلن ل على مستو كل الت طي الهيكلى لها ت ريبا.

وقههد تههم نةهها هم لبنههاي الثكنههة العسههكرية التههى كههانوا يشههيدونها باءسههكندرية ،وثمههة

ٍ
أرض مكشههوفة هنههاف سههو فسههحة
سههور أيرهها علههى سههاحل المينههاي ال ههديم؛ ولههم يعههد ثمههة
()1

محدودا يوةد بها مسلة كليوبات ار

فى ميدان الس ح ال ريب من الحى اءفرنةىل ولو أن

هه ههذا العمه ههل تعطله ههت في ه ه عمليه ههة رفه ههل األن ه ههاض مه ههن ال نه ههدأ ،له ههى ةانه ههب توق ه ه

بنه ههاي

المنحدرات المتصلة بال ندأ؛ وذلف بسبب نشىالهم بإص ح وترميم الممر المرتنهل هنهاف
والطري ه غيههر المكشههوف الههذ يههإلد بنهها مههن المدينههة لههى حصههن الننههار .وتعههد كههل هههذه

التحصهينات بشههكل عهام سههيئة الت طههي والتننيهذ ،وي حههظ كههذلف به ن التحصههينات الةديههدا

ال ائمة فوأ سور العرب ال ديم تعانى من اينهيار والتدهور ،مما يبهرهن علهى أنهها ليسهت
محكمة البناي تماما.
ولم نسمل ،منذ  25يومها ،عهن صهابات بمررهى الطهاعون ،بيهد أنه يوةهد بشهكل
دائ ههم مرر ههى مص ههابين ب ههبعض أع ارره ه  ،األم ههر ال ههذ ُيأه ههر به ه ن ةرثوم ههة ه ههذه الكارث ههة
الوبائية الرهيبة موةودا فى هذا البلد.

ووصلتنا من مالطة أنباي تنيد ب ن عهدو الطهاعون مها ته ال تحهدث تهدمي ار هنهاف.

واليوم تكاد تكون صهلة مصهر بههذه الة يهرا متوقنهة؛ ومهل أن أسهعار المهإلن الىذائيهة ادت
فى مالطة ،يح أن الباشا ي مل أن تُست ن ايتصايت مل ههذه الة يهرا قريبها ،وعلهى نحهو
ينيد ماليت  .ويبدو فهى الواقهل أنه يوةهد بالنعهل عهدد مهن الطلبهات الم دمهة لشهراي الحبهوب،

بيد أن المرهار،ين طلبهوا يةهاد شهروط أقهل كلنهةل وقهام محمهد علهى بت نهيض سهعر ال مهح

مههن  90ل ههى  80فرن ههف لههألردب (م ههن و ن  2هيكت ههولتر) .ويترههح م ههن تصههريح تص ههدير
النول ،المطلوب ءسبانيا ،أن سعره ما ال ثابت عند مستو  40فرنف.
()1

قههدم ةرتيههان لههو،ير ،أحههد علمههاي الحملههة النرنسههية ،وصههنا مهمهها لمسههلتى كليوبههات ار باءسههكندرية ،انأههرل

وص

مصر (دراسة عن مدينة اءسكندرية ،مج ،3طبعة  ،1977ح – )301المترةم.
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ال اهرا ،فى  8سبتمبر 1813
وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى
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 -130نشرة شهر سبتمار 1813
موجز – دارا منأمة لمصر – قامة نأام مالى كامل ومنأم.
سمح امت ف محمد على لحكم مصر بصورا هادئة ب ن ي ِ
نشئ فيها دارا منأمهة،
ُ
تنههوأ بدرةههة كبي هرا مهها كانههت علي ه هههذه الوييههة تحههت حكههم أس ه ف (المماليههف) .وعههادت
التةديههدات التههى أنة ههها بنةههاح علههى

ينههة الدولههة بمصههادر مهمههة للههد ل ،وهههى مصههادر

اصهة.
مالية كانت مهملة ومىنولة أو غير معروفة ،مما كهان يهإلول لحسهاب المهديرين وال َ ح
ومههل ذلههف فههإن محمههد علههى غيههر ر ٍ
اض علههى هههذه النتههائج ،األمههر الههذ ينسههر اسههتم ارره فههى
ةمل المعلومات التى من ش نها أن تمكن من استكمال نأام المال؛ وفى هذا لهن تهذهب
ةهههوده سههد  .وشهههد شهههر سههبتمبر بلههورا ال طههة الةديههدا والتههى بم ترههاها سههوف تصههل
يرادات الحكومة لى  70مليون قرشا تركيا ،وهو ما يعادل  70مليونا فرنهف .وي يبهدو أن

شههيئا مهها يمكههن أن يعههوأ هههذه ال طههة عنههد الشههروع فههى تننيههذها .وت ههوم هههذه ال طههة علههى
ارع ههة ك ههل الح ههول ال راعي ههة الت ههى أهملهه هها م كه هها لحس ههاب الباش هها؛ و نه ه

الن حين كل الرسوم الباهأة التى أره هم بها مه ف ال هر ،

()1

الباش هها عهههن

علهى أنه اسهتعاد ةه يا مهن

حصههيلة تلههف الرسههوم برههمها لرهرائب الماليههة .وقههام بإلىههاي كههل ايمتيهها ات (الماديههة) التههى
ومِنح ه ههت ه ه ههذه
حأي ه ههت به ه هها األ ارر ه ههى التابع ه ههة للمس ه ههاةد وللمإلسس ه ههات الديني ه ههة األ ه ههر ُ .
ايمتيهها ات لألشه ه اح المتحههالنين م ههل الباش هها ،وا اي كههل اعتب ههار آ ههر مماثههل ل ههذلف ك ههان
يعنههيهم مههن دفههل الرهرائب مهها بشههكل كلههى أو ة ئههى .وثبههت الباشهها رهريبت الع اريههة علههى

أسا

مساحة وانتاةية كل حصة من األرارى ،ووف ا كذلف لنوعية راعتهها .أيرها اتةه

لههى ت نههيض الر هريبة بمعههدل ثابههت ومتسه ٍ
هاو علههى األ اررههى التههى تنههتج محصههوي يسههاو

ال يمة الرريبية ننسها .وبنرل هذه التىيهرات تمكهن فهى النهايهة مهن تبسهي طري هة ةبايهة

للكت ههاب األقب ههاط
الره هريبة الع اري ههة ،وره ه حخ لل ين ههة العام ههة يه هرادات معتبه هرا ،كان ههت تئ ههول ُ

()1

الم صههود بمصههطلحى " "Les Possesseursأو " "les propriétaires des villagesةماعههة

الملت ه مين الههذين لههم يكون هوا سههو منتنعههين بحيهها ا األ اررههى؛ حيههث كانههت الدولههة – مههن الناحيههة النأريههة

وال انوني ههة – ه ههى المالك ههة لرقب ههة األرض .وح ههول نأه هرا النرنس ههيين لنأ ههام اءلته ه ام أوا ههر ال ههرن ال ه ه  18م

ومطلل ال رن 19م فى مصر انأر دراستنال نأام ايلت ام فى فكر الحملهة النرنسهية ،منشهو ار فهىل التهاريخ
الم ارن للشرأ األوس  ،حل ة بحثية ،تحرير بيتر ةران ،ريوف عبا  ،المةله

 [ ،2005ح ح  – ]69 – 45المترةم.
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األعلهى للث افهة ،ال هاهرا

وش ههيو ال ههر ف ههى م ههن اءدارا (المملوكي ههة) الس ههاب ة ،الت ههى ك ههان ع ههدم انتأامه هها وتع ههدها
يهيئان المةال لكثير من اء ت سات.

وتههم اسههتدعاي م ه مور األقههاليم لههى ال ههاهرا؛ لكههى يتل هوا أوامههر وتعليمههات الباشهها،

بش ن ما يةب عليهم ال يام ب

ل فترا غياب  .وقهد تحهدد سهنر ههذا الهو ير لهى الحةها

كت داه؛ وذلف نأ ار لوفائ وا

ص و برت التى تةعل يث فى ايعتماد علي فهى تهدبير

بش ههكل ق ههاطل ف ههى الي ههوم التاس ههل م ههن ه ههذا الش هههر .وت ههرف الباش هها م ههام الحكوم ههة ب ههين ي ههد
األمور .وما ال ابن األكبر براهيم باشا يحكم صعيد مصر.
ال اهرا ،فى  15من شهر أكتو،ر 1813
وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى
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 -131نشرة شهر أكتوبر 1813
موجز – سنر محمد على لى الحةا .
سافر محمد على باشا صبيحة يوم [ 9من هذا الشههر] لهى السهوي

ليها يوم  12ثم أبحر منها لى ينبل.
وكان قد تل ى قبل رحيل

التهى وصهل

ب ار مهما وسا ار ،ينيد ب ن عثمهان المرهاينى

()1

الشههير

واألكثر شةاعة واقداما بين ال ادا الوهابيين ،والمثير للرعب فى الحةها والهيمن ،قهد ُة ِهرَح
ويعت د بصنة عامة أن رر،ة الحظ هذه سوف تساهم ،أكثهر
وتم أسره ،واقتادوه لى ةدهُ .

من كل نةاح آ ر ،فى مد وتوطيد فتوحات محمد على فى اليمن.

ن الكولونيههل ميسههت الم ههيم البريطههانى الههذ كههان م يمهها منههذ عودت ه لههى مصههر،
بصورا دائمة باءسكندرية ،قد ن ل م ر قامته لهى ههذه العاصهمة (ال هاهرا) .وتسهوي حالته
الص ههحية طه هوال األي ههام ،وعل ههى وةه ه الت ري ههب ةمي ههل أعر ههاي ةس ههده ق ههد ُش ه حهلت ،ويب ههدو أن

الباعث الوحيد الذ حدد تىييره لم ر سهكن  ،ههو أمله ورةهايه فهى أن يةهد بال هاهرا منا ها
أكثر عتداي ،ي ن

عن آيم .

وأم ههر محم ههد عل ههى باش هها قب ههل س ههنره به ه ن ك ههل الس ههنن ال ادم ههة م ههن به ه د مص ههابة

بالطاعون أو مشهتب فهى صهابتها به  ،يهتم

رهاعها للحةهر الصهحى؛ و،هدأ العمهل بتننيهذ

هذا اءةراي الصحى منذ مسة عشر يوما سواي فى دمياط أو باءسكندرية.
ال اهرا ،فى  5نوفمبر 1813
وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى

()1

يب ههين الةبرت ههى ب ه ه ن المر ههاينى ق ك ههان وج أ ه ههت الشه هري

غاله ههب ،وأنه ه

هههرج علي ه ه  ،وانر ههم له ههى

الوهابيين ،فكان أعأم أعوانهمق (راةل الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح – )285المترةم.
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 -132نشرة شهر نوفمار 1813
موجز – ط ةديدا لمحمد على رد الوهابيين.
تم ن ل عثمان المراينى مهن ةهدا لهى ال هاهرا ،وبعهد وصهول بث ثهة أيهام توةههوا

ب لى ستانبول فى صحبة قبى كت دا محمد على باشا()1؛ حيهث أراد سهيده (محمهد علهى
باشا) استى ل هذا الحدث كدليل ةديد
ولههي

()2

على النصر والىلبة.

