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متهيد

الدولة أركان دعم

تفكري تطور يف عميق أثر و١٨٠٧ ١٨٠٥ عامي بني وقعت التي العديدة لألزمات كان
التجربة بدور تسميتها عىل اصطلحنا التي الفرتة هذه وتعترب السيايس، باشا عيل محمد
الصعوبات بتذليله عيل محمد ألن ال الكبري، العاهل هذا حياة يف املراحل أحسم من واالختبار
وال بباشويته، يحتفظ أن بوسعه الذي الرجل أنه أثبت قد الناشئة بواليته أحاطت التي
واليته، يف يستقر وأن يبقى أن قدرته عىل دليًال نهض قد بسالم املرحلة لهذه اجتيازه ألن
األزمات، هذه من تولدت قد أنه هو هذين، عن أهميته يف يقل ال كذلك آخر لسبب ولكن
صار الذي وبالنمط واملحددة: الكاملة صورته يف السيايس برنامجه رسمت التي العنارص
أركان ودعم الحكم استقرار أجل من العمُل كان والذي ذلك، بعد لتحقيقه ا جادٍّ يسعى
الفتية الدولة بناء يف األساس حجر وبمثابة أهدافه، أوَل و١٨١١ ١٨٠٧ عاَمي بني الوالية

شادها. التي
مالبساتها هذه، واالختبار التجربة ِسِني يف وقعت التي األزمات من أزمة لكل كان فقد
عند غريها بدت بينما مزمنة، أدواء األزمات هذه بعض مبعث وكان بها، الخاص وطابعها
واستقصاءً عللها يف تفكريًا جميعها اقتضت ولكنها عابرة، طارئة أحداث وكأنها وقوعها
األزمات هذه فبرصت ونتائجها، عواقبها من وتحرًزا معالجتها طرائق يف وتدبًرا ألسبابها،
التي األخطاء ودرء الوالية، كيان عىل باملحافظة جوهرها يف تتصل كثرية، بمسائل الباشا
اآلخر بعضها مبعث كان ثم داخليٍّا، األخطار هذه من طائفة مبعث كان ولقد تهددتها.



الثالث) (الجزء ١٨٠١–١٨١١م عرش التاسع القرن مطلع يف مرص

املماليك البكوات ومناصبة وعصيانهم، الجند تمرُّد الداخلية األخطار طراز فمن خارجيٍّا،
كل واغتنامه الوالية، من إلخراجه العايل الباب مسعى الخارجية تلك طراز ومن إياه، العداء
إنجلرتة ناحية من يأتيها أجنبي لغزو البالد تعرُّض ثم الغاية، هذه لبلوغ سانحة فرصة
مرص، احتالل لها سبق التي الدولة وهي فرنسا ناحية من يأتيها أو — فعًال حدث كما —

أخرى. مرة باحتاللها نفسه يمني اإلمرباطور عاهلها فتئ ما والتي
إليه حاجته يوًما تنقطع ولم املال، إىل واالختبار التجربة ِسني يف الباشا وافتقر
املال إىل الحاجة كانت ولقد األخطار، هذه كل وباشويته نفسه عن به ليدرأ أثنائها، يف
عىل التغلب يف حاسم عامل لديه املال توفر أن عىل التجربة ودلت ومستحكمة، مزمنة أزمة
البكوات، لنضال هم يسريِّ الذين الجند مرتبات يدفع فباملال الحكم، اكتنفت التي الصعوبات
للنظر إما مرص، إىل املوفدين ومندوبيه العايل يسرتيضالباب وباملال األجنبي، الغزو لدفع أو
يف وقع كما — باشويته من لنقله أو — ١٨٠٥ عام يف حدث كما — الحكم يف تقريره يف
ومطالبه إليه العثماني السلطان أوامر نقل أو الوالية، يف تثبيته إلبالغه وإما — التايل العام

منه.
بها التسليم من مفر ال واحدة حقيقة هناك أن واالختبار التجربة ِسني يف للباشا وتبني
والرضا يده، من تفلت األمور ترك أو الحكم يف البقاء بني االختيار هي بشأنها، الرأي وتدبر
يف قط يفكر يكن لم أنه عىل و١٨٠٧ ١٨٠٥ عامي بني الحوادث دلت وقد باشويته. برتك
عن وليس له، القاهريني ورؤساء املشايخ بمؤازرة بها ظفر التي الباشوية تلك عن التخيل
بأنه رصح أن يلبث لم سالونيك إىل النقل أزمة حدوث عند إنه حتى العايل، الباب طريق
جهده قصارى بذل ثم كذلك، بالسيف تركه عىل أُرغم إذا إال بالسيف ملكه حكًما يرتك لن

اإلسكندرية. عن إلجالئهم اإلنجليز مكافحة يف
شاء إذا عنهما محيص ال عاملني بتوفر اقتناعه عن موقفه يف الباشا تدبر وأسفر
حكومته وتأمني وغدره، العايل الباب نزوات عن بباشويته النأي أولهما: واليته، يف البقاء
سالح دائًما، عنقه عىل املسلَّط السالح ذلك وسلب شئونها، يف العثماني الديوان تدخل من
وقد مواتية، فرصة كل يف استخدامه إىل يعمد أن العايل الباب يستطيع الذي النقل أو العزل
منافسيه اجرتاء أو مرص، يف املماليك البكوات أعدائه خصومة بسبب التطورات، من يجد
حديثًا)، (والشام صيدا وايل باشا سليمان رأسهم وعىل لواليته، املتاخمة الواليات يف عليه
إدراك من الدفعة هذه يف العايل الباب يمكِّن ما أوروبا، يف السيايس املوقف قلقلة بسبب أو
أرسته، يف الحكم وراثة تقرير إىل التطلع يف املأزق هذا من مخلًصا عيل محمد ورأى غايته،
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تمهيد

ظهرت أن وكان وقتئٍذ، الغرب لوجاقات كان ملا مشابه وضع يف بباشويته واالستقالل
إدراك والفرنسيني اإلنجليز الوكالء يفت ولم واالختبار، التجربة سني أثناء هذه نواياه
من غرضه يكن ولم ذكرناها، التي الصورة يف املرامي هذه حدَّد أن يلبث لم إنه ثم مراميه،
جذب إال — اإلسكندرية عن الجالء مفاوضات أثناء — بريطانيا مع محالفة عقد محاولة

هذا. مرشوعه لتأييد هؤالء
االستئثار بالسلطة االنفراد معنى وحمل بالسلطة، االنفراد فكان الثاني العامل وأما
املناوئة الداخلية القوى ضد النضال عبء كاهله عىل وقع الذي هو وحده فالباشا بالحكم،
أو الفرنسيني، الوكالء أو املشايخ لديهم ويوسط البكوات، ملطاردة الجيوش يجند له،
داور الذي وهو — األلفي لدى «مسيت» توسيط أراد عندما فعل كما — اإلنجليز منافسيهم
أو العرائض املشايخ واستكتب سالونيك، إىل النقل أزمة عند باشا صالح القبطان وراوغ
بواليته، املناداة عند سبقتها التي يف أو األزمة هذه يف سواء للدولة، بكتابتها إليهم أوحى
العصاة، الرؤساء ومالحقة وعصيانهم، الجند تمرد معالجة عليه كان الذي هو إنه ثم
تارًة األخري األمر هذا يف ينجح فكان األهلني، عىل عموًما الجند اعتداءات وقف ومحاولة
عليه وكان املال، إىل الخزينة افتقار شديًدا إزعاًجا أزعجه الذي هو ثم أخرى، تارًة ويفشل
واملغارم، اإلتاوات فرض عىل حملته التي والدواعي األسباب واملتصدرين للمشايخ يفرس أن
يف أمل كل انعدم التي والقروض السلف عقد أو أوقاتها، غري يف الرضائب تحصيل أو
املشايخ هؤالء يكن ولم ذلك، يفعل أن املال إىل حاجته ألزمته مرة كل يف وذلك سدادها،
إليها هدف التي البعيدة باألغراض اإلملام أو بالدراية تفكريهم أفُق يتسم ممن واملتصدرون
السيايس نشاطه يف أو املتكررة، املالية مطالبه يف رأى َمن منهم إن بل سياسته، من الباشا
واملتصدرين، املشايخ هؤالء إن ثم أهلها. وأرهقا بالبالد لحقا أذًى أو رشٍّ مبعَث عموًما،
املساهمة أو لالستشارة أهًال يكونوا لم الدنيا، عىل وانكبابهم ومنافساتهم أحقادهم بسبب
اإلنجليز، مع النضال بمسئولية اضطلع الذي هو وحده الباشا إن ثم امللك، شئون تدبري يف
تمنع التي الوسائل يتدبر أن عليه وكان كرًها، أو طوًعا البالد من إلخراجهم واملسعى
وأرضابها هذه كانت ولقد السواء، عىل والفرنسيني اإلنجليز ناحيتَي من الغزو وقوع تكرر
لوقاية وقوة؛ بحزم ممارستها عىل يقدر َمن يد يف السلطة أسباب جمع تتطلب مسائل

كيانها. عىل واملحافظة تتهددها التي األخطار من البالد
إن بالحكم االستئثاَر أهميته يف يضارع معنى عىل كذلك بالسلطة االنفراد وانطوى
واليًا، عليه ب نُصِّ الذي القطر أنحاء جميع عىل الباشوية سلطان بسط هو عليه، يتفوق لم
يده يف يستقر لن الحكم أن عىل — األلفي خصومة سيما وال — له املماليك مناوأة دلت ولقد
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األجنبية الدول مع عليه تآمرهم فيبطل بسلطانه، واعرتفوا بالخضوع هؤالء له دان إذا إال
املتمردين، أو املشاغبني الجند ترسيح إىل الباشا ويطمنئ أعدائه، أو العايل الباب مع أو
لوقف نتيجة املال، من جسيم مبلغ ويتوفر ورشورهم، لِفتَنهم مرسًحا البالد تغدو فال
رضوب ملعاَلجة الباشا ويفرغ الجند، هؤالء ولترسيح املماليك، ضد املرَسلة التجريدات
أراد التي الدولة بناء ودعم مواردها، وإنعاش كبوتها، من البالد إلنهاض الالزم اإلصالح

إنشاءها.
باشويته، عىل الكامل سلطانه بسط ثم بالسلطة، االنفراد عن معًدى هناك يكن ولم
باشويته تأمني الباشا أراد إذا القاهرة، يف حكومته استقرار من حتًما ذلك يستتبع وما
وثيقة، روابُط األهدافجميعها هذه بني ربطت فقد ولذلك أرسته؛ يف الوراثي الحكم بتقرير
الوراثية الوالية لتحقيق يعمل (١٨٠٧–١٨١١) التالية القليلة السنوات يف عيل ومىضمحمد
هذه يف الوراثية بالوالية الظفر يف ق يوفَّ لم كان وإن وهو جنب، إىل جنبًا بالسلطة واالنفراد
الوالية، أركان لدعم رسمه الذي الربنامج ذلك تحقيَق أخرى ناحية من استطاع فقد الفرتة،
تقرير أجل من بعُد فيما طويل كفاٍح يف للدخول الفرصَة تنفيذه يف نجاحه له أتاح والذي

غايته. وبلوغ ألرسته مرص، يف الوراثي الحكم
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األول الفصل

عيل سياسةحممد

تمهيد

زيادة عىل اإلسكندرية عن اإلنجليز جالء تلت التي القليلة السنوات يف عوامل عدة تضافرت
— شك وال — أولها كان واليته، أركان دعم أجل من العمل برضورة عيل محمد اقتناع
مبعث أكان سواء أخطار، من يتهدَّدها قد ما كل وجه يف بباشويته االحتفاظ عىل تصميمه
املماليك البكوات منازعة أم الوالية، عن إقصائه يف ورغبته عليه العايل الباب تغريُّ هذه
هي بل جديدة، أخطاًرا جميًعا هذه تكن ولم البالد. عىل األجنبي الغزو تجدد أم لسلطانه،
والتي السابقة، الثالثة األعوام يف يده من امللك بزوال هددت التي األخطار نفس جوهرها يف
من ومرت القدر، يد يف باشويته وضعت مريرة قاسية تجارب بعد عليها التغلب استطاع

عليها. تقيض كادت التي األزمات بهذه جرَّائها

الداخيل الربنامج (1)

أن — البالد عن اإلنجليز وجال العاصفة، تخطَّى وقد — عيل محمد رفض فقد ذلك، وعىل
العايل الباب إليه يصوِّب هدًفا يظل أن فرفض التجربة، بهذه شبيهة أخرى بتجربة يمر
بسهولة ازدرادها يف املماليك البكوات يطمع قد سائغة لقمة أو ذلك، له تراءى كلما سهامه
مؤامرة أو آخر أجنبي غزو فرصة من يفيدوا أن له مناوأتهم عىل باقون وهم استطاعوا، إذا
اليدين مكتوَف يظل أن رفض كما القسطنطينية، يف خيوطها تُحاك نقله أو لعزله جديدة
بني الفتن تحريك إىل وعمدوا ذاتها، الوالية إىل رؤسائهم بعض تطلَّع الذين جنده أمام
والفتنة، العصيان وتزعموا علنًا الطاعة عصا شقوا أو حكومته، إلضعاف أنفسهم األجناد
يُستهان ال قسًما خزانته عن ُمنع مايل نظام رحمة تحت البقاء عيل رفضمحمد فقد وأخريًا،



الثالث) (الجزء ١٨٠١–١٨١١م عرش التاسع القرن مطلع يف مرص

العثور املتيرس من يكن ولم املال، إىل حاجته فيه عظمت وقٍت يف حكومته إيرادات من به
لسد جديدة وسيلة كل وابتكار باب، كل وَطْرق طريق، كل إىل اللجوء غري من املال عىل
البالد وضع عىل ترتبت التي األدواء وملعالجة جهة، من العادية واإلدارة الحكم مطالب
هي وتعجز أوصالها، لتمزيق أعداؤها يسعى ومستضَعفة متخاِذلة دولة واليات كإحدى

واليتها. يف القوي الحكم تأسيس عن
عدَّه طريًقا املال عىل الحصول سبيل يف عيل محمد يسلك أن عن معًدى هناك يكن ولم
األزمات بسبب البالد مرافق تعطَّلت عندما وأجانب— املعارصين—مرصيني من كثريٌ شاذٍّا
التجارة، فكسدت الحكم، إىل وصوله منذ املماليك مع املستمر وكفاحه املتالحقة، السياسية
يف دخلت التي األقاليم يف وذلك الزراعة، وأُهِملت — ضآلتها عىل — الصناعة وبطلت
الغنية والصعيد الفيوم بمديريات دونه البكوات استأثر بينما باشويته، أقاليم من حوزته
وسائَل لعالجه تطلَّب شاذٍّا وضًعا فكان «املريي»، دفع ورفضوا الزراعية، بحاصالتها
املشايخ وحرمان االلتزام»، «فائظ امللتزمني مقاَسمة األهلني نظر يف بينها من كان شاذة،
مما ذلك إىل وما املوقوفة، األمالك إيرادات فائض عىل الرضيبة وتحصيل مسموحهم، من

جميعه. ذكره يأتي سوف
بتنفيذ الباشا ُمطاَلبة الشاذة األحوال هذه يف حقهم من أن موا توهَّ قد املشايخ كان وملا
وهم — حقهم من وأن ،١٨٠٥ عام يف الحكم إىل وصوله عند نفسه عىل قطعه الذي الوعد
— التالينَي العاَمني خالل صادفها التي الشديدة األزمات بعض اجتياز عىل عاَونوه الذين
مكرم، عمر كالسيد القاهريني بعضالرؤساء واعترب منهم، والرأي النصح بطلب يُلزموه أن
وإن — سوادهم واعترب الحكم، شئون ممارسة يف معه إرشاكهم الباشا يقتيض الواجب أن
الظلم أن — الجربتي الرحمن عبد كالشيخ الزعامة وناشدي املتصدرين غري من كانوا
أركان دعم أجل من العمل استلزم فقد الباشا، أقامه الذي الحكم شيمتا هما والطغيان
استفحال من بدٌّ هناك يكن لم التي املقاَومة عنارصهذه عىل عيل يقيضمحمد أن الباشوية
السلطَة ُمقاَسمته من املعارضني من لوائها لحاميل الباشا مكَّن أو وشأنها، تُِركت إذا ها رشِّ
أم عالنيًة، ألساليبه بنقدهم للجهر الُفرص يتحيَّنون الذين من هؤالء أكان سواء والحكم،
انفراده يكن فلم لحكمه، كراهيتهم اشتدت وإن وسكون صمت يف ر التذمُّ يُؤثِرون إنهم
بني والشفاعة الوساطة عىل السابقة األجيال يف دورهم اقترص لطائفٍة إقصاءً إال بالسلطة
القريبة، السنوات يف صادفها التي األزمات بسبب وحده، عيل محمد وكان وحكَّامهم، األهلني
الوالية، هذه يف الحكم» نظام «قلب استهدف الذي السيايس الدور بذلك قيامهم عن املسئوَل
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الفئة هذه يجرد أن — الكربى غايته لتحقيق التفرغ أراد وقد — اآلن عليه وجب والذي
لعواقبه، ُمقدِّرين غري أو عامدين ضده، استخدامه إىل يعمدون قد سالح كل من الدينية

واليته. عروش لتقويض
أو الداخلية، والقالقل الفتن عىل القضاء أو الجند، تطويع أو املال، عىل العثور أن عىل
معالجتها، يف كبريًا إرهاًقا أو عنتًا عيل محمد يَلَق لم مسائَل جميعها كانت املشايخ، إقصاء
وقع ما ألن وذلك املماليك؛ البكوات مع نضاله جانب إىل األمر واقع يف خطورتها تضاءلت بل
باشويته عىل الخطر مبعث أن عىل دليًال نهض قد و١٨٠٧ ١٨٠٥ ِسني خالل حوادث من
عىل اعتمادهم كان ما بقدر وقتاله، مناوأته عىل قدرتهم أو قوتهم يكن لم البكوات هؤالء من
البالد، حكم يف وسلطانهم نفوذهم اسرتجاع من لتمكينهم لهم األجنبية الدول إحدى معاَونة
القبطان عمارة عيل محمد شهد وقد جديد. من بتأييدهم العايل الباب مبادرة احتمال أو
سالونيك، إىل هو ولنقله للبلد شيًخا األلفي لتنصيب اإلسكندرية مياه إىل تأتي باشا صالح
يف وقوَّادهم وكالؤهم وينشط اإلسكندرية، الحتالل بحملتهم يأتون اإلنجليز شهد أنه كما
وكان بفرسانهم، إليهم واالنضمام الصعيد من النزول عىل وحثهم البكوات ِهمة استنهاِض
يف الحياد خطة يلزمون البكوات جعل يف عيل محمد نجح أن عظيَمنْي وجهٍد مشقٍة بعَد

اإلنجليز. وبني بينه الدائر النضال
ولم نابهة زعامة لهم كانت أنه لو بالحياد، لريضوا كانوا ما البكوات، هؤالء أن بيد
تتبدل، قد أمور وتلك طوائفهم. أقوى مع الفرنسيني الوكالء ط توسُّ ولوال الخالفات، تفرِّقهم
وتصحيح فاتهم ما درك وقتئٍذ وشاءوا أمرهم، البكوات وحزم وقعت، جديدة غزوة أن لو

املاضية. أخطائهم
العسكري-السيايس املوقف اقتضاها التي اإلجراءات أحد فريزر» «حملة كانت وكما
أو مرص، عىل كرَّتهم إلعادة اإلنجليز يدعو ما نفسه املوقف هذا عىل يجدُّ فقد أوروبا، يف
االحتمالني وكال البالد، هذه احتالل يف غرمائهم سبق إىل املرة هذه يف الفرنسيني يدعو ما
املعسكَريْن وبني تركيا بني العالقات بتطور مرتبطة الوالية هذه مصائر دامت ما ماثل،
موقف بالوقوف لها يأذن «وضع» ب الباشوية تتمتع وال وفرنسا»، «إنجلرتة املتناِضَلنْي
عىل ينطويان االحتماَلنْي وكال املعسكَريْن، هذين أي إىل االنحياَز تركيا رأت إذا الحياد
حرٍب يف لذلك وانغماسها فحسب، للغزو البالد هذه تعريض حيث من ال محققة، أخطار
األهلية الحرب قيام ع لتوقُّ كذلك ولكن نتائَجها، السواء عىل واملتشائمون املتفائلون يجهل

الُغزاة. األعداء إىل البكوات انضمام عند ذاتها البالد داخل يف
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الخارجي الربنامج (2)

عنايًة يُعنى ظل الداخل، يف الحكم استقرار لتأمني جهده عيل محمد بذََل بينا فإنه ولذلك
أو لبٌْس األخرية الغاية هذه لتحقيق وسيلتَه يعتور ولم الخارجي، الخطر ى ليتوقَّ فائقة
أن عرف قد وهو وفرنسا، إنجلرتة هما دولتان، عليه الخطر مصدَر أن عرف قد فهو إبهام،
الطريَق املاضية الحوادُث له رسمت وقد السالمة، له يكفل ال العايل الباب جانب إىل الركون
حول يدور الذي السيايس برنامجه عناَرص منها استولد كما يسلكها، أن عليه ينبغي التي
كسب يف نجح أو اإلنجليز بمحاَلفة فاز إذا فهو مرص. يف الوراثي الحكم تقرير واحد؛ أمر
الدول، من غريهما من أكثر مرص بأمر املعنيتان وهما بفرنسا، عالقاته وثَّق ثم صداقتهم،
التي وبالوسائل حينئٍذ، عليه سهل لباشويته، يريده الذي «الوضع» عىل ذلك بفضل فحصل
معهما، جهوده فشلت إذا وأما الواقع، باألمر أخرى مرًة بالتسليم العايل الباب إقناع يدريها،
عىل يريده. الذي بالوضع منه الظفر ومحاَولة العايل، الباب اسرتضاء من عندئٍذ مفرَّ فال
واليته يف الباشا حكم استقرار مدى عىل آَخر يشء أي قبل ف توقَّ األمَرين كال يف النجاح أن
الذَّْود ثم إليها، حاجٍة يف أصدقاؤه يكون قد التي الخدمات إسداء من تمكِّنه التي بالدرجة

عنها. إقصاؤه ألعدائه بدا إذا واليته حياض عن
عالقاته يف يسلكه أن الباشا عىل صار الذي الطريق وعًرا يكن لم «فريزر» حملة ومنذ
ما عدا أنه الحملة، هذه آثار أهم من كان فقد وفرنسا، إنجلرتة املتناضلتني؛ الدولتني مع
وطردهم اإلنجليز عىل النكري تشديد إىل تدعوه العايل الباب من عامة تعليمات من جاءه
محمد استقلَّ فقد لنجدته، وصيدا الشام لحاكمي صدرت قد أوامر بأن وتُنِبئه البالد، من
يف ونشأ القتال، عبء ل بتحمُّ وحده وانفرد الوالية، عن العدو إجالء مسألة بتدبري عيل
فيها اشتبكت التي األخرى الحروب ميادين عن بمعزل العسكرية للعمليات ميدان مرص
الحرب شئون بإدارة واليته سالمة تأمني عن األول املسئول بوصفه الباشا واختص الدولة،
غرًضا نشاطه يف واستهدف األخرية، الغاية هذه لبلوغ محقًقا يراه حسبما والسياسة
اإلسكندرية عىل االستيالء بذلك ونعني الدولة، تريده وما به الظفر يتفق كان ما مباًرشا
خاضعًة بقائها عىل دائًما يحرص العايل الباب ظل أن بعد باشويته، نطاق يف وإدخالها
عقد له تجيز العثماني الديوان من تعليمات أية عيل محمد يتلقَّ ولم رأًسا، له إدارتها يف
تفاَوَض التي الرشوط عىل الديواَن هذا عيل محمد يُطِلع ولم الدولة، أعداء مع منفرد صلح
التي «املحالفة» أمر يظل أن عىل الحال وحرصبطبيعة اإلنجليزي، القائد مندوبي مع فيها

مكتوًما. ا رسٍّ هؤالء عىل عرضها
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أن الحملة، هذه أثناء والسياسة الحرب شئون بإدارة الباشا استقالل عىل ترتَّب وقد
إليه، يرجعون الذي املرجَع الفرنسيني، والوكالء اإلنجليز القواد اعتبار يف وحده هو صار
معه واملفاَوضة به االتصال عن لإلنجليز مندوحة هناك تكن فلم بها، املتعلقة املسائل يف
مفاوضتهم ألن أيًضا؛ ذلك من وأهم بل فحسب، ينازلهم الذي غريمهم بوصفه ال رأًسا،
بسبب وألنهم الدولة؛ مع مبارش صلح عقد آنئٍذ لهم يتسنَّ ولم فشلت قد العايل الباب مع
الجالءَ قرَّروا قد صقلية يف الهامة بقاعدتهم ك التمسُّ عىل ولتصميمهم مرص يف هزيمتهم
األرسى رساح إطالق لقاء عيل محمد إىل اإلسكندرية بتسليم وارتضوا اإلسكندرية، عن
السيد باشا القبطان مع املفاوضة انقطاع قبل باجيت» آرثر «السري كان حقيقًة اإلنجليز.
اإلنجليز، األرسى رساح إطالق بصدد األخري هذا مع اتفاق إىل ل توصَّ قد الجزائري، عيل
الذي «مورييه» رسوله ولكن ،١٨٠٧ سبتمرب ١٦ يف املعنى هذا يف عيل محمد إىل وكتب
اإلسكندرية إىل يصل لم عيل، محمد إىل باشا القبطان رسالة حمل كما هذه رسالته حمل
تم قد كان أن وبعد عنها، الجالء اتفاق إبرام بعد أْي سبتمرب؛ ٢٢ يوم إال — عرفنا كما —

وتسليمهم. اإلنجليز األرسى رساح إطالق
ل تدخُّ دون اإلنجليز، القواد مع رأًسا باملفاَوضة قيامه يف عيل» «محمد أن يف جدال وال
قدم عىل عمليٍّا يضعه جديًدا «وضًعا» كسب قد املفاوضة، هذه عىل إرشافه أو العايل الباب
الجديد «الوضع» هذا تقرير إىل إما التطلُّع حق ويخوِّله الغرب، وجاقات حكَّام مع املساواة
لذلك، الالزمة الفرمانات استصدار عىل العايل الباب بحمل الرشعية أو القانونية الناحية من
إنجلرتة نظره، يف هذه وأهم — الدول موافقة عىل بالحصول فعًال، تقريره استدامة إىل وإما
األمر بهذا الدول تسليم استمر إذا فإنه ذلك عىل وزيادة «الوضع»، هذا عىل — وفرنسا
ملعاَلجة التفرغ عىل يعينه كبريًا مغنًما الباشا غنم له، معارضتها انتفاء ذلك وتبع الواقع،

القسطنطينية. يف يعرفها التي وبالطرق ذاتها املسألة هذه
وارتضوا البالد، هذه عن جيشهم بإجالء يتصل فيما إليه يرجعون اإلنجليز صار وكما
سبيل أالَّ أيًضا، جانبهم من الفرنسيون الوكالء وجد فقد رأًسا، معه الجالء اتفاقية بإبرام
أن كيف شاهدنا ولقد الباشا، مع عالقاتهم بتوثيق إال مرص يف فرنسا مصالح لتعزيز
«فريزر» بجيش للتنكيل الفرنسيني العمالء نشاط ميدان كانت القسطنطينية، ال القاهرة،
العمالء هؤالء فشل وقد اإلنجليز، والقواد عيل محمد بني االتفاق ملنع ثم إخفاقه، وضمان
«التفسريات» ب ورضوا الواقع األمر قبول من مناًصا يجدوا لم ولكنهم األخري، مبتغاهم يف
إنه بل اإلنجليز، مصافاة يعتزم ال أنه فحواها كانت والتي عيل، محمد إليهم بها أدىل التي
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بواعث من وكان املجن. ظهَر البالد، عن جالئهم وبمجرد بادرة أول عند لهم، يقلب سوف
باملصالح األذى إلحاق وحده هو بيده كان عيل» «محمد أن االدِّعاء هذا بتصديق رضاهم
منذ منه يبُد لم فإنه ذلك، عن وفضًال املصالح، هذه صون أو شاء، إذا مرص، يف الفرنسية
العكس عىل — ثابر بل فرنسا، صداقة عن التخيل يريد أنه عىل يدل ما الحكم إىل وصوله
بينه الصالت هذه فت توقَّ ثم الفرنسيني، الوكالء مع املودة صالت إنشاء عىل — ذلك من
«تلست» معاهدة عقد قد «نابليون» اإلمرباطور أن ذلك عىل زد األخرية، األعوام يف وبينهم
يزال ال اإلمرباطور أن مرص يف الفرنسيني الوكالء عىل خافيًا يَُعد ولم الرويس، القيرص مع
أوروبا يف املوقف رات تطوُّ أن حسابهم يف أدخلوا إنهم ثم البالد، هذه باحتالل النفس يُمني
ينفون انربوا وإن أنفسهم، اإلنجليز فعل مثلما مرص، إىل فرنسية حملة إرسال إىل تُفِيض قد
عداد يف ع املتوقَّ الفرنيس الغزو بقي طاملا صالحهم من وصار للباشا، االحتماَل هذا بشدٍة
وصداقته؛ عيل محمد مودة كسب عىل يثابروا أن لتنفيذها، الفرصة تتح لم التي املرشوعات

دولتهم. ملصالح صونًا
بصداقة يحتفظ أن «فريزر» جيش مع نضاله أثناء الباشا استطاع فقد ذلك، وعىل
أخرى، جهة من له بعداوتهم اإلنجليز صداقة يستبدل وأن جهة، من الفرنسيني الوكالء
إنجلرتة الدولتني؛ هاتني يقنع أن إمكانه يف تفاؤله عظم أن املزدوج النجاح هذا بفضل وكان
بالرغم الدولتني هاتني أن ولو لباشويته، ينشده الذي «الوضع» بلوغ عىل بمعاونته وفرنسا،
— ذكرها يأتي سوف ألسباب — متهيئتنَي تكونا لم عيل، محمد صداقة من انتفاعهما من
صاحب العايل والباب عيل محمد باشوية بني ربطت التي العالقة عىل يطرأ تغيري أي لقبول

عليه. الرشعية السيادة

وتجارة؟ صداقة أم محالفة، إنجلرتة: (3)

تسليم بشأن اإلنجليز مع الباشا مفاَوضات عن الحديث أثناء أرشنا، أن سبق ولقد
عداوتهم استمرار عىل هؤالء صداقة كسب ل يفضِّ جعلته التي األسباب إىل اإلسكندرية،
صاحب نابليون إن ثم األبيض، البحر يف السيطرة لهم كفل كبري أسطول أصحاب فهم له،
أحرز قد أنه يدَّعي أن الحني هذا حتى يستطع لم األوروبية القارة يف الباهرة االنتصارات
البحر يف أسطولهم ويسهر مرص، من الفرنسيني قبًال أخرجوا الذين هم ثم عليهم، نًرصا
أن كله هذا جانب إىل عيل محمد اعتقد ثم لها، غزوهم تجديد من هؤالء ملنع اآلن األبيض
إىل أخرى عثمانية عمارة وصول دون الحيلولَة شاءوا، إذا البحرية، قوتهم بفضل بوسعهم
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حكومة تهدِّد بصورة الباشوية هذه شئون يف العايل الباب ل تدخُّ ووقف املرصية، الشواطئ
بها. عيل محمد

العايل الباب نزوات ضد باشويته تأمني يف الرغبة أن كيف أوضحنا أن سبق ولقد
لوضع مشابه بوضع لواليته ظفره رضورة يف عيل محمد تفكري مبعث كانت خصوًصا
كخري مرص يف أرسته يف الوراثي الحكم إنشاء أساس عىل املغربية، الوجاقات أو الواليات
محاَلفة يطلب جعله مما كانت الرغبة هذه أن أوضحنا كما بالباشوية. لالحتفاظ ضمان
رعاية لقاء وذلك السواء، عىل وعثمانيني فرنسيني من وأعدائه» أعدائهم «ضد اإلنجليز
اإلسكندرية إىل تأتي التي الربيطانية السفن وتموين مرص، يف التجارية اإلنجليزية املصالح
محمد يبغي يكن ولم النيل». «ماء من الخصوصبحاجتها وجه عىل وتزويدها منها، لتمتار
هؤالء استمالة سوى اإلنجليز، حماية تحت نفسه وضع من «فريزر» عىل عرضه مما عيل
العثمانيني، أو الفرنسيني جانب من يأتيه قد غزو أي ضد «عسكريٍّا» عنه الدفاع قبول إىل

معه. املحالفة بعقد وإقناعهم
يريدها التي املحاَلفة هذه إبراَم يخوِّله ما التعليمات من لديه يكن لم «فريزر» أن ومع
حكومته إىل عليه الربيطانية «الحماية» قبول يف رغبته بإبالغ وعده بأن واكتفى عيل، محمد
التي تلك طراز من جديدة بتعهدات االرتباَط وقتئٍذ تريد كانت هذه أن يبُد لم ثم لندن، يف
لنشاط معطلة بها، لها ِقبََل ال واجبات عليها تفرض قد املماليك، مع سابًقا بها ارتبطت
صالحها من وليس أوروبا، يف املوقف عىل تقلُّبات من يطرأ قد ما ملواَجهة امُلَعدَّة قواتها
إن حتى املهارة، من كبري بقدٍر «الرسية» املفاَوضات هذه عيل محمد أدار فقد بها، االلتزام
كْسَب رغبته يف وصاِدق عروضه، يف جادٌّ الباشا بأن تماًما مقتنع وهو منها خرج «فريزر»
شوًطا قطع قد األوىل املرحلة هذه يف الباشا أن ظاهًرا وكان معهم. والتعاون اإلنجليز مودة
يف تأييده إىل استمالتهم من يأسه إىل يدعو ما لذلك هناك يكن ولم صداقتهم، نيل يف كبريًا
ملا — قدَّمنا كما — مشابه وضع يف مرص يف الوراثي الحكم عىل حصوله حيث من مطلبه
التصدي وعدم الحياد موقَف األقل عىل وقوفهم توقع أو الغرب، وجاقات يف فعًال قائم هو

غايته. إىل الوصوَل طريقهم، غري وعن أخرى، بوسائل استطاع هو إذا ملعاَرضته
عىل عيل محمد عقد التي وهي — اإلنجليز مع الصداقة هذه أن األمر، وحقيقة
مثابرة أحدهما عاملني: بتوفر مرتهنة األمر مبدأ من كانت إنما — كبرية آماًال استمرارها
بأن أنفسهم اإلنجليز اقتناع واآلَخر املسألة، هذه يف لنفسه رسمها التي الخطة عىل الباشا
حسبما «دفاعية» كانت — الباشا مع محالفة عقد وسعهم يف يكن لم إذا صالحهم، من
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وبينه، بينهم الودية العالقات تسود أن األقل عىل — «فريزر» عىل عروضه يف الباشا اقرتح
اإلسكندرية عن الجالء اتفاِق إبراُم لقيامها د مهَّ التي العالقات هذه تعزيَز صالحهم من وأن

املعروفة. العلنية برشوطه
خرج فقد عيل؛ محمد صداقة عىل يحرصون اإلنجليز جعل عىل عدة عوامل وتضافرت
بسط إنه ثم الجانب، عزيَز — «فريزر» حملة أثناء — معهم األخري نضاله من الباشا
ومستودع األبيض، البحر يف الهامة التجارية املراكز من وهذه اإلسكندرية، عىل سلطانه
حاجة عظمت التي الغالل، هذه وأهم الخارج، إىل للتصدير ة امُلَعدَّ الزراعية البالد غالت
مفاوضتهم أثناء واضًحا كان إنه ثم األبيض، البحر يف قواعدهم لتموين إليها اإلنجليز
االحتفاظ عىل م مصمِّ أنه ذلك، من وأهم واليته، نطاق يف اإلسكندرية إدخال يريد أنه معه
صاحب وهو نفسه، العايل الباب ضد محاَلفتَه عليهم يقرتح جعلته بدرجة بباشويته،
بل له، أصدقاء اإلنجليز اعتربهم الذين وهم الفرنسيني، وضد عليه، الرشعية السيادة
يف مصالحهم تأييد عىل ويعمل لهم، «مبيًعا» كان أنه — رأينا كما — «مسيت» واعتقد
الفزع هذا فكان لها، غزَوهم هؤالء يجدِّد أن عهم توقُّ دائًما اإلنجليز أفزع وقد البالد، هذه
التي القوة أنهم اعتبار عىل مرص، يف ثانية مرًة املماليك سلطان تأسيس يف تفكريهم مبعَث
منشأ الفزع هذا كان كما وقع، إذا ومقاَومته الفرنيس الغزو ورد عنها، الدفاع تستطيع
«فريزر» مجيء منذ الحوادث برهنت وقد اإلسكندرية. الحتالل حملتهم إرسال تقريرهم
البكوات عىل االعتماد العبث من أن عىل منها، خروجه وقت إىل اإلسكندرية، إىل بجيشه
األجنبي، الغزو أخطار من العثمانية الوالية هذه صون يف نشيطة، محاربة كقوة املماليك،
سبيل يف وجدية صادقة جهوًدا تبذل أن مرص يف الباشا أقامها التي الحكومة وسع يف وأن
نادى التي املشاريع تلك كل منها انبثقت التي الفكرُة نهائيٍّا لذلك وتحطَّمت عنها، الدفاع
عىل يعتمدوا أن اإلنجليز وسع يف وصار وأرضابهما، بول» و«ألكسندر «هتشنسون» بها
بصورة املساَهمة من هم يتمكَّنوا حتى األقل؛ عىل الفرنيس الغزو مقاَومة يف الباشا حكومة
العزم صحيَح بقي وطاملا لهم، صديًقا عيل محمد بقي طاملا وذلك املقاَومة، هذه يف الة فعَّ
معهم، باتفاقه الباشا أن معه، تفاوضوا الذين لرجالهم يبُد ولم بباشويته، ك التمسُّ عىل
نبْذَ يريد أو فحسب، مداَورتهم يبغي كان إنما «رسية»، عروض من عليهم عرضه وفيما

اإلسكندرية. عن جالئهم بمجرد صداقتهم
اإلنجليز، وبني بينه الودية العالقات تَُسوَد أن عىل حريًصا كان الباشا أن والحق
وجود عىل التالية األربع السنوات يف واحد دليل من أكثر ونهض عرفناها، التي لألسباب
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يتعلق فيما مباًرشا اهتماًما إنجلرتة بهما اهتمت اللتني املسألتني يف وذلك الحرصلديه، هذا
األبيض، البحر يف قواتهم مراكز من وغريها مالطة تموين وهما مرص، باشا مع بعالقاتها
اإلسكندرية تحصني عىل ومثابَرتها العدو، وجه يف للوقوف البالد هذه حكومة استعداد ثم
يف الباشا مصلحة اتفقت فقد حدث، إذا الفرنيس الغزو لدفع بالشاطئ؛ املواقع وسائر
بأرباٍح عليه يعود اإلنجليز إىل الغالل بيع ألن الربيطانية؛ املصلحة مع املسألتني هاتني
الشواطئ تحصني وألن دائًما، إليه ة ُمِلحَّ حاجٍة يف هو الذي باملال خزانته ويمأل وفرية،
إىل ذلك من يبغي كان أنه ولو باشويته، تأمني شأنه من أيًضا الداخلية املواقع وتقوية
يقع قد اعتداء أي لدفع االستعداد قدم عىل يكون أن وقع، إذا الفرنيس الغزو مقاَومة جانب
الباشا ورفض مرص، من إخراجه عىل األخري هذا عزم صحَّ إذا العايل الباب جانب من عليه
أن فجأًة لهم بدا إذا غرة، عىل أنفسهم اإلنجليز يأخذه أن يشأ لم إنه ثم واليته. عن التخيل
لرغبات االستجابة يف عيل محمد وجد وقد أخرى. مرًة اإلسكندرية المتالك الكرََّة يعيدوا
التقاء نافعة وسيلًة التجارة، هذه من يجنيه الذي املايل الربح عدا لهم، غالله وبيع اإلنجليز
عالقات بقاء بمزايا األقل عىل وإلقناعهم البالد، هذه غزو محاَولة عن ورصفهم رشورهم،
معه. محاَلفة عقد يشاءون ال أنهم تبنيَّ إذا وبينهم، بينه عراها وتوثيق والصداقة، الود

من حرصوا فقد الباشا، مع محالفة أية عقد عن امتناعهم من فالربغم اإلنجليز، وأما
عوا توقَّ وألنهم ذكرها؛ مر التي لألسباب معه؛ والصداقة الود عالقات تعزيز عىل ناحيتهم
الربي. الطريق عرب الهند، إىل بريدهم وأمان بسهولة ينقلوا أن الودية، العالقات هذه بفضل
محمد بني باطِّراد الصداقة عالقات نمو التالية القليلة السنوات شهدت فقد ذلك، وعىل
عىل تعذَّر أنه ومع عليه، قامت الذي األساَس التجارية املنفعة تباُدُل وكان واإلنجليز، عيل
تأييد إىل اإلنجليز واستمالة نشدها، التي املحاَلفة مرتبة إىل العالقات بهذه يرقى أن الباشا
مرص، يف الوراثي الحكم أساس عىل أراده الذي االستقالل إىل الوصول أجل من مسعاه
هذه من عيل محمد جنى فقد الغرب، وجاقات لوضع مشابه — ذكرنا كما — وضع يف

كثرية. وسياسية مالية فوائد الصداقة
،١٨٠٧ سنة مايو شهر يف األوىل، املفاَوضات مرحلة يف باإلنجليز، صالته بدأت ومثلما
اتفاق بعد بهم صالته استئناف مبعَث ذاتها املسألة هذه كانت فقد األرسى، مسألة بسبب
صاروا الذين اإلنجليز أرسى من عدٌد بالبالد يزال ال كان أنه ذلك اإلسكندرية، تسليم
هؤالء، جمع عىل لإلرشاف مندوبًا «فريزر» ترك كيف تقدَّم وقد األفراد، أيدي يف رقيًقا
الباشا وُعِني باإلسكندرية، بريطانيٍّا وكيًال «آني» ترك كما «هود»، يعاونه «برتوتيش» هو
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األفراد من الخاص ماله من هؤالء برشاء فتعهد الرقيق، األرسى هؤالء بمسألة فائقة عنايًة
العالقات الستئناِف األرسى مسألُة دت فمهَّ اإلنجليز؛ إىل وتسليمهم حوزتهم، يف كانوا الذين
إجراءات عىل املباَحثات تقترص ولم الفريقني، بني الرسائل وتُبوِدلت واإلنجليز، الباشا بني
أن الباشا ع توقَّ والتي اإلنجليز، بها اهتم التي املسائل من غريها تناولت بل األرسى، تسليم
ما مراجعة من العالقات هذه طبيعة وتتضح ة، جمَّ فوائَد بشأنها معهم االتفاق من يجني
ال كان والذي شهدوه، الذي النشاط هذا عن تقاريرهم يف الفرنسيون الوكالء يذكره صار
الرشعية السيادة صاحب العايل الباب بني الحرب حالة قيام يقتضيه ما مع نظرهم يف يتفق
أعداء مساَعدة عن واالمتناع العالقات، هذه من الحد واجب من إنجلرتة، وبني الباشا، عىل

َمطاِلبهم. إىل االستجابة بعدم العثمانية الدولة
نوفمرب ١٥ يف اإلسكندرية أمام إنجليزية فرقاطة بوصول الجديد النشاط هذا بدأ وقد
اإلسكندرية، حاكم أوغيل، طبوز االثنان وزار ربَّانها، «برتوتيش» فاستضاف ،١٨٠٧
الباشا، باسم رسائَل الفرقاطة هذه ربَّان أحرض وقد بالغة، بحفاوة هذا واستقبلهما
بتاريخ اإلخبارية نرشتهم يف الفرنسيون الوكالء قال فوًرا، إليه بإرسالها املسئولون بادر
األرسى تسليم مسألة تتناول إنها يُقال ولكنه محتوياتها، يعرفون ال «إنهم ١٨٠٧ نوفمرب
عظيمة كميات تقديم مسألة ثم كرقيق»، األفراد حوزة يف بقوا قد كانوا «الذين اإلنجليز
من األخرية املسألة هذه إن الوكالء: هؤالء قال مالطة». لتموين الحبوب أصناف جميع من
«فريزر» مع عليها االتفاق حصل التي الرسيَّة» «الرشوط عليها ت نصَّ التي املوضوعات
يعقد وصار نوفمرب، ٢٤ يوم القاهرة وصل فقد «برتوتيش» أما اإلسكندرية. تسليم عند
ط» و«التوسُّ الفرقاطة، هذه أجلها من جاءت التي «املهمة لبحث الباشا مع اجتماعاترسية
يريد األخري هذا كان عندما األلفي»، بك وشاهني عيل محمد بني الجارية املفاَوضات يف
عيل محمد بني العلنية االجتماعات وأما ذكرها. يأتي سوف ظروف يف الباشا مع االتفاق
الفرنسيون الوكالء وعلَّق األرسى، موضوع حول دائًما فيها الحديث دار فقد و«برتوتيش»
الوكالء هؤالء إن ثم هذا.» يصدِّقون الذين لني املغفَّ من كثري «وهناك بقولهم: ذلك عىل
التي العالقات هذه مناسبة عدم عىل عيل، محمد لدى احتجوا أن يلبثوا لم الفرنسيني
يف ًظا تحفُّ فأظهر إغضابَهم، عيل محمد يشأ ولم له، كثرية متاعُب عليها ترتتَّب سوف
يف جاء ما حد عىل — هؤالء إن حتى اإلنجليز، العمالء من وغريه «برتوتيش» مع صالته
جيًشا أن بإذاعة الباشا لدى مساعيهم إلنجاح باَدروا — الذكر السالفة اإلخبارية النرشة
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التمرد عىل الجند تحريض الشائعة هذه ترويج من يبغون قري، أبي يف نزل قد فرنسيٍّا
بأوهى ويتذرَّعون الفتنة، إلثارة دائًما الفرص يتحيَّنون هؤالء أن لعلمهم والعصيان،
والحي الفرنسية القنصلية عىل االعتداء إىل يعمدون سوف وأنهم بالنظام، لإلخالل األسباب
برهنوا أن لبثوا «ما — الفرنسيون الوكالء قال كما — هؤالء ولكن بالقاهرة، الفرنيس
يعرفون وأنهم واستقامة، أمانًة يفوقونهم أنهم عىل لإلنجليز، أنفسهم باعوا الذين ألولئك
الفرنسية، الحكومة وكالء قتل فيه يتيرسَّ كان الذي الوقت انقىض قد أنه املعرفة جيَد

والقصاص». العقوبة من واإلفالت
ألكسندر «السري وبني الباشا بني الرسائل تبُوِدلت نفسه، العام من ديسمرب ومنذ
الهند إىل اإلنجليزي الربيد إرسال تسهيل أجل ومن األرسى، موضوع يف مالطة، حاكم بول»
إىل غادرتها ثم ديسمرب، يف اإلسكندرية الغرضإىل لهذا إنجليزية قرويت فجاءت مرص، عرب
فرقاطة حرضت أن تلبث لم ثم حاكمها، إىل عيل محمد من رسائل تحمل منه ٢١ يف مالطة
عند فاروس، قلعة عند مراسيها تُلِقي أن قبل الوقت، بعض اإلسكندرية أمام ل تتجوَّ ظلت
الوكالء ذكره حسبما — مجيئها من الغرض أن هذه ادَّعت وقد الجديدة، امليناء مدخل

اإلنجليز». األرسى «رشاء ل هو إنما — الفرنسيون
ألن — الهدنة علم يرفع إنجليزي إبريٌق اإلسكندرية وصل ،١٨٠٨ سنة يناير ١٨ ويف
وقابَل الرب، إىل السفينة قائد فنزل — اإلنجليز مع حرب حالة يف يزال ال كان العايل الباب
ا» جدٍّ «ودية كانت بأنها الفرنسيون الوكالء وصفها مقابَلًة أوغيل، طبوز اإلسكندرية حاكَم
وقد الباشا، ملقابلة القاهرة إىل اإلسكندرية «برتوتيش» غادر أن فوًرا أثرها عىل يلبث لم
بها وسار «البطرويش» تسلََّمها معهما، رسائَل واإلبريق) (القرويت السفينتني كلتا أحرضت
إنجليزية قرويت ظهرت أبريل أواخر ويف عيل. محمد إىل لتسليمها مرة كل يف القاهرة إىل
أوغيل، طبوز مع قصرية ُمباَحثٍة بعد الثغر عن ابتعدت أن تلبث لم اإلسكندرية، أمام أخرى
«البطرويش» اشرتاهم أسريًا، عرش أربعة لتحمل مايو، ١٥ يف الثغر إىل ثانية مرًة عادت ثم

مسرتقيهم. من القاهرة يف
طبوز مع ربابنتها ومقابالت اإلسكندرية، إىل اإلنجليزية السفن هذه مجيء أن عىل
الفرنسيني الوكالء انتباَه اسرتعى أن يلبث لم ذلك كل القاهرة، إىل «برتوتيش» وذهاب أوغيل،
إىل «دروفتي» فكتب التعليقات، شتى عليه ويعلِّقون النشاط هذا ون يفرسِّ راحوا الذين
أن «مانجان» تقارير من عليه وقف مما يعتقد أنه ،١٨٠٧ أكتوبر ٢٠ يف «سباستياني»
من يشءٍ عىل يشتمل ال اإلسكندرية تسليم بشأن اإلنجليز مع الباشا عقده الذي االتفاق
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«ويبدو مرص، أوروبي جيٌش غزا ما إذا اإلنجليز، جانب من املساعدة تقديم سوى الوعود
عليه تلحُّ كانت اإلسكندرية إخالء بشأن «فريزر» اإلنجليزي القائد إىل الصادرة األوامر أن
حتى مال من يطلبه ما الباشا عىل يعرض أن خوَّلته أنها بدرجِة الخطوة، هذه اتخاذ يف

فدية.» دون األرسى تسليم عيل محمد رفض إذا كيس، ألف
ال كان «وإن أنه ،١٨٠٨ فرباير أول يف اإلسكندرية من مارسيل» «سانت كتب ثم
بني «القائمة السياسية العالقات هذه من الغرض يعلم «دروفتي» القنصل كان إذا يدري
األرسى رشاء هو إنما عليه ترتكز الذي األساس إن يقولون والذي واإلنجليز»، عيل محمد
عادية غري عالقات نشوء ثم العالقات هذه كثرة فإن األفراد، بعض حوزة يف بقوا الذين
هذه بني تفاُهم وجوِد عىل دليًال ينهض ا َلِممَّ باطراد، النمو يف آخذة أنها يبدو كذلك
الظاهرة، هذه يعلِّل مارسيل» «سانت رشع ثم اإلنجليزية.» والوزارة مرص يف الحكومة
إىل الوصول يف لديه الوساطَة عيل محمد مع العالقات توثيق من يبغون اإلنجليز إن فقال:
اإلنجليز يشمله َمن أقرب وهو — األلفي بك شاهني أن ذلك وآية املماليك، وبني بينه اتفاٍق
والعطايا، النَِّعم هذا عليه وأغدق الباشا، مع اصطلح قد — البكوات بني من بحمايتهم
صداقة نحوه وأظهر البحرية، مديرية يف القرى وبعض الفيوم، مديرية كشوفية فأعطاه
ألنفسهم االستئثار إىل كذلك يهدفون اإلنجليز إن ثم زائد، باحرتام يعامله وصار كبرية،
أي قبل منها ويستوردون متاجرهم، إليها فيصدِّرون البالد، هذه مع التجارة بحق وحدهم
مالطة لتموين إليها؛ قصوى حاجٍة يف هم التي الحبوب أصناف وسائَر الغالل آِخَر يشء
والوارد الصادر تجارة مستودع كونها اإلسكندرية ثراء مبعث كان وملا األماكن. من وغريها
نتيجة التجارية، املالحة تعطيل بسبب فادحة، خسائر وتكبَّدت حالها ساءت فقد مرص، يف
البحر بطريق التجاري النشاُط يُعترب بينما األبيض، البحر يف اإلنجليزي األسطول لسيطرة
إنشاء بها يمكن التي الوسائل النعدام وخاصًة ثراءها، منه تستمد الذي األسايس املورَد

بها. الزراعة قيام دون يَُحول أرضها جدب وألن الثغر، هذا يف الصناعة
اإلنجليز بني النشيطة العالقات هذه لتعليل مارسيل» «سانت ذكره آخر، سبٌب وثَمة
الباشا، بموافقة امتالكها أو اإلسكندرية، احتالل إىل العودة يف األولني رغبة هو عيل، ومحمد
عىل عرضوا اإلنجليز أن بصحتها، موثوق أخبار من علم «أنه :١٨٠٨ فرباير ١٠ يف فكتب
الباشا ولكن اإلسكندرية، إعطائهم عىل مواَفقته لقاء كيس ألف عرش اثني باشا عيل محمد
إال يسلِّمها ولن عنها، الدفاع عىل م مصمِّ بأنه أجاب أن يلبث لم االقرتاح، هذا أغضبه الذي
مارسيل» «سانت واعتقد عليه.» يُعَرض املال من مبلغ أي لقاء وليس السالح، بقوة ُمرَغًما
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اإلنجليز مفاَوضات عىل بالفشل يقيض أن شأنه من عيل محمد جانب من الرفض هذا أن
املرصية، املياه يف للجولة أسطولهم من قسًما صهؤالء يخصِّ أن عليه يرتتب وسوف وقتئٍذ،
الذي الوقت يف وذلك ورشيد، اإلسكندرية بني القوارب َسرْي حتى ويُوِقف بل املالحة، يعطِّل
من العثمانية السفن يمكِّن بدأ قد األرخبيل بحر من آنئٍذ اإلنجليزي األسطول رحيل كان
وساعد اإلسكندرية، وبني ورودس، وأزمري كريت)، (يف وخانيا سالونيك بني بُحرِّية املالحة

اليشء. بعض باإلسكندرية التجارية الحركة إنعاش عىل والغالت السلع مختلف جلب
من خوفهم اإلسكندرية، إعطاءهم عيل محمد عىل اإلنجليز اقرتاح مبعث وكان
نزول منع يستطيعوا حتى اإلسكندرية احتالل يف ورغبتهم البالد، لهذه الفرنسيني غزو
لالستيالء «فريزر» حملة إرسال إىل دعاهم الذي الجوهري السبب نفس أْي بها؛ الفرنسيني
يناير، ١٨ يف اإلسكندرية إىل اإلنجليزي اإلبريق مجيء الغرضمن كان فقد قبل، من عليها
الحضور ينوون الفرنسيني أن عيل محمد إبالغ هو مارسيل» «سانت تبني ما نحو عىل
عىل التي املواقع يف كبرية حاميات وضع برضورة ونصحه عظيمة، بقوات مرص إىل قريبًا
الجند من عدد بقبول إقناعه ومحاَولة نزولهم، ومنع مجيئهم عند هؤالء ملقاَومة الشاطئ
«سانت ذكر كما — الباشا ولكن عنها، الدفاع يف ملساعدته اإلسكندرية يف الربيطانيني
ذلك يف مستنًدا األخري، االقرتاح هذا رفض — فرباير ٢١ يف حكومته إىل كتابه يف مارسيل»
إىل له حاجَة ال وأنه الشمايل، بالشاطئ الحاميات لتعزيز يكفي ما الجند من لديه أن إىل

الغاية. هذه لتحقيق أجنبية مساعدة أية
جالء بعد بها إقامته أثناء اإلسكندرية بتحصني يهتم بدأ قد كان الباشا أن األمر وواقع
بناء يف ذلك بعد رشع أن يلبث لم إنه ثم السابق، العام من سبتمرب شهر يف عنها اإلنجليز
وُعني الوسطى، العصور أيام من القديمة أسوارها موضع يف املدينة، حول جديدة أسوار
اإلنجليز حصار وقت «منو» الجنرال أنشأها التي األسوار نمط عىل هذه تكون بأن الباشا
قد رشيد باب جهة يف الفرنسيون أقامها التي التحصينات وكانت ،(١٨٠١) لإلسكندرية
قناة إىل رشيد باب من للدفاع كخطوط حفروها التي الخنادق ولكن متهدمة، صارت
هؤالء أقامهما اللتان القلعتان وأما باقية، تزال ال كانت الرشقية ناحيتها من اإلسكندرية
العطب كان فقد Cafarelli و«كفاريليل» Crétin «كريتان» قلعتا اإلسكندرية: أسوار داخل
واألخرى الرشقي، الجنوب إىل Triangulaire املثلثة الطابية وكذلك قليًال، أصابهما الذي
الفرنسيون، عليها تركهما التي بالحال تقريبًا نيكروبوليسNecropolisفكانتا من القريبة
كان ١٨١١ أوائل ويف اإلسكندرية. تحصني تجديد يف املنشآت هذه عىل عيل محمد فاعتمد
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بعد منها الباقي إقامة من الباشا يفرغ أن كثريون ع وتوقَّ تقريبًا، األسوار ثلث بناء تم قد
املكان يف يبنيها التي رسايه من بالقرب طابية بناء وقتئٍذ عيل محمد واعتزم عامني، حوايل
طريقه يف وهو لها زيارته عند رشيد بتحصني اهتم الباشا إن ثم التني. برأس املعروف
هذه صارت حتى قري، وأبي والربلس ورشيد دمياط حاميات يعزز رشع كما القاهرة، إىل
اإلسكندرية إىل فوًرا لنقلهم بدمنهور الجند حشد إنه ثم األرنئود، بالجنود تذخر جميعها
الثالثمائة أو املائتني حوايل إرسال عىل عالوة وهذا ذلك، يتطلَّب مفاجئ طارئ طرأ إذا
نفسه الشهر هذا يف تم قد كان بينما ،١٨٠٨ فرباير يف اإلسكندرية إىل األرنئود من جندي
والرتميمات االستعدادات واستمرت املدينة. عن الدفاع من تمكِّنها بصورٍة حصونها تقوية
بتموينها عيل محمد ُعِني كما أمامها، الظهور وشك عىل العدو كان لو كما وساق قدٍم عىل

لها. الغذائية املواد وتوفري
بل فحسب، الفرنيس الغزو لصد التهيؤ االستعدادات، هذه من الباشا غرض يكن ولم
ظهر الذين األرنئود الجند توزيع ثم أنفسهم، اإلنجليز جانب من كذلك والحذر والحيطة
القاهرة عن البعيدة املواقع يف — ذكرها يأتي سوف ظروف يف — سلطانه عىل تمرُّدهم
هذه تعرَّضت إذا البالد عن األمامية الدفاع مراكَز أخرى جهٍة من كانت والتي جهة، من
التي فرباير ٢١ رسالة يف مارسيل» «سانت أوضحه آخر، سبٌب هناك كان إنه ثم للغزو،
هو له آَخر مأربًا يفيد كان ذاتها الدفاعية اإلجراءات لهذه الباشا اتخاذ أن هو ذكرها، تقدَّم
يتمتع التي السيطرة من بالرغم اسرتضاؤه، الباشا عىل وجب الذي العايل، الباب ثقة «كسب
املحالفة نبأ إليه األخرية كتبه يف الباشا أبلغ قد العثماني الديوان أن يؤكِّدون حيث بها؛
بها»؛ بالغدر منها أطماعها لتحقيق األمة هذه ضد أوروبا يف الدول أكثر من تشكَّلت التي
باشا خضوع عىل العايل الباب يطمنئ أن شأنه من البالد، عن للدفاع التهيؤ فإن ولذلك

رغباته. تلبية عىل وحرصه له مرص
الفشل هذا فإن اإلسكندرية، بإعطائهم عيل محمد إغراء يستطيعوا لم اإلنجليز أن ومع
الودية، العالقات هذه تتوطد أن صالحهم من ظل بل وبينه، بينهم العالقات َصْفو يعكِّر لم
لترصيفها إليها بضائعهم وجلب اإلسكندرية، من الغالل أخذهم هو هام، آَخر لسبب
رفض عىل مرتتبة نتائج من مارسيل» «سانت عه توقَّ ما يحدث فلم املرصية، السوق يف
ورشيد اإلسكندرية بني ال ُحرَّة، املالحة ظلت بل لإلنجليز، اإلسكندرية عن التناُزَل الباشا
وجود من بالرغم وذلك العثمانية، املواني من وطائفة اإلسكندرية بني وكذلك بل فحسب،
وتضييق الرشقي، األبيض البحر حوض يف املالحة ملراَقبة اإلنجليزي األسطول قطع بعض
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أساكل ومنتجات متاجَر اإلسكندرية إىل السفن فجلبت العثمانية، السواحل عىل الحصار
إىل الدخول استطاعت التي وحدها هي العثمانية أو اإلنجليزية السفن تكن ولم الليفانت،
،١٨٠٨ أكتوبر أوائل يف امليناء هذا دخلت فقد منها، بأمان الخروج أو اإلسكندرية ميناء
خصوًصا واألقمشة، باملتاجر جميعها لة محمَّ جنوة، من وواحدة مرسيليا، من سفن أربع

فرنسا. من
تعذر إذ النمساوية؛ السفن مرصعىل إىل مالطة من متاجرهم نقل يف اإلنجليز واعتمد
املتاجر، هذه نقل يف سفنَهم يستخدموا أن العايل الباب مع حرب يف يزالون ال وهم عليهم
إجازته عىل عيل محمد لدى ون يحتجُّ وراحوا النشاط، هذا من الفرنسيون الوكالء واستاء
اإلنجليزية البضائع دخول ملنع وحيلة جهٍد من وسعهم يف ما كلَّ وبذلوا العدو، مع التعامل
راح «دروفتي» إن حتى طائل، دون ولكن اإلسكندرية إىل النمساوية السفن تحملها التي
مايو، ٣٠ يف بالقسطنطينية الفرنيس السفري «سباستياني» إىل عيل محمد مسلك من يشكو
النمساوية السفن دخول إلبطال بها قام التي املساعي عبث له ويذكر يوليو، ٢٤ يف ثم
هذه يف عيل محمد بموقف ويندِّد اإلسكندرية، إىل مالطة من اإلنجليزية باملتاجر لة املحمَّ
بأقوال يتأثرون الذين أولئك نصح إىل يستمع — «دروفتي» قال كما — الذي «وهو املسألة،
وأشار قوتنا». بمظاهر تأثُّرهم من أكثر إغرائهم) يف (يستخدمها وسائل من لديه وما العدو
إىل هذا يصدر حتى العايل، الباب لدى املسعى برضورة الفرنيس، السفري عىل «دروفتي»
من أناٌس إليه بها يوحي التي والكاذبة الخاطئة اآلراء من تحرِّره قاطعة، «أوامر الباشا
مرص، يف هؤالء بقي طاملا بها، متأثًرا يبقى سوف آراء وهي وأرضابه»؛ «برتوتيش» طراز

القاطعة. األوامر هذه حكومته من تأِته لم وطاملا
الباب مع أخريًا الصلح اإلنجليز عقد عندما تبدَّل، أن ذلك بعد يلبث لم املوقف أن عىل
عالقاتهم نشاُط وتزايَد بحرية، اإلسكندرية ميناءَ أعالمهم وتحت سفنهم ودخلت العايل،
ما وكل الغالل، من حاجتهم كلَّ البالد هذه من يستوردون وصاروا الباشا، مع التجارية
العوامل من معهم التجارية العالقات هذه توثق وكان إليهم، منها يبيعه أن الباشا استطاع
عنه حدَّثهم الذي «االستقالل» ذلك مرشوع يف جديد من مفاتحتهم عىل الباشا زت حفَّ التي

اإلسكندرية. عن الجالء مفاَوضات أثناء
مفاَوضتهم قطعوا أن منذ فرنسا، ناحية من العثمانيني تساِور الشكوك بدأت فقد
نابليون بني االتفاق تعذُّر حوا رجَّ وإن ألنهم وذلك عرفناها؛ التي الظروف يف «باجيت» مع
فقد العثمانية، إمرباطوريتهم تقسيم بشأن دة موحَّ خطة عىل األول إسكندر والقيرص
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سفريه فيه عجز وقٍت يف الفرنيس، اإلمرباطور صداقة إىل كذلك الركون تعذُّر لهم تبنيَّ
الدولة نحو نابليون نوايا بُحسن قطًعا لهم التأكيد عن «سباستياني» القسطنطينية يف
بخروج تسليمهم لقاء إال روسيا مع الصلح عقد يستطيعوا لن أنهم لهم وبدا العثمانية،
إن بل الكارثة، هذه منع يف شيئًا فرنسا صداقة تفيد ولن حوزتهم، من والبغدان األفالق
بسط قد هذا وكان — له مناِوئًا ظل إذا يانينا، حاكم باشا عيل من باالنتقام نابليون تهديد
عىل الفرنسيني اعتداءِ قصَة العايل الباب ذهن إىل أعاد أن يلبث لم — ألبانيا يف سلطانه
العثمانيون ل فضَّ فقد ذلك وعىل .١٧٩٨ عام يف بونابرت نابليون بقيادة لها مرصوغزوهم
إنجلرتة، مع املفاَوضة استئناف ثم فرنسا، وساطة ودون الروس، مع رأًسا املفاَوضَة اآلَن
فاستمر الروس، وبني بينهم القائمة الحرَب يَنِه لم األتراك سياسة يف التبدُّل هذا أن ومع
أعوام بأربعة ذلك بعد بوخارست معاَهدة يف وروسيا تركيا بني الصلح ُعِقد حتى العداء
نتيجة إىل الوصول عىل أخرى ناحية من التبدُّل هذا ساعد فقد ،١٨١٢ سنة مايو يف تقريبًا،
Adair أدير» روبرت «السري الجديد مبعوثهم كاد ما أنه ذلك أنفسهم، اإلنجليز مع رسيعة
وأسفرت األتراك، وبني بينه املفاَوضات بدأت حتى ،١٨٠٨ سبتمرب يف تينيدوس إىل يصل
عىل املعاَهدة هذه مواد إحدى ت ونصَّ ،١٨٠٩ يناير ٥ يف الدردنيل معاَهدة عقد عن هذه
ومعنى منهما، كلٍّ ممتلكاِت يف لهؤالء التي االمتيازات بنفس الدولتنَي من كلٍّ رعايا تمتُّع
الدولة أمالك من هي التي مرص يف السابق نشاَطهم الربيطانيني الرعايا استعادة ذلك

إنجلرتة. مع ودفاع تحالٍُف معاَهدَة تركيا أبرمت التاريخ نفس ويف العثمانية.
ع توقُّ حيث من مرص، يف هامة آثاٌر العايل والباب إنجلرتة بني لح الصُّ لحادث وكان
تسوء أن من الخوف ثم واإلنجليز، الباشا بني خصوًصا التجارية، العالقات نشاط زيادة
االنتفاع الباشا تعمد حيث ومن فصمها، إىل تُفِيض بدرجٍة وفرنسا العايل الباب بني العالقات
يسلك كيف عرف إذا مآربه، وتحقيق مصالحه، َصْون له يضمن بما الجديد املوقف هذا من

جميًعا. والفرنسيني اإلنجليز الوكالء مع صالته يف السوي الطريَق
«كولنجوود»، أسطول إنجليزيمن إبريق إىلمرص، الصلح هذا لنبأ حامل أول كان فقد
إىل ربَّانه ونزل الخرب، فأُذيع مارس١٨٠٩، منتصف يف اإلسكندرية وصل األبيض، البحر يف
حكومته، من رسائَل معه وأحرض كبريًا، ترحيبًا ولقي أوغيل، طبوز حاكَمها وقابََل املدينة،
هذه رسائل عىل الباشا جواَب الربان تسلَّم حتى اإلسكندرية، اإلبريق هذا يغادر ولم

الحكومة.
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نابليون اإلمرباطور سياسُة أغضبتهم ن ممَّ وغريه، «برتوتيش» الفرصة هذه وانتهز
أنباء من يَِصلهم كان ملا يروِّجون وراحوا اإلنجليز، أنصار من لذلك وكانوا أوروبا، يف
عىل — املروِّجون وكان حقه، يف والقذف نابليون عىل بالطعن مليئة مالطة من ونرشات
من كالٍّ «برتوتيش»، جانب إىل اإلمرباطور، ضد السيئة الدعاية لهذه — الخصوص وجه
إيواء عىل اإلسكندرية يف املرشفة الهيئة ورئيس سولر»، إيي مرص«كامبو يف إسبانيا قنصل
أرمننجيلد» «األب وهو املسيح، السيد عاش حيث املقدسة األرض يف الحج إىل الذاهبني
الذي بونابرت يوسف لحكومة الرصيحة معاَرضته أعلن فقد األول ا أمَّ ،Ermenengilde
يذيع وطفق ،(١٨٠٨) السابق العام من يونيو يف إسبانيا عىل مِلًكا اإلمرباطوُر أخوه به نصَّ
يوسف. امللك وضد اإلمرباطور ضد مالطة من اآلتية النرشات نه تتضمَّ هجاء أو شتائم كلَّ
رجل بأنه مارسيل» «سانت وصفه بإيطاليا، لوقا من فأصله أرمننجيلد» «األب وأما
شديدة، كراهًة فرنسا ويكره وعجرفة، كربياء مع التعصب شديد الرأي، صلب معاند
العالقات قطع من خوفه أن إال فرنسا حماية تحت دائًما نفسه وضع قد كان أنه ومع
قول حد عىل — جعله وإنجلرتة، تركيا بني األخري الصلح حادث بعد تركيا وبني بينها
السويد قنصل بوصفه له، «برتوتيش» حمايَة فرنسا بحماية يستبدل — مارسيل» «سانت
الفرنسيني يستميل أن ذلك من «برتوتيش» وغرض األخري، هذا من بتحريض وذلك العام،
الفرنسيني والوكالء الفرنيس القنصل حول من االنفضاض إىل البالد بهذه املوجودين
الديني الدافع لهذا ملا الدين؛ بدافع الدينية الهيئة هذه رئيس لواء تحت واالنضواء عموًما،
للخرافات خضوَعهم «برتوتيش» اعتقد الذين الفرنسيني املواطنني ذهنية عىل تأثري من
عىل وحمل كنيسته، يف لنابليون املعتاد الدعاءَ أرمننجيلد» «األب فأبطل الباطلة، واألوهام
من أكثر عموًما وللفرنسيني له عداءَه الحقيقة يف مبعثُها كان شعواء، حملًة اإلمرباطور
عىل نابليون اعتداءات انتهت عندما العداوة هذه تزايدت أن تلبث لم ثم آَخر، يشء أي
«األوراق» بعُض اإلسكندريَة ووصلت ،١٨٠٩ مايو يف إليه ها ضمِّ بإعالِن البابوية الواليات
«سانت قال كما — هذه واعتربت وصولها، فوَر الثغور يف وأُِذيعت مالطة، يف ُطِبعت التي
— ١٨١٠ أبريل ١٩ يف Champagny «شامباني» الخارجية وزير إىل رسالته يف مارسيل»
للنضال الكنيسة قوات كل يحشد الذي وهو البابا، عمالء بها بعث رسمية، وثائق «كأنها
بيوس البابا أصدره الذي الحرمان قرار أرمننجيلد» «األب أذاع وقد اإلمرباطور». ضد
اإلنجليز أنصار كبار من كان إنه ثم ،١٨٠٩ يونيو ١١ يف نابليون ضد Pius VII السابع
إنجليزي حرب إبريق دخول حيَّا الذي Godard «جودارد» النمسا قنصل نائب باإلسكندرية
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القنصل فعله ما ذلك يف محتذيًا قنصليته، مبنى عىل دولته علم برفع أبريل) ٦ (يف امليناء إىل
— شك بال — اإلبريق هذا مهمة إن «دروفتي» وقال سولر»، آبي «كامبو العام اإلسباني

به. ب رحَّ الذي املدينة حاكَم ربَّانُه زار وقد الهند، إىل الحكومة تقارير حمل هي
مسلك كان آَخر، يشء أي من أكثر مارسيل» «سانت مضجع أقضَّ الذي أن عىل
الفرنسيني وضد نابليون ضد املقذعة الحملة لواء وحامل الِفتَن، هذه كل مدبِّر «برتوتيش»
يف اإلسكندرية من «شامباني» الوزير إىل رسائله إحدى يف مارسيل» «سانت ورسد عموًما،
يتورَّعون ال الذين املغامرين كبار من تُظِهره بصورٍة الرجل هذا قصة ،١٨٠٩ مارس ١٥
أصله برتوتيش» «فرنسيسكو إن فقال: الشخيص، نفعهم سبيل يف مبدأ بكل التضحية عن
كمرشف املالية باإلدارة والتحق مرص، إىل حملتهم مجيء عند الفرنسيني تبع ليفورنة، من
صاحب وصار عظيًما، ربًحا املنصب هذا من فجنى أسيوط، يف والرصف اإليراد أبواب عىل
فرنسا، إىل معهم بالذهاب له يسمحوا لم البالَد الفرنسيون أخىل إذا حتى عريض، ثراء
الجديد املنصب هذا يف «برتوتيش» وأظهر بها، بريطانيٍّا وكيًال اإلنجليز وعيَّنه برشيد، فأقام
السويدية الدبلوماسية البعثة رئيس من واشرتى لفرنسا، تنكَّر كما عظيَمنْي، ونشاًطا همة
جالء بعد اإلسكندرية إىل وفد ثم مرص، يف للسويد العام القنصل وظيفَة بالقسطنطينية
ستار «تحت البالد هذه يف بريطانيا مصالح عىل اإلرشاف وتوىلَّ عنها «فريزر» جيش

السويدية». القنصلية
ضد املقذعة الحملة هذه أحدثته الذي السيئ األثر إلزالة الفرنسيون الوكالء ونشط
بني الصلح عقد أن بعد سيما ال بها، نفسه الباشا يتأثَّر أن يخشونه أخىشما وكان نابليون،
وفرنسا تركيا بني العالقات انفصام عوا توقَّ وألنهم ناحية؛ من اإلنجليز وخصومهم تركيا
املرصية املواني يف الفرنسية السفن مصاَدرة املنتظر من وكان أخرى، ناحية من دولتهم
فاجتمع الباشا، بمقابلة «دروفتي» باَدر فقد ولذلك وفرنسا؛ تركيا بني الحرب أُعِلنت إذا
بني العالقات انقطعت إذا الفرنسيني نحو نواياه يستوضحه وصار طويًال، اجتماًعا به
اإلمرباطور صداقة استبقاء عىل يحرص عيل محمد كان وملا العايل. الباب وبني حكومتهم
الفرنسية باملتاجر لة املحمَّ السفن دخول اإلسكندرية بحرمان ويضن إغضابه»، يريد «وال
النشاط يتعطل ال حتى وذلك املرصية، املنتجات تحمل منها السفن هذه وخروج إليها،
يف هو الذي املال موارد من مورًدا — هذا وقع إذا — الباشا ويخرس الثغر، يف التجاري
مبعَث وفرنسا تركيا بني العالقات فصم يكون أن أبى فقد دائًما، إليه الحاجة مسيس
التي الوسائل معه ويتدبَّر «دروفتي» روع من يهدِّئ وطفق بمصالحه، مباَرشًة يلحق أذى
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الباب العايصألوامر بمظهر تُظِهره ال بصورٍة فرنسا مع التجارية العالقات استمرار تكفل
وقَت اإلنجليز والرعايا الوكالء لقيها التي املعاَملة نوَع بنفسك شهدَت «لقد له: فقال العايل،
هذه من لطردي يعمل وصار اإلسكندرية، عىل الخيانة بطريق حكومتهم جيش استوىل أن
إذا وأما فرنسا، مع حرب يف الدخول حماقة يرتكب العايل الباب أن أعتقد ال إني البالد،
يف عاَملهم كما «الفرنسيني» يعامل أن يأبى الذي الرجل عىل حينئٍذ اللعنة َفْلتنزل هذا، حدث
اتخاذ عىل عيل محمد موافقة عن والباشا «دروفتي» بني الطويل الحديث وأسفر املايض.»
الفرمانات إذاعة قبل باإلسكندرية املوجودة الفرنسية السفن إقالَع تكفل التي الوسائل
احرتام من يكنُّه ملا «إظهاًرا الباشا إن بل وتركيا، فرنسا بني الحرب نشوَب تعلن التي
«دروفتي» كتب ما نحو عىل — وذلك ذلك»؛ من أكثر يفعل أن أراد لإلمرباطور، وتوقري
عينيه يغمض سوف «بأنه ده بتعهُّ — ١٨٠٩ أبريل ٢٩ يف القاهرة من «شامباني» إىل
املرصية، املواني إىل الحارضة الفرنسية السفن تحملها سوف التي الجوازات حقيقة عن
منها تُعرف ال بصورة ومتخفية الغرب»، وجاقات أو الرببرية الواليات أعالم تحت متسرتة
الباشا وباَلَغ اإلنجليز. وحلفائه العايل الباب مع الباشا تورُّط تسبب وال الحقيقية، جنسيتها
الكتمان برضورة فأشار عليه، واإلنجليز العايل الباب سخط إثارة عدم من االحتياط يف
يف باالستمرار مرص، يف التجارة يمارسون الذين لرعاياه السماح عىل اإلمرباطور وافق «إذا
ثغر إىل «املتنكِّرة» الفرنسية السفن تحرض أن وطلب املتقدمة»، الرشوط وفق نشاطهم،

النشيطني. اإلنجليز الوكالء مراقبة عن بعيدة أْي اإلسكندرية؛ من بدًال دمياط
الرتتيب من أفادوا فقد دمياط، ميناء استخدام يف حماًسا يبدوا لم الفرنسيني أن ومع
إىل سفنهم فحرضت اإلسكندرية، إىل املجيء تبغي التي سفنهم بشأن الباشا اقرتحه الذي
من وغريهم والطليان اليهود من اإلسكندرية تجار «برسم مرسيليا من األخري امليناء هذا
ذلك وغري والعقاقري والزعفران، والصمغ النطرون جلبتها، التي باملتاجر تستبدل األجانب»،
وبالبضائع بالطواقي لة محمَّ تونس من السفن إليها تأتي صارت كما البالد، حاصالت من
أكثر «إن :١٨١٠ أكتوبر ١١ يف مارسيل» «سانت كتب وقد فرنسا. من املجلوبة األخرى
مرسلة أو هنا، البالد أهل من أو أجانب، تجار باسم معنونة مرسيليا من املصدرة املتاجر
أغنى Fua Horia et Tilche وتيلش» «فواهوريا ى: املسمَّ اإليطايل، التجاري البيت إىل

مرص.» يف التجارية املؤسسات
تنشط أن وإنجلرتة، تركيا بني الصلح لعقد نتيجًة — أسلفنا كما — املنتظر من وكان
السويس إىل وصلت أن النشاط هذا آثار أول وكان واإلنجليز، الباشا بني التجارية العالقات
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البنغال، من حرضتا منها اثنتان الهند؛ بمتاجر لة محمَّ إنجليزية سفن ثالُث ١٨٠٩ مايو يف
الهند بني املبارشة املالحة طريق بافتتاح السفن هذه وصول فأذن «سوارت»، من والثالثة
أمان عدم بسبب تقريبًا» عاًما عرشين معطًَّال الخط هذا ظل أن «بعد وذلك البالد، وهذه
وذهاب القاهرة»، إىل السويس من الطريق يف اإلنجليزية القوافل «ونهب الربي، الطريق
الطريق هذا استخدام استئناف وكان السويس، من بدًال جدة إىل لذلك اإلنجليزية السفن
يؤكِّدون راحوا الذين الفرنسيني الوكالء نظر لفت األهمية من كبري جانب عىل حدثًا الربي
الباشا عقدها التي اإلسكندرية، عن الجالء اتفاقية اشتمال عىل ينهضدليًال أنه لحكومتهم
لنقل كان إنما االتفاقية هذه من الغرض وأن «رسية»، مواد عىل اإلنجليز، مع عامني قبل
هذه من الربي الطريق عرب السويس، إىل الهند من اإلنجليزية السفن بها تأتي التي املتاجر

بالدهم. إىل سفنهم يف املتاجر هذه منها اإلنجليز ينقل حيث اإلسكندرية؛ إىل األخرية
اآلتية السفُن فرفَعِت اإلسكندرية، إىل اإلنجليزية بالبضائع لة املحمَّ السفن مجيء وكثر
ثم مرص، إىل صادراتهم لنقل غريهم بسفن اإلنجليز واستعان اإلنجليزية، األعالَم مالطة من
استخدموا كما ونمساوية، وجنوية إسبانية سفنًا ذلك يف فاستخدموا منها، يستوردونه ما
بسالم، نشاطها مزاَولة تستطيع حتى الربيطانية، األعالَم جميًعا رفعت تونسية، أخرى
معاَهدَة النمسا عقدت إن ما فإنه ولذلك النمساوية؛ السفن عىل اإلنجليز اعتماد أكثر وكان
توفري صعوبَة إنجلرتة واجهت حتى ،١٨٠٩ أكتوبر ١٤ يف فيينا، يف فرنسا مع الصلح
ما رسعان ولكنها اإلسكندرية، مع النشيطة التجارية عالقاتها ملواَصلة الالزمة السفن
عليها باالستيالء أو مالطة، مياه يف السفن هذه من ُوِجد ما بمصاَدرة الصعوبة هذه ذلَّلت
انحاز مما وجنوية نمساوية سفٌن اإلسكندرية إىل تَِفد وظلت صورية، بيٍع عقوِد بمقتىض

الربيطانية. األعالم عليها وتخفق إليهم أصحابها
عظيمة بكميات الكتان وخصوًصا النطروَن، منتجاتمرص، من السفن هذه نقلت وقد
أكثر وكانت القطنية، واملنسوجات والساعات الصابون لها وجلبت واألرز، مالطة، إىل
ذلك إىل وما الورق ثم فرنسية، منتجات مالطة، من اإلنجليزية السفن جلبتها التي األقمشة
لتجهيز شديدة األخشاب إىل الباشا حاجة وكانت األخشاب، ثم املحيل، االستهالك سلع من
استعدَّ التي الحملة لنقل ثم جهة، من األحمر البحر يف املرصية املتاجر لنقل امُلَعد أسطوله
بهذا لالستعانة أو العايل، الباب ألوامر تلبيًة الوهابيني، ضد الحجاز إىل إلنفاذها الباشا
ما عليه هذا انقالِب من يخشاه ما بسبِب طرأ إذا نفسه، العايل الباب مناوأة يف األسطول

ذلك. إىل يدعو
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أعالًما تحمل التي أو اإلنجليزية، السفُن هذه اإلسكندرية من حملته ما أهم أن عىل
أثناء سيما ال للغالل، اإلنجليز طلب شدة إىل اإلشارة سبقت وقد الغالل، كان بريطانية،
تعتمد التي مرص عدا ما األبيض، البحر عىل املِطلَّة البلدان عانَتْه الذي القحط سنوات
الحاصالت ذلك بسبب وتوفرت الفرتة، هذه يف طيبًا كان الذي النيل فيضان عىل زراعتها
انترشت الذي أسطولهم لتموين الغالل اإلنجليز وطلب خصوًصا، والحبوب الزراعية،
يف الفرنسيني مع املشتبكة الجيوش تموين عدا وذلك طارق، وجبل مالطة بني وحداته
لهذه يكن ولم مالطة، إىل سفنهم حملتها التي الرئيسية السلعة الغالل فكانت إيربيا، حرب

والربتغال. إسبانيا إىل ثم الحبوب، من حاجتها منها تستورد مرص غري
لتعطيل وحيلة جهد من وسعهم ما كلَّ الفرنسيني الوكالء وسائر «دروفتي» وبذل
تصدير عن االمتناع عىل الخصوص— وجه عىل — الباشا وَحْمل التجاري، اإلنجليز نشاط
دائًما رفض قد الباشا «أن ١٨١٠ مارس ٣٠ يف مارسيل» «سانت وكتب إليهم. الغالل
العام من يونيو ٢٠ يف حكومته إىل رسالته يف «دروفتي» وقال الغالل»، بتصدير التسامح
ما يكون وقد وغريها، مالطة إىل الغالل» تصدير دائًما يعارض كان عيل محمد «إن نفسه
ازدياد يف كان نشاطها إن ثم تتوقف، لم التصدير حركة أن الثابت ولكن صحيًحا، ذكراه
الباشا إقناع إمكان يف بشكوكه ح رصَّ أن يلبث لم نفسه مارسيل» «سانت إن ثم مستمر،
حرض قد كان ملا «ولكنه الذكر: السالفة رسالته يف فقال لإلنجليز، الغالل بيع عن باالمتناع
أخريان سفينتان معه ودخلت اإلبريق، طراز من إنجليزي حربي مركٌب اإلسكندرية إىل
محمد موقف تُرى يا يكون فماذا باملال، مليئًا صندوًقا السفن هذه وأحرضت إنجليزيتان،
نفس يف «دروفتي» كتب ثم لهم»؟» الغالل بتصدير «السماح رفضه يستمر وهل عيل؟
«قد التصدير هذا دائًما يعارض ظل الذي الباشا بأن إليها، اإلشارة سبقت التي رسالته
بحاجٍة وهو املصدَّرة، الغالل عىل جمركية رسوٍم من له يحصِّ ما بسبب اآلن، به يسمح صار
الباب إن حتى طائلة، نفقات من املماليك البكوات مع نضاله يتكلَّفه ملا املال»؛ إىل كبرية
ألنه الحاجة؛ هذه يسد بما عيل محمد من يظفر لم الغالل إىل اآلخر هو حاجته مع العايل
لة ُمفضَّ القاهرة) (أي العاصمة «َمطاِلب وألن اإلنجليز؛ مع اتِّجاره من أوفر ربًحا يجني