ثمههة أ بههار منيههدا عههن ب ه د العههرب ،وينتههرض ب ه ن محمههد علههى لههن ي ههوم

ببعض التحركات رد الوهابيين ي بعد عيد األرحى ال ادم الهذ سهيتم ايحتنهال به فهى

األيههام األولههى مههن شهههر ديسههمبر ،واذا مهها قههاوم الوهههابيون مشههروع فتوحات ه فإن ه سههيتوة

لمهاةمتهم فى ب دهم.

والتةارا بصورا عامة راكدا؛ ولم تعد تةارا الحبوب تحتنظ بمكانتها فى العمليهات

التةاريهة التاليههة .وصهارت الىه ل المصهرية تُبههاع فههى مالطهة بسههعر مهن نض ،يكههاد يعههادل
ثلثى معدل السعر الساب الذ كان الباشا يتشبث ب .
ال اهرا ،فى  2ديسمبر 1813
وكيل ال نصل وال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى

()1

هههو نةي ههب أفن ههد  ،ويح ههدد الةبرتههى وأينته ه ب ن ه ق قب ههى كت ههدا الباش هها ووكيلهه بب ههاب الدول ههةق ( ارة ههل

الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح – )286المترةم.

()2

كان البرهان األول ينتصار محمد على على الوهابيين متمث فى تمكن من الحصهول علهى قمنهاتيح

مكة والمدينةق التى قام بن لها لى دار السلطنة على يد ابن سماعيل باشا – المترةم.
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 -133رسالة الكولونيل بوتان أحد األصدقاء

()1

بيف ،عدام – ال بض على شري

موجز – مس لة لطي

مك وعائلت ؛

ينت تصبح

بين يد محمد على.

 14ديسمبر 1813
عي

دوكوك

De Caux

وقل بال اهرا حدث سياسى صىير ،ومن دون ٍ
شف سوف يةر الحديث عنه فهى

أور،هها؛ ولمهها كانههت األشههياي فههى هههذه اعونههة تتبههدل تمامهها ،فههإننى أود أن أم هحدف بالتناصههيل
الدقي ة.
كان لطي

بيف

()2

شاب مسهلم ،يتهراوح عمهره مها بهين  22لهى  25سهنة ،تعله به

الباشا كثي ار ،وعهد لي بمهمة السنر بمناتيح مكة والمدينة لى دار السهلطنة ،و ه ل فتهرا
قامت ه بإسههتانبول تههدا ل فههى ع قههات وثي ههة مههل الش صههيات الكبي هرا وبصههنة اصههة مههل

الصدر األعأم وال بودان باشها ،وهمها الش صهيتان اللتهان مهن ةهراي مها كانها يرهمران مهن
شههعور بالعههداوا لههم ُيبههديا حسههن النيههة والم صههد ِقبههل حههاكم مصههر محمههد علههى باشهها .وفههى
النهايههة ُكه ِهرم لطي ه بيههف فههى سههتانبول حههال عودت ه لههى مصههر بحصههول علههى ل ههب باشهها
بطهو ين ،ومنهذ تلههف اللحأهة بههدأوا يلحأهون مهها دا له مههن غهرور وعأمههة ،ويحأهوا أيرهها
تعةل الشديد فى العمل على يادا قوا فرقت الصىيرا (على األكثر كهان تحهت يديه مائتها
مملوف ،ينن عليهم من مرتب وع ئن ل بمها فهيهم مماليهف الباشها ،ولهي

بوسهع أن يةمهل

منهم أكثهر مهن رقهم معهين يتهراوح بهين  400لهى  600مملوكها) .ومهل غلبهة الةههل الشهديد

علههى ةميههل المماليههف ،كههان لطي ه

بيههف معت ههدا بصههورا ي ينيههة فههى التنةههيم وكش ه

الحههظ

على روي التكهنات المست بلية ،وكان يراف فى كثير من األحيان رة ن من المنةمين.

Ministère de la Guerre, Archives administratives, dossier du colonel Boutin
()2

لطيه

()1

بيههفل هههو مملههوف عههارف أفنههد ابههن ليههل باشهها الههذ كههان متوليهها قرههاي مصههر فههى السههنوات

األولى من ال رن التاسل عشر ،وقام عارف أفند بإهداي مملوك (لطي ) لهى محمهد علهى باشها ،وقر،ه

محمههد علههى باشهها ليه وا ههتح به وأحبه ورقههاه فههى المناصهب حتههى ةعله قأن تههار أغاسههىق أ صههاحب
المنتاح الذ يشرف على ةميل العاملين فى ال اح أوده لد محمهد علهى باشها ،وصهارت للطيه

مكانة كبيرا وشهرا فى معية الباشا (راةل الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح  – )287المترةم.
-324 -

بيهف

األول مسلم

()1

واع ر يهود ،

()2

وكان ايثنهان يتكهنهان له بحسهن طالعه ؛ وحهال

عودت من استانبول لم ينوتهما أن يتذرعا بترقيت التى أ براه بها من قبهل سهنره ،ليإلكهد له

على ح ي ة ت ميناتهما؛ وفى النهاية ،ومل مطلل هذا الشهر [ديسمبر] أعلنا ل ب ن الباشا
سوف يموت بالحةا  ،وأن ال در سيحل محل بال اهرا؛ وق أروا ل كهل ههذه التكهنهات علهى
الباشهها الشههاب ،فةمههل حوله أهههل

رههوي مطالعههة النةههوم .واشههتعلت هههذه التنبهإلات فههى أر

بيته وأتباع ه الم لصههين ،وقيههل ،علههى مهها ي ه عم ،ن ه تل ههى مههن البههاب العههالى فرمانهها س هريا
يعههده بباشههوية مصههر ن هههو أمكن ه ايسههتحواذ علههى مههام الحكههم فيههها؛ بيههد أن هههذا ال ه عم

األ يههر مشههكوف في ه تمامهها ،وعلههى األقههل ،فههإن النرمههان لههم ُيعثههر علي ه [بعههد موت ه ونهههب
بيت ]!
وعلههم الك يهها بيههف (الههذ ي ههوم م ههام محمههد علههى باشهها ه ل غيبت ه ) بكههل ذلههف،
[باشهها] .بيههد أن األ يههر رفههض ايسههتةابة لههدعوتين متتههاليتين بالحرههور

فاسههتدعى لطي ه
وحالئه ٍهذ تة ه الك يهها بيههف لههى دعههوا الههديوان ،وت ههرر فههى المةل ه

اسههتدراج لطي ه

[باشهها]

رفهض وقهاوم ،ممها

ننس بعيدا عن مرت العسكرية ذا ما اقترى األمر ذلف .لكن لطي
ٍ
وعندئذ بدأت الحهرب ،وذلهف
تسبب فى شهار الك يا بيف الس ح على النا فى ناحيت .
فههى ليلههة  11أو  ،12ثههم أُغلَِ ههت ،فههى صههباح اليههوم األ يههر ،أبهواب م تله الحههارات علههى
مههدار  15لههى  18سههاعة .وكانههت حصههيلة ال تلههى والةرحههى مههن  60لههى  80رة ه  .ويذ
لطي

امهرأا ،لهى دار ا نهداره الهذ كانهت داره ي ينصهلها

باشا بالهروب ،متنك ار فى

عن سو دار أو دارين .وا تنى لطي
راة من ؛ ولم يعرفوا كي

باشا فى م ب ه

()3

الذ كان من الصعوبة بمكان

السبيل لى ال بض علي  ،وتناوروا فى ذلف ق اربهة اليهومين!

وفههى نهايههة األمههر ،فههى يههوم [ 14ديسههمبر] تههم اءمسههاف ب ه  ،واقتههادوه لههى ال لعههة ،وقطع هوا

رأس دون أن يحاكموه لد ال راا ،وذلف وف ا لعادا هذه الب د .وعانى كهل مهن ا نهداره
والبمباشهى قائههد فرقته العسههكرية مهن المصههير ننسه ؛ وأل هوا بهالمنةم التركههى فهى النيههل .ولههم

يتعههرض الهههدوي العههام السههائد بالمدينههة أل ارههطراب سههو فههى حههداث نهههب عشهرين بيتهها
()1

كشه

الدراوي

الةبرتههى عههن هويههة هههذا الرةههل مورههحا ب نه كههان يهدعى حسههن أفنههد اللبلبههى ،وأنه كههان مههن

ق يد ل لى بيوت األعيان واألكابر مهن النها

معهههم ،ويعههرف باللىههة التركيههة ويةههال

األتهراف وغيهرهم ...ي طنههم ويرهاحكهم ويمه ح

الن هري ين ،فمههن أعطههاه شههيئا أ ههذه ،ومههن لههم يعطه لههم يطلههب من ه

شيئا....ق (الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح – )289المترةم.

()2
()3

لم يذكر بش ن الةبرتى أ معلومات تورح هويت ودوره فى حادثة لطي

باشا – المترةم.

بحسب الةبرتى كان م ب ه أسنل داره ،وكان قد صحب في ستة أش اح من الةوار ومملوف واحد

(راةل الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح – )289المترةم.
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مةههاورا لههدار لطيه

باشهها.

()1

وي عمههون به نهم وةههدوا فههى م به ه  150شههاي وأشههياي أ ههر

اصة على سبيل ت ديمها هدايا.

باشا.

وأرسل الكت دا برسالتين لى اليمن ،وينتأر عما قريب وصول سهيده محمهد علهى
تل ههى الك يهها بيههف ب ه ار رسههميا ينيههد بههال بض علههى ش هري

مكههة هههو وةميههل أف هراد

عائلت ه ؛ وقههد أرسههل لههى ال ههاهرا فههى ح ارسههة عسههكرية ( اصههة)ُ ،ليرحههل مههن ال ههاهرا لههى
ستانبول .والأاهر أن نهايت ستكون م ساوية .واستحوذ محمد على باشا على كل ثروات
الشهري

التههى تصههل لههى  ( 50.000.000مسههين مليونهها) ،وكههان هههذا بمثابههة دفعههة ن ديههة

معتبرا تمده بة ي من نن ات حملة اليمن.
وينأههر لههى الش هري

[غالههب] الم بههوض علي ه علههى أن ه رةههل مم ههوت فههى ةميههل

الب د ،ويعدون أالما مستبدا وقاسيا؛ ذ ن ي يننر من اقتراف أ ةريمهة مهن شه نها أن
تدر علي أمواي.