نظره. يف آَخر» اعتباٍر كل عىل صالحها فيه ما تحقيق ويعلو عداها، ما كلِّ عىل
املال أزمة ِحدُة تَخفَّ ولم املزمنة، األدواء من كان املال إىل عيل محمد افتقار أن والواقع
عىل املتعذَّر من وكان دراستنا، موضوع هي التي السنوات يف — ذكره سيأتي كما — هذه
الباب مع ُصلحهم بسبب انتفى وقد سيما ال اإلنجليز، مع التعاُمل عن االمتناُع لذلك الباشا
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عىل كانوا ذلك، عىل عالوة إنهم ثم معهم، التعاُمل هذا لوقف يدعوه ما ١٨٠٩ يناير يف العايل
إىل وهذا تقديره، يف تغاىل ومهما ا وعدٍّ نقًدا لغالله الباشا يطلبه الذي الثمن لدفع استعداٍد
والكتان واألرز الحبوب عىل يفرضها صار والتي كذلك، املرتفعة الجمركية الرسوم جانب
تزايََد وقد مرص، إىل املجلوبة السلع عىل أو مالطة، إىل املصدَّرة السلع وسائر والنطرون
،١٨٠٩ ديسمرب يف اإلسكندرية إىل مالطة من عاد أن منذ اإلنجليز وبني بينه العالقات توثُّق
جيش جالء منذ غادرها قد كان الذي بريجز»، «صمويل القديم الربيطاني القنصل نائُب
غيبته يف بإدارته قام باإلسكندرية، كبري تجاري بيت صاحب «بريجز» وكان عنها، «فريزر»
من وبدًال عريض، ثراءٍ صاحَب وكان تأسيسه اآلن فأعاد ،Sutch «سوتش» يُدَعى هولنديٌّ
بتصدير ترصيًحا «برتوتيش» أعطى أن يلبث لم لإلنجليز، الحبوب بيع الباشا يُبِطل أن
ثم الخطوة. هذه اتخاذ من منعه يف «دروفتي» محاَوالت شيئًا تِفد ولم مالطة، إىل الغالل
بكسب اإلنجليز وفاز بهم، عالقته لتعزيز حاشيته ورجال الباشا عىل الهدايا «بريجز» أغدق
وكان القديمة، اإلسكندرية ميناء إىل الحربية سفنهم دخول عيل محمد أجاز عندما آخر،

فحسب». حربيَّنْي مركبنَْي من أكثُر واحد وقٍت يف امليناء بهذا يوجد «أالَّ اشرتطه ما كل
إىل هذا يعزون وراحوا املزايا، هذه بكل اإلنجليز يظفر أن الفرنسيني، الوكالء وساء
كتابه يف «دروفتي» فقال اإلسكندرية، إىل «بريجز» عودة بعد تزايد الذي أعدائهم، نشاط
مرص إىل عادت قد منصبه، إىل بريجز بعودة «إنه :١٨١٠ مارس ١٢ يف حكومته إىل
الربيطانية.» الدبلوماسية ركاب يف تسري عادًة هي والتي نوع، كل من والدسائس املؤاَمرات
«دروفتي» منه شكا الذي وهو الباشا، ترجمان عىل الخصوص وجه عىل «دروفتي» وحنق
حنق كما عيل، محمد إىل اإلسكندرية تسليِم باتفاِق انتهت التي املفاَوضات أيام و«مانجان»
باي بالط يف وخدم جنوة، من وأصله Mandrici «مندرييش» ى املسمَّ الباشا طبيب عىل
نفسه عن ويذيع اإلنجليز، حماية يف إنه «دروفتي» عنه ويقول مرص، إىل نزوحه قبل تونس
وغيظ حنق أثار الذي الرجل وأما مرص، يف األمريكية املتحدة للواليات وكيًال يعمل أنه
أن بعد ألنه ُمرَّة؛ شكوى هؤالء منه شكا الذي «برتوتيش» فكان دائًما، الفرنسيني الوكالء
عداءه وأعلن مرص، عن حملتها جالء بعد لفرنسا تنكَّر أن يلبث لم الرشق» «جيش خدم
لة املحمَّ الكبرية بالسفن يبعث وصار مالطة، يف اإلنجليز مع التجاري نشاطه وعظم لها،
دائًما بالحرص وتظاُهره هذا، التجاري نشاطه بسبب وكان مالطة، إىل والشعري بالقمح
ذكر قد كان مارسيل» «سانت أن ومع لديه، حظوة وصاحب منه ُمقرَّبًا الباشا، إرضاء عىل
هم ١٨٠١ عام مرصيف من املنسحبني الفرنسيني أن ،١٨٠٩ مارس يف «شامباني» للوزير
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الجديد الخارجية لوزير اآلن يؤكد راح فقد بهم، باللحاق «برتوتيش» ل يأذنوا لم الذين
أثناء — شك وال — اختالساته بسبب خيش، قد برتوتيش أن Cadore كادور» دي «الدوق
يف البقاء فآثر فرنسا، إىل ذهب هو إذا الحساب مناقشتَه أسيوط، يف كمحاسب وظيفته
والدسائس املؤامرات بتدبري لفرنسا كراهيته عن س وينفِّ اإلنجليزية، املصالح يخدم مرص،

بمصالحها. األذى تُلِحق التي
مع اتِّجاره من يجنيها التي األرباح جانب إىل املال، إىل حاجتُه الباشا جعلت ولقد
أن من بالرغم تركيا، إىل والحبوب الغالل بإرسال ضنينًا لهم، غالله وتصدير اإلنجليز،
يف والسبب املجاعة، وتخىش القحط، من تشكو كانت األبيض، البحر بلدان من كغريها هذه
ل يحصِّ أو لإلنجليز، به يبيع الذي املرتفع بالثمن للدولة غالله بيع يستطيع كان ما أنه ذلك
وقد اإلنجليز، من لها يحصِّ التي العالية، الجمركية الرسوم نفَس إليها املصدَّرة الغالل عىل
رفع أن ،١٨١٠ عام يف مالطة يف املجاعة انتشار من والخوف القحط، اشتداد عند حدث
الثمَن اإلنجليز ودفع الواحد، اإلردب عىل عثمانيٍّا قرًشا ٢٦ إىل الجمركية الرسوَم الباشا
وحمل مالطة، إىل التصدير حركة وْقَف بوسعه أن العايل الباب إىل وُخيِّل خاطر، بطيب
القمح تصدير مرصبمنع لوايل أوامَره أصدر إذ القسطنطينية؛ إىل الغالل إرسال عىل الباشا
املتكررة. األوامر لهذه يأبه كان ما عيل محمد ولكن بذلك، َمطاَلبته يف وتشدَّد أوروبا، إىل
إىل الغالل بعض وأرسل ونادرة، قليلة أحايني يف العايل الباب طلب لبَّى أنه صحيح
يوليو ١٧ يف كتب أن يلبث لم «دروفتي» إن بل ف، يتوقَّ لم مالطة إىل التصدير ولكن الدولة،
تلبث لم ثم ا، حقٍّ األنظار تسرتعي بدرجٍة نشط قد مالطة إىل الغالل تصدير أن ،١٨١٠
التالية، والشهور ١٨١١ فرباير شهر يف العايل الباب وبني الباشا بني األمور تأزَّمت أن
إىل القمح تصدير بوقف عيل محمد إىل املشددة األوامر إصدار األخري هذا استأنف عندما
كلٍّ تهدئَة نفسه الوقت يف حاَول وإْن لها، يأبه ال الباشا وظل مايو)، يف (وآِخرها أوروبا
ولو ضة، مخفَّ بأثماٍن الغالَل يبيعها أن فرنسا عىل يعرض صار بأن وفرنسا، تركيا من
فرنسا تستطيع كيف األبيض، البحر عىل مبسوطة اإلنجليز وسيادة واضًحا يكن لم أنه
التي كرفو جزيرة لتموين استعداده عليها عرض إنه ثم تبتاعها، التي الغالل تتسلَّم أن
كثريًا تقل بأثماٍن الغالل من حاجتها أوروبا من تأخذ كانت هذه أن ولو حوزته، يف كانت
افتقارها بحجة ومماَطلتها، مراَوغتها إىل الباشا عمد فقد تركيا، وأما طلبها. التي تلك عن
شهر يف اإلسكندرية إىل أرسلت قد تركيا أن ومع بالدها، إىل الغالل تنقل التي السفن إىل
من حمولتها تأخذ أن استطاعت فقط منها ثالثًا فإن سفينة، عرشة إحدى ١٨١١ أغسطس
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يداعبها امليناء يف أربع منها بقيت السفن بسائر االنتظار طال وملا شهور، ستة بعد الغالل
والقنوط. اليأس تملََّكها أن بعد راجعًة األخرى وقفلت والرجاء، األمل

إىل تَِرد سفنهم استمرت فقد تماًما، ذلك نقيض عىل الحال كان فقد اإلنجليز وأما
لم أنه كما السفن، شحن يف تأخري يحدث ولم كبرية، أعداد ويف بنظام، اإلسكندرية ميناء
ذكر ما نحِو عىل — الباشا وانحرصنشاط الثمن، دفع يف تسويف اإلنجليز ناحية من يحدث
الحبوب» «تجارة يف — ١٨١١ يناير ٧ يف كادور» دي «الدوق إىل كتابه يف مارسيل» «سانت
عىل هؤالء إقباَل الباشا به باع الذي السعر ارتفاُع يمنع ولم لإلنجليز، يبيعها التي والغالل
من وغريها الحبوب تجارة الحتكاره غريه، مع للتعامل سبيل هناك يكن ولم منه، الرشاء
مندوبني ١٨١١ مارس يف مالطة من إليه أوفدوا أن لبثوا ما هؤالء إن بل البالد، منتجات
واستطاع يريده، الذي وبالثمن كذلك صقلية لتموين الالزمة الغالل رشاء عىل معه لالتفاق
املماليك عىل القضاء يف نجح قد وقتئٍذ كان ألنه الغالل؛ من وفرية كميات يف ف الترصُّ الباشا
إىل كتاب يف «دروفتي» وقال ذكرها. يأتي سوف ظروٍف يف الصعيد غالت عىل واالستيالء
مالطة مع تجارته يف بامليض يكتِف لم الباشا «إن :١٨١١ مايو ٨ يف القاهرة من حكومته
الغالل، لبيع — «خانًا» أو — الجزيرة بهذه مؤسسة أنشأ إنه بل إليها)، غالله (وإرسال
عىل املرشفون ونشط والربتغال.» إسبانيا إىل إرسالها الباشا يبغي التي الغالل ولتوريد
ومهمتهم، هؤالء نشاط عن يوليو يف مارسيل» «سانت وتحدث عظيًما. نشاًطا الخان هذا
الحبوب. من يبيعونه ما لقاء مرص، يف لالستهالك الصالحة السلع إرسال واجبهم وكان
باإلسكندرية أي هنا؛ الغالل تجارة دائًما تستمر — مارسيل سانت قال كما — وهكذا
إىل الغالل تحمل للبندقية والتابعة واملجرية النمساوية بالسفن امليناء وتعجُّ اإلنجليز، مع
والعرشين الواحد اليوم الباشا ويبيع اإلنجليزية، الراية رافعة والربتغال إسبانيا أو مالطة

وفرية. أرباًحا التجارة هذه من عيل محمد فجمع قرش، بمائة ا مدٍّ
خصمه سوى الباشا فرضها التي املرتفعة الجمركية الرسوم أو األثمان من يشُك ولم
أواسط يف البالد هذه يف بريطانيٍّا قنصًال منصبه إىل عاد قد هذا وكان «مسيت»، القديم
فيه سار فخم، موكب يف اإلسكندرية دخل وقد كولونيًال، حكومته ته رقَّ أن بعد ،١٨١١ عام
باإلسكندرية، املقيمني اإلنجليز من فرسان بمركبته وأحاط األرنئود، الجند من خمسمائة
مما السياس، من اثنان مركبته ويتقدَّم بامليناء، راسية إنجليزية قرويت وضباط ربَّان ثم
يدفع أن اضطر أنه ولو ونفوذ، سمعة من اآلن اإلنجليز به يتمتع صار ما إىل جميعه يرمز
تبدَّل معه املوقف أن ومع حفاَوتهم. بثمن طاَلبوه الذين األرنئود هؤالء لرؤساء قرش ألَفْي
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وأصاب للمرض، نهبًا نفسه «مسيت» وصار املاضية، األربع السنوات منذ عليه كان عما
ملحمد القديمة خصومته يرتك لم فإنه مقعًدا، كسيًحا صار حتى وساَقيْه، ذراَعيْه الفالج
نقًدا مسلكه وينقد الباشا عىل بالالئحة ينحى اآلن الذيجعله «واجبَه» املرُض يُنِسيه أو عيل،
العثمانية الدولة أنحاء يف للربيطانيني التي االمتيازات أو الحقوق عىل الفتئاته ُمرٍّا؛ الذًعا
فاستهل العالية، الجمركية فرضالرسوم وعدم احرتامها، الباشا عىل وجب والتي وأمالكها،
:١٨١١ يوليو ٤ يف إليها كتابه يف فقال عيل، محمد من لحكومته بالشكوى الجديد، نشاطه
يحرتم ال عيل)، محمد (أْي الحايل مرص باشا أو حاكم يجد أن األسف شديَد يؤسفه «إنه
العايل، الباب وبني بينهم املربمة االمتيازات معاهدات بفضل لإلنجليز، املعطاة االمتيازات
زيدت ولقد االحتكارات، أنواع بكل فعًال، ذلك نفذ أنه أو لحسابه، االستئثار عىل م صمَّ فقد
والصادر، الوارد تجارة سلع كل عىل جديدة أخرى وُفِرضت القديمة، الجمركية الرسوم
وْضَع حقه من إن قوله سوى األوروبيني، الوكالء احتجاجات عىل جواٌب الباشا لدى وليس
مخاَطبة من جدوى وال حكومته، أو باشويته نطاق يف الداخلية والقواعد التنظيمات كل
يرفض السلطان، بسلطة االسمي اعرتافه مع الباشا، ألن الحالة؛ هذه لعالج العايل الباب

الخاصة.» هو مصلحته مع تعاَرضت إذا عظمته، يُصِدرها أوامر لكل اإلذعان
الباشا، مع اإلنجليز تعاُمل استمرار دون يَُحوال لم وغضبه، «مسيت» ر تذمُّ ولكن
خمسني يدفعوا أن (١٨١١) نفسه العام هذا بداية يف هؤالء َقِبل بل منه، للغالل ورشائهم
بطبيعة وهذا يستوردونه، الذي القمح من إردب كل عىل جمركية رضيبة عثمانيٍّا قرًشا
وسخط الفرنسيني، الوكالء احتجاج إن ثم رشائه، يف يدفعونه الذي الثمن عىل عالوة الحال
بشتى والتذرُّع لإلنجليز، غالله بيع يف الباشا ميض دون كذلك يَُحوال لم العايل الباب
ومختلف الغالل إىل حاجته بدعوى تارًة القسطنطينية، إىل القمح إرسال لعدم الوسائل
الرشيَفني الحرَمني واستخالص الحجاز لحملة يُِعدُّه الذي جيشه لتموين األغذية أنواع
ه يمدَّ أن ذلك عىل عالوًة يطلب وصار بل العايل، الباب إرادة عىل نزوًال الوهابيني، من
إليها؛ حاجة يف إنه قال التي اإلمدادات من ذلك وغري واملؤن باألغذية نفسه العايل الباب
وجود عدم بدعوى أخرى وتارًة الحجاز، إىل الخروج له يتسنَّى وحتى استعداداته ليُكِمل
هو يحتاجه عما ناهيك القسطنطينية، إىل وإرسالها بالغالل لشحنها لديه الكافية السفن
الوكالء احتجاجات أمام الحجة تُعِوزه لم ذلك، عىل وعالوة الوهابيني، ضد لحملته منها

اإلنجليز. أعدائهم مع تعاُمله تربير يف الفرنسيني،
«مندرييش» الباشا طبيب أن ،١٨١٠ أبريل ٢٨ يف القاهرة من «دروفتي» كتب فقد
القوة من لديهم هؤالء أن إىل لإلنجليز الغالل بيع يف بامليض الباشا إقناعه يف استند قد
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وبني بينهم العالقات انقطعت إذا لغزوها مرص إىل جيش إرسال من يمكِّنهم ما والوسائل
فرنسا أرسلت إذا ونجدته الباشا مساعدة أخرى ناحية من وسعهم يف أن كما العايل، الباب
من يل «يبدو فإنه ذلك، عىل وعالوة يقول: «دروفتي» استطرد ثم البالد، هذه لغزو حملًة
من — اإلنجليز َمطاِلب أجاب إذا أنه يعتقد صار قد عيل محمد أن وصلتني، التي التقريرات
مع عالقاتهم يفصمون سوف هؤالء فإن — إليهم الغالل تصدير عىل االستمرار حيث

منهم.» شيئًا يخىش حينئٍذ الباشا يعود وال املماليك، البكوات
مورد إىل حاجته بدعوى الباشا «إن يقول: «دروفتي» كتب ،١٨١٠ يوليو ١٧ ويف
يف الحقَّ حديثًا اإلنجليز أعطى قد املماليك، ضد الحرب متابَعة من يمكِّنه املال، من جديد
رسوًما تركية، قروش عرشة دفع نظري يف البالد)، هذه (من الحرية بمطلق الحبوب استرياد
«املريا أن املعروف ومن جراًما.» مريا ٢٥ يعادل وهو رشيد، وزن اإلردب عىل جمركية

جرام. آالف عرشة يساوي الواحد جرام»
إىل القمح تصدير بمنع املشددة، العايل الباب ألوامر االستماع عيل محمد رفض وملا
البيع استمرار عىل الباشا لدى احتجَّ أنه ،١٨١٠ نوفمرب ١١ يف «دروفتي» كتب أوروبا،
بيع قاطًعا رفًضا رفض إذا ضده، هؤالء عداء إثارَة يخىش «أنه جوابه: فكان لإلنجليز،
بالقوة، عنوًة أخذها إىل لجئوا الرشاء، بطريق الغالل أْخذُ عليهم امتنع إذا وأنه لهم»، غالله
زيادة هي شديًدا، إزعاًجا تجارهم إزعاج شأنها من أخرى طريقة إىل يعمد سوف ولكنه
زنة اإلردب عىل تركيٍّا قرًشا ٢٦ إىل فعًال هذه رفع وقد الصادر، عىل الجمركية الرسوم
لزيادة الباشا أبداه الذي بالسبب يقتنع لم «دروفتي» ولكن جراًما، مريا وعرشين خمسة
فرصَة منتهًزا املال، جمع يف عيل محمد رغبة كان إنما مبعثه أن واعتقد الجمركية، الرسوم
األخرى الدعاوى وأما وقتئٍذ، تقريبًا األبيض البحر جزر جميع ويف مالطة يف املجاعة وجود
من خوفه «دروفتي» ل ذكره ما نحِو عىل كانت فقد اإلنجليز، مع تعاُمله بها غ سوَّ التي

األحمر. البحر يف السفن من أسطول وبناء اإلسكندرية، تحصني ورضورة هؤالء،
يحصل الذي املال إىل حاجة يف الباشا إن يقول «دروفتي» عاد ١٨١١ يناير ١٦ ويف
البحر يف السفن من أسطول ولبناء الجند، مرتبات لدفع اإلنجليز إىل الغالل تصدير من عليه
هي العايل، الباب لدى اإلنجليز»، «مع هذا مسلكه بها يربِّر التي الوحيدة «ودعواه األحمر،
الفرنيس الوكيل وأما الوهابيني». ضد حملته لخروج الالزمة االستعدادات إنجاز رضورة
حكومته ينبئ ،١٨١١ مارس ٢٧ يف اإلسكندرية من كتب فقد مارسيل»، «سانت اآلخر
واالتفاق للمفاَوضة صقلية؛ يف الربيطاني للجيش العامة القومسريية من ضابطني بوصول
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ذلك، عىل لديه احتججُت أن «وملا يقول: استطرد ثم الحبوب، رشاء عىل عيل محمد مع
اإلسكندرية لتحصني يلزمه الذي باملال يزوِّده اإلنجليز» «مع التعامل هذا إن «الباشا» قال
إنه ثم الوهابيني، ضد بحملته والقيام األحمر، البحر يف تسلُّحه وإنجاز جيشه، عدد وزيادة
وُطِردوا صقلية مغاَدرة إىل اضطروا إذا هؤالء أن اإلنجليز» مع رفض«التعاُمل هو يخىشإذا
يأخذوا كي و«يغزونها»؛ مرص عىل عندئٍذ ون يَنقضُّ فسوف — ع متوقَّ أمر وهذا — منها
كما — يقتضيه الواجب فإن ذلك، عىل وعالوة ومالطة، أسطولهم لتموين يحتاجونه ما منها
أحٌد يعلم ال بالربتغال، جيش فيه لهم الذي الوقت يف اإلنجليز، ناحية من االحرتاس — قال
أن عيل) محمد (أْي بلغه وقد مغاَدرتها، إىل اضطراره بعد يقصده، سوف الذي املكاَن
إنجلرتة بني العالقات قطع أن يعتقد إنه ثم األبيض، البحر إىل الدخول يبغي الجيش هذا
دوق — Wellesley ولزيل» آرثر «السري أن املعروف ومن ًعا.» متوقَّ أمر بات قد وتركيا
كان ،١٨٠٩ عام يف الربتغال يف الربيطانية للقوات العامة القيادة توىل الذي — ولنجتون
االنسحاب إىل اضطر قد إيربيا، جزيرة شبه يف الفرنسيني مع عدة معارك يف اشتباكه بعد

الربتغال. يف الساحل إىل
عقد يريد الباشا بأن يقطع «إنه يقول: مارسيل» «سانت كتب ،١٨١١ مايو ٦ ويف
لفرنسا، صديًقا ببقائه أنه والدليل بالحجة له يبنيِّ صار من فهناك اإلنجليز، مع محاَلفة
تكتفي التي الدولة من كبريًا بُعًدا بعيًدا هو كان ملا ولكنه حكومته.» يف تثبيته هذه وسع يف
اإلنجليز يصادق أن له الخري فمن وقتئٍذ، ثانوية أهمية ذات إنها قالوا والتي الوعود، ببذل
مارسيل» «سانت استمر ثم تجارته. يحموا أن البحرية قوتهم بفضل وسعهم يف الذين
أجل من إال حمايتَهم يولُوه لن اإلنجليز أن أخرى، ناحية من جيًدا الباشا «ويدرك يقول:
لم إذا له، األفضل أن — النظر إمعان بعد — يرى ولكنه الشيطانية، غاياتهم تحقيق
هذه إىل نفسه يسلِّم أن إنجلرتة، أو العايل الباب رحمة تحت الوقوع عن معًدى هناك يكن
من العايل الباب يجرِّده بينما أمواله، له وترتك حياته عىل حينئٍذ تُبِقي سوف التي األخرية،

حياته.» منه وينتزع أمواله
وفري، مايل ربح من اإلنجليز مع التجارة عليه تُِدرُّه كانت ما جانب إىل أنه يف جدال وال
لألمور، صحيح وزن عن منبعثة مسلكه، تربير يف الباشا إليها استند التي الدعاوى كانت
يذيعه كان وما معه، نهائيٍّا خالفاتهم وحسم االتفاق، يف املماليك البكوات مماَطلة بسبب
ناحية من إما البالد؛ هذه عىل الغزو وقوع احتمال عن سويٍّا، واإلنجليز الفرنسيون الوكالء
عليه كان إنه ثم األخريون. يؤكِّد كما فرنسا ناحية من وإما األولني، أقوال حسب إنجلرتة،
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من أفاد فقد ذلك، عىل وعالوة الوهابيني، ضد الحجاز إىل بالخروج العايل الباب اسرتضاء
يف منه لإلنفاق فحسب باملال خزانته امتالء حيث من ال معهم، والتعامل اإلنجليز صداقة
الوكالء بنشاط االستعانة حيث ومن بل أنفسهم، الفرنسيون الوكالء ذكرها التي الوجوه
معه، الصلح إىل الستمالتهم املماليك؛ البكوات مع اتبعها التي الخطة تنفيذ يف اإلنجليز

ذكره. سيأتي ما نحِو عىل األلفي بك شاهني وصداقة ود لكسب سعيه عند وخصوًصا
بوسعه أن اعتقاده هو الغالل، من بحاجتهم اإلنجليز إلمداد يدعوه آَخر سبٌب وثَمة
يف إنشاءه، أراد الذي والحربي التجاري األسطول ذلك بناء يف له مؤاَزرتهم عىل االعتماد
جنده ولنقل البحر، بهذا املواني وسائر موانيه بني التجارية العالقات لتعزيز األحمر، البحر
بعض زوا يجهِّ أو سفنهم، بعَض اإلنجليُز يبيعه أن يبغي وكان العرب، بالد إىل املرسلني
يف رجاله أحد ثابت سليم إىل فعهد حربية، سفنًا منها تجعل التي باألسلحة هو سفنه
من له الالزمة السفن رشاء بصدد بها اإلنجليزي السفري مع يتفاوض بأن القسطنطينية
قد الالظ آغا محمد أن ،١٨١٠ يناير ٢٢ يف العثمانية بالعاصمة كتخداه إىل وكتب إنجلرتة،
البشكطاش قبودان إسماعيل إىل بقيادتها وعهد ذراًعا، ٣٦ طولها باإلسكندرية سفينة بنى
أخرى، سفينة هناك يبتاع حيث مالطة؛ إىل بها يذهب أن عىل طار)، جبل أو الناره (جبل
السفينة هذه وأما الصالح، الرجاء رأس حول بالدوران السويس، ميناء املركبان فيقصد
اإلسكندرية من فعًال أبحرت وقد «أفريقية»، باسم ُعِرفت فقد الالظ آغا محمد أنشأها التي

نفسه. العام من أبريل يف مالطة إىل
وما عيل، ملحمد سفنهم بيع لعدم مختلفة بتعالت «تعلَّلوا» أن يلبثوا لم اإلنجليز ولكن
التجارية الرشقية الهند رشكة رجال أمرها يف ل تدخَّ حتى لندن، إىل «أفريقية» وصلت إن
«أفريقية» قيام دون فحاَولوا الهند، لتجارة محتكرين يظلوا أن يعنيهم وكان اإلنجليزية،
اإلنجليزية الحكومة كانت وإن السويس، إىل الصالح الرجاء رأس حول املنتظرة برحلتها
هدايا طار جبل إسماعيل قبطانها لت وحمَّ نفقتها، عىل جيًدا تسليًحا بتسليحها لت تكفَّ قد

.١٨١٢ يناير يف اإلسكندرية إىل الفرقاطة هذه فعادت للباشا، اسرتضاءً عظيمة
األسباب هذه عيل محمد نظر يف يفوق سبٌب ذكرنا، ما جانب إىل هناك كان أنه عىل
بهم االستعانة عىل تصميمه هو اإلنجليز، وصداقة ود كسب عىل للمثابَرة ويدعوه جميعها،
االستجابة رفضوا هؤالء أن ولو الوجود، حيز إىل عرفناه الذي «استقالله» مرشوع إخراج يف

الرغبة. لهذه
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عيل محمد استقالل يرفضون اإلنجليز (4)

مساعيه الستئناف اإلنجليز، مع عيل محمد أنشأها التي التجارية العالقات دت مهَّ فقد
نوايا يف يثق ال أنه إىل أوًال: هذه، برغبته وكالئهم مفاتحة يف واستند معهم، محاَلفة لعقد
قوي، حليف مع التحالَُف لذلك ويعنيه باشويته، يف بقائه تأمني ويريد نحوه، العايل الباب
حتى به، صالتهم توثيق اإلنجليز صالح من أنه إىل وثانيًا: العايل. الباب أذى عنه يدفع
التي الجديدة األصقاع يف وكذلك بل فحسب، مرصوحدها يف ال التجارية، مصالحهم يرعى
بها القياَم العايل الباب يكلِّفه التي الحملة يف خروجه عند العرب، بالد يف فتحها ينوي
الربي الطريق تأمني أن إىل وثالثًا: لتجارتهم. األحمر البحر مواني فيفتح الوهابيني، ضد
وأخريًا: عظيمة. بفوائد الهند مع تجارتهم عىل يعود فاإلسكندرية القاهرة إىل السويس من
لتموين غالل من يريدونه ما كل عىل الحصول إىل اطمئنانهم يكفل معه تحالُفهم أن إىل

األبيض. بالبحر قواعدهم
وأبلغ البالَد، وجيشه «فريزر» مغادرة عقب اإلنجليز، الوكالء مع هذه مساعيه بدأ وقد
يظفر لم ولكنه ،١٨٠٧ منذ و«مور» «فريزر» القائَديْن من كل إىل الباشا رغبات «آني»
«حقيقة» ب إليه ليرسَّ املالطي؛ هذا «اصطفى» قد عيل محمد كان وملا حاسم. بجواب منهما
القضاء ملجرد ال العرب، بالد إىل الخروج فعًال يعتزم إنه القول له يكرر وظل أغراضه،
كذلك مينائها ومخا، اليمن عىل واالستيالء وينبع، جدة ميناءَْي ولفتح بل الوهابيني، عىل
أن عىل وحرص باألمر، «آني» اهتم فقد — اليمن إىل الوهابيني اعتداءات امتدت وقد —
من األحمر البحر يف الربيطانية املالحة تأمني يف عيل، بمحمد االستعانة حكومته تفوت ال
قوات مع التعاون عىل يرتتب ما عدا أخرى، جهة من لتجارتهم جديدة ميادين وفتح جهة،
وبخاصة ُمعاِدية دولة أية وجه يف األحمر البحر غلق من املراكز، هذه يف الصديقة الباشا
عىل أخرى، مرًة الهند يف الربيطانية املصالح تهديد بمحاَولة النفس ثتها حدَّ إذا فرنسا،

مرص. عىل املعروفة حملته أثناء بونابرت حاَوله ما غرار
«لورد أرصَّ وقد األحمر، البحر أهمية إىل اإلنجليز أنظاَر هذه بونابرت حملة لفتت فقد
كيف ذكرنا وقد األحمر، البحر بطريق منها العودة عىل الهند، يف رحلته انتهاء عند فالنتيا»
وكان إليها، السويس من بسالم الربي الطريق اجتاز أن بعد ،١٨٠٦ فرباير يف القاهرة دخل
الطريق هذا غلق بها يمكن التي الوسائل خري اكتشاف األحمر، البحر يف الرحلة من غرضه
تسنَّى وقد األحمر، البحر مواني مع الهند تجارة تنمية ثم الغرب، من يأتي غزو وجه يف
مع محالفة وعقد عدن، احتالل بأن هذه رحلته من وخرج الهامة، املواني زيارة بذلك له
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فكان الغرَضنْي، هذين لتحقيق خطوات من اتخاذه يمكن ما أفضُل واألحباش، الوهابيني
الحبشة إىل مهمة يف هذه، رحلته يف رفيقه ،Salt صولت» «هنري ذَهَب أْن دعوته أثر من
الهند حكومة إن ثم (بومباي). الهند وبني بينها التجارية العالقات لتنمية ١٨٠٩ عام يف
Belzoni بلزوني» «جون يعاونه مخا، إىل Rudland «ردالند» الكابتن أوفدت أن لبثت ما
الوهابيني قراصنة منُْع كذلك البعوث هذه أغراض من وكان معها، العالقات نفس إلنشاء

الرشقية. التجارية الهند رشكة سفن عىل االعتداء من
بريجز»، و«صمويل «آني» سيما ال مرص، يف اإلنجليز الوكالء اعتقد فقد ذلك، وعىل
الخروج عىل عزمه يعلن فتئ ما الذي وهو عيل، محمد مع التحالف دولتهم صالح من أن
األحمر، البحر يف وحربي تجاري أسطول لبناء وسائل من لديه ما بكل ويجدُّ الحجاز، إىل
يمكن تجاريٍّا، اتفاًقا معه تعقد أن من أقل فال معه، املحالفة حكومتهم رفضت إذا وأما

طيبة. سخية برشوط الربي الطريق عرب الربيطانية املتاجر نقل بفضله
لعدم عيل محمد «أن ،١٨٠٨ سبتمرب ٢٨ يف كسربي» «هو اللورد إىل «آني» فكتب
وتحالف سالم معاهدة عقد ويقرتح بإنجلرتة، نفسه يربط أن يبغي العايل، بالباب ثقته
الحجاز، يف الباشا مرشوعات الوزير عىل يقص طفق ثم صالحها.» يف «رشوط» وب معها،
يلَق لم االقرتاح هذا ولكن واليمن، وينبع جدة وفتح البالد، هذه إىل بحملته قيامه عند
وقد تركيا، مع حرب يف تزال ال كانت إنجلرتة أن صحيح لندن، حكومة من مصغية آذانًا
أزمة وتفريج بالغالل إمدادها حرصعىل الذي مرص— باشا جانب العرضمن هذا يكون
قصارى آنئٍذ يبذلون كانوا اإلنجليز ولكن مغريٍّا، عرًضا — وجيوشها أساطيلها تموين
عن الجالء مفاوضات أيام من لديهم معروًفا كان إنه ثم العايل، الباب مع للصلح جهدهم
من يمكِّنه الذي «الوضع» ب يظفر كي معهم املحاَلفة يبغي إنما الباشا أن اإلسكندرية،
مع جديد نزاٍع إىل انساقوا معه ارتبطوا إذا فهم العايل، الباب سلطان عن «االستقالل»
املماليك عن والتخيل مرص، من جيشهم سحب قرَّروا ما فإنهم ذلك، عن وفضًال تركيا،
يف مستمرٍّا نشاًطا عليهم يفرض ارتباط أي من التحرُّر يف لرغبتهم إال القدامى، أصدقائهم
فلم أهميًة، األكثر األخرى امليادين يف العدو ملناَزلة يتفرَّغوا كي منه الخالص يبغون ميدان

عيل. محمد مع املحاَلفَة يقبلوا أن حينئٍذ املنتظر من يكن
الباشا ملقرتحات كان فقد الرياح، أدراج ذهب قد املحاَلفة اقرتاح كان وإن أنه بَيَْد
لدى صدى التجارة، تنمية وفحواها الذكر، السالفة «آني» رسالة نتها تضمَّ والتي األخرى،
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طريق «فتح بمهمة إليه وعهدت القاهرة، إىل بلزوني» «جون ب هذه فبعثت الهند، حكومة
يعمُّ تجاري» تبادل بإنشاء الطريق، هذا ودعم مرص، عرب وإنجلرتة، الهند بني للمواصالت

الجميع. نْفُعه
نقيض وعىل و«بلزوني»، الباشا بني املفاَوضات دارت «بريجز» القنصل إرشاف وتحت
عندما فريزر»، «الجنرال مندوبي مع «الرسية» مفاَوضته أثناء ذلك، قبل عيل محمد فعله ما
يضعه أنه يبدو رشط «كلَّ اآلن الباشا رفض اإلنجليز، حماية تحت نفسه يضع أن عرض
ملركز بالنسبة ،١٨٠٧ عام يف عليه كان عما اآلن الحال تغريَّ فقد اإلنجليز»، حماية تحت
عنها، اإلنجليز جالء منذ اإلسكندرية تحصني يف كبريًا شوًطا قطع فقد الداخيل، حكومته
االنفراُد ومكَّنه الحكم، شئون عن املشايخ وأقىص جيشه، يف املشاغبة العنارص عىل وقىض
وفريًا ربًحا وجنى املال، عىل الحصول له تكفل التي الوسائل بتدبري االستقالل من بالسلطة
الداخلية احتكاراتُه عليه تُِدرُّه بدأت ما عدا عموًما، التجارة احتكاره ومن الغالل، تجارة من
يف عليهم تنترص سوف التي الجيوش وأنفذ املماليك، البكوات إضعاف يف ونجح األخرى،
الكدُر وشاَب نحوه، العايل الباب بنوايا يثق ال كان أنه ومع قليل، بعد والبهنسا الالهون
وتصديره اإلنجليز، مع والتِّجاره الحجاز، يف الوهابيني ضد الخروج يف ملماطلته به؛ عالقاِته
أوروبا، إىل إطالًقا الحبوب تصدير ملنع املشددة العايل الباب أوامر من بالرغم إليهم الغالل
منها، هذه حاجَة يسدُّ ال والذي الضئيل بالقدر إال القسطنطينية إىل الغالل إرساله وعدم
مضجَعه يقضُّ ال عليه الرشعية السيادة صاحب وبني بينه العالقات تكدير صار فقد
مايو ٢٩) الثالث سليم بعرش أطاحت والتي الدولة يف وقعت التي االنقالبات بعد كثريًا،
يوليو ٢٨) السلطنة عرَش الثاني محمود اعتالءِ إىل وأفضت مصطفى، بخليفته ثم ،(١٨٠٧
وباشوان العرب، بالد يف الوهابيني ثورات بسبب َضْعفها تزايد ثم ُقواها، فأنهكت (١٨٠٨
وقره يانينا، يف باشا وعيل اليونان، يف Rhigas وريجاز بلغاريا، يف Pasvan Oglou أوغلو
وروسيا، الدولة بني الحرب استمرار عن ناهيك الرسب، بالد يف األسود) جورج (أو جورج
الذي ْعف الضَّ هذا وكان والبغدان)، (األفالق الدانوبية للواليات األخرية جيوش واحتالل
التمسك عىل عيل ملحمد حافًزا نحوه، نواياها إىل اطمئنانه عدم جانب إىل الدولة، أصاب
تنفيذه، عىل له اإلنجليز بمؤازرة االستعانة أراد الذي املرشوع ذلك «استقالله»، بمرشوع
كان بل عليه، حمايتَهم هؤالء يفرض بأن لريىض — هدفه «االستقالل» وهذا — يكن ولم

تحقيقه. عىل فحسب يُؤاِزروه أن منهم يبغيه ما كل
تنمية يكفل اتفاٍق بعقِد مكلًَّفا الرشكة، وكيل «بلزوني» كان فقد األمر، كان ما وأيٍّا
وقد بينهما، للمواصالت مرص عرب الربي الطريق ويفتح وإنجلرتة، الهند بني التجارة
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مايو ٢٨ يف القاهرة يف تجارية معاَهدة عقد عن عيل محمد وبني بينه املفاَوضة أسفرت
رشوطها أحد د مهَّ كما الهند، لتجارة كثرية مزايا عىل بفضلها اإلنجليز حصل ،١٨١٠
عىل صدَّقت اإلنجليزية الحكومة أن لو عيل، محمد أرادها التي املحاَلفة تلك إدراك إلمكان
أساًسا العايل الباب معاهدات نتها تضمَّ التي االمتيازات اعتماَد االتفاُق أعلن فقد املعاَهدة؛
إنجلرتة بني الحرب وقوع حالة يف الباشا د وتعهَّ الهند، مع التجاري التبادل أو للمعامالت
بكل يمدُّهم بل وألموالهم، الربيطانيني للرعايا كان عذر وبأي التعرُّضبيشء بعدم وتركيا،
اإلنجليزية السفن يغادر َمن كل إرجاع عىل الباشا واَفق ثم حمايته، عليهم ويُضِفي معاَونة،
هؤالء كان ولو حتى السفن، هذه إىل بها الخدمة من هربًا وغريهم نوتيتها من موانيه، يف
ت ونصَّ رفضه، عىل دائًما العثمانيون أرصَّ أمًرا فأجاز اإلسالمي، الدين اعتنقوا قد الهاربون
أية تحصيل دون الربي، الطريق باستخدام للمسافرين السماح عىل املعاَهدة هذه رشوط
السويس من الطريق هذا عرب تُنَقل التي البضائع وأما أمتعتهم، عىل أو منهم رضائب
تُدَفع بينما إسبانية، رياالت ثالثة حملها يف مستخَدم جمل كل حمولة عن فيُدَفع وإليها،

قيمتها. من ٪٣ بواقع جمركية رسوٌم عنها
هذه بعقد يُنِبئه ،١٨١٠ مايو ٣٠ يف ولزيل» آرثر «السري إىل بريجز» «صمويل وكتب
إلبرامها، نظره يف املسوِّغة األسباب ويذكر عليها، حكومته تصديق يرجو التي املعاَهدة
مهمة يف «ردالند» بالكابتن بعثت قد الهند حكومة كانت ملا لكم، أذكر أن فني «يرشِّ فقال:
عرب وإنجلرتة الهند بني للمواصالت طريق فتح أجل من مساعده بلزوني» و«جون مخا إىل
تحت القاهرة يف مفاَوضات بدأت فقد عام، نفع ذي تجاري تباُدل بإنشاء ودعمه مرص،
تنال أن أرجو مؤقتة، معاَهدٍة عقِد إىل بنجاح وانتهت والباشا، «بلزوني» السيد بني إرشايف،
العايل، للباب اسميٍّ بوالءٍ يَدين يزال ال أنه ولو باشا، عيل» «محمد فإن الالزم، التصديق
قبل للمماليك كان الذي ذلك درجة من باستقالل واقعيٍّا يتمتع طويل زمن من صار فقد

الفرنيس.» الغزو
فالثابت املعاَهدة، بهذه حدث ما معرفة عليهم تعذَّر الكتَّاب من فريًقا أن ومع
العايل، الباب مع عالقاتها تسويء لعدم عليها التصديق رفضت اإلنجليزية الحكومة أن
أسطوله بناء يف عيل محمد نشاط يقلقهم كان اإلنجليز وألن ذكرناها، التي ولألسباب
يف استخدامه يبغي كان والذي الحجاز، لحملة االستعداد بمناسبة والحربي، التجاري

األحمر. البحر
لم املعاهدة، عىل التصديَق اإلنجليزية الحكومة رفض من بالرغم الباشا، ولكن
تأييد عىل اإلنجليز إقبال منها رجا التي املحالفة تلك معها، باملحاَلفة الظفر من ييئس
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البالَد هؤالء يفاجئ ال حتى ناحيتهم، من دائًما متحذًرا كان أنه ومع استقالله، مرشوع
استمرت فقد نفسه، للسبب الفرنسيني ناحية من كذلك متحذًرا كان كما جديد، بغزو
الباشا إيثار عىل دليًال وينهض — رأينا كما — وتزايدت بل معهم، التجارية عالقاته
الفرنسيون يُصاِدرها كان التي والسلع البضائع ببيع يتعلَّق فيما حدث ما لصداقتهم،
ويأتون البحر، ُعْرض يف اآلَخر الفريق سفن عىل الفرنسيني أحد استيالء عند اإلنجليز أو
«فريزر» حملة أثناء «دروفتي» استطاع وقد لبيعها، غريها، أو «العثمانية» املواني إىل بها
تأتي التي اإلنجليزية املتاجر مصادرة عىل عيل محمد مواَفقة ينال أن ،١٨٠٧ عام يف
األعالم بعض تحت متسرتة خصوًصا، واإلسكندرية املرصية، املواني إىل السفن بها
غنمتها التي البضائع بيع عن ١٨١١ عام يف عجزوا الفرنسيني ولكن الربيطانية، غري
سفينة بيع عن عجزوا كما لترصيفها، اإلسكندرية إىل بها وأتت البحر يف سفنهم إحدى
عىل واَفق الذي الباشا لدى اإلنجليز الوكالء ل تدخُّ بفضل وهذا كذلك، غنموها إنجليزية
تمنع أوامر عىل العايل الباب من الحصول هؤالء يستطيع حتى املسألة يف الفصل إرجاء
املواني يف املصاَدرة السفن أو البضائع بيع من وفرنسا) (إنجلرتة املتقاتَلنْي الفريَقنْي

العثمانية.
أو باإلنجليز، التجارية صالته توثيق حيث من سواء عيل، محمد مسلك أن األمر وواقع
يوليو ١٣ منذ حكومته إىل يكتب مارسيل» «سانت جعل قد الغنائم، موضوع يف محاباتهم
عالقات للباشا «أن — تقريبًا بعام التجارية املعاَهدة مرشوع إخفاق بعد أْي — ١٨١١
لرغبته أو طائًال، ربًحا عليه تُِدرُّ التي معهم القمح تجارة بسبب سواء اإلنجليز، مع وثيقة
بأوامر تقيًُّدا أقل يصبح أن يريد ألنه أو ينشده، الذي استقالله «مرشوع» ل تأييدهم يف
من يخىش — أخريًا — ألنه أو املاكرة، السياسية أساليبَه دائًما يخىش الذي العايل الباب
العدد أنه يعتقد مقاتل، ألف ألربعني جيشه زيادة ويعتزم عليه، «أجنبية» دولة «اعتداء»

أحد.» به يقهره ال الذي
زمن من االستقالل يبغي عيل محمد «أن «مسيت»: كتب ،١٨١٢ يونيو ١٢ ويف
وعندما الغاية، هذه لتحقيق موارده له أجازته الذي بالقدر جنده عدد زاد فقد بعيد،
— وصلته التي التقارير من عليه وقف حسبما — املعلومات من لديه بأن أخريًا ح رصَّ
املواني غلق عىل قريبًا يحملونه سوف العايل، الباب لدى نفوذهم بفضل الفرنسيني أن
دون فأجاب حينئٍذ، مسلكه يكون كيف سألته العظمى، بريطانيا تجارة دون العثمانية
واملؤسسات مرص بني فعًال، اآلن السائدة الودية بالعالقات ك يتمسَّ سوف بأنه د، تردُّ أقل
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طرفه بغض العايل الباب إقناع عليه تعذَّر إذا وأنه األبيض، بالبحر الربيطانية املراكز أو
تزوِّده أن الحالة هذه يف يأمل وهو استقالله، يعلن سوف فإنه املسألة، هذه يف مسلكه عن
العديدين األعداء ضد الة، فعَّ بصورٍة املقاَومة من تمكِّنه التي بالوسائل اإلنجليزية الحكومة
نوع عىل وقفت ولقد ضده. استثارتهم هذا تصميمه عىل يرتتب سوف الذين واألقوياء،
ربط أو بيشء، اإلنجليزية الحكومة تقييد دون عندئٍذ، يحتاجها سوف التي املعاونة وقدر
ا، جدٍّ االحتمال بعيَد أمًرا الحالة هذه قيام أعترب أني ولو قبله، ناحيتها من د تعهُّ بأي هذه
املال من قدر فقط يعوزه سوف وأنه مرص، لصون يكفي جيشه عدد أن جوابه كان ولقد
جيوش ضد سيقاتل كان ملا وألنه عليها؛ يُرَغم سوف التي العادية غري النفقات ملواَجهة
من جيٌش قريبًا لديه يكون أن برجاء ح رصَّ إنه ثم ورجاًال. ماًال يتطلَّب ذلك فإن أوروبية،

مقاتل.» ألف أربعني
عىل معاونته باإلنجليز؛ عالقاته توثيق من «السيايس» عيل محمد هدف كان ذلك
املعاونة نوع نت تضمَّ والتي «مسيت» ل أعلنها التي «الرشوط» كانت وتلك استقالله، بلوغ
إذا هؤالء، نصيب من يكون سوف الذي «االرتباط» ومدى اإلنجليز، من يطلبها التي
منه اإلنفاق هو يستطيع الذي املال املال، تقديم هذه تتعدَّى وال معه، التحالف قبلوا
تركيا من «املرتزقة» الجنود استقدام جانب إىل الدفاعية واستعداداته تحصيناته عىل
ذهبت واملقرتحات العروض هذه ولكن جيشه، يف للخدمة اإلمرباطورية أنحاء وسائر ذاتها

سًدى. جميعها
من استقالله، مرشوع تأييد إىل واستمالتهم اإلنجليز محاَلفة يف الرغبة تمنع ولم
الباب لدى السعي أو ذاته، االستقالل هذا موضوع يف أنفسهم غرمائهم الفرنسيني مفاتَحة
لدى وبأثرها بها عليم إنه عيل محمد قال التي والوسائل بالطرق بمأربه للظفر العايل
اإلنجليزية الحكومة إصغاء دون حالت صعوبات هناك كانت كما ولكنه العثماني. الديوان
فلم ة، جمَّ عقباٌت العايل، الباب لدى ثم الفرنسيني، لدى مساعيه اعرتضت فقد ملقرتحاته،

يريده. بما يظفر

«رسنابليون» فرنسا: (5)

جالء تلت التي السنوات هذه يف عيل، محمد «استقالل» مسألة من فرنسا موقف وكان
الدوافع حيث من املسألة، هذه من إنجلرتة موقف عن يختلف اإلسكندرية، عن اإلنجليز
عاَونه والذين الباشا، أصدقاء وهم استقالله، مرشوَع يرفضون الفرنسيني جعلت التي
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صاَدفته، التي األزمات اجتياز عىل العصيبة واالختبار التجِربة سنوات يف حكومتهم وكالءُ
يف الباشا مع الفرنسيني العمالء وسائر «دروفتي» اتحاد السبيل هذا يف فعلوه ما آِخر وكان
يتهدَّدها. الذي الخطر من حكومته وإنقاذ اإلسكندرية، من اإلنجليز طرد أجل من كفاحه
ك تمسَّ قد — اإلنجليز مع اتِّجاره من وبالرغم — معهم عالقاته كل يف الباشا كان وملا
اسرتضاء وحرصعىل نابليون، لإلمرباطور احرتامه وأظهر الفرنسية لألمة بصداقته دائًما
مرشوع لتأييد غريها من ميًال أكثر فرنسا تكون أن ع املتوقَّ من كان فقد الفرنسيني، الوكالء
انهيار منع أو العايل، الباب إرضاء تريد كانت فرنسا ألن ال يحدث، لم هذا ولكن استقالله،
نفسه عيل محمد نوايا يف جديٍّا للتشكُّك يدعو ما هناك أن أو العثمانية، اإلمرباطورية
أوصال تقطيع يبغي كان نفسه نابليون اإلمرباطور ألن ولكن لها، صداقته أو نحوها،
لذلك إحياءً ذاتها؛ مرص هذه ومن أمالكها، من نصيب بأدنى يفوز أن عىل العثمانية الدولة
العثمانية الدولة أنقاض عىل كبرية رشقية إمرباطورية تأسيس إىل منه هدف الذي املرشوع
شئون وتنظيم أخرى، جهة من الهند يف اإلنجليز إمرباطورية أنقاض عىل ثم جهة، من
يف نابليون بزعامة — حلَّت التي الغرب» «إمرباطورية دعَم تَكفل التي بالصورة «الرشق»
يكن فلم ذلك وعىل القديمة، «الجرمانية» املقدَّسة الرومانية اإلمرباطورية محلَّ — أوروبا
بحكومة عيل، محمد يد عىل استقلت إذا مرص تظفر أن هذه، عية التوسُّ ملشاريعه مناسبًا
وهو الكبري، اإلمرباطورية مرشوع وتعطيل الفرنيس، الغزو دفع قدرتها يف قوية، وطيدة

نابليون». «رس ب تسميته عىل املؤرِّخون اصطلح الذي
روسيا يف الفاشل بغزوه اإلمرباطور قام أن منذ فرنسا، عىل الكوارث توايل أن ومع
متعذًرا جعل أوروبا، يف األمم عليه وتألَّبت إسبانيا، يف الحرب قواه وأنهكت ،(١٨١٢)
مرص، يف الفرنسيني للوكالء عديدة متاعَب «الرس» هذا وجود خلق فقد الرشق، يف ع التوسُّ
خصوًصا، اإلسكندرية عن الجالء اتفاق تلت التي السنوات يف عيل محمد مع عالقاتهم يف
يف مطرًدا نموٍّا ينمو استمر الذي اإلنجليزي النفوذ ذلك يكافحوا أن هؤالء عىل كان فقد
أن عليهم ووجب بنا، مرت التي لألسباب دراستها، بصدد نحن التي الفرتة يف مرص،
وشبه وصقلية مالطة يف قواعدهم يف إليهم غالله وتصدير اإلنجليز مع الباشا اتِّجار يمنعوا
١٨٠٦ نوفمرب منذ فيه فرض قد كان وقٍت يف وجيوشهم، أساطيلهم لتموين أيربيا جزيرة
الخاضعة أو له الحليفة الدول ومنع الربيطانية، الجزر حصار أعلن الذي القاري» «النظام
أن كذلك الفرنسيني الوكالء عىل َ تعنيَّ ثم بريطانيا، مع لالتِّجار موانيها فتح من لسلطانه
اإلمرباطور عىل يشنُّها التي املشينة القذف حمالت لوقف لهم، الباشا بمؤاَزرة يستعينوا
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«الشائعات» الباشا عىل تُحِدثه قد الذي األثر وإزالة أرمننجليد»، و«األب «برتوتيش»، أمثاُل
جيشفرنيسقريبًا، ومجيء مرص، غزو اإلمرباطور اعتزام عن اإلنجليز الوكالء روَّجها التي
مواطنيهم تمكني أجل من مسعاهم عن فضًال كله وذلك الباشا، حكم وإنهاء البالد المتالك

أخرى. جهة من املواني هذه يف أنفسهم، هم غنائمهم بيع من
تعنيَّ عندما عظيمة، حرية يف نابليون» «رس بسبب أنفسهم، الفرنسيون الوكالء ووجد
«الرس»، هذا يكشفوا ال حتى الباشا، مع عالقاتهم يف والحذر الحيطة يلزموا أن عليهم
الَخِطرة ومشاريعه اإلمرباطور ناحية من نفسه إىل الطمأنينة يدخلوا أن عليهم وتعذَّر
إذاعة ثم خصومهم، يروِّجها التي الشائعات «تكذيب» سوى يََسعهم فلم حاسمة، بصورة
لهذه غزوهم تجديد عىل بالعمل اإلنجليز فيها يتهمون جانبهم، من «مضادة» إشاعات
تجارة نشاط مراَقبة رضورة يف حكومتهم من وصلتهم التي التعليمات وانحرصت البالد،
بتزويد والعناية لهؤالء، الغالل تصدير ملنع الجهد قصارى وبذل الباشا، مع اإلنجليز
امتنعت بينما البالد، يف السائدة األحوال عن الدقيقة املعلومات بكل اإلمرباطور حكومة
وخاصة ذاتها، األحوال هذه بسري يتعلق فيما حاسم رأي بأي إليهم اإلدالء عن حكومتهم
عىل املوافقة بتاتًا رفضت أنها سوى عليهم، وعروضه عيل، محمد بمشاريع يتعلق فيما

نفسه. نابليون» «رس هو الرفض، هذا مبعث وكان استقالله، مرشوع
اإلمرباطورية عىل ،١٨٠٥ ديسمرب ٢ يف «أوسرتليتز» يف نابليون انتصار قىض فقد
الحادث هذا وجعل نابليون، بزعامة الغرب» «إمرباطورية عروش وأقام املقدسة، الرومانية
إمرباطوريته استكمال امليدان هذا يف فتوحاته من يبغي «الرشق»، صوب يتجه اإلمرباطور
مشتبًكا كان كما روسيا، مع قتال يف يشتبك ١٨٠٦ منذ بروسيا مع الحرب وجعلته الغربية،
وقد لها، أُريد الذي الوضع يف بحذافريها الرشق» «معضلة النزاع هذا وأظهر إنجلرتة، مع
الحرب إىل تركيا لدفع القسطنطينية؛ يف سفريًا «سباستياني» اإلمرباطور أرَسل كيف تقدَّم
«فريزر» غزو أخفق كما للقسطنطينية، «داكويرث» أسطول مهاَجمة وفشلت روسيا، ضد
.(١٨٠٧) واإلنجليز الروس مع الصلح عىل وحمله العايل، الباب تخويف يف لإلسكندرية،
Eylau  و«فريدلند» «إيالو» يف وروسيا بروسيا جيوش عىل نابليون انتصار إن ثم
يوليو ٧ يف «تلست» اتفاق إبرام أفىضإىل أن يلبث لم ،١٨٠٧ ويونيو فرباير يف Friedland
بداية املعاهدة هذه عقد فحدد األول، إسكندر والقيرص اإلمرباطور بني نفسه، العام من
بالصورة «الرشق» شئون تنظيم خاللها، الرئيسية اإلمرباطور التيصارتمشغولية املرحلة
«تلست» اتفاق من الغرض أن صحيًحا وليس الغرب»، «إمرباطورية استكمال تكفل التي
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يف القسطنطينية تدخل الرويس، القيرص يتزعمها رشقية إمرباطوريتني: بني أوروبا تقسيم
نابليون. يتزعمها وغربية نطاقها،

بحال تستهدف لم نفسه، اليوم يف وقعت التي الرسية وموادها املعاهدة، هذه بأن ذلك
وجود عىل دليًال تنهض وإنما والفرنيس، الرويس العاهلني بني أوروبا تقسيم األحوال من
ذلك آية «الرشق». صوب الغربية إلمرباطوريته نابليون أراده الذي التوسعي االتجاه ذلك
يحول كحاجز نابليون، نفوذ تحت وارسو، دوقية باسم الوجود عالم إىل بولندة إرجاع
البحر يف بأيديهم كانت التي املواقع جميع من الروس طرد ثم غربًا، روسيا توسع دون
Bocche «كتارو» ثم كورفو، وأهمها األيونيان، جزر عن للفرنسيني تنازلوا حيث األبيض؛
الروسية السفن تغادر بأن نابليون ُعني وقد الرشقي، األدرياتيك ساحل عىل di Cattaro
البحر بهذا يَُعد فلم البلطيق، بحر إىل أو األسود البحر إىل إما بأقىصرسعة، األبيض البحر

وإنجلرتة. فرنسا سوى
وبني بينه الصلح عقد أجل من تركيا لدى نابليون وساطة قِبل القيرص إن ثم
انضمت شهور، ثالثة خالل الصلح يُعَقد ولم الوساطة هذه تركيا رفضت فإذا العثمانيني،
يف العثمانية املقاطعات تحرير عىل الدولتان وعملت العايل، الباب ضد روسيا إىل فرنسا
وكتارو، األيونيان جزر باحتالله نابليون وأن سيما ال القسطنطينية، استثناء مع أوروبا،
تمكَّن قد — كذلك الرشقي األدرياتيك ساحل عىل — Ragusa وراجوزا دملاشتا جانب إىل
ما أهميتها تعادل أوروبا، يف العثمانيني إلمرباطورية الغربية الحدود عىل مواقع امتالك من
ناحية من اإلمرباطورية هذه حدود عىل الدانيسرت، نهر تَْي ضفَّ عىل مواقع من لروسيا كان

الرشقي. الشمال
الستكمال الرشق —تنظيم ذكرنا لنابليون—كما الشاغل الشغل الحنيصار ذلك ومن
بها ق يتحقَّ التي الوسيلة الهند، إىل الطريق فتح أن الواضح من وكان إمرباطوريته،
وكان مرص، عرب وإما فارس عرب إما آسيا، إىل اإلمرباطور جيوش ق فتتدفَّ التنظيم، هذا
منذ طهران إىل هذا ووصل Gardane «جاردان» الجنرال طهران إىل أوفد قد اإلمرباطور
أن يلبث لم الفرس أعداء مع «تلست» يف اإلمرباطور صلح ولكن ،١٨٠٧ ديسمرب أواخر
محالفة، اإلنجليز مع هؤالء وعقد ،١٨٠٩ فرباير يف البالد مغادرة إىل «جاردان» اضطر
إليوت» «جورج الجديد الهند حاكم وبذل بالدهم، من الفرنسيني جميع طرد اشرتطت
الفرنسيني. وجه يف الهند طريق لغلق جهده قصارى Minto «مينتو» اللورد أو Elliot

استخدام وسعه يف أن يعتقد كان ألنه كثريًا؛ نابليون يزعج لم الفشل هذا ولكن
ولم تفكريه، يف دائًما عاليًا مكانًا مرص فتح واحتلَّ مرص، عرب أْي الهند؛ إىل اآلَخر الطريق
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معاَودة ظلت بل الشباب، مغامرات إحدى أو عابًرا، حدثًا ١٧٩٨ عام يف عليها حملته تكن
إىل قًرسا والحرب السياسة مشاغُل رصَفتْه وإن السيايس، بَْرنامجه أسس من عليها الَكرَّة

ذلك. إمكان يف أمل كل تبدَّد عليه الكوارث نزول تواىل إذا حتى غزوها، إرجاء
إمرباطوريته نفوذ بسط عىل وتصميمه «رسه» ب نابليون ك تمسُّ عىل ينهضدليًال ومما
١٨٠٨ يناير يف عرضها التي خططه يف أنه ثانية، مرًة مرص بغزو وقتئٍذ «الرشق» عىل
ضد الحرب إىل النمسا الستمالة باريس؛ يف النمسوي السفري Metternich «مرتنيخ» عىل
أن عىل وفرنسا، والنمسا روسيا بني العثمانية اإلمرباطورية أمالك اقتسام اقرتح إنجلرتة،
لم إنه ثم املنتظر، التقسيم من فرنسا نصيَب األخرى» املستعمرات و«بعض مرص تكون
الجيوش بوصول يَِعده ،١٨٠٨ فرباير ٢ يف املشهورة برسالته القيرص إىل بعث أن يلبث
هذه أمام الهند طريق ينفتح هذه ومن البسفور، ضفاف إىل قريبًا والروسية الفرنسية
من بدا ما العثمانية، اإلمرباطورية تقسيم قبول عىل اآلن زه حفَّ وقد آسيا، لغزو الجيوش
التقسيم هذا أراد القيرصالذي السرتضاء وكذلك ضده، الحرب مواَصلة عىل إنجلرتة إرصار
تحتلهما اللتان والبغدان» «األفالق الدانوبية: الواليات امتالك إىل األقل عىل يطمنئ حتى
أسابيع بطرسربك يف اإلمرباطور سفري Caulaincourt «كولينكور» وتفاوض جيوشه،
دون ولكن التقسيم، هذا موضوع يف Romanzoff الرويس«رومانزوف» الوزير مع طويلة
القسطنطينية تكون بأن — أخرى أشياء ضمن — الروس ك لتمسُّ نتيجة أية إىل االنتهاء
االحتفاالت فخامة من وبالرغم بذلك، التسليم اإلمرباطور ورفض نصيبهم، من والدردنيل
يف بها واإلمرباطور القيرص اجتماع بمناسبة ذلك بعد Erfurt «إرفورت» يف أُقيمت التي
يف األهمية وجه وأما ظاهًرا، الرشق مصري عىل العاهلني اختالف كان فقد ،١٨٠٨ سبتمرب
من فرنسا نصيَب دائًما والشام مرص تكون أن نابليون طلب فهو هذه، التقسيم مشاريع

العثمانية. اإلمرباطورية أمالك
روسيا بني حاسم اتفاٍق عن تُسِفر لم املباَحثات هذه كل أن من وبالرغم ذلك، وعىل
ويتهيأ «رسه»، ب محتفًظا جانبه من نابليون ظل فقد تركيا، بتقسيم يتعلَّق فيما وفرنسا
االستعدادات فظلت سبيًال، ذلك إىل استطاع ومتى سانحة، فرصة أول عند البالد هذه لغزو
يف سيما ال اإلمرباطورية، مواني جميع يف وساق قدم عىل قائمة الرشقية» «الحملة ل
الحتالل جيش إلرسال «تارنتو» ويف صقلية، الحتالل أسطول منها يخرج كي «طولون»؛
إلنزال «برست» ويف أفريقية، حول يدور أسطول لقيام Rochefort «روشفور» ويف مرص،
االستعدادات لإلرشافعىل «تارنتو» يف مقره آنئٍذ نابليون واتخذ إرلندة، أو إنجلرتة جيشيف
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ما كل يف لنفسه نابليون واحتفظ ،١٨٠٨ عام يف كله هذا حدث وقد مرص، لغزو الالزمة
ومرص. بسوريا التقسيم، حول مباَحثات من دار

مرشوع أن عىل (١٨٠٨ مايو إىل فرباير (من الفرتة هذه يف نابليون رسائل وتدل
يف قوته لدعم حينئٍذ جهده قصارى بذل فقد جديٍّا، كان أرادها التي بالصورة التقسيم
قوات أكثر غادرتها قد هذه (وكانت وصقلية كرفو األبيض، البحر يف يحتلُّها التي املواقع
نابليون وعلَّق وإسبانيا، ،(١٨٠٩ عام يف لغزوها Murat «مورا» جيش بها ونزل اإلنجليز
الجزيرة شبه طرف يف وهذه ،Scylla شيلال» و«صخرة كرفو يف موقَعيْه عىل كبرية أهمية
هذه مفتاح فهي صقلية؛ وبني بينها مسينا مضيق ويفصل الغربي، الجنوبي اإليطالية
وزير Decrés «ديكريه» إىل ١٨٠٨ فرباير يف كتب كما صقلية. عىل واالستيالء الجزيرة،

األبيض». البحر وجه «يغري البحرية
إىل لتقديمها مرص عن مذكرة Hamelin «هامالن» أعدَّ ١٨٠٨ أبريل ٢ يف ميالن ومن
«شامباني» الخارجية وزير لها وقدَّم الياوران، أحد Boudy «بودي» حملها اإلمرباطور،
يقدِّم فهو ثانية، مرصمرًة لفتح حملة إنفاذ ع يتوقَّ «هامالن» كان ملا «إنه فيها: جاء بمذكرة
ويرجو البالد، هذه عن بجمعها قام التي املعلومات عن موجزة مذكرات اإلمرباطور لجاللة
املزايا كل من االنتفاع مذكرته من والغرض آَخر. مكان أي يف أو الحملة هذه يف استخدامه
الرضائب نظام تدبري وأُحِكم والتجارة، بالزراعة العناية تسنَّت إذا كمستعمرة، ملرص التي
والقطن والنيلة السكر من وفريًا محصوًال تعطي عليها اإلرشاف حسن إذا فالزراعة بها،
األهمية من غاية عىل صالت نشأت التجارة عت ُشجِّ وإذا واألرز، والكتان والسنا والصمغ
بانتظام، جبايتها كفل للرضائب طيب ترتيب ُوِضع إذا وأما أفريقية، يف الداخلية البلدان مع
ال «هامالن» «ولكن يقول: «شامباني» استطرد ثم عظيمة.» تكون سوف حصيلتها فإن
طريًقا استخدامها إمكان (مرص)، املستعمرة هذه امتالك من تعود التي الفوائد بني من يُِعدُّ
املالحة بطريق متاجرهم نقل دائًما يُؤثِرون التجار أن يعتقد ألنه منها؛ الهند تجارة لعبور
ذيل يف جاء وقد السويس.» برزخ «يعرتضه» الذي املجزَّأ الطريق بذلك نقلها عىل الطويل،

مرص. بغزو العناية بدء عند أخرى مرًة العرض تستحق أنها املذكرة هذه
إىل مسهبة بتعليمات Bayonne «بايون» من اإلمرباطور بعث ١٨٠٨ مايو ١٣ ويف
،١٨٠٨ سبتمرب أول يف تهيئتها تتم طولون، يف بوارج ثالث «إعداد يطلب «ديكريه»
٨٦ كله ذلك لنقل وتَُعد الخيول، من تسعمائة جانب إىل ألًفا، عرش تسعة حمل تستطيع
ذلك عن وفضًال شهور»، ألربعة وأغذية شهر، ونصف لشهَرين تكفي بمياه مزوَّدة سفينة
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«إيل جزيرة إىل Lorient «لورينت» ميناء من للذهاب حملة إعداَد اإلمرباطور طلب فقد
اإلنجليز تضليل بقصد الهند، يف عسكري بعمل تقوم كي الهندي املحيط يف فرانس» ديل
هذه إنفاذ عىل عزمه صحَّ قد «أنه نابليون كتب فقد الحقيقي، اإلمرباطور هدف معرفة عن
كي «تارنتو»؛ خليج إىل طولون من بأسطوله يبعث أن نفسه الوقت يف ويبغي الحملة،

مرص.» إىل املوقع هذا من رجل ألف عرشين يحمل
يعتزم حملة عن ١٨٠٨ مايو ٢٦ يف فتحدث نفسه، املوضوع هذا إىل نابليون عاد ثم
عىل الحملة تقرير افرتاض «وعىل قال: ثم مرص، إىل أو صقلية أو الجزائر إىل إرسالها
تزوِّدون البحرية، يف العمل به جرى حسبما — «ديكريه» مخاطبًا — أنكم أعتقد مرص،
«البسكويت» ومن شهور، ستة ملدة كاملة تعيينات) (أو وجبات تكفي بأغذية األسطول
فينزل شهور، بثالثة قري أبي إىل أسطوله لوصول الالزمة املدة نابليون وقدَّر سابع.» لشهر
ويتسنَّى السابع، للشهر صة املخصَّ واألنبذة «البسكويت» كميات وكذلك الرب، إىل الجند
إىل للعودة أو «تارنتو» إىل قري أبي من للذهاب يكفيه ما املؤن من يجد أن حينئٍذ لألسطول

الرحلة. لهذه الالزمة األخرى الشهور للثالثة يكفي ما أْي طولون؛
البحر أمري ألن متعذًرا؛ أمًرا املرصية الشواطئ إىل الحملة بهذه الخروج يكن ولم
اآلَخر البحر أمري كان بينما «ألبا»، جزيرة إىل بحملة ذهب قد كان Allemand «أليمان»
الكثري الحرب وعتاد باألغذية لتموينها كرفو؛ إىل بحملة ذهب قد Ganteaume «غانتوم»
«تارنتو» من إما مرص، إىل حملة إرسال مستحيًال يكن لم ولذلك ١٨٠٨)؛ (فرباير–أبريل
التي تلك أمر من سهولًة أكثر يكون سوف الحملة هذه أمر إن بل «كرفو»، من وإما
إىل وصلت أن فعًال حدث بل ،١٧٩٨ مايو يف املرصية الشواطئ إىل طولون من خرجت
تُدعى الشباك، نوع من الفرنسية الحرب سفن إحدى ١٨٠٨ مارس ٢ يف اإلسكندرية
اإلنجليزي، األسطول رقابة من اإلفالت واستطاعت جنوة، من خرجت ،Serpent «رسبان»
املرصية. الشواطئ وبلوغ بسالم، املرور طولون أسطول وسع يف أن عىل دليًال نهض مما
عىل الحرب النمسا إعالن ثم إسبانيا، يف الدائرة بالحرب اإلمرباطور انشغال أن عىل
عىل انترص أنه ومع الحملة، هذه إرجاء إىل نابليون اضطر ،١٨٠٩ أبريل ٦ يف فرنسا
فقد نفسه؛ العام من يوليو ٦ يف املشهورة Wagram «واجرام» معركة يف النمساويني
ابنة لويز» «ماري األباطرة سليلة من والزواج يوهارنيه» «جوزفني من بطالقه انشغل
نابليون يصبح سوف كأنما وظهر ،(١٨١٠ مارس ١١) الثاني فرنسيس النمسا إمرباطور
الواليات بضم قرار صدر قد كان نفسه العام من فرباير ١٧ ومنذ لألباطرة، وريثًا نفسه
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وبأن لإلمرباطورية، الثانية املدينة «رومة» وإعالن الفرنسية، اإلمرباطورية إىل البابوية
بعد برومة بطرس القديس كنيسة يف األباطرة ج يُتوَّ «وأن رومة، ملك لقب العهد ويل يحمل
الحكم؛ من العارشة السنة قبل ذلك يحدث أن عىل بباريس»، نوتردام كنيسة يف تتويجهم
هذه عرش وريث رومة» «ملك ولد ١٨١١ مارس ٢٠ ويف ،١٨١٤ أو ١٨١٣ عام يف أْي

اإلمرباطورية.
«اإلمرباطورية»؛ مشاريع كل يف ظاهًرا مرصمكانًا تحتلَّ أن عن معًدى هناك يكن ولم
وال الرشق، بدون اإلمرباطورية فكرة َفْهم يمكن «ال :Driault «دريو» املؤرخ قال كما — ألنه
،١٨١٣ عام لتحديد بنابليون حدا الذي السبب عن «دريو» تساءل وقد مرص.» بدون الرشق
االنتصار ع يتوقَّ كان اإلمرباطور «إن بقوله: هذا ففرسَّ رومة، يف للتتويج ١٨١٤ عام أو
«قيرص» ل حدث كما الرشق عىل سيًدا الحني هذا من فيصبح ،١٨١٢ حملة يف روسيا عىل
«أكتيوم» واقعة بعد «أوغسطوس» ل حدث وكما مرص، من وعودته «فرساليا» واقعة بعد
الغرب، عىل سيد هو كما الرشق عىل سيًدا بكونه فإنه وهكذا كذلك، مرص من وعودته
بتاج «الكابيتول» يف ج يُتوَّ أن عندئٍذ له ويتسنَّى اإلمرباطورية، رصِح تشييَد أكمل قد يكون

الستقباله.» تستعد رومة صارت ولقد الرومانيني، األباطرة
قراًرا فأصدر مرص، إىل حملة إرسال برضورة متمسًكا اإلمرباطور ظل فقد ذلك، وعىل
سبتمرب ١٧ ويف األبيض، البحر يف الناقالت من أسطول بإصدار ،١٨١٠ يوليو ١٥ يف
أمره يف تم بما يخربه أن فرجاه األسطول، هذا بشأن «ديكريه» إىل كتب نفسه العام من
منها كل تتألَّف الجنود، من فرق خمس مرص إىل ينقل أن يريد ألنه نقله؛ يستطيع وما
عدا املشاة، من جندي ألف ثالثون ذلك ومجموع رجل، آالف ستة أو «أورط» ثماني من
الكيل واملجموع الفرسان، من آالف وستة املهندسني، وسالح املدفعية رجال من آالف أربعة
وللفرسان. للمدفعية الخيول من وألفني مدفع، عربة خمسمائة جانب إىل وهذا ألًفا، أربعون
هي «وتلك بقوله: كتابه واختتم ورشبورج، بولوني، أسطول عن ذلك بعد تحدث إنه ثم
إىل تقدِّمه سوف الذي التقرير انتظار يف وإني ،١٨١٢ لعام العسكرية للعمليات خطتي
إليها.» الوصول يجب ما هي النتيجة هذه أن االعتبار بعني األخذ وينبغي التايل، املجلس
يف اتضح إذا أنه ،١٨١١ مارس ٨ يف فكتب ذلك، بعد نفسه للموضوع نابليون وعاد
البحر مرصيف حملة أو صقلية، بحملة القيام عزمي «ففي مالئمة، الظروف أن ١٨١٢ عام
ويف «أالسكو» مصب عند أساطييل لجعل رضوري هو ما كل أفعل أن و«أبغي» األبيض،
يكون أن الواجب «ومن قال: ثم النفوس.» يف والهلع الرعب يقذف مظهر يف تبدو طولون،
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تقريًرا له يُِعدَّ أن «ديكريه» إىل وطلب مرص.» إىل حملة إلنفاذ عنه غنى ال ما كل بطولون
البحريات يف للدخول وثانيًا: النيل، العتالء «أوًال: الحرب سفن من مالءَمًة األكثر بالنوع

قري». أبي بجوار
نابليون». «رس كان ذلك

متصًال كان ما بغري مرص شئون يف اإلمرباطور يُعنَى أن حينئٍذ املنتظر من يكن ولم
إرسال إىل أثنائها يف يحدوه األمل يزال ال كان التي السنوات يف وذلك مباَرشة، «رسه» ب
ثم ،١٨١٢ عام يف لروسيا غزوته من فاشًال فيه عاد الذي الوقت إىل أي مرص؛ عىل حملته
«استقالل» عىل اإلمرباطور يوافق أن كذلك املنتظر من يكن ولم أوروبا، يف األمم عليه تألَّبت
من تمكِّنه التي بالدرجة مرص، يف حكومته دعائم هذا يوطِّد بأن يرىض أو عيل، محمد
الصحيحة املعلومات جمع به اهتمَّ ما كل وكان حدوثه، عند الجديد الفرنيس الغزو مقاَومة
فه، ترصُّ وتحت عيل محمد لدى التي املوارد قيمة حيث من البالد، هذه يف املوقف حقيقة عن
هؤالء دام ما حكومته، يالزم الذي العام عف الضَّ مبعث املماليك، البكوات مع وعالقاته
يموِّنون التي وهي لهم، غالله وبيعه اإلنجليز، مع تجارته نشاط ثم له، مستمر عداء يف
لتضييق نابليون فرضه الذي القاري» «النظام ذلك رويًدا رويًدا فيحطِّمون قواعدهم، بها

لهزيمتهم. تمهيًدا اقتصاديٍّا عليهم الخناق
الفرنسية السياسة جوهر يف تبدًُّال (١٨٠٨–١٨١١) الفرتة هذه شهدت فقد ولذلك،
ملحمد صداقتهم بمظهر ك التمسُّ عىل حريصني الفرنسيون الوكالء ظلَّ حقيقًة مرص. نحو
ال مثًال، و«دروفتي» الباشا بني الشخصية العالقات غري يف صداقة كانت هذه ولكن عيل،
عيل، محمد مؤاَزرة يف صحيحة رغبة عن منبعثة أو خالصة كانت بأنها تُوَصف أن يمكن
ومنع اإلنجليزي، النفوذ مقاَومة سوى بها التظاهر من الفرنسيني الوكالء غرض يكن فلم
يف هم، قواعدهم إىل غالله تصدير عىل الباشا وحمل أعدائهم، إىل خصوًصا الغالل تصدير
الباشا وتضليل نابليون»، «رس كتمان عىل الحرص ثم كرفو، إىل سيما ال األبيض البحر
من وحذَّروه النوايا، هذه حقيقة عىل اإلنجليز أوقفه عندما اإلمرباطور، نوايا معرفة عن

حكومتها. من وإخراجه البالد، هذه غزو عىل إمرباطورهم وعزم الفرنسيني، مشاريع
التي التعليمات ضوء يف مسلكهم، «تكييف» يف كبريًا عنتًا الفرنسيون الوكالء ولقي
الحملة مرشوع من يشء ق يتحقَّ أن دون الشهور، مرت وعندما حكومتهم، من أتتهم
اإلنجليز الوكالء أذاعه ما نفي عىل املثابَرة عليهم وتحتَّم مرص، عىل املنتَظرة الفرنسية
وأن ا، رشٍّ به يريد ال اإلمرباطور وأن له، صديًقا تزال ال أمتهم بأن عيل محمد وإقناع عنها،

به. والغدر بالده غزو عىل النية يبيِّتون اإلنجليز

54



عيل محمد سياسة

حسن عىل ويعوِّل وإنجلرتة، فرنسا مًعا، الدولتني نوايا من متحذًرا الباشا كان وملا
التجارَة ويُؤثِر غزوها، إحداهما حاولت إذا البالد عن للذَّْود وحده؛ هو وقوته استعداده
وتحصني العسكرية استعداداته إكمال فرصة له يتيح مال من منها يناله ملا اإلنجليز مع
يتهدَّده أن دون تمر والسنوات الشهوَر اآلَخر هو وشهد جيشه، وتقوية وثغوره، عاصمته
العديدة مشاغله بسبب نابليون، عىل املتعذَّر من وصار فرنسا، جانب من مبارش خطٌر
ذلك؛ فعل عىل العزم صحيَح ظلَّ ولو حتى مرص، غزو عىل يُقِدم أن أوروبا، يف والخطرية
لإلنجليز، غالله يبيع الفريقني، مع طيبة عالقات عىل يستمر أن صالحه من صار فقد
ويُمني دائًما، للفرنسيني الطيبة الوعود ويبذل تارة، كرفو إىل غالله بتصدير ويرىض
لُْحمتُها سياسًة معهم التِّباعه باألحرى أو الفرنسيني، بصداقة لتمسكه نتيجة النفس،
مرشوع تحقيق يف معاَونته عىل هؤالء يُقِبل بأن خاطرهم، تطييُب وَسداها اسرتضاؤهم،

استقالله.
الفرتة. هذه يف الحوادث سري تتبُّع من فتتضح جميعها الحقائق هذه وأما

مارسيل» و«سانت «دروفتي» نشاط (6)

بني واملواءَمة بها، الفرنسية املصلحة ورعاية مرص، نحو اإلمرباطور سياسة تنفيذ عىل وقام
و«سانت القاهرة، يف «دروفتي» العليا، «اإلمرباطورية» صوالح وبني املحلية، «املصلحة»
القسطنطينية، يف الفرنسية السفارة مع إما هذان، تراَسَل وقد اإلسكندرية، يف مارسيل»
باريس يف بالحكومة هذين اتصاُل رويًدا رويًدا وكثر باريس، يف اإلمرباطور حكومة مع وإما
املبارش، االتصال هذا منهما تطلب أوامر من ياه تلقَّ وملا لهما، عرضت التي املسائل «أهمية» ل
وثيقة صلة ذات كانت التي املسائل، بهذه خاص اهتمام من اإلمرباطور أبداه ما بسبب

«رسه». ب
كانت عندما «الرس»، هذا إىل بأخرى، أو بصورة الفرنسية، الخارجية وزير أشار وقد
قبل منهما تتطلَّب — «دروفتي» إىل سيما وال — إليهما بها يبعث صار التي التعليمات
نشاط وعن عموًما، مرص يف املوقف عن دقيقة بمعلومات الحكومة تزويَد آَخر يشء كل

خصوًصا. واإلنجليز عيل محمد بني القائمة العالقات
يلبث لم الخارجية وزير أن مرصيف يف الحوادث ر بتطوُّ باريس حكومة اهتمام ويبدو
أرسلها التي التقارير عىل يشكره ،١٨٠٧ أكتوبر ١٦ يف «دروفتي» إىل فونتنبلو من بعث أن
بني حوادث من وقع بما تُنِبئه نفسه، العام من مارس ٢ بتاريخ آِخرها كان والتي إليه،
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الربدييس املماليك؛ زعماء كبريَْي وفاُة أحدثته الذي األثَر له وتبنيِّ واملماليك، الباشا جند
بتاريخ «دروفتي» رسالة بعد أخرى، تقارير أية الوزير يصل لم كان ملا ولكنه واأللفي،
أصحاب هؤالء ظل وقد لها، اإلنجليز مصاَدرة هو ذلك يف السبب أن واعتقد مارس، ٢
يتوخى أن باريس، إىل تقاريره وصول لضمان عليه أشار فقد األبيض، البحر يف السيطرة
باملعلومات تزويده عىل يستمر بأن أوصاه ثم صورتني، ومن مأمون، بطريق إرسالها
يوجب نوع من أنها «دروفتي» يرى التي والحوادث الوقائع كل «عن والدقيقة الوافية،

بها». الحكومة اهتمام
من «دروفتي» إىل بها بعث رسالٍة يف دهشته فأبدى «شامباني»، الوزير عاد ثم
يف أن زعم عىل إليه، الكتابة عىل يثابر لم األخري هذا أن من ،١٨٠٩ أبريل ١٧ يف باريس
فطلب باريس، إىل تقاريره إرسال عن غناء القسطنطينية يف الفرنسية السفارة إىل كتابته
ذكرها التي الوقائع ضمن أبلغه، قد «دروفتي» كان وملا إليه. الكتابة عىل املواَظبة إليه
قد أنه ،١٨٠٨ أغسطس ١٠ يوليو، ١٢ أبريل، ٨ يناير، ١٨ بتاريخ للوزير تقاريره يف
من الفريَقني بني الجارية املفاَوضات يف املماليك، والبكوات الباشا بني التدخل من تهرَّب
مختلف لزيارة بها القيام انتوى التي الرحلة يف عيل محمد مصاَحبة ورفض الصلح، أجل
للسفن األخري هذا سماح عىل عيل محمد لدى احتجاجاته الوزير أبلغ ثم املرصية، املواني
سؤال إىل فشله عند اضطر وأنه اإلسكندرية، إىل بالدخول اإلنجليزية بالبضائع لة املحمَّ
Latour-Maubourg «التور-موبورج» بالقسطنطينية الفرنسية السفارة بأعمال القائم
عن بالتخيل عيل» «محمد يُلِزم قالب يف «مصاغة فرمانات إصدار العايل الباب من يطلب أن
املسائل هذه كل عىل «شامباني» أجاب فقد إنجلرتة»، تجارة لصالح يتحيَّز جعله نظام