ولكم التحية والمحبة من ال لب
بوتان
[ملحوأة ةانبية]
انتشر الطاعون أيرا فى المواقل المهمة الرئيسة بب د الشام ،وبصنة اصة فى

دمش  .ووصل فى هذا التوقيت ( 9يناير) لى ال اهرا شري

مكة مل ث ثة من أبنائ ،

()2

وكان تحت الحراسة ،وعما قريب سوف يتم ترحيلهم لى ستانبول.

()1

وف ا للةبرتى كانهت دار لطيه

باشها بسهوي ة العه  ،وأن عسهكر محمهد علهى نهبهوا أكثهر مهن عشهرين

دا ار مهن دور أتباعه  ،يرههاف ليههها بعههض حوانيههت الباعههة (الةبرتههىل المصههدر ننسه  ،ج ،4ح– )289
المترةم.

()2

يشير الةبرتى لى أن الشري

أحرر مع ب

ف أويده الث ثة عبيده (الةبرتهىل المصهدر السهاب ،

ج ،4ح – )313المترةم.
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 -134سان مارسيل إىل معاىل وزير العالقات اخلارجية باإلماراوورية
الفرنسية

موجز – مإلامرا لطي

باشا – ع اب شديد.

اءسكندرية ،فى  20من ديسمبر 1813
(س ِةلت فى  14من شهر أكتو،ر )1814
ُ

السيد المحترم،

يبدو أن مصر واحدا من البلدان األكثهر عررهة للهه ات الثوريهة .فنهى ههذه األيهام
األ يرا ُهِد َدت الب د بواحدا من الحهوادث التهى كهان مهن الممكهن أن يهتم ض عنهها نتهائج
طيهرا للىايههة .وكههان مههن ورايههها شه ح يههدعى لطيه باشهها ،أحههد أبههر المماليههف والههذ
كههان أثي ه ار لههد محمههد علههى باشهها ،وهههو الههذ ُكلِ ه بحمههل منههاتيح المدينههة (المنههورا) لههى
ستانبول ،وقام الباب العالى بمنح ل ب باشا بطو ين ،تعددت غداقات محمد على باشها

علههى لطيه

باشهها ،بيههد أن األ يههر قابههل هههذا العرفههان بههال روج عليه واعه ن ننسه

صههما

لسه ههيدهل فكه ه حهون ح ،ه هها (عسه ههكريا) أراد ب ه ه اعتصه ههاب سه ههلطة واله ههى مصه ههر؛ وكه ههان مشه ههروع

المتآمرين أن يىتالوا أوي الكت دا بيف ثم يعلنوا عن موت محمد على باشا ،وبعدها يةعلوا
لينت ه لطي ه باشهها الههذ ُي لههد ننس ه الطههو الثالههث للباشههوية ،وعهههد لههى المحتههالين مههن
المنةمين ب ن يتولوا أمر اءع ن عن كل هذه التطورات.
وكان الكت دا بيف قد أحاط علما بهذه المإلامرا ،وتهدارف كهل التهداعيات به ن تو حةه

باشهها حيهث كهان ةميههل المتههآمرين مةتمعههين .وكسههر

فهى الحههال مههل قواته لهى بيههت لطيه
بههاب داره بعههد سههاعتين مههن َرْشه ِ بالرصههاح .وقبرهوا علههى لطيه باشهها ،وقطعهوا أرسه ،
وعل وههها أمههام العامههة ،وذلههف بوصههن ائنهها ومتم هردا .وأغرق هوا المههنةم [فههى النيههل] ،وواة ه
العديد من الرباط التابعين للطي

باشا المصير ننس الذ انتهى لي سيدهم؛ وعاد كل

ش ي لى الهدوي والنأام بنرل ه حمة أتباع الكت دا وحسن تننيذ أوامره.

ويبهد أن محمههد علههى باشهها فههى طري ه لهى مصههر؛ حيههث بلىته فههى األيههام السههاب ة
أنباي كل هذه األحداث.
وت ط ههن الي ههوم ال ه هوات العس ههكرية الت ههى بمدين ههة اءس ههكندرية ف ههى الثكن ههات الةدي ههدا.
وما الوا منشىلين ببناي سور المدينة ،سواي ءتمام أو ءنةا حنر ال نادأ المحيطة ب .
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وش ِحنت بعض السنن اءنةلي ية أو التركيهة التهى تعمهل لحسهاب الباشها ،بهالحبوب
ُ
المرسلة لى مالطة أو سبانيا؛ ولكن هذه اءرسالية ليست سو تَت حمة للتةارا ال ديمهة التهى
تسببت فى سائر كبيرا؛ من ةراي بيل الحبوب فى مالطة فى هذه اعونة بسعر من نض

ةدا.

وقهد أد التوقه

النسهبى لعههدو الطهاعون فههى مالطهة لههى طه أ حركههة التةههارا؛

ذ وصلت بالنعل سنينتان من هذه الة يرا ،ةلبت سلعا مهمهة لهى مصهر ،سهواي مهن قبهل
نةلت ار وفرنسا والبندقية أو من ألمانيا.
مل الح ايحترام ....لخ
سان مارسيل
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 -135نشرة شهر ديسمار 1813
باشا واغتيال – أسباب هذه المإلامرا – ال بض على شري

موجز – مإلامرا لطي

مكة؛

ووصول لى ال اهرا.
كان لطي

باشا فى الساب مملوكا ،وشىل وأينة الحاةب ال اح لمحمهد علهى

باشا الذ أرسل فى شهر ديسمبر مهن العهام المارهى لهى سهتانبول ،لين هل لهى السهلطان
مناتيح المدينة [المنورا] ،ومنحه األ يهر رتبهة ول هب الباشهوية بطهو ين .وفهى يهوم  15مهن

هذا الشهر [ديسمبر  ]1813قطعوا رأس بال اهرا؛ وأعلنهت الحكومهة أنه متهورط فهى تهدبير
مهإلامرا تسههتهدف تىييههر النأههام ال ههائم؛ وقيههل ن مشههروع كههان يهههدف لههى غتيههال الكت ههدا

بيف ،وأن ي وم أتباع بتنصيب و ي ار على مصر ،و،ين ال ادا العسكريين كان لطي

باشا

بالنعههل َمه ْهن سههعى لههى ت ه مين ننس ه بح ه ب عسههكر  ،واعههدا الههبعض مههن مرت ه بمههنحهم
مرتبات كبيرا تنوأ كثيه ار مها يتحصهلون مهن محمهد علهى ،وانتشهرت شهائعات م تلنهة حهول

هههذه المهإلامرا الم عومههةل فههالبعض حمههن ب ه ن لطيه

باشهها ُغه ِهرر به عنههد قدام ه علههى هههذه

الم هإلامرا ال طي هرا ،وذلههف بتح هريض وغوايههة مههنةم تنب ه ل ه بالنعههل قبههل سههنره لههى سههتانبول

بترقيت ه لههى رتبههة باشهها ،وأن يمنح ه السههلطان فههى النهايههة باشههوية ال ههاهرا .وثمههة آ ههرون

يريههدون أن يعت ههدوا ب ن ه ُ كِوَد بنرمههان مههن قبههل السههلطان ،يسههمح ل ه بعمههل هههذا اءن ه بل
وأولئف الذين يبحثون عن معرفة النتائج من ل األسباب يميلون لى تبنى اعت اد آ ر،

واليف اعت ادهمل فههم ي ولهون ن محمهد علهى لهم ينأهر بعهين الررهى لهى عهودا عبهده (أ
لطي ه بيههف) مههن سههتانبول حههام نن ه المنصههب الههذ ُمهِهن َح ألويده؛ وكههان لطي ه باشهها
ل قامت بالعاصمة العثمانية قد لت ى م ار ار بش صيات كبيرا مهمة ،تلهف الش صهيات
المعروفههة ب نههها لههن تكههون يومهها مهها علههى صههلة ود وصههداقة مههل باشهها مصههر محمههد علههى،
وبهات هههذا األ يههر فههى حالههة شهديدا مههن الشههف ،وحههين طلههب لطيه

باشهها ابنههة محمههد علههى

لل واج رفض األ ير ،ف ثار ذلف فى نن لطي بيف الىيظ والعداوا ،أن ُينأر لي ب ليهل
مههن ايحتهرام ،ومنههذ ذلههف الحههين باتههت األة هواي باعثههة علههى عههدم الث ههة التههى ةعلههت محمههد
علههى ي ههرر قبههل سههنره للحةهها قتههل محبوب ه ال ههديم (لطي ه ) ،ويرههينون ب ه ن الكت ههدا بيههف

أمكن أ ذ التعليمات فى عداد مها يشهى بمأهاهر الةهرم التهى يمكهن أن تُنسهب لهى لطيه
باشا ،ولهذا لم تحدث هذه الكارثهة سهو فهى ههذه النتهرا؛ ذ ن ع نه بالحةها (عهن ههذه

المهإلامرا) سههيعطي حةههة منط يههة لتههرف مشههروعات األقههل حأهها رههد الوهههابيين ،ويعههود مههن

الحةا

لى مصر.
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ولم يتسبب هذا الحدث فى ثهارا ايرهط ارب فهى مدينهة ال هاهرا ي قلهي ؛ ذلهف أن

الترتيبه ههات العسه ههكرية الته ههى أ ه ههذت وقتهه هها فه ههى اءعه ههداد أأهه ههرت مه ههد ر ه ه امة ال ه هوات

العسههكرية ،وأبانههت لههى أ حههد كههان الةميههل ارههعا لل ههادا الم هر،ين والم لصههين األوفيههاي

لمحمههد علههى باشهها ،فههى حههين لههم يكههن ي رههل لمملوك ه (لطي ه

باشهها) بالكههاد سههو مههائتى

رة ه  ،و،ههدت الأههروف تههدعم اءعت ههاد ب ه ن هههإليي الههذين يعت ههدون ب ه ن لطي ه

باشهها كههان

رحية الح د والبىراي ،ورحية ط ميكافيلية ارةية ،حيكت فهى تهدبير ههذه المهإلامرا

الم عومههة .ف ه ل هههذه الأههروف ،التههى تتابعههت وتوالههت ُقبيههل وقههوع هههذه النتنههة المحههدودا،
ُله ِ
هوحظ أن الكت ههدا بيههف ح هاكم مصههر قههام ب يههارا تش هرينية اصههة للكولونيههل ميسههت ،الم ههيم
البريطههانى ،وهههذا التك هريم لههم يتشههرف ب ه أ قنصههل آ ههر حتههى اليههوم .و،ينمهها كانههت هههذه

األحههداث تةههر وقائعههها فههى مصههر ،كههان محمههد علههى يعاقههب شهري
المريبههة التههى داوم علههى ممارسههتها منههذ ن ه ول ال هوات العثمانيههة

()1

ةههده علههى تصهرفات

الة ي هرا العر،يههة؛ ف ههبض
()2

ننسههها

عليه وأرسههل مههل كههل عائلته لههى ال ههاهرا؛ وأحههل محله شه ح آ ههر مههن العائلههة
ليحكم باسم باشا مصر ومصالح  .وقد أُعلِن عن قرب عودا هذا الو ير لى عاصمت .
اءسكندرية فى  10يناير 1814


فى  13يناير
وصههل شهري

مكههة لههى ال ههاهرا فههى يههوم  9مههن هههذا الشهههر؛ وتههم اسههت بال بصههورا

رحل مههن هنههاف لههى سههتانبول .والمإلكههد أن
طيبههة ةههدا ،لكن ه أقههام بال لعههة ،ويعت ههد أن ه سه ُهي َ
محمد على باشا وةد فى انهة الشهري ثهروات يمكهن أن تىطهى ةه يا مهمها مهن النن هات
التى يتعين أن يبذلها

ل حملت على الحةا .