«دروفتي». مسلك بامتداح
تتسم الفرنسيني وغايات آراء إن واملماليك: عيل محمد بني املفاوضات موضوع يف فقال
يجد ال حتى بينهما، التدخل وسيط ألي تبيح ال لدرجٍة االستقرار، وعدم التقلب بطابع
لزيارة عيل محمد رحلة عن وأما األطراف. كل مع «متورًطا» النهاية يف نفسه الوسيط هذا
مرافقة من فائدًة ثمة بأن االقتناع عليه يتعذَّر أنه «شامباني» رأي من كان فقد الثغور،
يبدو بل «دروفتي»، بها املكلَّف «الخدمة» أو «املأمورية» صالح يجنيها للباشا، «دروفتي»
زيادة هي إنما الرحالت، هذه مثل يف الباشا مراَفقة عىل املرتتبة الوحيدة النتيجة أن له
وفيما نفقاته، يف أمكن ما االقتصاد بوجوب عليه، يشدِّد «شامباني» وراح قنصليته، نفقات
«شامباني»، أوصاه فقد القسطنطينية، يف موبورج» «التور من «دروفتي» طلبه بما يتعلَّق
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هناك، موبورج» «التور يتخذها التي الخطوات عنها تسفر سوف التي النتائج كانت وأيٍّا
املانعة اإلجراءات تنفيذ «لتأمني الباشا؛ مع عالقاته يف جهد من وسعه ما كل هو يبذل بأن
يف املواني جميع وغلق القاري»، «النظام لتطبيق اإلمرباطور»، جاللة باتخاذها أمر التي

الربيطانية. التجارة وجه
«سانت إىل كذلك بتعليماته ،(١٨٠٩ أبريل ١٧) اليوم نفس يف «شامباني» بعث وقد
األخري هذا وكان ،١٨٠٩ يناير ٣ ،٢ ،١٨٠٨ نوفمرب ٢ يف إليه هذا رسائل عىل ا ردٍّ مارسيل»
لة محمَّ جنوة، من وأخرى مرسيليا، من سفن أربع وصول نوفمرب ٢ تقرير يف أبلغه قد
يحمل اإلسكندرية غادر قد السفن هذه من عدًدا وأن الفرنسية، والبضائع األقمشة ببعض
للوزير ذكر ثم اإلسكندرية، إىل مالطة تجارة تنقل النمسوية السفن وأن مرص، من متاجَر
البضائع الستار هذا تحت وتنقل املقدس، بيت علم ترفع التي السفن ورود امتنع قد أنه

وجهها. يف والعراقيل الصعوبات أثار أن منذ وذلك بطونها، يف اإلنجليزية
للوكالء عدة متاعب مثاَر املقدس» «بيت راية ترفع التي السفن هذه مسألة وكانت
الدولة ممتلكات يف لفرنسا التي «االمتيازات» بمقتىض ألنه وذلك مرص؛ يف الفرنسيني
اختصاصقناصلهم نطاق يف ويدخل املقدسورايته، بيت «حامية» فرنسا كانت العثمانية،
زيادة أثناء حدث ولكنه الراية، هذه ترفع التي السفن عىل اإلرشاف العثمانية، املواني يف
متاجر تحمل التي السفن بعض صارت أن عيل، ومحمد اإلنجليز بني التجاري النشاط
رفع مقدورها يف يكن لم حيث املقدس؛ بيت علم ترفع اإلسكندرية إىل مالطة من هؤالء
تشدد قد «نابليون» كان وملا وتركيا. إنجلرتة بني الحرب حالة قيام بسبب اإلنجليزي العلم
يف الحياد موقف اتخذت التي أو له، املوالية أو سلطانه تحت الواقعة البالد مواني غلق يف
معالجة الفرنسيني الوكالء عىل وجب فقد اإلنجليزية؛ التجارة وجه يف إنجلرتة، مع نضاله

القاري». «النظام تطبيق تكفل التي بالصورة املسألة هذه
يف اإلسكندرية إىل دخلت عندما املقدس، بيت لعلم الرافعة السفن موضوع أُثري وقد
إنجليزية ببضائع لة ومحمَّ مالطة من آتية La Rose «الروز» السفينُة ،١٨٠٨ يونيو ١٨
هذه صاحب وكان املقدس، بيت راية ترفع وكانت هذه، بحمولتها الغالل استبداَل تبغي
املتاجر بهذه ويبعث ليفورنة، من وهو Pensa «بنسا» يُدعى مالطة، يف التجار أحَد البضاعة
حقه من أن مارسيل» «سانت واعتقد السويد. حماية وتحت باإلسكندرية، مقيم له أخ إىل
يحتلُّها أخرى جهة أي من أو مالطة من اآلتية السفن بشأن تعليمات من لديه ملا تنفيذًا —
إن حيث سفينته؛ ظهر عىل التي املتاجر مصاَدرة السفينة ربَّان من يطلب أن — اإلنجليز
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إنجليزية. «الروز» تحملها التي البضائع وألن املقدس؛ بيت علم «حماية» وحدها لفرنسا
يف املقدس بيت راية تحمي أربًعا دوًال أن بدعوى األمر، لهذا اإلذعان رفض ربَّانها ولكن
ال وهو وحدها، فرنسا وليست وإنجلرتة، والنمسا وإسبانيا فرنسا هي: الليفانت، مواني

القضائية. الفرنسية القنصلية لوالية لذلك يخضع
مصاَدرة منه يطلب أوغيل، طبوز اإلسكندرية، حاكم إىل مارسيل» «سانت ولجأ
منه، قًرسا ألوامره ربَّانها إخضاع عىل ومعاَونته اإلسكندرية، بجمرك املركب هذه بضائع
مارسيل» «سانت وعلَّل إليهم، املرَسلة إىل البضائع هذه سلَّم أن يلبث لم أوغيل طبوز ولكن
يريدها، التي الحمايَة والنمسا إسبانيا قنصَيل عند يجد لم عندما «الروز» ربَّان بأن إخفاقه
اإلنجليزي الوكيل هو الذي برتوتيش» «فرنسسكو السويد قنصل حماية عىل يعتمد صار
مارسيل» «سانت واضطر أوغيل، طبوز إليه يجذب أن هذا استطاع وقد نفسه، الوقت يف
من أوامر جملَة هذا واستصدر بالقاهرة، «دروفتي» إىل املوضوع تفاصيل إرسال إىل
حتى الباشا أوامر تنفيذ يمكن ولم املركب، سكان ونزع البضاعة، هذه بمصاَدرة الباشا
البضائع مصاَدرة إىل أوغيل طبوز فاضطر اإلسكندرية، إىل ِقبَله من «شاويش» حرض
وملا الفرنسية. القنصلية مبنى وأُودعوا املركب، سكان نزع ثم تسلَّموها، الذين بأيدي التي
مسألة — املسألة هذه يف الفصل يمكن حتى التجار، بمحالت البضائع أُبقيت قد كانت
البضائع لنقل يسعى مارسيل» «سانت صار فقد — املقدس بيت علم ترفع التي السفن
بوالية االعرتاف عىل «الروز» السفينة ربَّان وحمل جهة، من آَخر مخزٍن إىل املصاَدرة موضع
مارسيل» «سانت وبعث السويدية، القنصلية والية من بدًال القضائية، الفرنسية القنصلية
القسطنطينية، يف الفرنسية السفارة بأعمال القائم موبورج» «التور إىل التفاصيل هذه بكل
املسألة؛ نفس عن واٍف بتقرير ،١٨٠٨ يوليو ٢٤ يف القاهرة من «دروفتي» إليه بعث كما
نظر وجهة بتقرير فرمانات عىل العايل الباب من الحصول يف موبورج» «التور يسعى كي
املؤسسات جميع وْضَع «االمتيازات» أقرَّت حيث املقدس؛ بيت علم بشأن الفرنسيني الوكالء
علم رافعًة البحار تمخر التي السفن لذلك وتبًعا املقدس، ببيت الكاثوليكية للهيئات التابعة
تاريخ مارسيل» «سانت وبسط مباَرشة، الفرنيس اإلمرباطور حماية تحت املقدس، بيت
«ميشيل يُدعى «راجوزا» من قبطانًا كان السابق الروز صاحب «إن فقال: املركب، هذا
مع الذهاب عىل اإلسكندرية إخالئهم عند اإلنجليز أرغمه ،Martinovtch مارتينوفيتش»
سلطان تحت إيطاليا مملكة مع «راجوزا» باتحاد علموا ما إنهم ثم مالطة، إىل سفينته
ورشكائه، «بنسا» بيُت واشرتاها مالطة، يف بيعت التي السفينة صادروا حتى نابليون،
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اإلسكندرية، إىل إنجليزية ببضائع لة محمَّ «الروز» أرسلوا وقد «ليفورنة»، إىل هؤالء وينتمي
األصيل املالك «مارتينوفتش» يسرتجع أن العدالة من أن مارسيل» «سانت رأي من وكان

سفينتَه.»
«التور يبذلها التي الجهود عىل كبرية أهميًة مارسيل» و«سانت «دروفتي» وعلَّق
السفن مسألة يف الفرنسية النظر وجهَة العايل الباب يقرَّ حتى القسطنطينية يف موبورج»
أُجيز إذا إنه مارسيل»: «سانت فقال كالهما، ذكرها ألسباٍب املقدس بيت علم ترفع التي
مع واالتِّجار املقدس، بيت علم عليها يخفق سفن يف بضائعهم نقل يف االستمرار لإلنجليز
مرص يف ال وانتعاشها تجارتهم نمو طريق يف يشءٌ يقف لن فإنه مقاَومة، دون مرص باشا
«الكاثوليكية» الدينية الهيئة رئيس ألن املرشق؛ أو الليفانت بالد كل يف بل فحسب، وحدها
املقدس، بيت علم رفع للسفن تبيح التي «الرخص» أو الجوازات يف «يتجر» املقدس بيت يف
أفاد َمن أسبق اليونانيون وكان الليفانت، مواني جميع يف الجوازات هذه انترشت حتى
للوكالء تسنَّى إذا فإنه ولذلك اإلنجليز؛ مع واالتِّجار مالطة، إىل للدخول الرتتيب هذا من
تحت اإلسكندرية، إىل اآلتية السفن موضوع يف تعليمات من لديهم ما تنفيذ الفرنسيني
الرش هذا وقف أمكن الربيطانية، الجزر خارج اإلنجليز يحتلها بالد من أو اإلنجليزي، العلم
من اليوَم تأخذ السفن هذه ألن عظيمة؛ نتائُج النجاح هذا عىل يرتتَّب وسوف منبعه، عند
من اآلتية النمسوية السفن من عدًدا إن «حتى لبحريتهم، اإلنجليز يطلبه الذي مرصالكتان
يجب الذي الصنف، هذا سوى عودتها يف تنقل لم «اإلنجليزية»، بالبضائع لة محمَّ مالطة،

منه.» أعدائنا حرمان األتراك وعىل علينا
«الروز»، مسألة يف القسطنطينية قرار جاء إذا أنه رأيه من كان فقد «دروفتي» وأما
بعث وقد الفرنسيني، صالح غري يف عموًما املقدس بيت علم ترفع التي السفن وموضوع
«سانت يلَق لم إذا ثم املسألة، هذه يف العايل الباب رأي يطلب نفسه، عيل محمد كذلك
العقوبة قبطانها يعاقب ولم «الروز»، السفينة مع اتخذها التي لإلجراءات تأييًدا مارسيل»
سلطان من تملَّص الذي التاجر أو القبطان كان إذا ثم وعصيانه، تمرُّده عىل الرادعة
التجارة لتنمية لفرنسا؛ معادية دولة حماية تحت نفسه بوضع الفرنسية الحكومة
شئون لتنظيم ١٧٨١ مارس ٣ يف صدر الذي القانون بموجب يُعاَمل ال اإلنجليزية؛
يف السفن ومالحة التجاري الفرنسيني الرعايا بنشاط يتعلق وما الفرنسية، القنصليات
ترحيل عىل عليه، ينص ما ضمن القانون هذا وينص الغرب، ووجاقات الليفانت، أساكل
ثم أجنبية، حماية بقبول منها، للتملُّص ويعمل «امللك» سلطة ينبذ فرنسا إىل فرنيس كل
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«برتوتيش» هنا واملقصود — الربيطاني الوكيل باألحرى أو السويد قنصل أعطى إذا أخريًا
النتهى اإلنجليزية؛ واملتاجر ذاتها، والسفينة والتاجر، السفينة، هذه قبطان حماية حق —
جديرون هم احرتاٍم مرصمن يف الفرنسيون الوكالء به يتمتع ما كلُّ — تقدَّم ما وقع إذا —
جدوى وال النفع عديمة البالد بهذه إقامتهم وَلصارت عاٍل، ُخلق من لهم ما بفضل به
الوكالء هؤالء يمثِّلها التي قاطبة»، الحكومات «أعظم فرنسا لحكومة مرشفة وغري بل منها،

مرص. يف
يف العايل الباب أصدر عندما أوغيل، وطبوز مارسيل» «سانت بني األزمة تفاقمت وقد
حملتها، التي والبضائع السفينة يقيضبمصاَدرة قراًرا «الروز» موضوع يف ١٨٠٨ نوفمرب
تنفيذ عن أمامه مسئوًال اإلسكندرية حاكم ويُعتَرب بريطانية، سفينة «الروز» أن اعتبار عىل
عىل أوغيل طبوز ووافق املركب، سكان تسليم يف مارسيل» «سانت وعارض املصاَدرة، هذه
اإلسكندرية حاكم بعث حتى يومان يمِض لم ولكنه القاهرة، يف الباشا عىل املسألة إحالة
مارسيل» «سانت يشأ ولم الفرنسية، القنصلية من املركب سكان ألخذ الجند من بقوٍة
«املصاَدرة» البضائع تظل أن نفسه يف وحزَّ الجند، إىل فسلَّمها القوة، هذه مع االصطدام
مصاَدرتها إىل تعمد لن باإلسكندرية الحكومية السلطات أن العتقاده أصحابها، مخازن يف
وبني بينها الطيب التفاهم يسود أن تريد «إنما — قال كما — السلطات هذه ألن وأخذها؛
أن تلبث لم األزمة هذه أن بَيَْد نشيطة». هذه مع التجارية عالقاتها تستمر كي مالطة؛
يحسم املسألة هذه يف قراًرا يتخذ أن أراد «الذي نفسه، الباشا عمد عندما مؤقتًا انفرجت
قاطعة أوامُر تأتي حتى املصاَدرة وقف إىل نظره»، وجهات مع يتفق وما فيها الخالف

املسألة. هذه بصدد العايل الباب من وأخرية
عن الكف الرأي، وأصالة الحكمة من وجد أن يلبث لم مارسيل» «سانت إن ثم
حتى الرتيُّث الفرنسيون الوكالء وآثَر اإلسكندرية، حاكم مع الخالف موضوع «مناقشة»
الوزير وأما القسطنطينية، يف سفارتهم من أو باريس يف حكومتهم من التعليمات تأتيهم
القسطنطينية يف الفرنيس باألعمال القائم سؤاله عىل مارسيل» «سانت أقرَّ فقد «شامباني»
التي اإلجراءات تنفيذ أجل من جهده قصارى ببذل أوصاه ثم العايل، الباب لدى ل التدخُّ

اإلنجليزية. التجارة ضد باتخاذها اإلمرباطور أمر
،١٨٠٩ سبتمرب ١٧ ،٩ أغسطس، ٢١ يف إليه رسائله يف الوزير، «دروفتي» أبلغ وعندما
وانتصاره لقتالهم الباشا جيش وخروَج واملماليك، عيل محمد بني الصلح مفاَوضاِت فَشَل
هذه التخاذه «دروفتي» ل عيل محمد ذكرها التي األسباب بيان مع الصعيد، يف عليهم
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الظروف هؤالء اقتضت إذا اإلنجليز مع البكوات يتَِّحد أن من خوفه وفحواها الخطوة،
قد النمسا مع الحرب أن الباشا العتقاد البالد، هذه لغزو حملة إرساَل املتغرية السياسية
الوزير أصدر قريبًا، إنجلرتة عىل الحرب العايل الباب يعلن أن عه ولتوقُّ نهايتها؛ اقرتبت
باهتمام قرأت «لقد فيها: يقول «دروفتي» إىل ١٨١٠ مارس ٣١ يف تعليماته «شامباني»
عاجًزا أزال ال ولكنني السياسية، الباشا أهداف أو آراء وعن مرص، يف املوقف عن ذكرته ما
ويبدو الوقوع، محتملة كأمور عيلَّ تعرضها التي الحوادث بشأن تعليمات أية إعطائك عن
يجب التي الخطة تقرير لنا يتسنَّى وحينئٍذ فعًال، هذه تقع حتى االنتظار، األوفق من أن يل

حيالها.» اتباعها
حملته من الباشا عودة عن ،١٨٠٩ ديسمرب ٤ يف للوزير رسالته يف «دروفتي» وتحدَّث
ثم معه، املرادية زعماء أحد املنفوخ، بك محمد ومجيء الصعيد، يف البكوات ضد الناجحة
منصبه إىل اإلنجليزي القنصل بريجز» «صمويل عودة عن مارس١٨١٠، ١٢ يف تحدَّث إنه
إغراء منها والتي بعودته، النشيطة اإلنجليزية والدسائس املكائد واستئناف اإلسكندرية، يف
مشابه وضع يف استقالله إعالن عىل عيل، ملحمد — «دروفتي» قال كما — اإلنجليز الوكالء
يتخلَّوا لم اإلنجليز أن من الفرنيس، للقنصل يبدو ما ثم الغرب، وجاقات حكَّام لوضع
عىل يقع اعتداء أي لرد العسكرية الباشا واستعدادات مرص، عىل العدوانية مشاريعهم عن

باشويته.
يف «دروفتي» إىل تعليماته إصدار عند اكتفى الفرنسية الخارجية وزير ولكن
عودة وعن مرص، يف املوقف عن تقاريره يف جاء بما علًما أُحيط قد أنه بذكر يونيو، ٣٠
يف مهارته عىل وأثنى مرص، يف ملؤامرتهم اإلنجليز واستئناف اإلسكندرية، إىل «بريجز»
بانتظام. إليه وإرسالها الدقيقة الوافية املعلومات جمع بامليضيف وأوصاه رسهم، كشف
فيما وقتئٍذ، تهتم كانت ما باريس، يف اإلمرباطور حكومة أن الواضح، من كان وهكذا
القائمة الحالة عن واملفصلة الدقيقة املعلومات بجمع إال مرص، يف األمور بمجريات يتعلق
الباشا بني التجارية العالقات ونمو بها، اإلنجليز الوكالء نشاط مبلغ ومعرفة البالد، يف
وغلق التجارة، هذه بعرقلة القاري» «النظام وتنفيذ العالقات، هذه وقف أن كما واإلنجليز،
الحكومة. هذه به ُعنيت ما أهم كان اإلنجليزية، املتاجر وجه يف أمكن، إذا املرصية املواني
والذود باشويته، أركان دعم عيل محمد يستطيع أن يهمها، عاد ما أن هذا، إىل أضف
واستكمال الثغور، وتحصني املماليك، البكوات مع خالفاته حسم ذلك، وسائل ومن عنها،
الباشا بني التوسط عن «دروفتي» امتناع اإلمرباطور، فأقرتحكومة العسكرية، استعداداته
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بفتور وقابلت الشمالية، املواني عىل التفتيشية رحلته يف عيل محمد مرافقة أو املماليك، وبني
ذكرنا كما — وفحواها الصعيد، يف البكوات يقاتل جعلته التي األسباب عن الباشا ذكره ما
فرنسا بني الحرب انتهاء من عه توقَّ ملا نتيجة بالبالد، إنجليزية حملة نزول من خوفه —
الذي الحياد موقف عن البكوات تخيل ثم وإنجلرتة، العايل الباب بني وقيامها والنمسا،
هذه ذكر من قصد إنما الباشا أن الجيل من وكان .١٨٠٧ عام يف «فريزر» حملة أيام وقفوه
العدوان رد عىل معاونته تبغي وهل الفرنسية، الحكومة رأي معرفة «دروفتي» ل األسباب
تحدث الذي استقالله، بلوغ يف مؤازرته تبغي هل كله، هذا من واألهم وقع، إذا اإلنجليزي

ذكره. سيأتي ما نحو عىل «دروفتي» إىل أمره يف
موضوع يزال ال كان — خصوًصا السابقني العامني يف كما — ١٨١٠ عام يف ولكن
يف بارًزا مكانًا يحتل «اإلمرباطورية» استكمال موضوع باألحرى، أو الرشقية، اإلمرباطورية
باشويته أركان دعم عيل محمد يستطيع أن اإلمرباطور سياسة من يكن ولم نابليون، تفكري

املنتظر. الغزو مقاَومة من تمكِّنه التي بالدرجة
إىل األخرية بتعليماته خارجيته وزير فيه بعث الذي الوقت يف اإلمرباطور، إن بل
Clarke, فيلرت» دي دوق «كالرك حربيته وزير من طلب ،١٨١٠ يونيو ٣٠ يف «دروفتي»
Boutin «بوتان» الكولونيل الضباط أحد بإرسال يبادر أن نفسه اليوم يف Duc de Feltre
وذلك الرحلة، هذه به يربِّر عذًرا األخري هذا مع باالتفاق الوزير ينتحل وأن اإلسكندرية، إىل
ودمياط اإلسكندرية يف مرصوالشام؛ يف الهامة املواقع يف الدفاع حالة يفحص«بوتان» حتى
القوات مقدار عن الوافية التقارير ويُِعدُّ وغريها، وعكا، ويافا وغزا، والعريش والصالحية،
التقارير هذه تشتمل أن اإلمرباطور وطلب جميًعا، والشام بمرص توجد والتي بها، التي

البالد. هذه يف والعسكرية املدنية الحالة عن معلومات من جمعه يمكن ما كل عىل
أكتوبر ١٤ يف «كالرك» إىل فكتب بمهمته، «بوتان» قيام ر لتأخُّ نابليون غضب وقد
إىلمرصوالشام، غادر قد «بوتان» املهندسني أنضابطسالح يعتقد كان «إنه يقول: ١٨١٠
التي بالطريقة مهمته وليخِف أنكونا، إىل أو أوترنتو، إىل فليذهب التفصيالت، تعنيني وال
الصيف فصل من قسًما ثم كله، الشتاء يميض أن وعليه تأديتها، الواجب ولكن يشاؤها،
العسكرية األحوال عن تقرير تقديم من ذلك بعد يتمكَّن بحيث والشام، مرص يف املقِبل
ودمياط اإلسكندرية، وقلعة القاهرة، قلعة بمشاهدة توصيه أن وعليك البالد، يف والسياسية
قد «التي العقبات كل فأَِزْل واإلسكندرية، ودمشق حلب «زيارة» مهمته وتشمل وعكا.

اآلن.» بعد عنها إيلَّ تتحدث وال املهمة»، بهذه قيامه تعرتض
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لرسول املعدة التعليمات مرشوع عىل واَفق قد نابليون كان واحد، بيوم ذلك وقبل
ورشيد ويافا عكا لزيارة والشام، مرص إىل إيفاده أزمع ،Nerciat «نرسيا» السيد هو آَخر،
الجهات مختلف السيايسيف املوقف جيدة دراسة يدرس «كي القاهرة؛ وقلعة واإلسكندرية
يف الجنود عدد عىل يقف أن «نرسيا»، املعطاة التعليمات نت وتضمَّ ومرص». الشام يف
املنبعثة املنافسات ومعرفة جهاتها، مختلف يف الحكَّام بني السائدة العالقات ونوع سوريا،
ميول عىل والوقوف بينهم، والتفرقة االنقسام تنرش التي الذاتية املآرب وخدمة الحسد عن
وتأمينها الشام عن الدفاع حالة عىل هذه وأثر العايل، الباب نحو والبكوات الباشوات
لحكومته ويقدِّم مرص، يف هذا مثل يفعل أن كذلك «نرسيا» عىل وجب ثم الغزو. ضد
وقلعة واإلسكندرية برشيد يتعلَّق فيما سيما ال جميعها، املوضوعات هذه عن مالحظاته
السابقة الفرنسيني حملة عن أهلها ذهن يف بقي الذي األثَر األماكن هذه يف فيتقىصَّ القاهرة،
ونوع فرنسا، نحو والسكان الزعماء بها يحتفظ التي امليول معرفة مع ،(١٧٩٨–١٨٠١)
اعتماده ومدى هناك، بهم يحتفظ الذين الجند وعدد مرص، يف العايل للباب التي السلطة

له. العثمانية الوالية هذه خضوع عىل العايل) الباب (أي
التي الصعوبات عىل للتغلُّب دائًما، «يذكر أن «نرسيا» من التعليمات هذه وطلبت
املهمة بهذه يقوم إنما أنه مهمته، تأدية أثناء تنهكه قد التي املشاق ل وتحمُّ تصادفه، قد
األعمال «ذكريات» بكل مليئًا يزال ال بلد يف اإلمرباطور جاللة ال عمَّ أو وكالء أحد بوصفه

عظيمة.» بدرجة اإلمرباطور باهتمام مصريه يف البتُّ ويستأثر املجيدة، العسكرية
سفر جواَزْي «شامباني» فسلَّم مهمتهما، يف و«نرسيا» «بوتان» ه توجَّ فقد ذلك، وعىل
مرصوالشام، قناصل لدى بمهمة مكلًَّفا بوصفه أحدهما ،١٨١٠ نوفمرب ١٦ يف «بوتان» إىل
«دروفتي» وزوَّده ،١٨١١ مايو آِخر يف اإلسكندرية إىل فوصل الة، رحَّ تاجًرا بوصفه واآلَخر
عرش ووارث رومة» «ملك والدة أبلغه قد «بوتان» كان وملا يريدها. التي باملعلومات
الشكر تسبيحة وُرتِّلت باإلسكندرية، كبري احتفال أُقيم فقد الفرنسية، «اإلمرباطورية»
يف «دروفتي» وصحبه الدينية، املقدسة» «األرض بهيئة الخاص املبنى بكنيسة Te Deum
عىل سنوات ثالث منذ مثابر الباشا أن الحظه مما فكان مشاهدتها، أراد التي األماكن زيارة
تمكِّن التي بالدرجة أو مخيفة ليست اإلسكندرية تحصينات ولكن اإلسكندرية، تحصني
من بالباشا مستبد الخوف أن وأكَّد عليها، وقوعه عند الفرنسيني هجوم صد من الباشا
أن ،١٨١١ يونيو يف «دروفتي» كتب وقد لدفعهم. لديه وسيلة ال ولكنه الفرنسيني، نزول
للزيادة قابل هذا أن مالحظته تجدر مما أنه ولو املرصية، الشواطئ يف النزول يريد الباشا
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العثمانية الدولة مقاَطعات من مرص إىل مندوبوه بهم يبعث الذين املجندين بفضل دائًما
وبالرغم مقاتل، ألف عرشين إىل — استطاع إذا — جيشه عدد رفع الباشا ويريد أوروبا، يف
بني االعتقاد يسود األجنبية، الجيوش ضد مرص عن الذَّْود وسعهم يف أن يزعمونه مما
إن ثم غزوها. إذا البالد عن الفرنسيني دفع بتاتًا عليهم املتعذَّر من بأن الجند صفوف
صار قد الفرنسيني، ضد املقاَومة بعبث جنده اعتقاد عن اعتقاده يقل ال الذي الباشا
األمور، تأزَّمت إذا البالد مغادرة إمكانه يف عليهم يعتمد الذين بفرسانه خاصة عناية يُعنى
ثم العرب، بالد إىل السويس بطريق وإما الشام، إىل العريش بطريق إما منها، واالنسحاب

الباشا. يشاؤه وقٍت أي يف للحركة االستعداد قدم عىل بالسويس أسطوله إن
بالقاهرة، التي والتحصينات هذه االنسحاب خطة عن يتحدث «دروفتي» واستطرد
قلعة بني للمواصالت أُنشئ الذي الطريق ذلك وأجزائها، الخطة، هذه عنارص «ومن فقال:
بعد يُفِيض ه، شقِّ يف وإنشائها الطرق تعبيد لفن أثر ال طريق وهو املقطم.» وجبل القاهرة
مثل يف ليست فهي بالقاهرة التحصينات وسائر ذاتها القلعة وأما الصحراء. إىل القمة بلوغ
إىل اللجوء إىل الباشا عمد فإذا ذلك ومع عليها، الرشق» «جيش تركها التي الطيبة الحال
ما كثريًا يفوق بما الحرب بذخائر زوَّدها فقد الدفاع، ببعض القيام هذه تستطيع القلعة،
الصغرية القالع وأكثر قليلة. أيام يف الوفرية باألغذية يموِّنها أن وسعه ويف أسالفه، كلُّ فعله
تلك غري باملدافع، مزوًدا هذه من يكون يكاد وال سيئة، حال يف القاهرة حول التي املواقع يف
من خطٍّا تحمي — معروف هو كما — وهذه بوالق، إىل القاهرة من املمتد الطريق عىل التي
أنه يف جدال وال األخرية، اإلنجليز غزوة أيام أنشأه قد عيل محمد كان والخنادق، املتاريس
سوف األتراك الجند ولكن ذلك، عىل الظروف أرغمته إذا االحتياط، نفس إىل يعمد سوف
ملساَعدتهم بادر إذا إال األرض، من الطويل االمتداد هذا مثل عن الدفاع يف صعوبة يلقون
يَُعد إذ املحفورة؛ الخنادَق النهر مياُه تمأل حتى للنيل، مرتفع فيضان حدوث األقل عىل
عنه ينجم مما املراكز، هذه حول االستدارة عن غنى وال عميل، غري حينئٍذ األمامي الهجوم
وصلت إذا القلعة خارج الدفاع عىل يرصُّ سوف الباشا أن أعتقد ال ولكني أكثر، صعوبات
بذل هي يتخذها، سوف التي الحرب خطة أن يل ويبدو الحرج، من الحد هذا إىل األمور
بها بإمداده اإلنجليز وعد التي النجدات تأتيه حتى باإلسكندرية لالحتفاظ الجهد قصارى
إىل يرتدُّ سوف فإنه األوىل، معركته وخرس اإلسكندرية فقد إذا وأما الحالة، هذه مثل يف
القاهرة بلغ فإذا إليها، طريقه يف بها يمر سوف التي البالد يف الخراَب ينرش القاهرة،
حوايل فرسانه ووضع «القلعة»، مدفعية من والنار بالحديد عنها داَفَع لسلطانه، الخاضعة
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التسليم، طلب الدفاع، يف االستمرار وسعه يف يَُعد لم إذا حتى النهر، شاطئ وعىل القاهرة
أهله معه وآِخذًا وأمواله، نفائسه حامًال السويس، صوب بالفرار نفسه إنقاذ إىل عمد أو

الهجن. من كاٍف بعدد الغرض لهذا احتفظ وقد األوفياء، وأصدقاءه
التحصينات عىل شيئًا باإلسكندرية أخريًا قضوها التي السنوات خالل األتراك يزد «ولم
«جيش تركها التي التحصينات وإصالح برتميم قاموا أنهم فعلوه ما كل فكان بها، املوجودة
األعمال أمَر — الوزير أي — أبلغكم قد مارسيل» «سانت السيد أن يف شك وال الرشق»،
فهي لها، أهمية وال قيمَة ال — كثريون يل يؤكد كما — وهذه الباشا، بها قام التي الجديدة
بلوغها عند وهذه املدينة، حول الوسطى العصور أيام من القديمة األسوار ترميم تعدو ال
وفضًال املدفعية، تؤيده هجوٍم ضد ضعيفة مقاَومة إبداء سوى تستطيع ال الكمال حد
ويف فعله، الباشا عىل يتعذَّر مما باإلسكندرية، كبرية حامية وجود الدفاع يتطلَّب ذلك عن
للخدمة الالزمني املدفعية رجال من الكايف العدد عىل بتاتًا العثور عليه يستحيل أنه نظري
أنشأها التي التحصينات نفس تماًما فهي دمياط تحصينات وأما أهميًة. األكثر املراكز يف

مصبه.» من قريبة مسافة عىل النيل، فرع عىل حملتهم) (إبَّان الفرنسيون
حتى استمرت ،١٨١١ نوفمرب يف الصعيد إىل رحلة يف «بوتان» «دروفتي» صحب وقد
قنا؛ يف «بوتان» تارًكا ١٨١٢ يناير أواخر يف القاهرة إىل «دروفتي» فعاد التايل، العام بداية

القصري. إىل منها هذا ذهب حيث
ثم ،١٨١١ مايو يف بها كان أنه واملعروف القسطنطينية، إىل قصد فقد «نرسيا» وأما
بني والتذمر االستياء روح وانتشار العظيم، أهله بؤس شاهد حيث األناضول؛ إىل قصد
أوروبية دولة تبسط ألن يتوق —صار قال كما — املسلم الزارع أو الصانع إن حتى سكانه،
من وكان وظلمهم، العثمانيني طغيان من تحريره عىل تعمل حتى البالد؛ عىل سيطرتها
تكفي عظيمة موارد عىل األناضول بالد يف العثور تسنى ومرص، الشام ُغزيت إذا أنه رأيه
الجند هؤالء أن هذا، إىل أضف عديدة، سنوات جندي ألف مائتي من مؤلف جيش لتغذية
الباشوات أراد إذا العدد هذا من وأكثر بل األناضول، بالد من جمعهم يمكن ٢٠٠٠٠٠ ال
الشام، بطرابلس موجوًدا «نرسيا» كان ،١٨١٢ يناير ويف الجهات. هذه يف الحكم أصحاب
تحدث ثم املرصية، الشواطئ أمام فرنيس أسطول وصول عن وقتئٍذ اإلشاعات راجت وقد
تحصيناتها وإن آالف، السبعة أو الستة يتجاوز ال سكانها عدد إن فقال: عكا، عن «نرسيا»
املماليك من آخرون خمسمائة إليهم يُضاف الخمسمائة، وحاميتها تُعد وال وضعيفة، أولية
يافا: عن «نرسيا» وقال الجهات، مختلف يف مبعثرون أو الوقت، أكثر متغيبون هم الذين

ميسور. سهل عليها االستيالء إن
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دون أوروبا يف مشاغله حالت وسواء وقتئٍذ، بالرشق نابليون اهتمام مبلغ كان ذلك
تنفيذ السنوات، هذه يف وسعه يف أن أو — فعًال حدث ما وذلك — ومرص الشام غزو
الفرنسيني الوكالء نشاط ووجه مرص، نحو سياسته نابليون» «رس شكل فقد مرشوعه،
يمني مشاغله رغم ظل والتي اإلمرباطور، يستهدفها التي والغاية تتفق معينة، وجهات بها

تحقيقها. عىل ويعمل ببلوغها، النفس
عىل اإلمرباطور فيه وافق الذي نفسه اليوم يف حدث أنه — عرفنا ما عدا — ذلك وآية
يف كادور» دي «الدوق خارجيته وزير إىل كتب أن «لنرسيا»، املعطاة التعليمات مرشوع
مفصلة مذكرات ومرص الشام يف الفرنسيني القناصل من يطلب حتى ،١٨١٠ أكتوبر ١٣
من املوضوع هؤالء فيتناول ،١٨١١ يناير أول عند البلدين هذين يف األمور مجريات عن
مع تتفق حتى املعلومات هذه يراجعوا أن وعىل واملالية، والعسكرية السياسية نواحيه
عند ثانية مرة الكرة معاودة ثم نفسه، العام من يوليو أول عند السائدة، األحوال حقيقة
سوف التي الِفَكر أو اآلراء كل يجد «حتى — نابليون قال كما — وذلك ١٨١٢؛ يناير أول
العالقات بشئون ومتصلة ومرتبة، منظمة تكون أن يجب التي املذكرات هذه يف يحتاجها

الخارجية.»
عىل باإلجابة كادور» دي «الدوق بادر ،(١٨١٠ أكتوبر ١٣) كذلك نفسه اليوم ويف
هذا تحدث وقد ،١٨١٠ مايو ٢٩ أبريل، ٢٥ مارس، ٢٠ بتاريخ مارسيل» «سانت تقارير
ومالطة مرص بني النشيطة القمح تجارة عن — مسهبًا تقريًرا وكان — األول تقريره يف
نزل أن «بمجرد املقدس بيت علم برفع بادر الذي املشني، أرمننجيلد» «األب مسلك وعن
السويدية، القنصلية حماية تحت ذلك بعد نفسه وضع ثم إنجليزي، إبريق قبطان الرب إىل
أوراق لوصول نتيجة نابليون، اإلمرباطور لجاللة املعتاد الدعاء الكنيسة يف أوقف والذي
يدَّعي أوامر عىل بناء أو اإلمرباطور، حق يف قذًفا تتضمن الجزيرة، هذه من مالطة، غازيتة
إىل قدمها التي الشكاوى عن يتحدث مارسيل» «سانت استطرد ثم البابا.» من صدورها
من ينال وحتى املنشق، الديني الرجل هذا استدعاء عىل يعمل حتى القاهرة يف «دروفتي»
اإلسكندرية يف اختصاصاتهم ممارسة من الفرنسيني الوكالء تمكِّن التي السلطة الباشا
راح كما بها. اإلنجليز وكالء وأحد السويدي القنصل «برتوتيش» لسلطان تخضع التي
«وأما وقال: بالقسطنطينية، موبورج» «التور إىل بها بعث التي الشكاوى عن يتحدث
(التور الثاني وأما املسألة، هذه يف التدخل عىل الباشا حمل عن عجز فإنه (دروفتي) األول
فيما ينبغي بأنه ،١٨٠٩ مايو ١٢ بتاريخ إيل رسالته يف بساطة بكل أجاب فقد موبورج)
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بتاريخ رسالته يف فقال عاد ثم رؤساؤه.» يعاقبه أن أرمننجيلد» «األب بمسألة يتعلق
لإلسكندرية. أرمننجيلد» «األب مغادرة يقتيض الواجب إن ،١٨٠٩ ديسمرب ٦

يف املؤسسة لهذه العام الرئيس نيافة أُبلغ وقد بيشء. أظفر لم أني هو «والواقع
فأبلغ الوقائع، هذه بكل أخربته وقد أرمننجيلد، األب إليها ينتمي التي وهي املقدس، بيت
به، غريه واستبدل الرجل، هذا استدعى قد أنه املايض، العام من ديسمرب شهر يف «دروفتي»
أرمننجيلد» «األب بوظائف ليقوم القاهرة، من املؤسسة هذه رجال أحد بمجيء وأمر بل
يف الحق لنفسه يدعي األخري هذا كان ملا ولكنه عمله، يتسلم َمن يحرض حتى مؤقتًا
منه بدًال املعني يصل ولم باإلسكندرية، بقي فقد رومة، لدى النيافة صاحب قرار استئناف
أرمننجيلد» «األب مع النيافة صاحب تضامن عىل دليًال ينهض مما إطالًقا، اإلسكندرية إىل
يتهرب الذي الوقت نفس يف متناقضة أوامر هنا لوكالئه يصدر الذي وهو املزيف، ومسلكه
الرهبان هؤالء مكائد عىل القضاء الرضوري فمن ولذلك، املرشوعة؛ مطالبنا إحقاق من فيه
كثرية أرضار مبعث كان الذي اإلجرامي التعصب ذلك أبصارهم طمس الذين أولئك املشينة،

أخرى.» أماكن يف
تصدير استمرار عن ،١٨١٠ أبريل ٢٥ بتاريخ رسالته يف مارسيل» «سانت وتحدث
اإلسكندرية إىل يصل لم بينما اإلنجليز، مع الباشا تجارة ونشاط مالطة، إىل واألرز الغالل
مرسيليا، من جاءت فرنسية، تجارية سفن وأربع مركبنيحربيني سوى العام هذا بداية منذ
بعضالسفن عدا وهذا خصوًصا، بالنطرون محملة عادت وقد قليلة بضائع األخرية وتحمل
ببضائع كذلك محملة مرسيليا من هذه حرضت وقد العثماني، العلم ترفع التي اليونانية
الجديد، اإلسكندرية حاكم من مارسيل» «سانت وشكا النطرون، من وأخذتحمولتها قليلة،
الكتان من الصادرات عىل أخرى جمركية رضيبة فرض ألنه الباشا؛ أخت ابن بك خليل
حاكًما عني قد بك خليل وكان ذلك، وغري والصابون األخشاب من والواردات والنطرون،
بأنه مارسيل» «سانت وصفه نفسه، العام أوائل منذ أوغيل، طبوز مكان يف لإلسكندرية،
بتاريخ رسالته يف يبدو ما عىل — وكان والعدالة، النظام يريد أنه ولو بتاتًا، له خربة ال شاب
أرمننجيلد» «األب إرغام يف أخريًا مساعيه نجاح الوزير مارسيل» «سانت أبلغ أن — مايو ٢٩
عىل باإلسكندرية الدينية املقدس بيت مؤسسة أو ملجأ يف املتعصبني الرهبان من وغريه

املؤسسة. هذه مغادرة
نجاحه عىل مارسيل» «سانت بتهنئة التقارير، هذه عىل كادور» دي «الدوق أجاب وقد
امتدح كما هؤالء، بذهاب املؤسسة، أو امللجأ إىل يعود سوف املعتاد الهدوء «إن وقال: هذا،
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يف منها واستزاده اإلسكندرية، يف التجاري بالنشاط الخاصة املعلومات إرسال يف نشاطه
صلة ذات معلومات من عليه الوقوف يمكنه ما كل يبلغه أن إليه وطلب املقبلة، تقاريره
يتعلق فيما الخصوص وعىل اإلمرباطور، جاللة حكومة بصالح مبارشة غري أو مبارشة

البحري.» ونظامها إنجلرتة بتجارة
مرص يف الرئيسية واملراكز الثغور تحصينات حال بمعرفة اإلمرباطور اهتمام واستمر
أن ١٨١٠ ديسمرب ٦ يف خارجيته وزير من فطلب البالد، هذه لغزو استعداًدا والشام،
كل مفصًال تصف التي املعلومات إلرسال مرص يف اإلمرباطور قناصل إىل بالشفرة يكتب
إىل يكتب أن إليه طلب كما والعريش، ودمياط واإلسكندرية القاهرة بتحصينات يتعلق ما
ويافا غزا يف التحصينات عن وافية بتفصيالت الوزير إىل يبعثوا كي الشام يف القناصل

بالشفرة. يكتبوها وأن مأمون، بطريق املذكرات هذه بإرسال يوصوا وأن وعكا،
ومرص الشام عىل الحملة مرشوع يف جديٍّا تفكريًا يفكر ظل نابليون أن كيف تقدم وقد
ميناء يف الفرنسية األساطيل تهيئة «ديكريه» بحريته وزير من ويطلب ،١٨١١ عام طوال

الغرض. لهذا خصوًصا «أالسكو» مصب وعند طولون
التالية، السنوات يف وال السنوات هذه يف ال الوقوع له يُقدَّر لم الغزو هذا أن ومع
رس — الرس هذا لوجود كان فقد نفسه، اإلمرباطور إرادة عن الحقيقة يف خارجة ألسباب
الذي املوضوع يف عيل، محمد تجاه الفرنسية السياسة تكييف عىل مبارش أثر — نابليون
الغرب. وجاقات استقالل نمط من االستقالل وهو «فريزر» حملة أيام من باهتمامه استأثر

عيل محمد استقالل يرفضون الفرنسيون (7)

بني ربطت التي الوثيقة العالقات نفس الفرنسيني، والوكالء عيل محمد بني تُسد ولم
جيش وجود أثناء أو سالونيك، إىل النقل أزمة أيام الخصوص، وجه عىل و«دروفتي» الباشا
العالقات بدأت حتى هذه عن اإلنجليزية الحملة جلت إن ما فإنه باإلسكندرية، «فريزر»
مصاعب وزمالؤه «دروفتي» فيه صادف جديد، طور يف تدخل الفرنسيني الوكالء وبني بينه
الفرنسيني الوكالء احتجاجات من بالرغم لإلنجليز، غالله بيع يف ميضالباشا مبعثها جمة،
الوكالء وسائر «برتوتيش» وحرص الباشا، لدى معروًفا صار ما كذلك، ومبعثها املتكررة،

سانحة. فرصة أول يف مرص غزو اإلمرباطور انتواء من وترويجه، إذاعته عىل اإلنجليز
البالد هذه يف رائجة ظلت التي الشائعات من ملرص املتوقع الفرنيس الغزو وكان
رسم يف األثر أوضح لها وكان ،(١٨٠٨–١٨١١) دراستها بصدد نحن التي السنوات خالل
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أنفسهم، والفرنسيني اإلنجليز مع عالقاته يف سواء عيل، محمد عليها جرى التي السياسة
مع عالقاته يف والحذر الحيطة بطابع تتسم سياسة هذه وكانت العايل، الباب مع أو
األخري غزوهم وحادث رشهم، يتقي كي اإلنجليز من يتقرب فهو الثالثة، األطراف هؤالء
وقع إذا الفرنيس الغزو دفع عىل بهم يستعني وكي األذهان، يف ماثًال يزال ال لإلسكندرية
املرتقبة حملتهم ملجيء يستعد ال وحتى كذلك، لرشهم اتقاء الفرنسيني؛ إغضاب يريد وال
إيذائهم عىل املماليك من االقتصاص بدعوى لها غزوهم حادث يزال وال البالد، هذه عىل
ويريد نحوه، العايل الباب نوايا يف يثق ال وهو كذلك، األذهان يف ماثًال الفرنسية املصالح
هاتان رفضت إذا حتى ينشده، الذي االستقالل إىل الوصول يف وفرنسا بإنجلرتة االستعانة
مأربه. نيل عىل يعينه أنه اعتقد الذي الطريق العايل الباب مع سلك مساعدته، الدولتان

بنفيه انتهت التي األرنئودي بك ياسني عصيان مسألة من يفرغ الباشا كاد ما فإنه
الشائعات راجت حتى ذكرها، يأتي سوف التي الظروف ويف ،١٨٠٨ فرباير يف البالد خارج
عن املسئولون هم اإلنجليز وكان املرصية، بالشواطئ فرنيس جيش نزول قرب عن القوية
الذي اإلنجليزي اإلبريق ذلك يناير ١٨ منذ اإلسكندرية وصل عندما الشائعة، هذه ترويج
املقابالت وأسفرت بها، الباشا ملقابلة القاهرة إىل «برتوتيش» وهرع إليه، اإلشارة سبقت
هناك أن هو كثريون صدَّقه نبأ ذيوع عن يناير، ٢٥ يف وصوله منذ بينهما، والكثرية الرسية
فتوقفت مرص، إىل إلرسالها فرنسا مواني يف االستعدادات تجري كبرية، فرنسية حملة
ضد تمردهم أظهروا الذين الجند من كبري عدد لرتحيل الباشا بدأها قد كان التي اإلجراءات
الدفاع وسائل لتهيئة ودمياط ورشيد اإلسكندرية إىل األوامر وصدرت الشام، إىل سلطانه

جميعها. عنها
عرفوه ما املتوقع، الغزو هذا من عيل محمد تحذير عىل اإلنجليز حمل الذي وكان
أخرى حملة لذلك تذهب أن واحتمال كرفو، إىل و«غانتوم» ألبا إىل «أليمان» حملتي عن
لن الفرنسيني أن الراسخ اإلنجليز اعتقاد هذا إىل أضف مرص، إىل كرفو أو تارنتو من
يف حكومته إىل تقريره يف مارسيل» «سانت فقال بتاتًا، مرص غزو مرشوع عن يتخلوا
قوات وصول قرب عيل محمد إبالغ اإلنجليزي اإلبريق مجيء من الغرض إن فرباير: ٢١
وتعزيز املرصي، الشاطئ يف الرئيسية املراكز بتقوية ونصحه مرص، إىل عظيمة فرنسية
ورفض ملساعدته بجيش إمداده اإلنجليز عليه عرض أن عندئٍذ وكان اإلسكندرية، حامية

ذكره. سبق ما نحو عىل — أجنبية بقوات االستعانة الباشا
راح حيث الخصوص؛ وجه عىل اإلسكندرية يف كبريًا ذيوًعا النبأ هذا لقي ولقد
وفريق مدينتهم، لغزو أجانب جند حضور قرب من الشعب يحذِّرون بها املسئولون
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الفرنسيني، من الغزاة أن األكثرية، وهم آخر، فريق واعتقد اإلنجليز، من هؤالء إن قال:
،١٨٠٨ مارس ٢ يف اإلسكندرية ميناء دخل عندما الخواطر، هياج اشتد ما رسعان ثم
من املسئولون انزعج فقد إليه، اإلشارة تقدمت الذي «رسبان» املسلح الفرنيس الشباك ذلك
طليعة السفينة هذه تكون أن من املخاوف وساورتهم انزعاج، أيما بالثغر واألرنئود األتراك
قلًقا املدينة حاكم أوغيل طبوز وقلق اإلسكندرية، أمام الظهور وشك عىل فرنيس أسطول
مارسيل» «سانت وبذل األهلون، وتسلح للدفاع، استعداًدا بها، الجند حركة فنشطت عظيًما،
البضائع السفينة أنزلت عندما رويًدا املخاوفرويًدا وزالت الخواطر، لتهدئة قصارىجهده

أثر. املزعوم لألسطول يظهر ولم األيام ومضت الرب، إىل تحملها كانت التي
واستمر الحادث، هذا بسبب عظيًما مواطنيه وسائر «دروفتي» حرج كان القاهرة، ويف
املهمة ملعرفة «دروفتي» ويتهدد يتوعد صار الباشا ألن وذلك عديدة؛ أياًما الحرج هذا
اإلفرنج، عىل الجند اعتداء وكثر بها، الفرنيس الشباك هذا كلَّف التي االعتيادية الغري
حق يف الجند يرتكبها مفرطة «إهانات فقال: القاهرة، يف الحالة وصف «دروفتي» وأوجز
اإلسكندرية يف وأما النهار. وضح ويف الشوارع يف تقع قتل وحوادث رسقات، األوروبيني،
حاكمها، يد عىل لألوروبيني معاملة وسوء وإزعاج أنواعها، بجميع والفرض فالغرامات
لردعهم.» عليهم عقوبة أية توقيع عدم مع بالنظام، واإلخالل التعدي يف الجند وإفراط

والسفينة أرمننجيلد» «األب حادثي بسبب الفرنسيني الوكالء متاعب تزايدت ثم
اإلنجليز، مالطة صحف ورود التالية الشهور يف كثر كما عنهما، الكالم سبق وقد «الروز»،
الفرنسيون الوكالء وبذل عليه، مطاعنها اإلنجليز الوكالء ويروج اإلمرباطور، حق تقذفيف
قيام مارسيل» «سانت فانتهز عيل، محمد رضاء لكسب وحيلة جهد من وسعهم ما كل
طلب قد الباشا وكان ذلك، ملحاولة ،١٨٠٨ سبتمرب يف البحري، الوجه يف برحلته الباشا
واإلسكندرية، ورشيد دمياط زيارة بها أراد التي الجولة هذه يف مرافقته «دروفتي» إىل
مارسيل» «سانت فأهدى عرفناها، التي الظروف يف طلبه، تلبية عن «دروفتي» وامتنع
زيارة أثناء وذلك نظارة، ترجمانه وأهدى فرساي، صنع من للصيد بندقية عيل محمد
يكن لم أنه ولو الزيارة، هذه بسبب عظيمة نفقات مارسيل» «سانت وتكبد لرشيد، الباشا
رضاء ولجلب اإلنجليز، الوكالء نفوذ ملقاومة النفقات هذه تحمل عن رأيه يف معًدى هناك
إىل نظره يلفت ،١٨٠٩ يناير ٢ يف اإلسكندرية من «شامباني» الوزير إىل فكتب عيل، محمد
ملجاراة الالزم باملال إمداده الوزير إىل ويطلب فداحتها، من يشكو صار التي النفقات هذه
التي النفقات أن يعتقد ال قد الوزير إن هذا: سؤاله يعلل ذكره، مما فكان اإلنجليز، الوكالء
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املال وإنفاق للباشا ُقدِّمت التي الهدايا بسبب باإلسكندرية، الفرنسية القنصلية تحملتها
ضئيلة املبالغ هذه أن الحقيقة ولكن بذله، ينبغي مما أكثر برشيد، وجوده أوجبه الذي
ثم الباشا، إلرضاء تكِف لم فإنها ذلك، عن وفضًال اإلنجليز، الوكالء ينفقه ما إىل بالقياس
أن «دروفتي» السيد من علمت أني شجوني يف زاد «ومما يقول: مارسيل» «سانت استطرد
التذمر وهذا اإللحاح، هذا أعزو أن إال يسعني وال وسخائي كرمي قلة من إليه شكا قد الباشا
بكثري أكثر يعطونه الذين اإلنجليز نحو يبديها التي املغرضة الصداقة تلك إىل جانبه، من
ويبغون مرص، نحو دائًما موجهة أعدائنا فأنظار له، نحن نعطيه أن وسعنا يف مما ا جدٍّ
وال مكائدهم، إحباط واجبنا ومن وقوعه، قبل تالفيه الرضوري من غرًضا سخائهم من
أي — الحكومة هذه وعمال رجال صداقة كسب عن الغاية، هذه إىل للوصول لنا نُدحَة
كانت فإذا املناسبة، الظروف يف الهدايا إعطاء غري ذلك إىل طريق وال — عيل محمد حكومة
بتاتًا، الهدايا هذه إعطاء انقطع إذا وأما منها، الغرض تحقيق امتنع القيمة، ضئيلة هذه
تماًما وتقيض الفرنسيني، سمعة البالد هذه يف تُسوِّئ ملزعجات القناصل يتعرض فسوف
فإنه ولذلك كثرية؛ مزايا من أعداؤنا حينئٍذ يلقاه سوف ما بفضل الفرنسية، التجارة عىل
عىل — يكفي الذي بالقدر إذن فلنعِط سخائهم، يف األعداء هؤالء مجاراة علينا تعذر إذا
ما حينئٍذ يتكفل وسوف األشعبي، الطمع مبعثها والتي عنا، الكراهية تلك إلبعاد — األقل
يف امليزان كفة برتجيح عسكري، ومجد عالية، سمعة من العظيمة الفرنسية األمة لهذه

صالحنا.»
العايل الباب أصدر حيث «الروز»؛ السفينة مسألة انحلت أن مارس شهر يف وكان
باإلسكندرية، إليهم، هذه املرسلة أصحابها، إىل املصادرة البضائع بإرجاع فيه أمر فرمانًا
الحل، هذا يكن ولم عليها، العثماني العلم هذا يُرفع أن عىل ربانها إىل السفينة وإرجاع
تحية بالثغر الطوابي من تُطلق املدافع شهد الذي مارسيل» «سانت يريده الذي بالحل
باإلسكندرية، الحكومة رجال عىل بسخاء ع وزِّ الذي املال «إن وقال: رفعه، عند العلم لهذا

إجراؤها.» املسئولني عادة من يكن لم التي هذه االحرتام مظاهرات أثره من كان
العايل الباب بني الصلح عقد خرب فيه ذاع الذي الوقت يف السفينة، هذه مسألة وانتهت
فرفعا والنمسا، إسبانيا قنصال بمقدمه احتفل إنجليزي، إبريق الثغر إىل به جاء وإنجلرتة
الرب إىل نزل الذي اإلبريق هذا بقبطان املدينة حاكم ب ورحَّ به، احتفاء دولتيهما أعالم
أحدثه الذي األثر عن تحدثنا أن سبق وقد باشا، عيل محمد باسم رسائل وتسليمه لزيارته
بوعد منه ظفر الذي الباشا لدى «دروفتي» ومسعى وإنجلرتة، تركيا بني الصلح نبأ ذيوع
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الودية معاملته عن يحيد لن فإنه العايل والباب فرنسا بني فعًال قامت إذا الحرب بأن قاطع
واليته. يف الفرنسيني والرعايا للوكالء السابقة

البالد، هذه يف فرنيس كوكيل عمله يف «دروفتي» صادفها التي الصعوبات كثرة ولكن
البالد، لهذه الفرنيس الغزو قرب عن الشائعات ورواج اإلسكندرية، من اإلنجليز خروج منذ
عقد عن اآلن نشأ ما آخرها كان التي الصعوبات وهي إنجلرتة، مع القمح تجارة ونشاط
تنقله أن حكومته يسأل «دروفتي» جعل أن كله ذلك يلبث لم واإلنجليز األتراك بني الصلح
بني فعًال الحرب قامت إذا به اإلقامة عىل له قدرة وال ش، متوحِّ بأنه يصفه صار بلد من
محمد له أعطاه الذي الطيب الوعد عىل تعليًقا يقول ١٨٠٩ أبريل ٩ يف فكتب وتركيا، فرنسا
أن يل وينبغي الوعود، أو األقوال هذه مثل إىل الركون دائًما الحكمة من ليس أنه «ومع عيل:
عمري، من خمسسنوات فيها أفنيت متوحشة بالد ترك عىل يرغمني حادث وقوع يف أرغب
انتهكت حتى الحرمان، غري أتذوق وال القلق، بي ويستبد جانب، كل من األخطار بي تحيط
أنه اعتقادي ففي البالد، بهذه بقائي الدولة اقتىضصالح إذا فإنه صحتي، وضعفت قواي
أمر تدبري والفرنسية) (العثمانية الحكومتني بني العالقات انفصام من الرغم عىل بوسعي
هذه رسالته «دروفتي» اختتم وقد بها.» مكوثي من يُرجى نفع هناك كان طاملا إقامتي

الشأن. هذا يف حكومته من تعليمات بطلب
منصبه إىل ١٨٠٩ ديسمرب يف «بريجز» عاد عندما الفرنسيني، الوكالء متاعب وتزايدت
ثورته أرمننجيلد األب وثار «برتوتيش»، مكائد ونشطت بها، لإلنجليز كقنصل باإلسكندرية
دسائس من «دروفتي» وشكا مرص، يف وممثليه الفرنيس اإلمرباطور سلطان عىل املعروفة
املنتظر، الفرنيس الغزو عن الشائعات وقويت وترجمانه، — مندرييش — الباشا طبيب
وزمالؤه «دروفتي» وظل اإلسكندرية، ميناء إىل اإلنجليزية الحرب سفن دخول الباشا وأجاز
أبريل شهر يف حادث وقع حتى والدسائس املؤامرات هذه إحباط يف عدة صعوبات يعانون
عىل بسببه الشديد الغضب واستفزه فرنسا، ناحية من عيل محمد مخاوف أثار ،١٨١٠

الفرنسيني. الوكالء
خدمة يف رسول فرانس»، دي «إيل جزيرة إىل طريقه يف مرص، إىل وصل فقد
مغادرة يبغي كان حيث القاهرة؛ إىل دمياط من نزل ،Kader «كادر» يُدعى اإلمرباطور،
يف يحتط لم ولكنه أبريل، شهر من عرش السابع اليوم حوايل السويس إىل األخرية هذه
عليه وطغى إليها، وصوله قبل القاهرة خربه فبلغ رحلته، من الغرض أو أمره كتمان
الحقيقة يف — «دروفتي» قال كما — تكن لم كبرية، أهمية ملهمته فعزا واالفتخار، الزهو
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الشاذ الطريق هذا اختياره جانب إىل ناحيته من الحكيم غري املسلك هذا فكان لها،
ُشوهدوا الذين الفرنسيني الرسل أول كان «ألنه الهند؛ إىل للذهاب — دمياط طريق —
«دروفتي» قضاها التي املدة يف األقل عىل الهند إىل رحلتهم يف الطريق هذا يتخذون إطالًقا
أساليبهم اتخاذ إىل يعمدون اإلنجليز الوكالء جعل يف األثر أبلغ كله لذلك كان مرص»، يف
الباشا بني لإليقاع مكيدة ودبَّروا الحادث، هذا من لالستفادة الظروف هذه مثل يف املعروفة
هذا يسلمها حتى «دروفتي» إىل رسائل معه يحمل «كادر» أن الباشا فأبلغوا و«دروفتي»،
من الرسول هذا حملها التي الرسائل عىل لالستيالء يسعون وراحوا املماليك، البكوات إىل

نفسه. الباشا
،١٨١٠ أبريل ٢٨ يف حكومته إىل تقريره يف املؤامرة، هذه تفاصيل «دروفتي» ويذكر
(لإليقاع املؤامرة هذه فيه ُدبرت الذي املساء نفس يف أني الحظ لحسن حدث «ولكنه فيقول:
مقابلة الباشا فقابله عيل، محمد الوزير إىل برتجماني أبعث أن عيلَّ كان الباشا) وبني بينه
ليبلغني واحدة، بكلمة فاه يفتح يدعه أن دون إيلَّ أرسله غضبه سورة ويف للغاية، سيئة
العيش شئت إذا ملصالحه مرصمضادة يف صالت إنشاء عن االمتناع يقتضيني الواجب أن
دون القلعة إىل قاصًدا جوادي امتطيت حتى الرسالة، هذه بلغتني إن فما وسالم، هدوء يف
مخدعه، إىل االنرصاف أهبة عىل الباشا ووجدت ليًال، الوقت وكان واحدة، دقيقة أفقد أن
ألساله إليه بالحضور اهتمامي من ظهر ملا ارتياحه أبدى أنه ولو فاتًرا، ترحيبًا بي ب فرحَّ
يشكرني وهو الباشا وغادرني والء، من أكنُّه ما عىل دليًال أقوايل ونهضت وقع، ما تفسري
التايل. اليوم يف ملقابلته موعًدا وأعطاني كدر، يف الليلة هذه قضاء جنبه الذي حضوري عىل
الوكالء أن أثنائها يف الباشا يل أكد كثريًا، استطالت فقد الثانية املقابلة هذه وأما
من صورة عىل فقط للحصول عثماني، قرش ألف خمسني يدفعون إنهم قالوا: اإلنجليز
عىل — يدل الذي األمر املماليك، الزعماء إىل لتسليمها فرنسا من وصلتني التي الرسالة
يحمله، ما «كادر» الرسول لسلب املبلغ بهذا للتضحية مستعدون أنهم عىل — يل يبدو ما
هذه يف دار ما كل — الخارجية وزير مخاطبًا — إبالغكم من جدوى ال أنه اعتقادي ويف

نتائجها. بذكر لذلك فأكتفي املقابلة،
يظهرها التي الصداقة إىل الركون عىل يقدر ال بأنه مقتنع الباشا أن يل يبدو مما فإنه
خطواتمضادة اتخاذ عىل لتحريضه قصارىجهدهم يبذلون إنما هؤالء فإن اإلنجليز، نحو
نظام ونحو كرامته، نحو بواجبه يشعر كان ملا أنه سيفه، عىل يل وأقسم وواجبه، ملصالحه
إنه ثم اإلنجليز، حماية تحت وضعه تستهدف أنها يبدو رشوط كل رفض فقد حكومته،
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املحيط طريق عن األحمر البحر يف إدخالها يريد التي فرقاطته ترك عىل أسفه يل أظهر
وقد مالطة، إىل تبحر — موضوعها ذكر سبق وقد أفريقية، الفرقاطة هنا واملقصود —
القديمة، اإلسكندرية ميناء بدخول اإلنجليزية الحرب لسفن السماح يلغي سوف أنه أبلغني
إلغاء يسعه ال كان ملا وأنه جيًدا، تحصينًا اإلسكندرية لتحصني أوامره يصدر سوف وأنه
املتجرين تزعج بدرجة أثمانها يرفع فسوف مالطة، إىل الحبوب تصدير أجازت التي األوامر
رئيسحراس أمامي استدعى ثم حدث، ما نسيان مني طلب بأن كالمه الباشا أنهى ثم بها،
«كادر»، الرسول منه يشكو يشء أي عن مسئوًال يعتربه سوف إنه له: وقال السويس، قافلة
وعسكريني مدنيني من الباشا لعمال الرسول بهذا طيبة توصية يحمل خطابًا أعطاني ثم

املواني. كل يف
الشهر. هذا من عرش التاسع اليوم يف جرت فقد املقابلة هذه وأما

«كادر» أن نفسه، الوقت يف إليكم أنقل أن يل يتسنى حتى عنها؛ إبالغكم يف تمهلت وقد
إىل توصية خطابات معه ويحمل جدة، إىل غادرها قد وأنه السويس، إىل سامًلا وصل قد

مخا.» يف وكذلك جدة، يف املسئولني
حيث من املقابلة هذه يف إياه أبلغه ما فعًال يعني الباشا أن عىل دليًال «دروفتي» وذكر
الرتميمات إلجراء إسكندرية إىل ضباطه أحد أنفذ قد عيل محمد «أن اإلنجليز: مع عالقاته
الحبوب عىل صادر رضيبة فرض أن بعد وأنه املدينة، هذه يف التحصينات تتطلبها التي
يلبث لم القسطنطينية، إىل إلرسالها الغالل بعض إىل حاجته بدعوى قيمتها، لثلثي معادلة
رفضاملوافقة فقد وأخريًا مالطة، إىل اإلنجليزي القنصل شحنات عىل بعضالقيود وضع أن
قيمة لتعيني العايل الباب من عليها اإلنجليزي السفري حصل التي الجديدة التعريفة عىل
يستوردونها مرصأو من الربيطانيون التجار يصدرها التي البضائع عىل الجمركية الرسوم

إليها.
بقيت وطاملا دائًما، قوة تزداد التي االستقاللية الباشا روح هو الرفض، هذا ومبعث
مرص وتزخر واملجاعة، القحط تعاني األرخبيل بحر وجزر وحلب وأزمري القسطنطينية
وجود لها يسبق لم كبرية رضائب تركيا إىل الصادرات عىل فرضت ولقد الوفرية، بالغالل

بتاتًا.»
كانت هذا، أبريل ١٩ اجتماع يف «لدروفتي» الباشا ترصيحات أن يف جدال وال
بأن — به نفسه يقنع أن «دروفتي» أراد ما نحو عىل — تنبئ قد هامة، ترصيحات
ويباعد الفرنسيني، الوكالء من يقربه أن شأنه من عيل، محمد سياسة عىل طرأ قد تغيريًا
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اتخذها التي األخرية اإلجراءات بفضل الباشا، وأن سيما ال اإلنجليز، خصومهم وبني بينه
من — األقل عىل — والحد تجارتهم، تعطيل يريد أنه عىل «دروفتي» نظر يف الدليل أقام قد
يف الفرنسيني مع لنضالهم مرسًحا كانت التي األماكن من وغريها مالطة إىل غالله تصدير
الباشا غرض إىل «دروفتي» يفطن ولم ذلك، من النقيض عىل كانت الحقيقة ولكن أوروبا،
وقد الصادر، عىل الجمركية الرسوم زيادة مبعث أو اإلنجليز، نحو له شكوكه إظهار من
منه يبِغ ولم العايل، الباب مع اتخذه كما اإلنجليز، مع الباشا اتخذه ماليٍّا، إجراء هذا كان
دائًما إليه شديدة حاجة يف استمر الذي باملال خزائنه ملء هو فحسب، واحد غرض سوى
إمكان يف «دروفتي» لدى األمل أحيا مما كان ثم الحكومة. نفقات وسد الجند مرتبات لدفع
اإلنجليز، الوكالء مكائد من الرغم عىل الباشا أن عيل، محمد سياسة يف التغيري هذا حدوث
وزوَّده بل بسالم، رحلته يف امليض من «كادر» مكَّن قد به، استبدت التي الغضب وسورة

األساكل. مختلف يف عماله إىل توصية بخطابات
أن ذلك يحدث، لم به نفسه منَّى قد «دروفتي» يكون مما شيئًا فإن ذلك، ومع
الشهور يف نشاطه تزايد بل إطالًقا، يتوقف لم مالطة إىل وغريهما والكتان الحبوب تصدير
السفن هذه كانت سواء اإلسكندرية، إىل اإلنجليزية بالبضائع تأتي السفن واستمرت التالية،
دخول استمر ثم إنجليزية. غري أو إنجليزية أعالًما وترفع غريها، أم نمساوية أم بريطانية
مايو، شهر يف مالطة من إبريق فحرض آلخر، وقت من امليناء إىل اإلنجليزية الحربية السفن
اإلنجليز واحتفل شهور»، ثالثة منذ املياه هذه يف ظهر الذي «الثاني إنه «دروفتي»: عنه قال
بسخاء، النقود ونثروا رائًعا، ضخًما احتفاًال الثالث جورج ملكهم ميالد بعيد اإلسكندرية يف
يكسبوا حتى — يونيو ١٣ يف أيًضا «دروفتي» قال كما — وذلك األهلني، فقراء ليلتقطها
وعندما ،١٨٠٧ عام يف غزوهم سبقت التي األيام يف فعلوا ما غرار عىل الجماهري، صداقة
وأغسطس يوليو يف والبهنسا الالهون جرس أو قنطرة يف املماليك بكوات عىل الباشا انترص
الغالل أكثر ُصدِّرت خصوًصا، الصعيد وحاصالت غالل عىل واستوىل نفسه، العام من
من آتية سفن أربع يحمي آخر إنجليزي إبريق اإلسكندرية دخل أكتوبر ويف مالطة، إىل
معدودات أسابيع تمِض لم فإنه كله، ذلك عن وفضًال بحمولتها. غالًال تستبدل كي مالطة
يف «بلزوني» مع عقد قد كان حتى «لدروفتي»، الباشا بها أدىل التي الترصيحات هذه عىل

عليها. التصديق اإلنجليزية الحكومة رفضت التي املعاهدة تلك ،١٨١٠ مايو ٢٨
التي الترصيحات هذه يف التبسط إىل عيل محمد حدا الذي السبب يكن لم األمر، وواقع
عىل ندمه أو لإلنجليز، مصادقته عىل الباشا أسف واسعة، آفاًقا «دروفتي» أمام فتحت

75



الثالث) (الجزء ١٨٠١–١٨١١م عرش التاسع القرن مطلع يف مرص

استعداًدا هناك تسليحها يتم كي إنجلرتة إىل طريقها يف مالطة إىل أفريقية فرقاطته إرسال
من عليه الخوف تسلط أو الصالح، الرجاء رأس حول األحمر البحر إىل برحلتها للقيام
كان وقت يف فرنسا، وبني بينه التجارية العالقات تنمية عىل حرصه أو اإلنجليز، ناحية
عرض وقد — لهم يعطيها قد تسهيالت أية من اإلفادة عن عاجزون الفرنسيني أن فيه يعلم
من لإلنجليز ما بفضل وذلك — مخفضة بأثمان الغالل يبيعهم أن ذكرنا كما فعًال عليهم
الترصيحات بهذه اإلدالء عىل عيل محمد ز حفَّ الذي إن بل األبيض، البحر يف مكينة سيطرة
عرف الذي املرشوع ذلك استقالله، مرشوع تحقيق عىل بالفرنسيني االستعانة تقريره كان
اإلنجليز بجالء انتهت التي ،١٨٠٧ عام مفاوضات أثناء الكثري، اليشء نفسه «دروفتي» عنه

اإلسكندرية. عن
حملة جالء بعد اإلنجليز الوكالء مع استئنافها منذ الباشا مفاوضات اعرتضت فقد
مصغية آذانًا — عرفنا كما — اإلنجليزية الحكومة تُِعر فلم جمة، صعوباٌت «فريزر»
مع األخرية مفاوضته أثناء العراقيل بعض ظهرت أن تلبث لم ثم السياسية، ملقرتحاته
الباشا فيها رأى رشوط اشرتاط و«بريجز» «بلزوني» محاولة مبعثها وكان «بلزوني»،
أمام يُقِسم جعله الذي األمر اإلنجليزية، الحماية تحت وضعه يف ورغبة بكرامته مساًسا
ما فإنه ذلك، وعىل حكومته. نظام ونحو نفسه نحو واجبه عن يتخىل لن أنه «دروفتي»
إبرامها مجرد كان وإن التي املعاهدة، بعقد و«بريجز» «بلزوني» مع مفاوضاته انتهت إن
إليه يصبو الذي بالوضع عمليٍّا اعرتاًفا — عليها اإلنجليزية الحكومة تصديق جاء إذا —
به تتمتع كانت ملا املشابه الوضع الستكمال ممهدة وخطوة األجنبية، الدول مع عالقاته يف
أرادها التي باملحالفة يتصل سيايس ارتباط كل من خلوٍّا جاءت فقد آنئٍذ؛ الغرب وجاقات
اإلنجليز منافيس بالفرنسيني، االستعانة محاولة من مناًصا الباشا يجد لم اإلنجليز؛ مع

ببغيته. الظفر عىل وخصومهم،
الفرنسيني، الوكالء وبني بينه موصوًال املودة حبل استبقاء حرصعىل قد الباشا وكان
مرص، لغزو كبري جيش إرسال عىل الفرنسيني عزم عن الكثرية الشائعات رواج من بالرغم
مواطنيه، من وغريه مارسيل» «سانت حتى العسكرية، استعداداته يف والحذر الحيطة فلزم
اإلنجليز ناحية من االحرتاس هو إنما االستعدادات هذه الغرضمن أن يف شكٌّ يخامرهم لم
كذلك حرص قد كان إنه ثم فرنسا. ضد الحيطة من أكثر ثانية، مرة البالد لهذه وغزوهم
األسباب لتفسري دائًما استعداده وأظهر التجارة، شئون يف الفرنسيني الوكالء اسرتضاء عىل
تقاريرهم يف بذكرها هؤالء بادر التي األسباب وهي مالطة، إىل الغالل بتصدير ألزمته التي
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ما نحو عىل منها كان والتي دولتهم، لصالح املنايف النشاط هذا بها يعلِّلون حكومتهم إىل
استعداداته إلنجاز املال إىل وحاجته اإلنجليزي، الغزو من خوفه بإبرازه عيل محمد عنى
معاونتهم يف بالرغبة تظاهر فقد ذلك، عىل وزيادة وقع، إذا الغزو هذا لدفع تهيًؤا العسكرية
مسلك أثارها التي تلك أو بسالم، «الروز» السفينة مصادرة أحدثتها التي األزمة اجتياز عىل
ويبِسط ذهنه، يف يجول ما عىل «دروفتي» يُطِلع ذا هو ها ثم املشني، أرمننجيلد» «األب
غضبه سورة وتهدأ مالطة، إىل أفريقية إرسال عىل ندمه ويظِهر اإلنجليز، من مخاوفه له

لضباطه. بالتوصيات ويزوده مهمته، امليضيف «لكادر» فيبيح
إىل يركن لم كما نحوه، فرنسا نوايا إىل يركن لم كان وإن الذي الباشا، إىل ُخيل وقد
اللهم ومشاريعه، استعداداته عن يعرفشيئًا وال رسنابليون، يجهل ظل فقد إنجلرتة؛ نوايا
وأعداؤه اإلمرباطور خصوم أنهم هؤالء عن مفهوًما وكان عنها، اإلنجليز إليه نقله ما إال
عىل مؤازرته إىل الفرنسيني يجذب أن بوسعه أن عيل محمد إىل ُخيل قد إنه نقول األلداء،
يمكن التي باملزايا أنظارهم أمام لوح — تقدم ما كل جانب إىل — هو إذا استقالله، بلوغ
كانت ما عىل عالوة الفرنسيني، الوكالء أن وفاته مرص، يف التجارية مصالحهم بها تنتفع أن
يجري ما طبيعة إىل الشك بعني ينظروا أن مناصمن ال كان مرص، نحو حكومتهم تنتويه
ومكائدهم تحريضهؤالء إىل يعزوا وأن خصومهم، اإلنجليز الوكالء وبني بينه اتصاالت من
السياسية. إمرباطورهم أهداف مع أغراضه يف يتفق وال الباشا، من يصدر مرشوع كل

مرشوع يف إليه وتحدَّث «بدروفتي»، االجتماع عيل محمد طلب فقد ذلك، وعىل
االجتماع، هذا يف دار ما حكومته «دروفتي» فأبلغ تحقيقه، يف فرنسا معاونة طالبًا استقالله،

فيه: جاء ،١٨١٠ نوفمرب ٢٨ يف القاهرة من إليها به بعث تقرير يف

كما — بنفسه يرشف كي اإلسكندرية، إىل للسفر يتأهب وهو عيل، محمد إن
رغب قد القسطنطينية؛ إىل إرسالها عليه يجب التي الغالل شحنات عىل — يقول
الحديث تناول طويلة، مقابلة فكانت رحيله، قبل رسيٍّا اجتماًعا به أجتمع أن يف
سيما وال واألحمر، األبيض البحرين يف التجارية مشاريعه عن الكالم أثنائها يف
يسعها تجارية، األبيضسفن بالبحر لديه تكون أن يف — يشء كل قبل — رغبته
املوضوع هذا حول النقاش جعله ولقد األحوال، كل يف الحياد حقوق ممارسة
العايل، الباب أي بحكومته؛ ا جدٍّ طيبة صالت عىل ليس بأنه االعرتاف إىل يتطرق

الغرب. وجاقات مصاف يف يصري أن عىل موافقتها فرنسا من يريد وأنه
بوسعه التي املزايا عن الكالم إىل طويل، استطراد يف ذلك من انتقل ولقد
إذا ما له أوضح أن إياي مطالبًا حديثه اختتم ثم الفرنسية، للتجارة إعطاؤها
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تنتفع والتي يعرضها، التي املزايا تَلقى أن املحتمل، غري من أو املحتمل من كان
الباشا صار وملا اإلمرباطور، الجاللة صاحب لدى قبوًال الفرنسية التجارة بها
الشئون أحد هذا أن له ذكرت قاطًعا، جوابًا تساؤله عىل أجيب أن يف عيلَّ يلح
ما كل وأن عيل، محمد لدى به املكلَّف عميل نطاق عن تناولها يخرج التي العليا
الفرنسية، الخارجية وزير عىل املوضوع هذا بإحالة أعده أن هو فعله أستطيع
عند ألحظه لم ذلك، بعد مقالته يف تحفًظا فأظهر كدَّره، هذا جوابي أن يل ويبدو

الحديث. بداية
نجاح له أكدوا قد اإلنجليز الوكالء أن التحفظ، هذا قبل يل ذكره مما ويبدو
وأجزم بل املسألة، هذه بشأن حكومتهم مع يجريها سوف التي املفاوضات
ينتظرون حيث اإلسكندرية؛ إىل الذهاب يقرر جعله يف كبريًا نصيبًا لهم أن
السابق الربيطانية السفارة مأمور هو جديد، بريطاني قنصل وصول بها

بالقسطنطينية.
يف لنجاحهم بأنفسهم معجبون اإلنجليز، الوكالء أي أنهم؛ علمت ولقد
اإلسكندرية إىل ذهابه بمجرد ويرجون لنصائحي، اإلصغاء عن الباشا رصف
عملياتهم كل وإلنجاح الحبوب، ألخذ كثرية؛ بتسهيالت منه الظفر يستطيعوا أن
كل اشرتوا قد اإلنجليز أن لألسف يدعو ومما والسياسية. التجارية األخرى
تمكنهم سبيل يف كتضحية الذهب يدفعون إنهم ثم بالباشا، املحيطني الرجال
الباب مع دائًما توريطه إىل أفضت خطوات اتخاذ عىل وتحريضه خديعته، من
وجربه وصوالحهم، مصلحته بني الصلة توثيق من تمكينهم عن فضًال العايل،
بعض ينتظر أن وسعه يف الذين املخلصني أصدقاءه وحدهم اإلنجليز اعتبار عىل

الحاجة. عند منهم املساعدة
عنه ُعرف ما بفضل مارسيل» «سانت يستطيع أن يف كبري فأميل ذلك، ومع
إساءة مبعثه الذي النافع التحرز ذلك عيل محمد لدى يثبت أن ونشاط غرية من
هذه له تنصبه الذي ك الرشَّ يف الوقوع من اآلن حتى منعه والذي باإلنجليز، الظن

األعداء. من الزمرة

كان ولقد حكومته، عىل الباشا مقرتحات «دروفتي» به عرض الذي األسلوب كان ذلك
إنما الحياد، حقوق ممارسة يف الحق لسفنه يكون أن رغبته يف عيل محمد أن الواضح من
خصائصه من والذي الغرب، لوجاقات كان الذي الوضع بذلك لباشويته يظفر أن أراد
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نشبت إذا الحياد موقف التزام من والجزائر، وتونس، طرابلس، الثالثة: الوجاقات تمكني
فتسري أجنبية، دولة أية وبني عليها، االسمية السيادة صاحبة العثمانية الدولة بني الحرب
كان ولقد املصادرة. تتعرضلخطر أن ودون أعالمها، عليها تخفق بأمان، الوجاقات سفن
وقت يف التجاري، الباشا نشاط تعطيل عدم لباشويته، املبارش الوضع بهذا الظفر مزايا من
بالبضائع محملة منها وخروجها خصوًصا، اإلسكندرية ميناء إىل السفن دخول فيه كثر
تجاري أسطول ببناء يهتم عيل محمد كان وعندما منها، املصدرة أو مرص إىل املجلوبة
هو فيستأثر باشويته، منتجات نقل يف يستخدمه كي واألحمر؛ األبيض البحرين: يف يعمل
مزايا من كان إنه ثم األجنبية، السفن أصحاب هذه من يفيد أن من بدًال املرور، بتجارة
سبقت ما نحو عىل مرص، يف أرسته يف الوراثي الحكم تقرير لباشويته، أراده الذي الوضع

الدراسة. هذه يف مراًرا إليه اإلشارة
مقرتحات يف يجد لم االستقاليل، الباشا مرشوع يجهل يكن لم الذي «دروفتي» ولكن
نشاط سوى جديٍّا، إليه حكومته نظر للفت يدعوه ما الرسية املقابلة هذه أثناء عيل محمد
بالهدايا نفسه الباشا وعىل بالرشاوى، الباشا بطانة عىل للتأثري ومساعيهم اإلنجليز الوكالء
موقف الوقوف من يمكِّنه الذي عيل محمد مرشوع واعترب مصالحهم، لتأييد يجذبوه حتى
والدول، تركيا بني حرب حالة قيام عند األوروبية والدول العايل الباب مع عالقاته يف الحياد
اعتقد لبواعث العايل، الباب مع عيل محمد توريط يبغون الذين أنفسهم اإلنجليز وحي من
هذا أيَّد مما وكان فحسب، والتجارية السياسية بمصالحهم متصلة بد ال أنها «دروفتي»
حكومتهم موافقة له يؤكدون اإلنجليز الوكالء أن من نفسه، عيل محمد قاله ما لديه الرأي
كل يف الحياد حقوق ممارسة يسعها األبيض بالبحر تجارية سفن لديه تكون أن عىل

األحوال.
من عيل محمد حكومة عن محددة آراء صاحب «دروفتي» كان فقد ذلك، عن وفضًال
تكن لم الحكومة هذه إن حيث من أخرى، ناحية من السياسية الباشا أساليب وعن ناحية،
هذه إن حيث ومن املنشود، االستقالل إىل التطلع الباشا ل يخوِّ الذي االستقرار بذلك متمتعة
االطمئنان يمكن وال جميعها، األوروبية الدول واسرتضاء مداورة إىل تهدف كانت األساليب
حدود سياسته أفق يتعدى وال باشويته، يف الباشا نشاط ينحرص بل سياسته، إىل لذلك
وعىل البالد، هذه يف الطويلة تجاربه عىل هذا، رأيه «دروفتي» وبنى ذاتها. الباشوية هذه
اإلسكندرية. عن اإلنجليز جالء تلت التي الفرتة يف سيما ال بها، األمور مجريات عىل وقوفه
عن مسهب تقرير يف ،١٨٠٨ عام أوائل منذ هذه نظره وجهة «دروفتي» بسط وقد
Benevent بنيفنتو دي ودوق برنس «تالريان» إىل أبريل، ٨ يف به بعث مرص، يف املوقف
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أقل ال نفسه يعترب فإنه بالباشا يتعلق فيما وأما …» فقال: الفرنسية، الخارجية وزير
يصدر وبينما املعظم، السلطان لجاللة عبد إنه قوله من بالرغم السلطة، مطلق أمري من
ال فهو العايل، والباب األوروبية الحكومات بني القائمة املعاهدات بتنفيذ ملرءوسيه أوامره
يمارسها، التي السيادة تلك عن تصدر إنما األوامر هذه أن إظهار دون تمر الفرصة يدع
مراعاة دائًما هو سياسته، عىل يطغى الذي واملبدأ وحده، هو إرادته عىل إصدارها ويتوقف
مراجعة اإلمرباطور جاللة شاء وإذا األخرى، عىل إحداها تمييز دون الدول، جميع خواطر
عام خالل بالقسطنطينية الفرنسية السفارة إىل تقديمها رشف يل كان التي التقارير
األوروبيني، الوكالء مع عالقاته يف أكيد اتجاه أي عيل ملحمد ليس أنه له التضح ،١٨٠٧
والتي حسامه، بحدِّ عليها سيًدا صار إنما إنه يقول التي مرص حدود سياسته تتعدى فال