وكيل ال نصل وال ائم بإدارا أعمال ال نصلية
دروفتى

()1
()2

الم صود هنال قوات ةي
عههين عورهها عن ه ق الش هري

(الشري

محمد على باشا – المترةم.
ارةههحق الههذ بعههد قليههل ،وكنتيةههة لم اوف ه مههن أن يل ههى مصههير سههلن

غالب) ،غافل محمد على وانرم لى الوهابيين على أن ةي

وي ته به لههى مصههر (فههى  22أغسههط

محمد علهى سهوف ي هبض عليه

 )1815ويههتم الههتحنظ عليه فههى دار أحمههد أغهها أ ههى كت ههدا بيههف

(راةل الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح257؛ عبد الرحيم عبد الرحمنل المرةل الساب  ،ح–)303

المترةم.
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تقارير سنة 1814
 -136نشرة شهر مارس 1814
موجز – محمد على بالحةا – مسح أرارى مصر (كشكل من أشكال تسةيل قيا
المساحة) – استحواذ الحكومة على دارا ةميل الملكيات – فرض ررائب باهأة على
الصحناع والحرفيين من أور،ا ل قامة فى مصر.
المواد األولية – دعوا ُ

مها ال محمههد علههى بالحةهها ؛ ويبههدو أن أمههوره هنهاف ي تمرههى علههى مهها يهرام؛ ف ههد
طل ههب م ههدادات عس ههكرية ةدي ههدا س ههوف ي وده هها ليه ه س ههلحداره وحس ههن باش هها قائ ههد ال ه هوات
األلبانيه ههةل ويعه ههانى ةيش ه ه مه ههن المه ههرض الوبه ههائى اله ههذ يتسه ههبب فه ههى مه ههوت الكثي ه هرين ،ن

العثمههانيين يتحملههون بصههعوبة بالىههة ت ه ثيرات الط ه

الحههار الههذ يسههود الة ي هرا العر،يههة.

وكههل شه ي ُينبه عههن أن الباشهها سههوف يىيههب بالحةهها لعههدا شهههور ،و اصههة ذا مهها تح ه
وقوع حوادث صابة بمرض الطاعون بال هاهرا .وبنرهل عمهل الحةهر الصهحى فهإن مينهاي
اءسكندرية ومدينة رشيد ورواحيها قد أ ِ
ُم َنت ،حتى اليوم ،مهن شهر اءصهابة بههذه الكارثهة
المريعة؛ ولكن لما كانت ةرايات الحةر الصحى غير مرعيهة الةانهب فهى تطبي هها سهو
ُ
فيمهها ي ههح السههنن الوافههدا مههن بلههدان مصههابة بالعههدو  ،فههى الوقههت الههذ ي ت رههل في ه

حركة ايتصهال بدا ليهة الهب د فهى مصهر ءةهرايات الحةهر الصهحى ،فإننها لهن نعهرف أن

نطمئن للمد الذ يمكن مع أن يستمر المنا م ئما ينتشار عدو هذا الوباي.

واذا كهان محمهد علههى منشهى تمامها بمهها يواةهه فهى الحةهها  ،يح أنه مهل ذلههف ي

ينسههى أن ُيله حم بتناصههيل مهها يةههر فههى مصههر مههن قبههل حكومته ؛ فوف هها ألوامهره ت ههرر ت ههاذ
ة هراي ي رههى ب يهها األ اررههى ال ابلههة لل ارعههة بمصههر السههنلى ،وألةههل أن تمرههى عمليههة

المسهح بشهكل مهنأم قهاموا أوي بإلىهاي مها ههو سهائد مهن تباينهات فهى وحهدات قيها
وان ههاح مس ههاحة الن ههدان ل ههى  300قص ههبة

()1

النههدان؛

وال ههذ ك ههان تبع هها لل ههب د ونوعي ههة األ ارر ههى

وال راعة على  350قصبة ،وفى بعض األماكن على  400قصبة ،وفى أماكن أ ر بلغ

 450قصبة .وكانت هذه العملية ترمى فى الأاهر لى ةعل الرريبة الع ارية ت وم علهى
أس

ثابتة محددا .وكان هذا التةديد الذ تم ،تحت عم تحسهين ال ارعهة بت ليصهها مهن

()1

وف ا لما ةاي فى وثي ة بمحنأة ديوان ديو (بتاريخ  25محهرم  ،)1814 /1229علهى لسهان قالمعلهم

غالىق كان فدان الهدلتا يبلهغ  333.3قصهبة (مها يعهادل  1000مته ار) ( ارةهل عنهاف لطنهى السهيدل المرةهل
الساب  ،ح – )215المترةم.
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مأههالم المه ف
وعلههى أسهها

()1

أعطههى الحكومههة النرصههة لنحههح الملكيههات ال ائمههة تحههت دارا ن هواحيهم،

اءنتههاج حههددوا التعههويض الههذ يص هرف هههإليي الم ه ف مههن ال ينههة العامههة

والههذ يتناسههب م ههل النههائض ال ههديم م ههن ملكيههاتهم .ن هههذا ال ي هها

والههذ أد

ايسههتثنائى لأل ارر ههى

لههى ةعههل دارا ك ههل الملكيههات بههين يههد الحكوم ههة ،اللهههم فيمهها عههدا األمهه ف

ال اصة بالشهيو والمسهاةد ،قهد تسهبحب فهى حنه واسهتياي ههإليي المه ف ال هاطنين ةمهيعهم
على وة الت ريب بال اهرا.
وهذا اءستياي كهان مهن الممكهن أن ي شهى مهن نتائةه ال طيهرا أ باشها آ هر يح
محمههد علههىل ف ههد عههرف ةيههدا كيه

ي ارعههى ،قبههل كههل شه ي ،مصههالح الن حههين المه ارعين،

وم ههن ث ههم ل ههم يك ههن ثم ههة اعت ارر ههات لعملي ههة المس ههح س ههو م هها ص ههدر ع ههن بع ههض المه ه ف
(الملت مين) الذين تكالبوا فى تةمعات صىيرا ،وكان لهم ةلبة وأحهدثوا رهةة فهى الةهامل

الكبير.

()2

بيد أن مأاهرتهم لم يسنر عنها من نتيةة سو حصلوهم على وعود بتلطي

األمر وت نين  ،وهو ما لم تحرح الحكومة على اءلت ام ب .

واسههتمرت التةههارا تعههانى مههن الر هرائب الباهأههة التههى ُف ِ
ررههت علههى الم هواد ال ههام

المصههدرا مههن مصههر ،وبالمثههل فررهوا ر هرائب علههى البرههائل األ ههر الم ونههة فههى هههذه

الب د؛ ولم يكن األور،يون بعيدين عن التعرض لمثهل ههذه اءهانهات ،ف هد بهات مهن العبهث
أن يلتمس هوا تطبي ه نصههوح اءمتيهها ات (األةنبيههة) ،ومههل كههل ذلههف فههإن ماليههة الباشهها قههد
ب ههدأت تع ههانى م ههن ص ههعوبات ش ههديدا والت ههى تتن ههاقض م ههل مص ههالح الح ي ي ههة .وق ههل ت ههداول

العمه ت األةنبيهة الذهبيهة والنرهية وأصهبحت ةهد نهادرا؛ تلهف العمه ت التهى كانهت تنشه

التداول الن د الدا لى .بيد أن تةارا مصر مل اليمن أمدت الهب د بمصهدر غنهى بهالن ود

التههى ودت الر هر ،انة بال ههاهرا بمبههالغ كبي هرا ،تشههتد حاةت ه ليههها ل ننههاأ علههى مشههاريع

المر،حة .و،لىت تدرا السهيولة المتداولهة مهن المسهكوكات حهدا ةعهل الحكومهة التهى انتابتهها
الم اوف من نروب مصادر مداد الرهر ،انة فةه ا بحاةاتهها مهن العملهة (وقهد تةهاو ت

أر،اح العام المارى سبعة م يين قرشا تركيا) ةعهل الحكومهة تلةه لهى ت هاذ ةهراي شهاذ
ب ه ن ورههعت يههدها ب ههوا ،فههى دي هوان الةمههرف ،علههى كههل الن ههود التههى يتل اههها التةههار مههن

ال ارج.
()1

()3

الم صود هنال ق ةماعة الملت مين ق – المترةم.

()2

الم صود هنال الةامل األ هر ،ولم يد من التناصيل حول ما أحدثوه فى األ هر ومل العلمهاي والن ههاي

()3

يورح الةبرتى بتناصيل مهمة أ مة ندرا المسكوكات المتداولة وارتناع أسهعارها فهى التهداول و اصهة

(انأر الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح –)320المترةم.
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وأيا كان الباشها فهى حاةهة لهى تعهويض سهائره البشهرية فهى صهنوف ةيشه التهى

كان ين دها يوميها فهى حروبه بالحةها  ،ومهمها كهان البهاب العهالى يعله أهميهة كبيهرا علهى
تمكن الباشا من تح ي السيطرا على هذه الب د ،فإن البهاب العهالى ح ي هة يرهل العراقيهل

أمام وصول ال وات العسكرية التى عمل محمد على على تةنيدها مهن الروميللهى وألبانيهال

فالعديد من السنن التى تحمل ةنودا لى مصر قد أةبرتها سنن حر،ية تركية على الن ول
فى أماكن أ ر .
ويرم ههى محم ههد عل ههى باش هها ل ههى نش ههاي ور وص ههناعات ف ههى به ه ده ،تعنيه ه م ههن
ايعتماد على المصهادر ال ارةيهة ،وذلهف بههدف الحصهول علهى المنتةهات التهى ي يمكنه

الته ه ود به هها ف ههى ال ههدا ل ،ف ههام بنش ههر عه ه ن ف ههى مالط ههة يني ههد ب نه ه سيس ههمح بت ههديم ك ههل

المسه ههاعدات الره ههرورية للص ه هحناع والح ه هرفيين ولىيه ههرهم ممه ههن يريه ههدون المة ه ه ي ل سه ههت رار
والتوطن فى مصر لكى يمارسوا بها مهاراتهم الحرفية والتصنيعية.
ورأينهها ه ل شهههر مههار رههابطين نةليه يين قههدما مههن ة يهرا مالطههة ،وهمهها مههن
س ه حى الهندسههة والمدفعيههة؛ وقههد قيههل فههى البدايههة ب نهمهها ةههايا ألةههل الههد ول فههى دمههة

الباشا ،ثم قيل بعد ذلف ب ن أحدهما تعين علي الب اي بال اهرا لبعض الوقهت؛ ليهتعلم اللىهة
العر،ية ،وأن ي وم بعد ذلف برحلة لى دا ل أفري يا؛ ولم يعلم بدقهة عهن ههدف مهمهتهم فهى

هذه الب د ،لكن من المإلكد أن أحدهما ،و اصة الذ كهان م يمها باءسهكندرية ،قهد ورهل

للحكومههة رس ههما هندسه هيا لعم ههل تحص ههينات ةدي ههدا ،بي ههد أن األ يه هرا رفر ههت مطلبه ه ب ي ههارا
الحصون وال ع الموةودا.

اءسكندرية فى  4بريل 1814
وكيل ال نصل ال ائم بإدارا ال نصلية العامة
دروفتى

مل استمرار طلب محمد على وهو بالحةا لم يد من األموال ل نناأ على حروب رد الوهابيين ( ارةهل
الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح ح  –)325 -324 ،322 ،321المترةم.
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موجز – مشاعر النرحة التى أثرت فى سان مارسيل اي بر رت اي العر ة لة الملف
لوي

الثامن عشر – اءحتنال برفل العلم األبيض.

اءسكندرية فى  20من يونيو 1814
السيد المحترم،

وصههلتنا نش هرا مههن قبههل معههالى الكونههت أندريوسههى  ،Andreosiسههنير فرنسهها لههد

الباب العالى ،تحيطنا علما بعودا األسرا المالكة ال ديمة رسميا لى الحكهم ،وارت هاي ة لهة
الملههف لههوي

الثههامن عشههر العههر ؛ وأثههار هههذا ال بههر فينهها ةميعهها مشههاعر النرحههة والبشههر

بعودا فرنسا لى سادتها ال دامى ،واستعادا الهدوي عبر قرار السه م العهام ،وتةهدد اعمهال

فى أن يتح

لنرنسا الر اي فى المست بل بعد أن استبد بها طوي حاكم مىتصب.

()1

وقد ُرِفل العلم األبيض هنا باءسكندرية فى يهوم  16مهن ههذا الشههر ،وذلهف وسه
هتههاف علنههى واط ه أ المههدافل ،مههن ال لعههة ،ومههن السههنن ،ومههن قبههل الحلنههاي ،ومههن ةانههب
ةماعتنا كذلف حتناي بهذا الحدث.
وع ِ َدت
وفى اليوم ننس أ ذنا فى ترتيل نشيد قتو دومق  Te deumبشكل مهيبُ ،

الص ه ا ألةههل ة لههة لههوي

الكبر فى التاريخ.

الثههامن عشههر؛ شههك ار وحمههدا علههى وقههوع مثههل هههذه الح هوادث

مل الح ايحترام،
سان مارسيل

()1

الم صود بالحاكم المىتصب هنال نابوليون بونابرت – المترةم.
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موجز – ركود تةارا مصر وتوريح السبب فى ذلف – بيت فينا لوريا تليتشى البيت
التةار الوحيد الهام فى تةارا مصر؛ وتطلل هذا البيت لى ايستمرار تحت حماية

فرنسا – محمد على يرسل قبل رحيل ةيشا من حوالى  15أل
المماليف فى سنار – الطاعون فى مصر

()1

رةل لى ةدا –

اءسكندرية فى  22من يونيو 1814
(س ِة َل بتاريخ  22من سبتمبر)
ُ

السيد المحترم،

منههذ توقنههت حركههة تصههدير الحبههوب مههن هههذه الههب د لههى مالطههة واسههبانيا وتةههارا
مصر لم تعد م دهرا كما كانت من قبهل ،وتشهتد الحاةهة هنها لهى الن هود التهى ن صهت فهى

التداول؛ فالعم ت األةنبية ،وبصنة اصة ال رو

الكبيهرا باتهت نهادرا ةهدا فهى التهداول،

وحكوم ههة الباش هها ي تةن ههى أر،اح هها مهم ههة م ههن لةوئه هها ل ههى ص هههر س ههبائف العمه ه ت الت ههى

تس ههت دمها ف ههى ص ههناعة ق ههرو

مص ههر .ن ش ههح الن ههود وارتن ههاع أس ههعار الس ههلل األورو،ي ههة

والمنتةات الكولونيالية (سلل المستعمرات) تشكل األسباب الرئيسة وراي ركود هذه التةارا.
ولي

لدينا فى مصر أ مإلسسهة فرنسهية تةاريهة ،والبيهت التةهار الوحيهد الواقهل

هنها تحهت حمايهة فرنسها ههو بيهت فينها لوريها وتليتشهى  ،Fina loria et Tilcheويملهف ههذا

البيههت التةههار أصههوي (ماليههة) مهمههة ،وقههد أةههر  ،منههذ عههامين ت ريبهها ،مههل غرفههة التةههارا
(بمارسههيليا) عمههل ته مين علههى تةارته  ،وهههو اليههوم يرغههب فههى اسههتمرار تةارته مههل فرنسهها،

وذلف من

ل الب اي تحت حماية فرنسا التى ينت رون ب ن قوا هذه الحماية سوف تت ايد

فى أل حكم ة لة الملف لوي

الثامن عشر.

ن محمد على باشا ال اهرا ما ال متىيبها عهن حكومته  ،وذلهف منهذ عهام ت ريبها؛ ذ

يعمههل علههى مطههاردا الوهههابيين؛ ُليعيههد لههى البههاب العههالى مكههة والمدينههة اللتههين كانتهها تحههت
السههيادا العثمانيههة .ويلة ه محمههد علههى لههى اسههت دام األم هوال والحيههل أكثههر مههن اسههت دام
لةيوشه فههى حر ،ه التههى تسههتهدف قصههاي الوهههابيين؛ حتههى يسههمح لألت هراف

الم ههد
()1
()2

()2

بت ديههة الحههج

س ههنويا ل ههد النب ههى (محم ههد) .وم ههل أن الوه ههابيين ق ههد عمه ههم مس ههاندا قبائ ههل عر،ي ههة

ُكِت َب الموة بيد سان مارسيل ننس – المترةم.
الم صود فى السياأل المسلمين المنروين تحت مألة اءمبراطورية العثمانية – المترةم.
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أ ههر  ،والتههى كههان محمههد علههى ي يع هرف سههبي

لههى ةههذبها لصههنة ،يح أن هههذه ال بائههل

ننسههها قههد بههدأت تتمههرد علههى الوهههابيينل ف ههد تمكههن محمههد علههى مههن ايتصههال بههها وتو يههل

الهدايا على شيو ها حتى ةعلها تك

عن كامل تحركاتهها رهده .وي هال بهإن محمهد علهى

باشا يستعد فى هذه األيام للعودا لى مصهر عهن طريه ال صهير .علهى أنه ثمهة عهم به ن

هذه المدينة األ يرا قد وقعت فى هذه األيام فى يد المماليف ،واذا كان ههذا صهحيحا ،فهإن
الباشا قد يتعرض لم اطر كبيرا عند وصول .

ل د ا تنى أثر المماليف تماما فى مصر ،وذلف منذ ح
حلت بهم الكارثة المريعة فى

سنة  .1811ووصلوا فى ت ه هرهم ةنوبا حتى مملكة سنار التى قبروا على ملكها الذ

كههان يحكمههها ،وأصههبحوا نوعهها مهها سههادا علههى هههذه المملكههة ،بيههد أنهههم أرادوا العههودا ،س هواي
أكان السبب فى ذلف راةعا لعدم م ئمة الط

لهم هنهاف أو كهان األمهر متعل ها بهتطلعهم

لى العودا لى السلطة فى مصرل ف د شرعوا فى العودا ،وغادروا سنار ،متةاو ين حدود

مصر ،ب هوا تصهل لهى حهوالى  600رةه مهن قهدامى المماليهف ،لهى ةانهب برهعة آيف
من العبيد السود الذين در،وهم على أسلحتهم ونأامهم.
ابتلِ َيههت فههى العههام المارههى بمههرض الطههاعون؛ لكنههها
وكانههت مدينههة اءسههكندرية قههد ُ
ُب ه ِهرأت ه ههذا الع ههام م ههن تل ههف اعف ههة ،وذل ههف بنر ههل الحة ههر الص ههحى ال ههذ أقامته ه الحكوم ههة

بالمدينة ،استنادا لى نصائح ةميل ال ناصل األور،يين؛ وي ولهون به ن ههذا اءةهراي الةديهد
كان يعدون األتراف (أ المسلمون) رد مبادئ الدين اءس مى ،ولكن يتوقل مل دراكهم
نتائة الطيبهة ،أن يتطلعهوا بصهورا دائمهة لهى قامهة ههذه المإلسسهات الصهحية علهى أسه

أكثر قوا وص بة.

ومههل كههل ذلهف عانههت الههدلتا وال ههاهرا ورشههيد ،هههذا العههام ،مههن شههر هههذه البليههة التههى

ولةت لى مصر من سوريا ،عبر الطري البر وكذا من دمياط .على أن فى هذه األيام

توقنت العدو تماما ت ريبا عن اينتشار فى مصهر ،وفهى أغلهب الأهن سهوف تكهون نهايهة
هذا المرض فى عكا.

()1

مل الح ايحترام ...لخ
سان مارسيل

()1

فى النح  Saint Jeanوالم صود بها ق عكا ق – المترةم.
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موجز – رسال قائمة بالنن ات المعتادا وايستثنائية عن فترا الشهور الستة المارية من
عام  -1814من سلن م دمة لى السيد لوشوفالي دو لينى – م حأات واقتراحات
بش ن موروع وكيل قنصل برشيد.