بها. ودفنه مماته يكون وأن بها، حياته قضاء يبغي إنما إنه يقول
تلك من تحريره يف اللحظة هذه حتى تنجح لم هذه السيادة ادعاءات فإن ذلك، ومع
والعصيان للتمرد دائًما مستعد هو الذي الجيش ذلك جيشه، عليها يفرضها التي التبعية
قصارى يبذل آخر يشء أي من أكثر الحقيقة هذه جعلته ولقد املتأخرة، مرتباته أجل من
الذهاب يريد كان فقد كانت، وسيلة بأية املماليك البكوات مع خالفاته إلنهاء جهده
١٨٠٧ أكتوبر شهر من األخرية األيام يف وقعت التي الحوادث قبل جنده رأس عىل إليهم
رشوط يميل حتى — ذكره يأتي سوف حادثًا وكان وقتذاك، الجند تمرد إىل هنا ويشري —

لهم. تركها عىل اليوم يوافق التي البالد يف عليهم الصلح
املوقف أن عىل داللة من عليه تنطوي ملا األمور، عرضهذه عن معَدى ال أنه يل ويبدو
سوف التي الحكومة بتلك يتعلق فيما حاله، وعىل تغري دون دائًما يظل سوف مرص يف
الحزبية املنازعات تلك ووجود استقرارها، عدم من املنبعثة املتاعب تلك لكل دائًما تخضع
الحالة هذه مثل عن تنجم التي بالصدمات اإلفرنج يشعر أن من مفر وال بها، تحيط التي
يستطيعون ما عىل يعتمدوا أن كذلك القناصل واجب ومن النظام، اختالل يسودها التي
االمتيازات عىل اعتمادهم من أكثر الشخيص، بتدبريهم نفوذ من ينالوه أن املستقبل ويف اآلن

مهمتهم. طبيعة عليهم تضفيه الذي واالحرتام
والوجه الصعيد يف القاسية فالرضائب األىس، أبلغ عىل يبعث حال يف واملرصيون
ألقت كما الشحاذة، إىل واضطرتهم املزارعني أرهقت قد األموال وبعثرة واملظالم البحري،

والقنوط.» اليأس مهواة يف بهم
اإلنجليز، وحي من استقالله بمرشوع عيل محمد تشبث بأن «دروفتي»، اعتقاد وأما
تجارة بسبب وبينهم، بينه الصالت توثق شهد أن منذ ذهنه، يف رسخ قديًما اعتقاًدا فكان
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قبل فكتب «برتوتيش»، السيد دسائس وبخاصة اإلنجليز، الوكالء نشاط وزيادة القمح،
وزير «شامباني» إىل مارس١٨١٠، ١٢ ومنذ شهور، ببضعة عيل محمد مع الرسية مقابلته
بمرشوعه عيل محمد تمسك زيادة عىل «يعملون اإلنجليز الوكالء أن الفرنسية: الخارجية
الدول مصاف إىل بباشويته واالرتقاء العايل، الباب سيادة التخلصمن وهو أال إليه، املحبب
الشعور عن املنبعثة عاطفته وإرضاء تملقه يف اجتهدوا وقد الغرب)، (وجاقات الرببرية
فتتمتع األبيض، البحر يف تخفق مرص ملك راية برتك يعدون صاروا بأن الذاتية، بالكرامة
ذلك علقوا أنهم ولو للمحايدين، التي االمتيازات بكل الراية هذه تحمل التي السفن جميع
إىل بالدخول اإلنجليزية الحرب لسفن السماح أولهما: لهما، اإلذعان الباشا رفض برشطني،

الفرنسيني. الوكالء طرد وثانيهما: القديمة، اإلسكندرية ميناء
الغالل عىل — األقل عىل — اإلنجليز حصل أن املناورات، هذه بفضل كان ولقد

نتيجة. إىل املفاوضات هذه تنتهي ريثما مالطة، إىل لتصديرها
كان ما بطريق إال الرسية، والدسائس املحاوالت هذه ظروف أعرف لم إني وحيث
فكرة إىل الوصول اآلن حتى عيلَّ تعذر فقد بينها، رابط وال متفرقة تقارير من يصلني
هذه تسفر قد التي النتيجة عن رأي بإبداء املجازفة يل تتيح التي بالدرجة ودقيقة صحيحة
منذ اإلنجليز الوكالء أن أذكر أن ذلك، من بالرغم عيل لزاًما أجد ولكنني عنها، املحاوالت
ذلك يف لجاجتهم كفت قد قريبًا، وإنجلرتة تركيا بني العالقات قطع املتوقع من صار أن
حديثهم، تناولها التي املوضوعات من عداه ما كل عىل تقديمه دائًما اعتادوا الذي املوضوع
إنهم ثم مرص، عىل لالنقضاض طولون يف يتأهب الذي األسطول من خوفهم بذلك وأعني
قصارى يبذلون أنفسهم هم موانيهم يف تجري التي االستعدادات عن تحدثوا إذا صاروا
االستعدادات هذه من الغرض أن بإعالنهم أخرى، نواٍح إىل الباشا انتباه لتحويل جهدهم

وكرفو.» الربتغال إىل أساطيلهم إرسال هو إنما
تشجيع —عىل رأيه —يف ووكالءهم اإلنجليز حفزت التي األسباب «دروفتي» ذكر وقد
إىل تهدف رسية مفاوضات يف معه والدخول االستقاليل، بمرشوعه التمسك عىل عيل محمد
عليه والتمويه الغرب، وجاقات مصافِّ إىل بباشويته يرقى الذي االستقالل، هذا تحقيق
فقال موانيهم، تجرييف التي االستعدادات بالغرضمن يتعلق فيما — «دروفتي» نظر —يف
بسطها والتي الذكر، (السالفة الوقائع هذه أن يل يبدو ملما «وإنما هذه، رسالته نفس يف
بمشاريعها متمسكة زالت ما الربيطانية الحكومة أن عىل دليًال تنهض إنما تقريره) يف
يف هنا من بي مرت التي الظروف نفس تتجدد أن لذلك املمكن ومن مرص، عىل العدوانية

«.١٨٠٧ عام
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وقتئٍذ، عيل محمد حكومة عن «دروفتي» آراء وتلك املنتظر، من يكن لم فإنه ذلك، وعىل
من عيل محمد تحرر عىل باريس يف اإلمرباطور حكومة توافق أن استقالله، مرشوع وعن
وجاقات طراز من أوجاًقا باشويته إنشاء من تمكنه التي بالدرجة العايل، الباب سيادة
صمت فقد عنه، التخيل يشأ لم الذي الرس وذلك نفسه نابليون بمشاريع ناهيك الغرب،
«دروفتي» إىل أصدرها التي التعليمات يف االستقالل هذا مرشوع عن كادور» دي «الدوق
اإلنجليز مكائد سوى مارس، ١٢ تقرير من انتباهه، يسرتِع ولم ،١٨١٠ يونيو ٣٠ يف
العام هذا طوال عيل محمد مرشوع من اإلمرباطور، حكومة موقف يتبدل ولم ومؤامراتهم،

الدراسة. هذه تتناولها التي السنوات يف أي التاليني؛ العامني خالل أو ،(١٨١٠)
عليهم يعرض صار بأن الفرنسيني، الوكالء اسرتضاء حاول قد عيل محمد أن ومع
يف الخاص لحسابه به يبيع عما الربع بمقدار يقل بثمن الفرنسية، للحكومة غالله بيع
تشكو أنها يعلم التي وهي الغالل، من بحاجتها كرفو جزيرة تزود التي األملانية املواني
التي العايل الباب ألوامر نبذه الباشا عىل ينقم «دروفتي» ظل فقد املجاعة، من كغريها
منه يتوخوا لم مسلًكا املسألة هذه يف سلكوا الذين وهم لإلنجليز، الغالل تصدير تمنع
قول حد عىل — فيه يبغون الذي الوقت يف وذلك املظاهر، عىل املحافظة — األقل عىل —
أن الفرنيس الوكيل واعتقد وسيلة، بكل العايل الباب مع سالم يف العيش — «دروفتي»
طريق امليضيف إىل دفًعا «يدفعونه إنهم قال الذين اإلنجليز مع عهده عىل يزال ال عيل محمد
صاحب وبني بينه العالقة تسويء وإىل العايل، الباب مع توريطه إىل يفيض أنه يف شك ال
لعدم تعليًال افرتض«دروفتي» كما — العثماني الديواني كان إذا إال عليه الرشعية السيادة
السياسة نفس اتبع قد — القسطنطينية ألوامر الباشا نبذ بسبب الفريقني بني األمور تأزم
يف بفرمانني الوالة) إىل به يبعث (الذي الرسول يزود جعلته طاملا التي واملتلونة املتقلبة

اآلخر.» أحدهما يلغي واحد، وقت
جهة من معهم التعامل يف وميضالباشا جهة، من اإلنجليز نفاق من «دروفتي» وشكا
السخرية عىل يبعث ملما «إنه ،١٨١١ مارس ٢٧ يف «شامباني» إىل رسالته يف فقال أخرى،
الربيطانية القنصلية باب عىل إعالن لصق إىل اإلنجليز يعمد أن آخر، يشء أي من أكثر
القنصلية هذه اعتماد فصاعًدا اآلن من ممنوًعا صار قد إنه فيه: يقولون باإلسكندرية،
السفارة أمر عىل بناء إلخ؛ … مالطة إىل لغرضتصديرها بالحبوب املشحونة السفن ألوراق
نفسه الوقت يف املرء يشاهد بينما ،١٨١٠ أكتوبر ٢٥ يف الصادر بالقسطنطينية اإلنجليزية
الغالل أخذ أجل من وذلك الربيطانية، الحرب سفن تحرسها الجزيرة هذه من تأتي قوافل
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موظفي من كان وقد Mathos «ماثوس» السيد ذلك بعد املرء يشاهد وبينما مالطة، إىل
من عظيمة كميات لرشاء الباشا مع املفاوضة يبدأ الرب إىل نزوله بمجرد ذاتها، السفارة هذه
اإلنجليز يكون أن املحتمل «ومن بقوله: كله ذلك عىل يعلِّق «دروفتي» استطرد ثم الحبوب.»
الحرب إلثارة اآلن حتى املماليك بها زودهم التي الوسائل كل من مجردين أصبحوا الذين
حكومته؛ مع الباشا لتوريط الجهد يبذلون اليوم صاروا قد مرص، يف والفوىض األهلية
مشاريعهم بها تنتفع خطوات، التخاذ سوقه ما يوًما يستطيعوا كي العايل؛ الباب أي
كواجب — دفعني ما ذلك كان ولقد البالد. هذه ضد يدبرونها فتئوا ما التي العدوانية
الفخاخ هذه يف الوقوع لتجنب محتاط إنه قال الذي الباشا، لتحذير — عيلَّ مفروض
فالصحيح وفعاله، أقواله بني الباشا مسلك يف انطباق عدم من لُوحظ ومهما املنصوبة،
والتجارة لإلنجليز الغالل تصدير أي أعدائنا؛ ملطالب دائًما بارتياح استجاب وإن أنه دائًما
اتضح أن ومنذ كثريًا. ماليتهم من نال غاليًا، ثمنًا كلفهم قد هذا جانب إىل فهو معهم،
فقد التجارة، هذه من تأتيه التي املوارد تلك من نفسه بحرمان الباشا إقناع استحالة يل
تقلبها وعدم الغالل أسعار دعم هو لتحقيقه، دائًما جهدي قصارى أبذل الذي هديف صار
الحامية وتموين فرنسا، مع وقتئٍذ الضئيل التجاري التبادل لفائدة وذلك االستطاعة»؛ بقدر

كرفو. بجزيرة الفرنسية
مىض فقد له، ونصحه اإلنجليز، ناحية من للباشا «دروفتي» تحذير من وبالرغم
هذا مبعث كان سواء بهم، صالته توثيق يف — إليه اإلشارة سبقت كما — عيل محمد
الغالل تجارة عليه تدره ما — ١٨١١ يوليو ٣ يف مارسيل» «سانت كتب ما نحو عىل —
وقد االستقاللية، أطماعه تحقيق يف مؤازرتهم عىل استناده أو طائلة، أرباح من معهم
إىل إليها، اإلشارة سبقت التي رسالته يف أخرى مرة املوضوع مارسيل» «سانت تناول

يوليو. ١٣ يف حكومته
صالت من قائم هو الرئييسفيما السبب «أن يوليو: ١٤ يف تالية رسالة يف يؤكد راح ثم
يدعوني ما هناك ثم مالطة، مع بالغالل مرص باشا اتجار هو إنما واإلنجليز، الباشا بني
الباب ألوامر حتى خرق من ذلك يف ما مع التجارة، هذه استمرار بأن كذلك، االعتقاد إىل
الرسية املعاهدة تضمنتها التي النصوص تلك الباشا عىل تفرضه ملا نتيجة هو إنما العايل،

«.١٨٠٧ عام مرصيف من انسحابهم وقت اإلنجليز مع أُبرمت التي
يف «الروز» املركب حادث أثارها التي تلك طراز من أزمة نشأت أن تلبث لم إنه ثم
عىل الباشا حرص وأظهرت عيل، محمد من الفرنسيني الوكالء امتعاض سبَّبت ،١٨٠٨ عام
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أذى من الفرنسية باملصالح يلحق قد ملا آبه غري خواطرهم، تكدير وعدم اإلنجليز اسرتضاء
معه، االصطدام لتجنب الباشا مداراة سوى الفرنسيني الوكالء يَسع ولم املسلك، لهذا نتيجة
ووجب ناحية، من أوروبا يف مشكالته وتفاقمت اإلمرباطور مشاغل فيه تزايدت وقت يف
من كرفو يف الفرنسيني لتموين بغالله يبعث حتى عيل محمد اسرتضاء الوكالء هؤالء عىل

أخرى. ناحية
وتُدعى النابوليتانية، القرصان سفن إحدى أن فهو الجديدة، األزمة هذه تفصيل وأما
علًما ترفع سفينة مالطة، من بالقرب «غنمت» قد كانت ،Roy de Rome روم» دي «روا
— األيونيان جزر إحدى — سيفالونيا من وغريها األنبذة من شحنة محملة إنجليزيٍّا
ضباط من Antoine Michel ميشيل» «أنطوان القرصان سفينة قبطان وكان مالطة، إىل
بونابرت يوسف خلف الذي ،Joachim Murat مورا يواقيم الصقليتني» ملك «جاللة بحرية
إىل القرصان فذهب اإليطالية، الجزيرة شبه يف نابليون أقامها التي اململكة هذه عىل ملًكا
لم طرابلس، باشا مانيل، القره يوسف ولكن بها، غنائمه ليبيع الغرب طرابلس ميناء
عقد إىل ذلك بعد أفضت التي الصداقة تلك اإلنجليز، مع لصداقته الغنائم، ببيع يسمح
عقدها التي القديمة املعاهدات بفضلها تجددت (١٨١٢ مايو ١٠ (يف معهم سالم معاهدة
اإلسكندرية إىل طرابلس روم» دي «روا غادرت فقد ذلك وعىل بريطانيا؛ مع الوجاق هذا
ولكن ،١٨١١ أغسطس ١٢ يف اإلسكندرية ميناء فبلغت املصادرة، والسفينة البضائع لبيع
اإلنجليزية» «الغنائم هذه بيع ملنع تدخل أن يلبث لم بريطانيٍّا، قنصًال بوصفه «مسيت»

األزمة. فنشأت
حديثًا ُعقدت قد جديدة امتيازات معاهدة أن إىل هذه معارضته يف «مسيت» واستند
إطالًقا غنائم أية بيع منع عىل خصوًصا موادها إحدى تنص العايل، والباب حكومته بني
إنزال عدم اإلسكندرية، حاكم قرر أن املعارضة هذه عىل ترتب وقد العثمانية، املواني يف
«سانت فأبلغ املسألة، هذه عليه أحال الذي الباشا، أوامر تأتي حتى الرب، إىل البضائع
«دروفتي» أوفد فقد وقتئٍذ، بالسويس عيل محمد كان وملا «دروفتي». إىل األمر مارسيل»
هذا «مسيت» وتحدى الغنائم، بيع يف املعارضة بعدم أمره الباشا وأصدر «مانجان»، إليه
القنصل سولر» أبي «كامبو وعداء — اإلسبانية القنصلية باب عىل إعالنًا فلصق األمر،
املصادرة، والسفينة البضائع رشاء من الجمهور فيه يحذِّر — معروف لفرنسا اإلسباني
استولت التي الغنائم هذه «بيع — اإلعالن قال كما — املحلية الحكومة إجازة من بالرغم
فوًرا قضائية إجراءات باتخاذ وينذر اإلنجليز»، من روم» دي «روا القرصنة سفينة عليها
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حصل إذا قيمتها دفع أو حق، وجه غري عىل املشرتاة البضائع لرد ذلك عىل يقدم من ضد
إحضارها. وتعذر فيه الترصف

األوامر تلغي بك، خليل اإلسكندرية حاكم وصلت أن تلبث لم جديدة أوامر ولكن
موجوًدا وكان عيل، محمد إىل احتجاجاته بإرسال «مسيت» بادر فقد البيع؛ وتمنع السابقة،
يف السويدية الدبلوماسية البعثة بأعمال القائم Palain باالن» «الشيفالييه وقتئٍذ بالسويس
السويس، يف الباشا ملقابلة ذهب ثم مرص، يف اآلثار لزيارة قِدم قد هذا وكان القسطنطينية،
إال القسطنطينية، خارج يحدث ما يجهل أنه «ولو «باالن»: فقال استشارته، الباشا فرأى
الرأي هذا فكان القسطنطينية»، يف الغنائم بيع والفرنسيني اإلنجليز عىل محرَّم أنه يعلم أنه
ويحيل السابق أمره عيل محمد يلغي ألن — الفرنسيون الوكالء شكا ما نحو عىل — كافيًا
يدَّعي كيف «دروفتي» وتعجب العايل. الباب فيها يفصل حتى القسطنطينية عىل املسألة
الفرنسيني القراصنة أن يعلم الذي وهو القسطنطينية، خارج يجري بما الجهل «باالن»
فيهما، لبيعها وسالونيك شيوز مينائي إىل اإلنجليز من يصادرونها التي غنائمهم يجلبون
حدا الذي السبب يعلل ١٨١١ سبتمرب ٥ يف حكومته إىل كتبه يف راح نفسه «دروفتي» ولكن
للسويد ا عامٍّ قنصًال عني الذي هو «باالن» «إن فقال: املتقدم، الرأي إلبداء «باالن» بالسيد
التقارير يف كثريًا اسمه ورد الذي املشهور «برتوتيش» السيد بها يمثلها بأن مرصوسمح يف
للحكومة العظيمة الحماسة ذو والوكيل لفرنسا، األلد العدو وهو حكومته، إىل بها بعث التي
بالقسطنطينية موبورج» «التور بإبالغ بادر مارسيل» «سانت إن ثم مرص.» يف اإلنجليزية
بيع يف املمانعة بعدم عيل ملحمد أمر الستصدار العايل الباب لدى يتوسط حتى حدث؛ ما

الغنائم.
من الفرنسيني الوكالء واستياء امتعاض روم» دي «روا السفينة مسألة سببت وقد
والذي اإلنجليز، أصدقائه اسرتضاء لقاء دولتهم، مصالح تضحية يريد الذي عيل، محمد
اإلنجليز غضب يأتيه قد بترصف يثري فال بنفسه املوقف مواجهة من مخلًصا يجد حتى —
من ذلك يف ما مع العايل، الباب إىل املوضوع هذا أحال قد — منه الفرنسيني أعدائهم أو
يصادرونها التي الغنائم بيع عليهم يمتنع سوف الذين الفرنسيني القراصنة لنشاط تعطيل
يأتي أن قبل الزمن يطول وقد العايل، الباب قرار يأتي حتى املرصية املواني يف اإلنجليز من
يف القرار هذا يصدر وقد وتردده، العثماني الديوان بطء عن معروف هو كما القرار هذا

العايل. الباب تقلب بسبب الفرنسيني صالح غري
روم» دي «روا السفينة غنائم بيع لوقف «مسيت» بها ع تذرَّ التي الدعاوى كانت ولقد
عقدت قد امتيازات معاهدة إن «مسيت» قول صح إذا ألنه الخطورة؛ من كبري جانب عىل
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بيع منع عىل خاصة بصورة موادها تنصإحدى العايل، والباب حكومته بني قريبة مدة من
عىل الغرم ووقع الخطر، هذا من وحدهم اإلنجليز ألفاد العثمانية، الدولة مواني يف غنائم أية
مارسيل» «سانت رشح ما نحو عىل — وسعهم يف كان اإلنجليز أن ذلك فحسب، الفرنسيني
إىل رسعة بكل بغنائمهم يذهبوا أن — ١٨١١ أغسطس ٢٦ يف الفرنسية الخارجية لوزير
عن الفرنسية املواني تبعد بينما مالطة، وهي لهم، التي «الليفانت» من القريبة القاعدة
التعرض دون أو برسعة إليها الوصول لذلك الفرنسيني القراصنة عىل ويتعذر «الليفانت»،
مياه يف التجول هؤالء، عىل ممنوًعا صار أنه هذا ومعنى لهم، اإلنجليزي األسطول ملطاردة
فتزيد وسالم، أمن بكل الجهات هذه يف اإلنجليز تجارة تحظى أن عليه يرتتب مما الليفانت

اآلن. عليه هي مما أكثر انتعاًشا
صنيع حسن يذكر أن عيل محمد يقتيض كان الواجب أن الفرنسيون الوكالء واعتقد
وهو أخرى، جهة من عليه سابقة أفضال من العايل للباب وما جهة، من معه، فرنسا
فال له، تابًعا بوصفه بالطاعة له ويدين رضائه، عىل باشويته يف بقائه يف يعتمد الذي
العايل الباب أوامر تصله أن قبل تنفيذها عىل ويقبل اإلنجليز الوكالء مطالب بإجابة يبادر
انتظار برضورة يتعلل أن للباشا ينبغي كان ما وأنه املسألة، هذه يف والقاطعة الرصيحة
القراصنة أن — مارسيل» «سانت قال كما — يجهل ال الذي وهو العايل، الباب أوامر
ما معارضة يلقون وال العثمانية، الدولة مواني إىل بغنائمهم يأتون ما كثريًا الفرنسيني
البايات أن يل يؤكدون التي الغرب وطرابلس كتونس تُرى يا مرص تغدو «فهل بيعها يف

اإلنجليز؟» يقوله ملا يستمعون بدءوا قد الوجاقات هذه يف والباشوات
االنتقاص عىل «مسيت» اجرتاء عىل نظره الباشا يغض أن الفرنسيني الوكالء وساء
الذي اإلعالن ذلك «مسيت» ينرش بأن فريىض حكومته، لرجال أوامره وتحدى سلطته، من
التي األوامر من وبالرغم باملقاضاة، روم» دي «روا لغنائم مشٍرت كل فيه وتوعد تهدد
مارسيل»: «سانت فقال الغنائم، هذه بيع بإجازة اإلسكندرية حاكم إىل الباشا أصدرها
عليه. يعرتض لم فإنه ذلك ومع الباشا، لسلطان إضعاف فيه كان هذا «مسيت» عمل إن
مرص، عىل مسيطرين صاروا قد اإلنجليز «أن الحادث هذا من مارسيل» واستخلص«سانت
الحصول يكفهم لم والذين فرنسا، أعداء وإعاشة لتموين غاللها كل منها يأخذون التي
صادرها تافهة غنائم بيع يمنع حتى إلرادتهم، الرضوخ عىل الباشا فأجربوا املزايا، هذه عىل
اإلعجاب يظل «وهكذا يقول: استطرد ثم البالد.» هذه إىل بها وأتوا النابوليتان القراصنة
الفرنسيني أذهان من يمحو وال مرص، يف مطردة زيادة يف إنجليزي هو ما لكل والتحيز
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املجيدة األمة لتلك ينتمون أنهم حقيقة سوى إهانات من يتحملونه ما البالد بهذه املقيمني
جميًعا.» األبطال أعظم عرشها يتبوأ التي

إبريق قبض أن أثنائها يف حدث طويلة، مدة معلقة الغنائم هذه مسألة واستمرت
شهر يف كان إنه ثم ،١٨١١ سبتمرب يف قربص من بالقرب روم» دي «روا عىل إنجليزي
قد العايل الباب أن مارسيل» «سانت القسطنطينية من موبورج» «التور أبلغ أن أكتوبر
نفى الباشا ولكن الغنائم، بيع سبيل يف عراقيل أية يضع ال حتى عيل؛ محمد إىل أمًرا أصدر
دي «روا حرضقبطان مارس١٨١٢، شهر كان إذا حتى إليه، األمر هذا وصول «لدروفتي»
القبطان وكان البيع، إلجازة بالقسطنطينية الباشا كتخدا من برسالة مزوًدا نفسه، روم»
رسالة فأحدثت القسطنطينية، إىل ذهب قد اإلنجليز رساحه أطلق أن بعد ميشيل» «أنطوان
من يمتنع أن رشيطة عىل ولكن البيع، عيل محمد فأجاز املطلوب، األثر الباشا كتخدا
مواني يف إنجليزية أو فرنسية كانت سواء غنائم أية وبيع غنائم أية إحضار فصاعًدا اآلن
سبقت التي لألسباب الفرنسيني صالح يف عيل محمد قرار يكن ولم العثمانية، اإلمرباطورية

إليها. اإلشارة
إغضاب واالستياء، الكدر بهم بلغ مهما الفرنسيني الوكالء وسع يف يكن لم أنه بيد
اإلشاعات من الرغم عىل يتحقق، الفرنيسملرصلم الغزو مرشوع ألن فقط ليس عيل، محمد
العبث من كان ألنه وليس البالد، هذه يف املستعدة الحشود عن وقتئٍذ تذيع استمرت التي
تعامله ووقف فيه، رغبتهم لتلبية مستعد أنه عىل دليل أي يقم لم موضوع يف الباشا تكدير
يريدون كانوا أنفسهم الفرنسيني ألن وكذلك بل مالطة، إىل غالله تصدير أو اإلنجليز مع

كرفو. يف حاميتهم بالغالل الباشا ن يموِّ أن
وأجاب كرفو، إىل بالغالل املحملة السفن ببعض يبعث أن الباشا «دروفتي» سأل فقد
«منتل» ويُدعى بالقاهرة الفرنسيني التجار أحد أغسطس١٨١١، فأرشفمنذ سؤله، الباشا
اإلسكندرية مجرية سفينة غادرت نفسه الشهر ويف كرفو، إىل التصدير حركة عىل Mentel
التايل الشهر يف دمياط هذه غادرت وقد شحنها، بعد كرفو إىل منها لتبحر دمياط، إىل
عىل كبرية آماًال الفرنسيون الوكالء وعقد هناك، الباشا لحساب لبيعها بالغالل، محملة
حدث ولكنه الطيبة، الباشا عواطف يغريِّ من يقع لم طاملا غريها، السفينة هذه يتبع أن
يسلم ولم أوفر، بربح الظفر رجا حيث سيفالونيا؛ إىل بشحنته الذهاب قبطانها ل فضَّ أن
األثمان من صغري مبلغ سوى لسبس» «ماثيو وهو كرفو، يف الفرنيس التجاري للمندوب
التي الغالل نظري يف للباشا زيوتًا بها يبتاع أن لسبس» «ماثيو عىل كان حصلها، التي

أرسلها.
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أسلحة أعدَّ قد بها، ا عامٍّ قنصًال مرص إىل العودة توقعه عند لسبس» «ماثيو كان وملا
الباشا؛ إىل الهدية هذه إرسال اآلن قرر فقد عيل، محمد إىل هدية معه ليحملها ليفورنة يف
يزيد وحتى كرفو، إىل غالله تصدير حيث من أبداه الذي الطيب الشعور لذلك ضمانًا
للباشا، زيوت من اشرتاه ما جانب إىل لسبس» «ماثيو قال كما وذلك إليها، الغالل ورود
الخارجية وزير ووافق غالله، بها يبعث التي األثمان من املتبقي الضئيل القدر بذلك
«دروفتي» من بدوره هذا وطلب الرأي، هذا عىل Bassano بسانو» دي «الدوق الفرنسية
الظروف وجد إذا للباشا بتقديمها يقوم أن الهدية هذه وصول عند ،١٨١٢ مارس ٢١ يف
ترجوه وما واحرتام، تقدير من الفرنسية الحكومة له تكنه ما عىل كدليل ذلك، لفعل مناسبة
«دروفتي»: مخاطبًا قوله ذلك إىل أضاف أن يلبث لم الوزير إن ثم طيبة. تمنيات من له
وقع له يكون سوف جانبنا من البادي االهتمام هذا بأن االعتقاد عىل يحملني ما «ولدي
إرسال عىل لحمله املناسبة؛ هذه من تفيد سوف أنك يف أشك وال عيل، محمد نفس يف طيب
حادث بعد «دروفتي» الوزير حذَّر ثم لك.» وعده حسب كرفو إىل الغالل من أخرى شحنات
بهذه بالذهاب الوثوق كل بأمانتهم موثوق غري قباطني تكليف من األخرية، السفينة قبطان

كرفو. إىل الشحنات
الباشا، إىل وأمان سالم يف هذه األسلحة هدية تصل أن عىل لسبس» حرص«ماثيو وقد
«دروفتي» وأبلغ بريفيسا، أو يانينا من باسمه يتسلمها بمن عيل محمد يبعث أن فطلب
اعتقد الذي «دروفتي» ولكن لديه، حسن وقع النبأ لهذا فكان الهدية، هذه خرب عيل محمد
وتحيز صداقة من الباشا يظهره ما الهدية هذه تقف أن إنسان يتوقع أن العبث من أن
الهدية، هذه إهدائه تعليل إىل عمد عداه ما كل عىل املايل نفعه يؤثر إنه حيث لإلنجليز؛
التي الخسائر عن له وتعويض كرفو، تموين يف صنيعه بحسن حكومته من اعرتاف بأنه
«دروفتي» قال ١٨١٢ نوفمرب يف بسانو» دي «الدوق إىل كتابه ويف الصفقة. هذه يف تكبدها
الباشا به يأخذ ما مع وحدها تتالءم — له يبدو ما عىل — الطريقة هذه «إن فعله: ما يربر
ما حدث إذا حتى السابقة، شكاوانا قائمة تُبقي فإنها ذلك، عن وفضًال نفعية، آراء من

ضده.» بعثها أمكن إلبرازها يدعو
قد عيل محمد كان أن بعد أي ١٨١٢؛ نوفمرب ٢٨ يف الرسالة هذه «دروفتي» كتب
له تسنى ثم مرص، يف باشويته توطيد اعرتضت التي الداخلية الصعوبات تذليل من فرغ
املماليك البكوات عىل وأجهز لسلطانه العنارصاملناوئة قىضعىل أن منذ الوالية، أركان دعم
سخط إزالة يف ونجح — ذكره سيأتي كما — السابق العام من مارس يف القلعة مذبحة يف
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الوهابيني لقتال املوجهة الحملة رأس عىل باشا طوسون ولده بإنفاذ عنه العايل الباب
— لروسيا غزوه يف اندحر وقد — نابليون أن كله هذا عىل عالوة يبُد ولم الحجاز. يف
الطريقة لتربير «دروفتي» ذكره ما فإن ذلك، ومع أخرى، مرة مرص غزو عىل يقِدر سوف
قائمة السابقة الشكاوى بقاء تكفل إنها حيث من األسلحة، هدية نبأ الباشا بها أبلغ التي
يزالون ال كانوا الفرنسيني أن عىل لينهضدليًال إلبرازها الحاجة عند عيل محمد ضد لبعثها
اإلشاعات إن بل البالد، هذه إمرباطورهم يغزو أن املتأخر الوقت هذا حتى يتوقعون
١٨١٠ عام أواخر يف وبخاصة الفرتة، هذه طوال قوية ظلت قد — أرشنا ما نحو عىل —
كان وإن فإنه ولذلك البالد؛ لغزو القريب الفرنسيني مجيء توقع عن التايل، العام وأوائل
حكومة وعنيت عيل، محمد مع املودة صالت استبقاء عىل حرصوا قد الفرنسيون الوكالء
كان فقد له، الطيبة وتمنياتها عيل، ملحمد واحرتامها تقديرها بإظهار باريس يف اإلمرباطور

عيل. محمد استقالل مرشوع عىل األحوال من بحال توافق لن فرنسا أن الواضح من
منه، إنجلرتة موقف جانب إىل االستقالل، مرشوع من هذا فرنسا ملوقف كان ولقد
السيادة صاحب إىل اللجوء أي له؛ املتبقي الباب يطرق أن عيل محمد تقرير يف األثر أكرب
أراده الذي الوضع بذلك مبارشة منه يظفر لعله العثماني، السلطان وهو عليه، الرشعية
بالحكم االعرتاف أساس عىل الغرب، وجاقات طراز من وجاًقا هذه تصبح حتى لباشويته
قبل بدأ قد تركيا صوب االتجاه هذا أن مالحظته، يجب مما ولكنه أرسته. يف الوراثي
بها تذرع التي املسألة يف والفرنسيني اإلنجليز الوكالء مع عيل محمد جهود فشل اتضاح
راية تحت باألحرى أو هو، رايته تحت املالحة يف الحق لسفنه يكون أن وهي بمأربه، للظفر
العدو، أساطيل لها تتعرض فال املحايد بصفة التمتع لها يتسنى حتى املرصي، الوجاق
أجل من العايل الباب لدى مساعيه سارت فقد األجنبية، والدول تركيا بني الحرب حالة يف
فيه جرت الذي الوقت نفس يف الغرب وجاقات لوضع مشابه وضع عىل لباشويته الحصول

مرص. يف والفرنسيني اإلنجليز الوكالء مع الغاية لهذه مساعيه
كما والفرنسيني، اإلنجليز مع مفاوضته أثناء للباشا اتضح فقد أخرى، حقيقة وثمة
العنيف بالنضال انشغالها بسبب الدول أن أوروبا، يف األمور مجريات من يدرك أن استطاع
عقد لها أتاح التي وهي تركيا، مع عالقاتها تتكدر أن تريد كانت ما القارة، يف نابليون مع
الوقوف أي رغبتها؛ تحقيق أجل من املحاولة استئناف ،١٨٠٩ يناير يف إنجلرتة مع الصلح
معاهدة ١٨١٢ مايو ٢٨ يف أنهت أن وعناء ألي بعد وكان الدائر، النضال من الحياد موقف
من استقالله انتزاع عىل اإلقدام أن عيل محمد وأدرك وروسيا، تركيا بني الحرب بوخارست
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ولذلك خارسة؛ مغامرة األوروبية، الدول بني من له ظهريًا يجد أن دون عنوة، العايل الباب
عن اإلنجليز جالء منذ العايل، الباب مع عالقاته تشكيل يف وزن الحقيقة لهذه كان فقد

دراستها. بصدد نحن التي الفرتة هذه نهاية إىل أي ١٨١١؛ عام إىل اإلسكندرية،

تركيا صوب االتجاه (8)

بني سادت التي العالقات لتكييف عدة عوامل — ذكرنا ما عدا — تضافرت أنه والحقيقة
عليه صح ما إىل منها طائفة مرد ،(١٨٠٧–١٨١١) الفرتة هذه يف العايل والباب عيل محمد
بعضها ومرد الوراثية، بالباشوية والظفر مرص، يف واالستقرار البقاء من عيل محمد عزم
ذلك حصل سواء الدولة، من املرصية الوالية هذه ضياع من العايل الباب حذر إىل اآلخر
الباب أن هذا إىل أضف العثمانية، السيادة ونبذ الباشا لعصيان أو أجنبي لغزو نتيجة
بالوالء ومتمسًكا له، تابًعا بوصفه هذا ينهض أن الباشا عىل حقه من أن اعترب قد العايل
يف — املحافظة فيه فيما العثماني، الديوان مطالب لتلبية عليه الرشعي السلطان لصاحب

تهددتها. التي األخطار وتجنيبها العثمانية اإلمرباطورية كيان عىل — الواقع
هذه يف العايل والباب الباشا بني العالقات تميزت أن العوامل، هذه أثر من وكان
ويف التفاهم، بطابع تتسم وأخرى الشوائب، تكدرها تارة فهي والتغري، بالتقلب الفرتة،
إخراج تعذر العثماني الديوان إلدراك الجانبني، من املداراة وَسداها لُحمتها األحوال كل
الوالية. يف بقاؤه طال وكلما تدريجيٍّا، حكومته تتدعم الذي وهو باشويته، من عيل محمد
عصيان إلخماد الصادقة الباشا معاونة إىل حاجة يف كان العايل الباب أن هذا إىل أضف
سيما ال والعراق، الشام يف الدولة أمالك عىل إغاراتهم ووقف بالحجاز، وثورتهم الوهابيني
أخرى ناحية من الباشا وألن ناحية؛ من هذا الوهابيني، أمام والته جيوش انكرست أن بعد
الدول من سنًدا يجد ال طاملا ومناوأته السلطان سيادة نبذ الرأي خرق من أن يدرك كان
حتى الجانبني، بني رويًدا رويًدا الخالفات تسوية الفرتة هذه شهدت وقد يؤازره، األوروبية
الحكم بإعطاء عهًدا نفسه عىل قطع قد العايل الباب كان ختامها، عىل ١٨١٠ سنة وافت إذا
عيل محمد جيش بخروج مرشوًطا ذلك جعل قد كان وإن باشويته، يف عيل ملحمد الوراثي

شوكتهم. وكرس الوهابيني عىل واالنتصار الحجاز إىل
االستقرار عىل عزمه صح قد عيل محمد أن كله، ذلك أثناء يف الواضح من كان ولقد
عىل — قال كما — السيف بحد إرغاًما أُرغم إذا إال واليته، عن التخيل وعدم البالد هذه يف
سالونيك إىل النقل أزمة نشأت أن منذ جديته يف شك أي هناك يكن لم قرار وذلك تركها،

90



عيل محمد سياسة

«فريزر»، حملة انتهاء عند صادًقا العزم هذا ظهر ثم — توضيحه سبق ما نحو عىل —
إلنشاء محددة بصورة الحني ذلك من عيل محمد به تقدم الذي املرشوع مبعث وكان

الغرب. وجاقات نمط من وجاًقا باشويته
من االنسحاب إىل الحملة هذه واضطرار «فريزر»، حملة عىل الباشا انتصار يكن ولم
السعي عىل الباشا ز حفَّ الذي الفرد الباعث عرفناها، التي الظروف يف املرصية األرايض
عن أعجزها الذي الدولة ضعف إن بل العايل، الباب عن استقالله مرشوع تنفيذ أجل من
ممتلكاتها، يف الدول وطمع األخرى، والياتها من طائفة يف عليها املتمردين باشواتها تطويع
الباشا، تحفز من زادت أسبابًا كانت هذه كل ذاتها، السلطنة مركز يف األمور اختالل ثم
وكان سعيه، عىل مثابًرا ظل هو إذا بمأربه، الفوز استطاعته إىل مطمئنًا جعلته أنها كما
الثالث سليم السلطان عزل وأفىضإىل إسالمبول يف اإلنكشارية به قام الذي االنقالب لحادث
نفس يف األثر أبلُغ الثاني، محمود وتولية مصطفى، التايل السلطان بعزل انتهى ثم وقتله،
يف شك ال بصورة السلطنة، مقر يف األحوال اضطراب عىل داللته حيث من عيل، محمد
ساعد إنه حيث ومن املتمردين، الدولة والة ردع عن وعجزها ضعفها من تزيد سوف أنها
يف باشويته لتثبيت رسعة بكل العمل يقتضيه الواجب بأن عيل محمد اعتقاد رسوخ عىل
االنقالبات هذه ملثل نتيجة تتهددها قد التي األخطار عن بها ينأى حتى دائمة، مرصبصفة
من نقله أو عزله محاولة الجدد السلطة أصحاب ذهن عىل وطرأ أخرى، مرة وقعت إذا
كل إليه، أفضت وما حوادثها، وتفاصيل االنقالبات هذه أنباء القاهرة بلغت وقد باشويته،
شهر من األخري الثلث يف أي ١٢١٣؛ الثانية جمادى أواخر يف يبدو، ما عىل واحدة دفعة ذلك
يف بوالق إىل وصل قد كان حتى األخبار هذه ذيوع عىل قليل يمِض لم ثم .١٨٠٨ أغسطس
السلطان باسم الخطبة بإجراء مرسوم يده وعىل القسطنطينية من رسول أغسطس ٢٤

الخرب. فتحقق الحميد، عبد بن محمود
صحَّ قد وأنه بها، سلطانه واستكمال بباشويته االحتفاظ عىل الباشا تصميم وظهر
تسلمها التي باإلسكندرية تمسكه يف أوًال مبارحتها، وعدم بها واالستقرار البقاء عىل عزمه
أرسات ثم قولة، من أرسته أفراد سائر استقدامه يف وثانيًا باشويته، إىل وضمها اإلنجليز، من
باملناصب له والئهم يف وثق وَمن أبنائه إىل الباشا عهد وقد الصادقني. ومعاونيه رجاله

الحكومة. يف الهامة
لجالء التالية الفرتة يف استمرت قد العثماني والديوان الباشا بني العالقات وكانت
أرسل العايل الباب أن كيف تقدم فقد الكدر، يعتورها ال اإلسكندرية، عن «فريزر» حملة
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القسطنطينية، من عيل محمد بن بك إبراهيم أعاد كما العسكر، ولكبار للباشا الهدايا
،(١٨٠٧ (سبتمرب اإلنجليز عىل االنتصار يف الباشا لجهود وتقديره السلطان لرضاء إظهاًرا
وتثبيته للباشا الوالية تجديد موعد جاء إذا حتى التالية، الشهور يف الرضا هذا فاستمر
مرسومات يحمل ١٨٠٧ ديسمرب يف القسطنطينية من قابجي حرض التايل، العام عن بها
إبراهيم، ولده باسم بالدفرتدارية وآخر مرص، والية عىل باشا عيل ملحمد بتقرير أحدها
وحمل اإلسكندرية، ثغر من اإلنجليز إخراجهم عىل جزاء العسكر جميع عن بالعفو وآخر
غادر وقد ولرجاله. للباشا هدايا وشلنجات ِخلًعا — بك بيانجي ويُدعى — القابجي هذا