اءسكندرية ،فى  24من يونيو 1814
(س ِةَل ْت فى  22من سبتمبر)
ُ
السيد المحترم،
ن لههت لههى السههيد شههايول  ،Chayoleوكيلههى المنههوض ،Fondé de pouvoirs

قهوائم المصههروفات ال اصههة بال دمههة (ال نصههلية) المعتههادا وايسههتثنائية عههن الشهههور السههتة
المارههية مههن هههذا العههام .وكانههت ايعت اررههات التههى تواةه عمليههة ن ههل الرسههائل قههد حالههت

دون رسههالى لههى معههاليكم قائمههة النن ههات ال اصههة بالنصههلية األولههى؛

()1

فر ه عههن قائمههة

النن ات ايستثنائية التى لم تتح لى النرصهة كهذلف ءرسهالها سهو فهى النصهلية الثانيهة.
ويع

()2

ذلف فى الح ي ة لى أهمية الحهدث الةلهل الهذ سهيأل فهى الهذاكرا وال هاح بعهودا

التههاج النرنسههى ألس هرا البر،ههون الملكيههة ال ديمههة .ولههم أسههتطل منههل ننسههى فههى هههذه المناسههبة
المهمههة مههن أن أبههذل بعههض النن ههات فههى ت ههديم بعههض الهههدايا للسههلطات الرسههمية؛ وم ارعههاا

هى م حأتههها فههى المسههت بل فيمهها ي ههح
للحالههة الماليههة الراهنههة (لل نصههلية) التههى يتعههين عله ح
مةههال ال دمههة ال نصههلية فههى سههكالة اءسههكندرية ،أدرةههت فههى قهوائم النصههلية الثالثههة ةملههة
المكاف هآت الن دي ههة التههى ت ههم تو يعههها عل ههى سهه ح المدفعيههة وق ههادتهم الههذين أص ههدروا أم ههرهم
بههإط أ  21طل ههة مههدفل فههى لحأههة رفههل العلههم األبههيض ،ومثههل هههذه المصههروفات لههم يههتم
دراةها فى ال وائم األ يرا ال اصة بإسكالة اءسكندرية.
وقهد فهمههت مههن آ هر رسههائل وكيلههى المنهوض

()3

أن مصههاري

ال ههدمات ال نصههلية

األ يرا من عهام  1812وكهذا مها تعله بعهام  ،1813لهم تُس كهدد حتهى ههذه اللحأهة .والحهال
()1

الم صههود بالنصههلية األولههى Le premier trimestreل الشهههور الث ثههة األولههى (ينههاير – فب اريههر –

()2

وتترمن شهور ( بريل – مايو – يونيو) – المترةم.

مار )– المترةم.

()3

الوكيههل المنههوض Fondé de pouroirsل حههد الوأههائ

ال نصههلية التههى كانههت تعهههد لههى شه ح

ُينوض فهى التحهدث باسهم ال نصهلية أمهام الحكومهة فهى كهل مها يتعله به حوال ال دمهة ال نصهلية ومي انيتهها
الماليههة ،وهههو الههذ يتههولى تسههليم األوراأ والسههندات الماليههة لههو ارا ال ارةيههة حتههى تعتمههد األ ي هرا صههرف
المستح ات ال اصة بموأنى ال نصلية – المترةم.
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ننى اقتررت سلنا ررورية ألوفر المبالغ ال مة ألداي ال دمهة بشهكل ةيهد ،ومهن العهدل

تماما تسديد هذه المبالغ .واسمح لننسى ال ول بإن ذا لهم يهوف ذلهف فهى ههذه اعونهة ،فهإن
األمر متروف بين يد معاليكم بالتنرل والتكرم بإصدار أم ار بصرفها.
ووصل لى اءسكندرية فى نهاية شههر ينهاير المارهى السهيد لوشهوفاليي دو لينهى

رونكهور M. Le chevalier de Ligny Roncourt ،قادمهها مههن سهتانبول؛ وقههدمت له

الريافة الواةبهة منهذ مةيئه والهى رحيله المنتأهر ه ل برهعة أيهام لهى مارسهيليا .وحهين

ةاي هذا الرهاب – وههو مهن الرهباط ال هدامى – لهم يكهن مه ودا بهاألموال ال مهة لسهنره؛
هى مه كهده بمهها يحتاة ه مههن النن ههات الرههرورية لسههنره لههى مارسههيليا ،ثههم ن ه
ولههذا يتعههين عله ح
ليطيههب لههى أن أت ههدم لههى معههاليكم راةيهها أن تعةل هوا بتسههديد ذلههف لههوكيلى المنههوض الههذ

يتوفر بين يدي يصال بالمبلغ الذ دفعت من حسابى ال اح للسيد لوشوفاليي دو لينهى

رونكور؛ كى يتيسر علي تىطية نن ات سنره لى مارسيليا.
وكنههت قههد أبلىههت الحكومههة فههى السههاب

بترشههيحى للسههيد تورنههو M. Tourneau

للعمل بوأينة وكيل ال نصل برشيد ،وذلف لتناني فى العمل وحماست فهى ال دمهة ،فره

عههن قيام ه فههى الوقههت ننس ه بههدور الترةمههان فههى هههذه اءسههكالة ،ل ههاي ارتههب سههنو 1600
فرنف ،والهتم

الثالثة

()1

مهن السهيد شهايول أن يسهحب ههذا المبلهغ فهى بهاري

علهى حسهاب النصهلية

من هذا العام.
واذا مهها سههمح لههى معههاليكم أن أعههرض علي ه ب ه ن وكيههل قنصههلية رشههيد ل ه أهميههة

رههعينة ةههدا فههى مةههال ال دمههة ال نصههلية ،فهههل فههى اءمكههان تههوفي ار للنن ههات تحويل ه لههى
مكتب وكالة بسي  ،وتسند مسئوليت لى أحد الرهباط ل هاي ارتهب  2400فرنهف عهن عمله

كوكيههل وكترةمههان؟ وفههى حههال اعتمههاد معههاليكم لهههذا ايقت هراح ايقتصههاد  ،فههإننى الههتم
سههناد العمههل لههى السههيد تورنههو  Tourneauالههذ ل ه

بحسن سلوك بما يةعل يستح الثناي على أ

ب هرا بالوقههاع المحلههى هنهها ،ويتمي ه

قيات الرفيعة.

ويعمل السيد ةاسبار  ،M. Gasparyمنذ حوالى عشر سهنوات ،ترةمانها لوكيهل

ال نص ههل باءس ههكندرية؛ وس ههلوك ال ههويم وحماس ههت ف ههى أداي ال دم ههة تةع ن ههى ال ههتم

م ههن

معاليكم ترقيت بتعيين فى وأينة ترةمان أول بإسكال اءسكندرية ،وذلهف فهى حهال مها ذا

()1

وتترمن شهور (يوليو – أغسط

– سبتمبر) – المترةم.
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ُعِي َن السيد فونتون  M. Fontonفى وأينة أ ر  ،والذ يحمل فى هذا الوقت هذا الل ب
(أ ترةمان أول).
مل الح ايحترام ...لخ
سان مارسيل
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 – 140دروفىت إىل الوزير
موجز – عمليات عسكرية ةديدا رد الوهابيين – تمرد قبائل عر،ية وبعض المماليف –
و صول أةناد المتطوعين من م دونيا وألبانيا – التةارا – تناقح عدو الطاعون

واءةرايات الصحية.

اءسكندرية ،فى  7يوليو 1814
(س ِةَلت فى  14أكتو،ر)
ُ
السيد المحترم،
منههذ كتههابتى للنش هرا األ ي هرا التههى تش هرفت بإرسههالها لههى معههاليكم ،بتههاريخ  4مههن

بريل ،لم يحدث ش ي ذ بال ،اللهم فيما يتعل بسريان شاعة غامرة ةدا ،راةت بين
النا  ،والتى لى اليوم لم نعرف بعد ب ار مإلكدا بش نها ،وتدور حهول أههور قهوات غنيهرا
للوه هابيين فههى ن هواحى قننههده،

()1

و ارةههت اءشههاعة كههذلف حههول اء ناقههات (العسههكرية) التههى

ويسههمح هههذا
عانتههها ق هوات محمههد علههى المكلنههة مههن قبل ه بالههدفاع عههن ذلههف الموقههل الهههامَ .
بايعت اد ،ولو ة ئيا على األقل ،ب ن هذه األحداث لها صلة بنشر بر األمر الذ ُو ِكة

محمد على باشا لى حسن باشا ،قائد فرقة األلبان ،بالتوة لي بةي

يشكل من كل مها

تب ى بين يدي من ةنود مةهه ين للحهرب .وقهد رحهل حسهن باشها بالنعهل لهى السهوي

يههوم  15مههن الشهههر المارههى ،يتبع ه أل ه

فهى

مههن المشههاال ويعت ههد ب ن ه سههيتولى قيههادا هههذه

الحملههة ،وأن بلوغه ةههدا سههوف يههإلذن برحيههل محمههد علههى وعودته لههى ال ههاهرا .والواقههل ن
هذه الويية

()2

فى حاةة لى وةود هذا الرةهل (أ محمهد علهى)ل فابنه بهراهيم باشها حهاكم

الصهعيد حههين ات ههذ ةهرايات شههديدا ال سههوا أثههار عليه حنه قبائههل البههدو الههذين سههرعان مهها
قاموا بإحت ل أطراف األقاليم العليا (بالصعيد) ،ثم أعلنوا تمردهم علي حتى ل د ارهطروه
لههى مىههادرا م هره ب سههيوط ،حيههث وةههد ننس ه غيههر آمههن هنههاف .وفههى أع ههاب هههذه الحركههة

تحرك ههت فرق ههة مملوكي ههة م تر ،ههة م ههن الشه ه ل األول؛ األم ههر ال ههذ دفعه ه ل ههى توةيه ه قه هوات
()1

كتبههها دروفتههى فههى ت ري هره  Tinfehوذلههف بحسههب ن طه ل سههم ،وصههحتها ققننههداق وهههى قريههة مههن قههر

غامد ال ناد الواقعة فى تهام  .وكانت مرك الم اومة الوهابية فى الةنوب ،ويقت قوات محمد على فيهها
ناقا كبي ار( ،راةل الةبرتىل المصدر الساب  ،ج ،4ح ح 333 – 332؛ عبهد الهرحيم عبهد الهرحمنل

المرةل الساب  ،ح ح  – )304 -303المترةم.

()2

ةايت فى النح  Royaumeبمعنى ق مملكة ق ،والصحيح ق ويية ق – المترةم.
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لمحار،ههة هههإليي العصههاا ،بيههد أنه اعتمههد كثيه ار علههى أسههلوب الههد ول معهههم فههى مناورههات،
والتى شرع فيها بالنعل ،وفر عن ذلف فإن فيران النيل ال ادم سيرل نهايهة لتحركهات

الن هري ين ،وسههيكون مههن السهههولة بمكههان علههى ق هوات الباشهها أن تواصههل دعمههها مههن ه ل
أ
الم َسهحهلحة ،وأن تسههتحوذ علههى كههل الن ههاط المهمههة علههى رههناف النيههل ،ثههم علههى مهها
اله وار ُ
بدا ل ال ر بعد ذلف.
وأرسل محمد على لى م تل

أقاليم اءمبراطورية العثمانية بطلب متطوعين مهن

األةنههاد ل ههاي دفههل مبههالغ كبيهرا ،ومنههذ أر،عههين يومهها وكههل السههنن الوافههدا مههن م ههدونيا وألبانيهها
تحم ههل عل ههى متنه هها ةن ههودا .وريثم هها يتح ه ه ه ههذا األم ههر ك ههام  ،ف ههإنهم يواص ههلوا اس ههتكمال

تحص ههينات ه ههذه المدين ههة (اءس ههكندرية) ،ويك ههاد بن ههاي الس ههور يش ههرف عل ههى اءنته ههاي ،وه ههم

يتههابعون الههة األن ههاض المت لنههة عههن عمليههة حنههر ال نههدأ ،وبال ههدر ننسه يولههون اهتمامهها
بتدعيم المنحدرات حول السور .وقد كلنت هذه التحصهينات بالنعهل الكثيهر ،ولسهوف تكبهده

الم ي ههد م ههن النن ههات ،وم ههل ك ههل ذل ههف ف ههإن مدين ههة اءس ههكندرية ي تش ههتمل س ههو عل ههى ه ههذه
التحصينات غير المتناسه ة فهى بنائهها ،وليسهت قويهة بدرةهة كافيهة يسهت دامها فهى الهدفاع

عههن المدينههة .وعلههى الههرغم مههن أن م هوانئ يطاليهها ،منههذ برههعة أشهههر ،وهههى منتوحههة أمههام
تعان بعد من أ ت لب مو ٍ
تةارا ب د الشرأ وتةارا مصر التى لم ٍ
ات؛ يح أن تةارتها مل
اليمن باتت محدودا ،ومرد ذلف لى ن هح السهنن التهى بعهد أن كانهت تسهت دم فهى التةهارا

صارت مس را لن ل الةنود والمإلن وعتاد الحروب .وعلى نحو دائم تعانى تةارا التصدير

مههن فههرض الرهرائب الباهأههة التههى أث لههت ال ههائمين عليههها .ومههل ذلههف يه ملون (أ حكومههة
محمد على) أن تإلد الثورات التى طرأت بشكل مناةئ على الشهئون السياسهية فهى أور،ها

– لى تح

اي دههار لنهرع مهن دارات ماليهة ههذا البلهد ،وان تح ه ذلهف فهإن محمهد علهى

سههوف ُيعههاود اسههت دام المبههادئ التههى تسههاير مصههالح الح ي ههة ،وبالمثههل فههى الوقههت الههذ
يح ههتنظ فيه ه بع ق ههات ةي ههدا م ههل الب ههاب الع ههالى نة ههده يح ههتنظ بع ق ههات أ ههر م ههل ال ههدول
الم تلنة.
واذا كان الطاعون ما ي ال محل شكو النا

ي حظ توق

فى كل مهن رشهيد ودميهاط ،ي أنه

انتشاره ت ريبا فى ال اهرا ،فيما ان طعت عدواه من اءسكندرية ،وذلف بنرهل

تطبيه الحةههر الصههحى الههذ كههان بعههض ال ناصههل بحه وراي الههدفل بحكومههة محمههد علههى
لههى ت ههاذ قهرار التصههد لكههل المعوقههات التههى تعههرض الحةههر الصههحى .بيههد أن ال ناصههل

المولههوعين بالمصههالح المركانتيليههة (التةاريههة) وتوأينههها فههى صههالح ب دهههم ،ي شههون فههى
حال عودا الباشا لى ال هاهرا ،أن يهتم غهراإله بالمتحصه ت الره مة والهائلهة مهن األمهوال
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التى ةمعوها ل (
يك

عن تحصيلها.

ل فترا غياب بالحةها ) فه يننهر س ٍ
هاعتئذ مهن قبولهها ،كمها أنه قهد ي

ويشرفنى أن أكون ...لخ
دروفتى

-342 -

 -141الوزير إىل السيد روسل القنصل العام باإلسكندرية
روسل (ال نصل العام فى بط ار ) قنص عاما باءسكندرية.
موجز – تعيين السيد ك
باري  ،فى  25من سبتمبر 1814
يس هرنى ،سههيد رو كسههل ،أن أع هرفكم ب ه ن ة لههة الملههف تنهها ل وتنرههل ب ه مر تعييههنكم
قنص ه عامهها علههى اءسههكندرية .وكههم سههيةعلكم هههذا التكلي ه تشههعرون بكههل ت كيههد ب هميههة
شهههادا ث ههة ة لته فههيكم ،وانهها علههى ي ههين به ن ةميههل ةهههودكم السههاب ة ح
المشهرفة قههد ةعلههتكم

ةديرين بذلف.

ن السههيد بوكنيههل  ،M. Pouquevilleاألكبههر سههنا ،سههوف ي لنكههم فههى الوأينههة

التى أ ِ
ُسن َدت ليكم ال يام بها حتى هذا اليوم .ومنذ اللحأة التى سيصل فيها السيد بوكنيل
ل ههى بطه ه ار ( )1يتع ههين عل ههيكم التنر ههل به ه ن تر ههعوا ب ههين يديه ه بي ههان حص ههر لس ههة ت
الم ارسه ت واألوراأ ال اصههة بنتهرا قنصههليتكم؛ وأن ته ودوه بكههل التعليمهات التههى قههد يكههون

فههى حاةههة ليههها .فيمهها بعههد ،ويمكههنكم بعههد ذلههف

بههاره ،دون تناصههيل ،بمكههانكم الههوأينى

الةديد.
وتةههدون طههى هههذه الرسههالة ،مههل اقت ارحههاتكم ،التعليمههات الةديههدا التههى سههيتعين أن
ينتأم استنادا ليها دارتكم لل نصلية [باءسكندرية].
ولتتنرلوا ،أيها السيد ،ب بول ....لخ
[ و ير ال ارةية ]

()1

بط ار

Patrasل مدينة يونانية تطل على ساحل البحهر األيهونى ،وكهان لهها دور نشه ةهدا فهى تةهارا

التصدير فى عالم البحر المتوس (راةلل  –)Dict. Hachette, Encyclopédique, p. 1402المترةم.
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 -142الوزير إىل دروفىت
موجز – استدعاي دروفتى
باري  ،فى  24سبتمبر 1814
روسههل
يش هرفنى أن أعلمكههم ،سههيد دروفتههى ،ب ه ن ة لت ه قرههى ب ه مر تعيههين السههيد ك

قنص عاما باءسكندرية ،وهو الذ كان يعمهل فهى السهاب قنصه فهى بطه ار

.Patras

ولسههوف تسههتمرون فههى دارا ال نصههلية العامههة لمص ههر حتههى وصههول لينههتكم هههذا وال ههذ

يتع ههين عل ههيكم ،وف هها للترتيب ههات المتبع ههة ف ههى قه هوانين ال نص ههلية ،أن تر ههعوا ب ههين يديه ه ك ههل
سة ت المراس ت واألوراأ ال اصة بنترا قنصليتكم .ومن ةانب آ ر يتعين أن ت ودون

بكههل التعليمههات التههى ب هرتكم بشههئون مصههر قههد مكن هتكم مههن اكتسههابها ،وبعههد ذلههف يمكههنكم
التوة لى باري  ،حيث س بادر سريعا ب ن أرل تحت نأهر ة لته األل هاب التهى يمكهن
أن تنالوها من قبل حسانات ة لت وذلف وف ا لما اسديتموه من دمات.
ولتتنرلوا ،أيها السيد ،ب بول ....لخ
[ و ير ال ارةية ]
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 – 143دروفىت إىل وزير اخلارجية
موجز – شكوف حول األ بار المتعل ة بما يةر بالة يرا العر،ية.
اءسكندرية ،فى  10ديسمبر 1815
السيد المحترم،
هى بتهاريخ  15أكتهو،ر والتهى ُتل ِ منهى
تل يت النشرا التهى شهرفنى معهاليكم بكتابتهها ل ح
بإتباع ما ترمنتها من تعليمات.
ل ههم يح ههدث ف ههى مص ههر شه ه ي يس ههتح اءهتم ههام بتس ههةيل وك ههذلف أير هها وان ك ههان
بصههورا أقههل فيمهها يتعله بمةريههات األحههداث فههى الحةهها والتههى بههدت أنههها ةههديرا بعررههها

على معاليكم.

يةههر بال ههاهرا عم ههل الترتيبههات ال م ههة يس ههت بال محم ههد علههى باش هها ال ههذ أله هوا

ينتأههرون مةيئ ه علههى الههدوام .وثمههة تصههورات م تلنههة حههول ح ي ههة أورههاع فههى الة ي هرا
العر،يههة .فههالبعض يه عم ب ه ن محمههد علههى تصههالح مههل الوهههابيين وال بائههل الحةا يههة التابعههة

لهم ،والبعض اع هر يإلكهد ب نه عهاد مهن هنهاف دون أن يح ه نتيةهة ذات بهال ،وأنه تهرف

قواته المعسهكرا فههى مكهة والطهائ

والمدينههة وههى فهى حالههة حرةهة للىايهة .والواقههل ننها منههذ

برعة شهور لم يصلنا ب ار يةابيا بش نها ،وكل ما يمكهن قوله ن ههذه الحملهة السياسهية
العسكرية قد أ ِ
ُعحدت بطري ة م رية.
ويشرفنى أن أكون ....لخ
دروفتى
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تقارير سنة 1815
 -144دروفىت إىل أمري دو بنفان
موجز – شعور باءرتياح والررى ءستعادا أسرا البو،ون عر فرنسا – رةاي فى نيل
عط

واحسان أمير دو بننان.

اءسكندرية ،فى  14من يناير 1815
(س ِةلت فى  22من بريل)
ُ

السيد المحترم،

لههم أتشههرف بتل ههى منشههوركم الصههادر بتههاريخ  15مههن شهههر مههايو سههو فههى مةههر
له به ن

على بإ بهار مهن
شهر ديسمبر المارى فحسب .ذلف المنشور الذ تنرلتم ح
ة لهة الملهف قهد عحيهنكم فههى منصهب و يهر ة لته وسههكرتير الدولهة للشهئون ال ارةيهة .وقههد
ةههاي هههذا الترشههيح مرتبطهها باألحههداث الكبههر التههى تم ههض عنههها اسههتعادا أس هرا البور،ههون
األوغس ههطية ع ههر فرنس هها ،ويتع ههين أن ي ههإلد ه ههذا الح ههدث (الةل ههل) ل ههى اس ههتعادا النأ ههام

والس م فى أور،ا .وقد أثارت فينا هذه التطورات شعو ار بالررى وايرتياح العام .وكهم ههى
سه ههعادتى غه ههامرا بترشه ههيحكم لهه ههذا المنصه ههب اله ههو ار  ،وأعه ههرب لكه ههم عه ههن ه ههالح وفه ههائى
وا

صههى لكههم ،ولههن أنسههى أبههدا روح التسههامح الههذ كنههتم تتنرههلون بمعههاملتى بههها ه ل

دارتكم الساب ة ،على أن يإلسننى كثي ار أن تىل أمامى أبواب ال دمة التى كانهت منتوحهة

هى بنأهرا
له
هى تحههت رعايته  .ومههل ذلههف اسههمح لننسههى به ن أتةاسههر بههالتطلل لههى يتنرههل عله ح
ك
عط ورف من قبل معالي والذ يشرفنى أن ح
أكن ل كل ت دير واحترام.

دروفتى
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 -145دروفىت إىل أمري دو بنفان
موجز – حول موروع حماية فرنسا ال اصرا على رعاياها النرنسيين – طلب استثناي
وحيد اح بحماية بيت فوا.

اءسكندرية ،فى  14من يناير 1815
(س ِةَلت فى  22من بريل)
ُ

السيد المحترم،

هى بتههاريخ  17مههن يونيههو  1814قههد
ن النش هرا التههى ش هرفنى معههاليكم بإرسههالها له ح
هى .ولهم ات هذ ةهرايات تننيهذ أوامهر معهاليكم سهو مهن برهعة أيهام
ت ر طوي وصولها ل ح
قليلههة ،تلههف األوامههر التههى ت رههى ب صههر حمايههة فرنسهها علههى رعاياههها النرنسههيين .ن كههل

األةانب الذين كانوا يتمتعهون حتهى ههذه النتهرا برعايتنها يرةهون ويلحهون فهى طلهب التمها
حنههظ امتي هها ات الحمايههة النرنس ههية له ههم ،وذلههف عل ههى األق ههل حتههى فتههرا م ههإلتمر فيينهها

Le

 Congrès de Viennaالذ حدد بشكل وارهح المصهير السياسهى لهب دهم؛ وقهد أبلىهتهم
أن لي من ص حياتى أن أمدهم بتناصيل مها حهول ههذه المسه لة .ومهل ذلهف بهدا لهى أنه
ك
م ههن ب ههين ه ههإليي المتوس ههلين ف ههى طل ههب حماي ههة فرنس هها ،والم يم ههين ف ههى ه ههذه اءس ههكالة (أ
اءسكندرية) بيت تةارا تهابل لكهل مهن فهوا  Fuaولوريها  Loriaوتيلكها  ،Tilkaأولئهف الهذين

من أصول توسكانية و،ندقية .ويبدو أن هذا البيت التةار ةدير باسهتثنائ بصهورا مإلقتهة
مههن المههادا المنصههوح عليههها فههى الن هرا األ ي هرا مههن منشههور معههاليكمل ف ههد قهحدم لههى هههإليي

التةار (الث ثة) فى هذا الوقت طابا صاد ار عن غرفة التةارا بمارسيليا ،بتاريخ  23من

أغسهط

 ،1811حيههث ثبههت فههى هههذا التههاريخ أنههم ته ودوا بر صههة ته مين علههى تةههارتهم،

والمحددا ب رار صادر فى  4ميسيدور لسنة،11

()1

وأعلنوا رسميا ب نهم يرغبون فى اءفادا

من الم ايا التى تحنأها لهم المادا رقم  17من معاهدا الس م المبرمة فى باري

فى 30

عليه ه ال ه هوانين الت ههى تله ه م األةان ههب ال ههذين يري ههدون ايس ههتمرار ف ههى التمت ههل ب ههنن

الح ههوأ

من مايو لسنة  ،1814وأنهم على اسهتعداد لت هديم كهل اءةهرايات الرسهمية وف ها لمها تهنح
وايمتيا ات التى للرعايا النرنسيين .وفى طار هذا التبرير الم نل سيكون من المنيد لألمة

النرنسية ولتةارتهها أن تطبهل ع قتهها مهل ههإليي التةهار الهذين يملكهون ريو
()1

أمهوال كبيهرا

الم صه ههود بشه هههر ميسه ههيدور Messidorل الشه هههر العاشه ههر مه ههن الت ه ههويم الثه ههور الةمهه ههور والمعه ههادل

( 20/19يونيو لى  20/19يوليو) لسنة ( 11المعادلة لسنة  –)1802المترةم.
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ويتمتعون بسمعة طيبة ،وعلي ف د سهمحت لننسهى أن أرفهل لهى معهاليكم التماسهات ورةهاي

السادا فوا ولوريا وتيلكها بشه ن مصهير أورهاعهم راةيها مهن سهيادتكم التنرهل بإبهداي اله أر
والحكم فى أمرهم.
ويشرفنى أن أكون ....لخ
دروفتى
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 -146دروفىت إىل الوزير
موجز – انتصار ةديد لمحمد على على الوهابيين
اءسكندرية ،فى  28من فبراير 1815
(س ِةلت فى  16من أغسط )
ُ

السيد المحترم،

على مدار الشهور المارية لم يصلنا سو شاعات غامرة حول ما يةر مهن

أحههداث فههى الحةهها  ،وأ يه ار تل ينهها نشهرا رسههمية تنيههد بإنتصههار العثمههانيين علههى الوهههابيين.

لى محمد علهى باشها بننسه تناصهيل ههذا اءنتصهار ،ويسهرنى أن أن هل لهى معهاليكم
ون ل ح
لى فى هذا الموروع بتاريخ  19من يناير.
نس ة من ال طاب الذ كتب ح
ويشرفنى أن أكون ....لخ
دروفتى
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 -147ترمجة تقرير تركى ،كتبه حممد على نفسه [ إىل دروفىت ]
حول إنتصار العثمانيني على الوهابيني

موجز – محمد على يحكى بننس لى دروفتى أ بار اءنتصار الكبير الذ أحر ه على
الوهابيين فى تر – ،محمد على يعلن عن عودت الوشيكة.
حرهرا الشهههير صههاحب النطنههة والصههدي الم لههح بم ترههى رادتنهها ع ههدنا العه م
على المرى ،فى ههذا العهام السهعيد ،علهى ناحيهة قطر،ه ق

()1

المكهان الهذ شههد قطهل دابهر

العصههاا ،وكنهها ننتأههر وصههول الة ه ي األكبههر مههن س ه ح فرسههاننا لههى مكههة ،وبعههد أن قمنهها
بحشد كميات كبيهرا مهن المهإلن بمعسهكرنا فهى قالكه

ق

()2

انطل نها مهل كهل ال يحالهة ،ومها ن

وصلنا لى المكان المذكور ،حتى علمنها أن فيصهل بهن سهعود وابهن شهعبان Ibn seqbân

وابهن رحمهان  Ibn Rehmânوابهن قطهان  Ibn Khattânيعملهون علهى حشهد كهل العصهاا
فههى ناحيههة ق طر،ههة ق حتههى بلىههت قههوتهم ةميعهها (قههادا كبههار وصههىار وآ هرين مههن ال ههادا

المتميه ين العصههاا) ق اربههة  40أل ه

رةه  .ومعهههم مههدفل واحههد ف ه  ،وكههانوا معسههكرين فههى

مكان ي ل على مسافة  12مي من قالك

ق .وت دمنا ليهم فى صبيحة اليوم التالى علهى

مسههافة ث ثههة ف ارسههخ .وكنهها قههد أرسههلنا كبيههر المرش هدين العههاملين معنهها لههى ةانههب بعههض
ال يالة البهدو لكهى يحهددوا لنها معسهكر األعهداي ،وليإلكهدوا لنها أنههم لهم يىهادروا ذلهف المكهان

بعد .وهاةمت فرقة من س ح النرسان أولئف األعداي المتحصنين له

الواقعة على سهل مةاور للةبال ،وهنهاف تمكنها مهن قطهل أر

الصه ور العاليهة

عشهرين رةه مهنهم ،وبعهد

الأهيرا قامت قوا ال يالة ننسها بهةهومين ،حصهدت فيهمها علهى مها ي هرب مهن  160أرسها

م طوعة.
وأثنههاي الليههل اسههتعد س ه ح المشههاا الم ه ود بث ثههة مههدافل ،وعنههد انبثههاأ فةههر هههذا
اليوم ،قام س ح المشاا بشن هةوم شامل على هإليي ال وارج من ةانب الةبهل ،كمها قهام

س حا ال يحالة والمدفعية بهةوم آ ر على منط ة السهل (أسنل الةبال) ،ولم يبد األعهداي
أ م اومة لهذا الهةوم الباسل .ل د كانت ةيوشنا أشب بالسيول المنهمرا ،ذ أمكنها بلهوغ

معسكر األعداي سريعا ،وأوقعت فيهم مذبحة كبيرا .ولم يتمكن المنه مون من ن هاذ شه ي
من أمتعتهم ،وطلبوا النرار كالةراد نحو ةبال الحةا التى تبعثروا فيها .وسارعت يالتنا
لى مطاردتهم على مدار ساعة ونص
()1
()2

الساعة ،بيد أنها لم تلح بهم كما كهان م مولنها،

طر،ةل قرية من قر الع بمنط ة مارا المدينة – المترةم.
الك

وتكتب أحيانا ق الك ه قل ناحية بين الطائ

وطر،ة – المترةم.
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وذل ههف بس ههبب وع ههورا الةب ههال ،فع ههادت دونه ههم .وغنمن هها م ههنهم  500يم ههة و  5000ةمه ه

وحصان ،وكل أمتعتهم التى س طت ةميعهها بهين يهد قهوا ةيشهنا المسهلم .ولمها عهدنا مهن

س ههاحة المعرك ههة ،وفرغن هها م ههن ع ههداد ك ههل شه ه ي ر ههرور لمواص ههلة الس ههير له ه

ه ههإليي

ال هوارج ،أرسههلنا أوي لههى سه ح النرسههان والة حمالههة ،ثههم لههى سههعادا حسههن باشهها لي ههرج فههى
مطههاردتهم بكههل الةههي  ،فههى يههوم  5مههن الشهههر الحههالى ،شهههر صههنر ال يههر ،فههى اليههوم
الموافه ليهوم الث ثههاي .وأرسهلنا قهوا فرقههة حسهن باشها لههى قطر،هةق التهى لههم ي تهل فيهها معأههم

أولئههف الههذين كههانوا قههد فههروا مههن قبههل لههى الةبههال فحسههب ،وانمهها كههذلف أرسههل لينهها ال بيلههة
كاملههة .ومهها ن رتبنهها األورههاع فههى هههذه الههب د حتههى مرههينا لههى بيشه

()1

 Pichéو،لههدان

أ ر ت ل على مسيرا مسة أيام من هنا على الحدود المتا مة للعصاا ال وارج.

وقد كتبنا هذه الرسالة ءحاطتف علما بهذه األ بار ،وحين تصهلف الرسهالة ،نرةهو
أن ي تنسنا فى الدعاي فى صلواتف.
فى  5من شهر صنر من سنة  1230من الهةرا
بعد التح

()2

ق صدي نا الرفي  ،نريد أن نعلمف ب ننا ع دنا الع م على العودا لى مصهر ،وذلهف
بإح ل الس م فى ر،وع هذه الب اع.

وقههام الموقههل أدنههاه ،السههكرتير المتههرةم للىههات الش هرقية بههو ارا الشههئون ال ارةيههة،
بترةمة هذا النح التركى.
باري

فى  23من أغسط

1815

كينر Kieffer

()1

بيش ل مدينة فى منط ة العسير تعد منتاح غه و الهيمن مهن ةههة الشهمال الشهرقى ( .ارةهل عبهد الهرحيم

()2

المواف  27يناير 1815م – المترةم.

عبد الرحمنل المصدر الساب  ،ج  –)307المترةم.
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