القسطنطينية. إىل راجًعا التايل، العام من فرباير يف البالد
التي االنقالبات وانتهت الينكجرية» «حركة قامت حتى قالئل شهور تمِض لم ولكنه
الشهر هذا يف وكان ،١٨٠٨ يوليو ٢٩ يف الثاني بمحمود باملناداة بالقسطنطينية وقعت
القاهرة إىل فوًرا قصد العثمانية، البحرية رجال من قبطان اإلسكندرية وصل أن نفسه
أغسطس ١٠ من القاهرة من حكومته إىل رسالته يف «دروفتي» عنه قال عيل، محمد ملقابلة
املرصية»؛ والشواطئ املواني قومندانية إعطاءه باشا عيل محمد من تطلب أوامر يحمل «إنه
باشا القبطان إدارة تحت العثماني اإلرشاف إىل املواني وسائر اإلسكندرية إرجاع أي
رأًسا خاضعني ودمياط اإلسكندرية لحكومتي رؤساء وتعيني مبارشة، بالقسطنطينية

القاهرة. باشوية عن ومستقلني العايل، للباب
حد عىل — الواضح من كان فقد كبريًا، ترحيبًا القبطان بهذا ب رحَّ الباشا أن ومع
الثغور حكومة تسليمه إىل بتاتًا يميل ال «أنه — السالفة رسالته يف «دروفتي» قال ما
املرصية الشواطئ يف بجولة القيام قرر أن لبث ما الباشا إن بل املرصية»، والشواطئ
«دروفتي»، فيها يصحبه أن أراد التي الجولة وهي واإلسكندرية، ورشيد دمياط لزيارة
بيانه سبق ما نحو عىل — ذلك له تجيز حكومته من لديه تعليمات وجود لعدم هذا واعتذر
ورشيد دمياط إىل وذهب البحري، الوجه جهات يف فتجول الرحلة، بهذه الباشا قام وقد —
الوزير إىل كتابه يف الرحلة هذه الغرضمن عن مارسيل» «سانت تحدث وقد واإلسكندرية.
السبب يعرف ال أحًدا أن «ومع فقال: ،١٨٠٨ سبتمرب ٢١ يف اإلسكندرية من «شامباني»
تأييد إىل السكان يستميل أن يبغي أنه هو السائد االعتقاد ولكن هذه، لرحلته الحقيقي
تعيني العايل الباب يريد اللتني ودمياط، اإلسكندرية بحكومتي لنفسه االحتفاظ يف رغبته

القاهرة.» باشا عن مستقلني لهما، حكام
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عيل، محمد باشوية نطاق من اإلسكندرية إلخراج العايل الباب مساعي استمرت ثم
محرم حوادث يف الجربتي الشيخ فيذكر نتيجة، دون ولكن التايل، العام أوائل حتى
عوائده يطلب باشا قبودان من «حرض قاصًدا أن (١٨٠٩ مارس فرباير–١٧ ١٦) ١٢٢٤
(ترعة بالرتعة الباشا إىل تذهب أن ينبغي اإلسكندرية، حاكم له فقال باإلسكندرية،
فرع من املياه انسياب ملنع سدها عىل بنفسه يرشف وقتئٍذ الباشا كان التي الفرعونية،
نتيجة إىل للوصول القاصد هذا يمهل لم األجل ولكن وقابله»، إليه فذهب وتقابله، دمياط)،
وقد املقربة. إىل فأخرجوه ميتًا وأصبح السد، عند ليلته بات فقد بسببه؛ جاء فيما قاطعة
همة استنهاض وهي سواها، ما كل عىل طغت التي باملسألة ذلك بعد العايل الباب ُشغل
واستتب اإلسكندرية، مسألة فركدت بالحجاز، الوهابيني لقتال جيشه إلنفاذ عيل محمد
جزءًا املرصية والشواطئ الثغور وسائر هي الحني ذلك من وظلت بها، عيل محمد سلطان
— الوالية هذه نطاق يف خصوًصا — اإلسكندرية دخول فكان مرص، باشوية من يتجزأ ال

باشويته. سلطان استكمال سبيل يف الباشا خطاها التي األوىل الخطوة
هذه يف سلطانه توطيد أجل من عيل محمد إليها لجأ التي اإلجراءات بني من وكان
مرتبة إىل رفعه ذلك من الهامة، واإلدارة الجيش مناصب يف وأقاربه أهله عني أنه الباشوية،
إبراهيم ابنه ثم للحجاز، املعدة الحملة بقيادة إليه عهد الذي بك طوسون ابنه الباشوية
اإلجراءات هذه يذكر وهو ،١٨٠٩ أبريل ٩ يف «دروفتي» وقال دفرتداًرا. جعله الذي بك
حكومة يف البقاء عىل قدرته يف القوة عىل يعتمد إنما الباشا أن عىل دليًال منها اتخذ التي
من الجند بعض استثنينا إذا «إنه مرص، يف سيادته وضمان تأكيد منها يبغي والتي مرص،
للباشا والء وأقل له، كلفة أقل اليوم هم الذين آسيا تركية من العثمنيل من وقلة األرنئود
له.» املحالفني الباشا أصدقاء أو أهله من ضباط قيادته يتوىل الجيش سائر فإن كذلك،

،١٨٠٩ أبريل شهر يف الباشوية إىل وإبراهيم طوسون ولديه عيل محمد رفع وقد
بالحراس وأحاطهما كبرية، حاشية منهما لكل وجعل إلقامتهما، منازل لهما وخصص
السلطة خصائص من كإنعام الرفيعة، الرتبة هذه عيل محمد عليهما أضفى وقد والضباط،
وقد العايل، الباب رأي إىل ذلك يف الرجوع ودون يشاء، ملن الباشا يمنحه بها، يتمتع التي
مشاهدة عىل مرص أهل تعويد يف الرغبة بأنه ذلك من عيل محمد مقصد املعارصون فرس
البقاء عىل م صمَّ قد الباشا بأن وإقناعهم البالد، يف الفعلية السلطة يمارسون أرسته أعضاء
حكومة أن أذهانهم يف ويرسخ تغيري، أو تبديل حدوث يتوقعون فال القطر، هذا حكم يف

لديهم. مسلًما أمًرا الحقيقة هذه وتصبح باقية، الباشا
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كانت مهما باشويته، يف البقاء فعًال قرَّر قد الباشا وألن ذاتها؛ الغاية لهذه وكان
يدعو عيل محمد بعث أن عنها، التخيل عىل خارقة قوة أرغمته إذا إال واألحوال، الظروف
طوسون أخو إسماعيل، الثالث وولده بنتيها وبصحبتها األوىل زوجه أرسته، أفراد سائر
يف الستقبالهم بك إبراهيم ذهب حتى اإلسكندرية، إىل قولة من وصلوا إن فما وإبراهيم،
األرسة ملالقاة االستعدادات واتُّخذت القاهرة، إىل إبراهيم عاد مايو ٢٨ ويف .١٨٠٩ مايو ٢٦
يف اسم لها كان من وكل والخوندات، النساء جميع عىل «فنبهوا مايو، ٣١ يوم بوالق يف
اليوم صبح وذلك ببوالق، الباشا امرأة مالقاة إىل ويذهبن بأرسهن يركبن أن االلتزام،
والخروج الحركة عىل تقدر وال مريضة، بأنها املرادية نفيسة الست واعتذرت املذكور،
يوم صبح كان «فلما فيقول: االستقبال هذا الجربتي الشيخ ويصف عذًرا.» لها يقبلوا فلم
أزيد وهم امُلَكارية، ارة الَحمَّ عىل بوالق بساحل النساء من األعظم السواد اجتمع مايو ٣١
لوصولها ورضبوا األزبكية، إىل معها وساروا الباشا، زوجة ركبت حتى ُمَكاٍر، خمسمائة من
وأقبلت والتقادم، الهدايا وصلت ثم واألزبكية، القلعة من كثرية مدافع عدة بمرص وحولها

بالنساء.» واملختصة باألوالد املختصة الهدايا ناحية كل من
وأهايل أقارب من وكثري الخازندار، بونابرتة ابن قولة، من الواصلني بني من وكان
من إليه قصد فيما — شك وال — الباشا نجح وقد الباشا، بطانة من األرنئود، الرؤساء
فكتب — أسلفنا ما نحو عىل — املعارصون ذكره الذي املقصد وهو هؤالء، كل حضور
وسكنوها واستوطنوها مرص لهم طابت ملا «فإنهم بقوله: ذلك عىل معلًقا الجربتي الشيخ
يأتون وقت كل يف فكانوا بالحضور، وأقاربهم وأوالدهم أهاليهم إىل أرسلوا فيها ونعموا
أذهان يف راسًخا صار أنه الواضح من كان وهكذا وأطفاًال.» ورجاًال نساء أفواًجا أفواًجا
املرصيني تعود من ذلك يستتبع ما مع دعائمها، توطدت قد الباشا حكومة أن البالد أهل
االنسياق وعدم البالد، يف السلطان صاحبة الحكومة هذه من التوجيه تلقي عىل رويًدا رويًدا
النصح قبول عىل القريب املايض يف تعودوا آخرين أفراد أو هيئات وتوجيهات نصح وراء
عىل تعودوا التي نفسه، العايل الباب أوامر نبذ يف الرتدد عدم أو والعلماء، كاملشايخ منهم

الباشا. لصالح مناقضة هذه جاءت إذا وذلك احرتامها،
دعم سبيل يف كبريًا شوًطا قطع قد األثناء، هذه يف عيل محمد كان األمر، واقع ويف
تتفق التي بالصورة العايل الباب مع عالقاته من بأًسا يخىش ال صار إنه حتى واليته، أركان
اإلنجليز، مع والتعامل مالطة إىل الغالل تصدير يف فمىض فحسب، باشويته مصالح مع
املسألة وكانت األجنبية، للدول الغالل إعطاء منع أراد الذي العايل الباب أوامر من بالرغم
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الثغور تحصني عىل السهر هي العثماني، الديوان إلرادة الباشا فيها أذعن التي الوحيدة
مع الناحية هذه يف النشاط اتفق وقد وقع، إذا البالد عن األجنبي الغزو لدفع واالستعداد
اإلسكندرية تحصني يف عيل محمد جهود عن الحديث سبق وقد نفسه، الباشا مصلحة
يف ذكرناها، التي الظروف يف اإلنجليز، طريق عن وصله أن منذ جدية، بصورة ورشيد
استولوا وربما بسيسيلية، البحر إىل الفرنسيس عمارة بخروج الخرب ،١٨٠٨ عام أوائل
عدة الباشا رجال جمع أن العام هذا من يناير أواخر يف فكان مالطة، وكذلك عليها،
قري وأبي اإلسكندرية وقالع أسوار لعمارة األشغال وأرباب والنجارين البنائني من كثرية
الفرنساوية عمارة بأن أخبار وصلت أن التايل العام من ديسمرب يف حدث ثم والسواحل.
مقصدهم يُعلم وال محاربني، مركبًا عرش وسبعة مائتان مراكبهم وعدة البحر إىل نزلت
وبيدهم األخبار، لتوصيل املعدين الططر من أشخاص ثالثة وحرض الجهات، من جهة أي
الباشا أمر ذلك فعند الثغور، عىل بالتحفظ العثمانية) الدولة (من األمر مضمونه مرسوم
إىل العساكر من جملة سافر ١٨٠٩ ديسمرب منتصف ويف العساكر. وخروج باالستعداد
سافر وكذلك اإلسكندرية، إىل العسكر من جملة ومعه منهم كبري فسافر بحري، ناحية

والربلس. قري وأبي دمياط وإىل رشيد إىل خالفه
مراوغة من تكدره وظهر مرص، من الغالل طلب يف العايل الباب إلحاح تزايد ثم
من حاجتها يسد بما القسطنطينية إىل يبعث أن — أسلفنا كما — يشأ لم الذي له الباشا
١٨١٠ فرباير يف قابجي القاهرة، فوصل اإلنجليز، إىل غالله تصدير عن ويكف الغالل،
الرومية الديار من نفسه الشهر يف األخبار ووردت وغالل، ذخرية بطلب مراسيم يده وعىل
وغالء وحرص شدة بإسالمبول واقع وأنه كثرية، ممالك عىل واستيالئهم املوسكوب بغلبة
إلرسالها الغالل شحنات بعض تجهيز من مناًصا الباشا يَر ولم وتخوف، األسعار يف
التجارية، ملشاريعه تعويًقا بالغالل الدولة إمداد يف يرى كان ملا ولكنه القسطنطينية، إىل
«دروفتي» إىل تحدَّث فقد مطالبها، لكل استجابته لعدم وبينها بينه العالقات تكدر ويتوقع
ا جدٍّ طيبة عالقات عىل ليس أنه وذكر نفسه)، العام من نوفمرب (يف استقالله مرشوع عن
النتيجة عن — عرفنا كما — تسفر لم «دروفتي» مع مباحثاته أن غري العايل، الباب مع
هي باءت قد استقالله بصدد اإلنجليز الوكالء مع مفاوضاته أن عن فضًال ينشدها، التي
الباب من التقرب الباشا يحاول أن عن معًدى هناك يكن فلم ذلك، وعىل بالفشل. األخرى

بمأربه. منه يظفر لعله به، صالته وتحسني العايل،
يف العايل، الباب برضاء الفوز أجل من العثماني، الديوان مع جهوده اعرتضت ولقد
نحو الفريقني لدى الكامنة الثقة وعدم األجانب، إىل الغالل تصدير عدا — املرحلة هذه
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من العايل الباب إرصار املبارش مبعثها كان التي الصعوبات من طائفة — بعًضا بعضهما
من دمشق باشا كنج يوسف طرد ثم الوهابيني، لقتال مرص من جيش إنفاذ عىل ناحية
باشا سليمان إبعاد األخري هذا ومحاولة أخرى، ناحية من عيل محمد إىل ولجوؤه واليته،
منها، كنج يوسف خروج بعد له دانت التي دمشق حكومة من وصيدا عكا وايل الكرجي
من العايل الباب وظل طويلة، مدة الحجاز إىل الخروج عن ممتنًعا ظل عيل محمد أن ومع
الباشا بني رويًدا رويًدا األزمة انفرجت فقد واليته، إىل كنج يوسف إعادة عن ممتنًعا جهته
مرص، يف عيل ملحمد الوراثي الحكم بإعطاء األمر آخر السلطان وعد عندما العايل، والباب
وقرر الوهابيني، حركة إخماد يف عيل محمد بنجاح مرشوًطا الوعد هذا تنفيذ جعل أنه ولو
عىل وقىض باشويته أركان دعم من فرغ قد كان أن بعد الحجاز، إىل الحملة إنفاذ الباشا
تبني ثم القلعة، مذبحة يف باشويته، لسلطان مناوأة خصومه أشد وهم املماليك، البكوات
يف سلطانه توطيد من تزيد عدة فوائد العرب بالد يف حملته من يجني أن وسعه يف أن له

باشويته.

الوهابية الحرب مسألة (9)

أمري سعود بن محمد تعهد أن منذ كبريًا تأييًدا الوهاب عبد بن محمد دعوة لقيت فقد
إماًما يكون أن عىل الشيخ وبايعه العربية، البالد يف الدعوة بنرش ١٧٤٤ عام يف الدرعية
وغربها (شمالها الجزيرة يف يغزو سعود بن محمد بن العزيز عبد وصار املسلمون، يتبعه
ابنه وسار األحساء، وغزا ،(١٧٧٣–١٧٧٥) القصيم ثم الرياض، ففتح وجنوبها) ورشقها
الرشيف جيوش كانت أن وقت ،١٧٩٢ سنة الوهاب عبد بن محمد وتويف طريقه، يف سعود
سنة ويف طائل. دون نجد أهل ملحاربة الحجاز من زاحفة مكة، رشيف مساعد، بن غالب
وايل باشا سليمان بها بعث التي الدولة جيوش وانهزمت كربالء، سعود دخل ١٨٠٠
الشيعة مقر — كربالء سقوط بعد حدث ولكنه فيها، نجد أهل ملحاربة األحساء إىل العراق
وكان نفسها، السنة يف الدرعية يف العزيز عبد اإلماَم شيعي رجل اغتال أن — املعروف
دخل ١٨٠٣ عام ويف له. خلًفا سعوًدا ابنه سنة بخمسعرشة وفاته قبل عني قد العزيز عبد
عىل الوهابيون استوىل عامني وبعد جدة. إىل غالب الرشيف عنها جال أن بعد مكة، سعود
عىل منترصين ووقفوا والكرك، حوران إىل فوصلوا الشمال، إىل أنظارهم اتجهت ثم املدينة،
هللا عبد الشام وايل بهم خرج الذين الدولة بجند الهزيمة وأوقعوا وفلسطني، الشام أبواب
يف والتها جيوش انكرست وقد — العثمانية الدولة ووجدت ،١٨٠٥ عام يف للحج العظم
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ودحر الرشيفني الحرمني إنقاذ بنفسه يتوىل أن عيل محمد من تطلب أن — والشام العراق
الوهابيني.

الحرمني مهاجمة عىل سعود بن العزيز عبد عزم بلغها أن منذ الدولة، وكانت
وقتئٍذ مرص وايل باشا خرسو إىل تطلب ١٨٠٢ ديسمرب منتصف منذ بعثت قد الرشيفني،
قرش ألف وعرشين وخمسة مائة من نجدة إرسال أفندي، رجائي خليل دفرتداره» «وايل
وُعني وزيًرا ُرقي الذي Itch Il إيل» «إبج مترصف باشا أحمد إىل ومثلها جدة، وايل إىل
عدة ومعه جدة إىل فوره من باشا خرسو يذهب أن عىل املنورة، للمدينة عسكريٍّا حاكًما
بدمياط وقتذاك املوجود باشا أحمد يذهب أن وعىل والذخرية، واملدافع الجند من وافرة
أصًال، باشا لخرسو بالنسبة يُنفذ لم األمر هذا ولكن الجند، من عدد وبصحبته املدينة إىل
باشا أحمد ذهاب تأخر ثم الوالية، من بطرده انتهت والتي بنا مرَّت التي الحوادث بسبب

.١٨٠٣ يونيو يف القاهرة مبارحة عىل اآلخر هو أُرغم حتى الحجاز إىل نفسه
إىل مرص من والذخائر، واملؤن الرجال من النجدات إنفاذ تطلب الدولة واستمرت
والبكوات الجزائريل باشا عيل باسم العايل الباب من بفرمان الططر فوصل الحجاز،
وإرسال الوهابيني، ملحاربة الحجاز إىل وسفرهم عسكري آالف أربعة بتشهيل املماليك،
،١٨٠٤ فرباير ٧ حوادث يف الجربتي الشيخ فقال الحرمني، إىل غالل إردب ألف ثالثني
قد الدولة، أي أنهم؛ فيه، جاء مما أيًضا وكان الفرمان، هذا وقرءوا ديوانًا عملوا «إنهم
فرمانًا له أرسلوا الجزار باشا أحمد وكذلك بعساكر، بغداد جهة من باشات أربع وجهوا
ذلك وأمثال اإلسالمية، الهمم إليه تتوجه ما أعظم من ذلك فإن لذلك، والتوجه باالستعداد
وإن الغالل، من املطلوب بتنجيز واملروءة بالحسب القول بعض وفيه والرتقق، الكالم من
طرف عىل بأثمانها والجهات النواحي من تحصيلها يف الهمة تبذلوا عندكم، متيرسة تكن لم
وانشغلت معدودة، بأيام ذلك قبل قد كان الجزائريل باشا عيل ولكن الواقع. بالسعر املريي
من وصوله عقب األلفي بمطاردة عيل) محمد إبراهيم، (الربدييس، الثالثية القاهرة حكومة
القاهرة، حكومة من البكوات أخرج الذي ١٨٠٤ مارس ١٣ ،١٢ انقالب حدث ثم إنجلرتة،
تشهيل يطلب نفسه العام من يوليو ٤ يف فرمان ُقرئ وقد باشا. خورشيد أحمد وتنصيب
العايل الباب قبل من مندوب وصل يوليو ٢٧ ويف والغالل. الرصة من والحرمني الحج لوازم
محافظني بها يقيمون البحر ينبع إىل العسكر من خمسمائة بإخراج تقيض أوامر يحمل
مؤنة من إليه يحتاجون وما وذخريتها كاملة سنة جامكية لهم ويدفع الوهابيني، من لها
الشام بعساكر باشا مرق أبو تعني قد أنه األوامر هذه قراءة من تبنيَّ وقد وجبخانة. وغالل
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إنه لهم وقال األمر، ذلك عليهم وعرض العسكر كبار خورشيد أحمد فأحرض الحجاز، إىل
فامتنعوا طوخني، أو طوخ أمرية قلدته منكم أحب فمن أقلده، من تقليد يف عام إذن يل ورد
القوة كل وكانت عنه.» خارًجا منصبًا نتقلد وال مرص، من نخرج ال نحن وقالوا ذلك، من
أغسطس ٢٠ يف بها ذهب غري ال عسكري مائة عىل تزيد ال البحر ينبع إىل البالد غادرت التي
يف السويس إىل قاصًدا البحر، ينبع إىل املسافر الوايل باشا عيل القاهرة خارج العادلية من
يده وعىل الدولة من أي الرومية؛ الديار من قاصد وصل نوفمرب ١٧ ويف الحجاز. إىل طريقه
الوهابيني من ملحافظتها الينبع باشة بإرسال خورشيد) (أحمد للباشا مراسلة عن فرمان
الحرمني. حفظ ألجل الذخرية من يحتاجه ما إليه يرسل بأن شهرين، ذخرية أعطاه وأنه
ضآلة مع بالحجاز، الدولة لجيش أخرى نجدات أية إرسال يستطع لم خورشيد ولكن
النضال ذلك عيل، محمد مع بالنضال النشغاله وذلك إليه، بها بعث التي األخرية النجدات
املكاتبة يف جاء وقد ،١٨٠٥ مايو يف معروف هو كما األخري، هذا بوالية باملناداة انتهى الذي
من يقلد أن القائممقامية يف بإبقائه عيل محمد إىل باشا القبطان سلحدار حملها التي
من احتياجاته جميع له ويسهل الحجازية البالد إىل إرساله يعني عسكر عىل باشا ِقبله
الحجاز بالد إىل للذهاب املتعني باشا طاهر واستعد واللوازم، االحتياجات وسائر الجبخانة
جماعة بمطاردة ُشغلوا الجند هؤالء ولكن نوفمرب، النرصيف باب خارج إىل بعساكره وبرز
بنضاله عيل محمد وُشغل املذكورة، السفرة أمر وبطل ديسمرب، يف عيل، أوالد وعربان األلفية
القلزم من بهما للسفر وعني والكسوة املحمل أخرج أن فعله ما كل وكان البكوات، مع
يف القاهرة من فعًال القافلة ارتحلت وقد الرصة، رصاف ومعه العنتبيل جاويش مصطفى

السويس. إىل قاصدة ١٨٠٦ فرباير ٧
من األلفي بك محمد مع والنضال سالونيك، إىل املعروفة النقل أزمة بسبب وتعذَّر
أن من بالرغم الحجاز، إىل النجدات إرسال أخرى، ناحية من الصعيد وبكوات ناحية،
يف عيل ملحمد الوالية لتقرير باشا صالح القبطان كتخدا به أتى قد كان الذي املرسوم
طلوع منها التي بالرشوط قيامه عىل الوالية، يف تثبيته نظري يف نص قد ،١٨٠٦ سبتمرب
القديم. النسق عىل الحجاز) (يف ألربابها والغالل العالئق وإيصال الحرمني، ولوازم الحج
الباشا تقرير يتضمن أحدهما فرمانني: يحمل قابجي نفسه العام من نوفمرب يف حرض ثم
غالل وإرسال الحج وطلوع الحرمني لوازم بإجراء األوامر يتضمن والثاني مرص، والية عىل
معونة الشام؛ طريق عىل وتسفريها إردب آالف ستة وقدرها غالل وتشهيل … الحرمني

الحجاز. إىل املتوجهني للعساكر
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واستولت مرص إىل جاءت قد «فريزر» حملة كانت حتى قليلة شهور تمِض لم ولكنه
يف اإلنجليز نزول من أدواره تتبعنا الذي النضال ذلك ثم من ونشب اإلسكندرية، عىل
العام من سبتمرب يف اإلسكندرية عن جالئهم وقت إىل ١٨٠٧ مارس يف املرصية األرايض
القلزم ناحية من والحجاج «القافلة يونيو ١٤ يف وصلت أن ذلك أثناء يف وكان نفسه،
وهو املدينة، لقضاء ه توجَّ الذي والقايض الحرم أغوات فيها وحرض السويس، مرىس عىل
القايض وأما جميًعا، الوهابي طردهم وقد املكي، الحرم خدم وكذلك بك، بسعيد املعروف
وأخريًا الشاميني، بصحبة ه توجَّ مكة وقايض خربه، يظهر ولم مركب يف فنزل املنفصل
النبوية الحجرة يف كان ما كل أخذ الوهابي وأن املدينة، زيارة من ُمنعوا أنهم املواصلون،
مكاتبة وصحبته الحجاج، ركب عىل أمريًا كان الذي أيًضا وحرض والجواهر، الذخائر من
غالب، مكة رشيف من ومكتوب العزيز) عبد بن سعود هنا (واملقصود الوهابي مسعود من
انقطاع من مصطفى، الحاج املدينة، قلعة حاكم وشكا املحمل.» بحرق أمر أنه وأخربوا
تقريبًا، عام منذ الرشيفني، الحرمني إىل سنويٍّا مرص ترسلها كانت التي الحبوب ورود
العايل الباب وبعث الجهات، بهذه املنترشين والضنك البؤس بسبب إليها الحاجة شدة مع
إىل الحبوب من وافية كميات إرسال عيل محمد من يطلب ١٨٠٧ سبتمرب منتصف حوايل
عيل محمد تقرير فرمان نفسه العام من نوفمرب يف صدر وعندما رسعة، بكل املنورة املدينة
الباب ذكر سنويٍّا)، الوالية بتقرير العادة جرت حيث القابلة؛ (للسنة مرص والية عىل باشا
أخذ يف ولجهوده ملواهبه، تقديًرا وظائفه يف التقرير هذا استحق قد عيل محمد أن العايل
الحرمني بمسألة يتعلق ما هذه وظائفه واجبات بني من إن وقال اإلنجليز، من اإلسكندرية
فرمان يحمل بك بيانجي القابجي ،١٨٠٧ ديسمرب ٢٤ يف القاهرة وصل وقد الرشيفني،
والسفر التشهيل يف بالتأكيد مرسوم هذه بني من وكان املراسيم، من وغريه هذا التقرير

الحرمني. واستخالص بالحجاز الوهابيني ملحاربة
الحجاز، إىل جيشه إنفاذ عىل الباشا يستحث شهرين قرابة مرص يف بيانجي بقي وقد
للبالد العساكر بخروج باألوامر حرض «كان القابجي هذا إن الجربتي: الشيخ وقال
والحث التأكيد بها حرض التي مراسيمه ويف الوهابية، أيدي من البالد وخالص الحجازية،
بالعجلة، يتم ال األمر هذا أن ويعرفه األوامر، بإنفاذ ويعده يخادعه الباشا يزل فلم ذلك، عىل
ويستطرد االستعدادات.» من ذلك وغري القلزم، يف مراكب وإنشاء كبري استعداد إىل ويحتاج
تنفيذ تعرتض التي الصعوبات إلظهار عيل محمد إليها لجأ التي الوسيلة فيذكر الشيخ،
من املزمعة الحملة تتكلفه ما الصعوبات هذه وأهم إمهال، ودون فوًرا جاءته التي األوامر
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واملعلم الدفرتدار فيه جمع ديوانًا الباشا «فعمل املال، من خزانته خلو مع طائلة نفقات
الوهابيون، عليهما استوىل الحرمني أن يخفاكم ال لهم: وقال واملشايخ، عمر والسيد غايل
إليهم للخروج املرة بعد املرة السلطانية األوامر علينا وردت وقد بهما، أحكامهم ومشوا
والوقائع الحوادث عنكم تخفى وال الرشيفني، الحرمني عن وطردهم وجالئهم ومحاربتهم،
وحرضقابجي الهدوء، واآلنحصل األوامر، امتثال يف املبادرة عن التأخري يف سببًا كانت التي
هذا يف الالزمة املصاريف حسبنا وقد وسفرهم، العساكر خروج عىل والحث بالتأكيد باشا
ارتباك فحصل تحصيلها. يف رأيكم فأعملوا كيس، ألف وعرشين أربعة فبلغت الوقت،
عرضحال كتابة عىل اتفقوا ثم الوسواس، بهم وزاد الناس، يف ذلك وشاع واضطراب،
،١٨٠٨ فرباير ٢٨ يف القاهرة بيانجي فغادر نمقوها»، بصورة معه القابجي ذلك ليصحبه

لوداعه. الباشا وخرج القسطنطينية، إىل للعودة
الباشا بني العالقات يف جديدة مرحلة بداية يحدد أنه الحادث، هذا يف األهمية ووجه
إىل عيل محمد وصل أن منذ العايل الباب درج فقد الوهابية، الحرب بشأن العايل والباب
الحرمني إىل سنويٍّا بإرسالها العادة جرت التي الغالل بإرسال الباشا مطالبة عىل الوالية،
كيف شاهدنا وقد الحجاز، إىل والعسكر والجبخانة الذخائر من النجدات وإنفاذ الرشيفني،
أية ورود عدم من املنورة املدينة حاكم شكا وكيف الحجاز، إىل جنًدا يرسل لم الباشا أن
انشغال العايل، الباب أوامر تلبية لعدم غ املسوِّ كان وقد ،١٨٠٦ عام منذ مرص، من حبوب
رسميٍّا، الباشا تكليف عدم ثم اإلنجليز، مع وحربه املماليك، البكوات ضد بنضاله الباشا
بالخروج الوهابيني، ضد املوجهة الحمالت لقيادة العايل الباب عينهم الذين الباشوات كأحد

الحمالت. هذه يف زمالئه مع لالشرتاك مرص، باشا وبوصفه مستقل بجيش
عيل محمد العايل الباب فوَّض عندما جديد، وجه للمسألة صار ما رسعان ولكنه
إىل العسكر إنفاذ إليه يطلب باشا، القابجي وحرض الرشيفني، الحرمني بتصفية رسميٍّا
الوهابيني، لقتال فوًرا والخروج السلطان أمر امتثال الباشا عىل لزاًما وصار الحجاز،
الباشا كان وملا واملحددة. الرصيحة األوامر هذه تنفيذ يف لتباطؤه املربرة املعاذير وانتحال
دعم من بعد يفرغ ملا وهو جسيمة، ونفقاتها بعيدة، ميدانها حرب، يف الدخول يريد ال
الجيش وتطويع — املماليك البكوات — الداخليني خصومه عىل والقضاء باشويته، أركان
تزال وال والعصيان، للتمرد ذريعة املتأخرة بمرتباته املطالبة من يتخذ يزال ال كان الذي
جيشه لنقل السفن إىل كذلك حاجة يف كان وملا شديدة، املال إىل حاجته كله هذا جانب إىل
غالله لنقل السفن وأراد التجاري نشاطه فيه عظم الذي الوقت يف وذلك العرب، بالد إىل
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فيها باء التي املغامرة، هذه يف وقتئٍذ الدخول عدم الباشا آثر فقد الخارج، إىل املصدرة
الباب لنوايا مطمنئ غري كان أنه ذلك، عىل زد والشام، العراق يف الوالة من غريه بالفشل
هو بينما سالونيك، إىل نقله محاولة حادث األذهان يف ماثًال يزال وال جهته، من العايل
الوراثي الحكم أساس عىل الغرب، وجاقات مصاف إىل بها يرقى أن لباشويته، تأمينًا يريد
عليه، العايل الباب برضاء مرهونًا سنويٍّا، بها وتقريره واليته، تجديد يظل فال أرسته، يف
النظر وجهة من مطالبها أو السياسية، األهواء وتقلبات العثماني الديوان لنزوات وخاضًعا

العثمانية.
وصار الرشيفني، الحرمني مسألة إنهاء اآلن إليه فوض قد العايل الباب إن وحيث
وجب فقد عليه، الرشعية السيادة صاحب من إليه الصادرة باألوامر الباشا صدوع ينتظر
األوامر بهذه صدوعه دون تحول التي األسباب العايل للباب يوضح أن عيل محمد عىل
والدعاوى بالحجج يقتنع لم — سيتضح كما — العايل الباب ولكن إبطاء، غري ومن فوًرا
إلحاح لذلك، تبًعا وتزايد الحجاز، يف املوقف خطورة تزايدت ثم عيل، محمد قدمها التي
بني والرد األخذ فكثر الوهابيني، لحرب الخروج برضورة عيل محمد عىل العثماني الديوان
،١٨٠٧ سبتمرب منذ أربع، سنوات وانقضت بينهما، الكثرية الرسائل وتُبودلت الجانبني،
هذه وتكشف ،١٨١١ سبتمرب يف الحجاز إىل عيل محمد بن باشا جيشطوسون خروج قبل
الوهابيني، ضد الحملة إنفاذ إلرجاء عيل محمد انتحلها التي األعذار حقيقة عن املراسالت
بسبب كدرها ما العايل الباب وبني بينه العالقات عىل ذلك أثناء يف طرأ أن يلبث لم إنه ثم
من وقت يف بدا إنه حتى إليها، أملعنا التي باشا وسليمان جنج) (أو كنج يوسف حادثة
إىل العايل الباب حاجة لوال تسويتها، يف أمل ال بدرجة بينهما تأزمت قد األمور أن األوقات
جهة من سياسية، حنكة من نفسه عيل محمد أظهره ما ثم جهة، من عيل محمد جيش
إليه، أرشنا الذي الوعد بذلك ذلك، عىل عالوة الظفر ثم األزمة، اجتياز من مكنته أخرى،

الحجاز. يف الباشا انترصجيش إذا مرص يف الوراثي الحكم تقرر
إنفاذ دون تحول التي األسباب يوضح العايل، الباب مع مراسالته الباشا بدأ وقد
قد كانت وإن إنه يقول: اآلستانة إىل فكتب ،١٨٠٨ فرباير يف الحجاز إىل فوًرا عسكره
الخط بموجب الخارجي من وتطهريهما الرشيفني، الحرمني تصفية عبدكم إىل أُحيلت
سمعنا، مؤدى غري جواب يل وليس وطاعة، فسمًعا مقرونة بالشوكة هي التي الهمايوني،
الروية إعمال إىل تدعو أسباب هناك ولكن ومملوكها، العلية الدولة عبد عبدكم أن الجيل ومن
باالعتماد إنجازها يمكن التي املسائل من ليست هذه الحرمني واقعة أن منها: والرتيث،
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بإرسال العالم، مالذ السلطان إمداد تتطلب جسيمة مادة هي بل وحده، هو جهده عىل
فعله؛ عن عيل محمد يعجز مما وهذا إليها، وما املهمات غري ا، وعدٍّ نقًدا كيس آالف عرشة
مرص األرايضيف بعض بقاء مبعثها كان سواء الكثرية، بالديون مثقل — قال كما — ألنه
أم — لذلك تبًعا املتحصل اإليراد وقلة العام، هذا يف الفيضان انخفاض بسبب — ري دون
تعهد التي الكثرية املبالغ أم عنها، اإلنجليز وإجالء اإلسكندرية فتح تطلَّبها التي النفقات
من عزله وقت باشا خورشيد أحمد سلفه عىل بقيت التي للديون سداًدا بدفعها عيل محمد
اإلقليم هذا ألن الصعيد؛ إيرادات من واحدة بارة الباشا يصل لم أنه هذا، إىل أضف الوالية،

املماليك. البكوات بيد
الجيش بإرسال الجند، من مرص إخالء عدم إىل يدعوه ا هامٍّ آخر سببًا هناك إن ثم
صارت أن وأعدائها، الدولة بني القائمة الحرب عىل ترتَّب قد أنه هو الحجاز، إىل املطلوب
باملالحظة، وأجدرها االحتماالت فأقرب ولذلك املسيحية؛ الدول جميع أنظار مطمح مرص
العسكر إرسال صار إذا فيما املرصية، السواحل عىل الدين أعداء يتسلط أن احتمال هو إنما
وجه عىل استعداداته بإنجاز الباشا وعد ثم الحجاز، إىل عيل محمد عبدكم بمعية املوجودين
وقال: القادمة، السنة يف بها املكلف باملهمة القيام له يتسنى حتى ديونه، وسداد الرسعة،
إرسالهم يعتزم الغاية، لهذه املشاة من جندي آالف أربعة أو ثالثة لتجهيز اآلن يعمل إنه
وإن واألدوات، العدة وكامل واملهمات بالذخائر مزودين السويس، بطريق بحًرا جدة إىل

هذه. رسالته يف رسدها التي املحاذير تلك ملجرد السفر يستطيع ال شخصيٍّا هو كان
من آغا، الكريم عبد مرص إىل فأوفد العايل، الباب لدى قبوًال املعاذير هذه تلَق ولم
عىل عيل محمد يستحث ملوكية، وعطايا رشيفة، خطوط ومعه السلطاني القرص أغوات
عاتقه عىل يأخذ مفيد سند إىل العايل الباب حاجة مدى للباشا ويبني الحجاز، إىل جيشه إنفاذ
الوهابي، يد من باستخالصها عيل محمد فوض التي الرشيفني، الحرمني مسألة تصفية
بالكتابة الباشا فبادر الشأن. هذا يف عيل محمد يسأله ما كل بإجابة السلطان تعهد وإلبالغه
ويعتذر العثماني، للسلطان ووالءه خضوعه يُظِهر ،١٨٠٨ مارس ١٠ يف القسطنطينية إىل

رغبته. تلبية عن عجزه عن نفسه الوقت يف
جعل يف نجح قد كان وإن أنه املرة، هذه يف الباشا انتحلها التي املعاذير من وكان
متابعة يقتضيه فالواجب األوىل، الجماعة حذو ذلك يف يدخلون املماليك طائفة نصف
ظل ينبسط حتى والتعقل؛ الحكمة من القريبة بالقوة ورشورهم غوائلهم دفع يف السعي

ديونه. سداد اآلن حتى يستطع لم إنه ثم الصعيد، إقليم عىل الدولة
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هو جيشه عىل باالعتماد الوهابيني، عىل القضاء محاولة عبث يف عيل محمد استند ثم
به استقرارهم وتزايد خلت، سنة عرشين من الحجاز عىل استولوا قد هؤالء أن إىل فحسب،
لدفع يكفي ال صار حتى به، سلطانهم ودعم شئونه ضبط لهم وتسنى أخرى، بعد سنة
تحتم بل واملدينة، مكة إىل مرصفحسب، من بجيشه عيل محمد يزحف أن الرشواألذى، هذا
ومن مرص من زحف تدبري أمكن فإذا وبغداد، وعكا الشام من الجيوش كذلك تخرج أن
رؤساء يتخابر واحدة، بحملة الجميع وقام واملدينة، مكة عىل واحد وقت يف الجهات، هذه
بسهولة إنجازها تكفل بصورة املصلحة تنظيم ألمكن بعًضا، بعضهم مع الجيوش هذه
ويف النظر، إمعان بعد الرأي هذا إىل عيل محمد وصل وقد منها، املرجوة الثمرة وتحقيق
واملدينة مكة من له أثر كل وإزالة املذكور الخارجي هالك إىل يُفيض ال به األخذ أن يقينه

األصيل. موطنه من كذلك جذوره واقتالع بل فحسب،
وخيش وقتئٍذ، الحجاز إىل جيشه إنفاذ صالحه من يرى ال كان الذي الباشا أن عىل
إمكانه عدم عن معتذًرا استدرك، أن يلبث لم ذكره، الذي هذا برأيه العايل الباب يأخذ أن
ينعقد ولم والدول العايل الباب بني الرحى دائرة الحرب بقيت طاملا بأنه جنده، إرسال
محمد لدى ما يكفي وال األجنبية، الدول هذه أطماع موضع تظل مرصسوف فإن الصلح،

واحد. آن ويف مًعا الحجاز عىل عظيم بجيش وللزحف مرص عن للذود الجند من عيل
الواضح من كان املشكلة لهذه حالٍّ العايل الباب عىل عيل محمد اقرتح فقد ذلك، وعىل
بإصدار العايل الباب يتفضل أن هو بصددها، خطوة أية اتخاذ عن يعجز األخري هذا أن
عىل تغري ال أي الباب؛ هذا يف تتسلط لن األجنبية الدول أن عىل الباشا به يؤمن عاٍل أمر

عيل. محمد بال اطمأن العثماني الديوان جانب من التعهد هذا صدر إذا حتى مرص،
يعجل أن إال الرغبة، هذه إجابة من العايل الباب تمكن إذا حتى عيل، محمد يشأ ولم
بما نفسه العايل الباب يمده أن أهمها: برشوط، مرشوطة العثماني الديوان ألوامر تلبيته
من «إنه قال: ثم والدول، تركيا بني الصلح وانعقاد استعداداته، إلنجاز إليه هو يحتاج
التي الديون تلك سوى ليس الحجاز، إىل الخروج عن تأخره سبب أن الواضح الجيل
بمثابة هي قلعة عىل املسيحية الدول لتسلط منًعا اإلسكندرية، تحصني أجل من استدانها
التي باألشياء إليه العايل الباب وبعث الصلح، انعقد فإذا الرشيفني، الحرمني إلقليم املفتاح
القابلة السنة يف الحجاز عىل يزحف سوف فإنه املطلوبة، الحملة إلعداد إليها حاجة يف هو
وفعًال، قوًال املستميت جهاد ويجاهد بل جهده، قصارى ويبذل جيشه، رأس وعىل بنفسه

تعاىل.» هللا بعون وإفنائه العدو عىل القضاء أجل من وقالبًا، وقلبًا

103



الثالث) (الجزء ١٨٠١–١٨١١م عرش التاسع القرن مطلع يف مرص

ومن العايل، الباب من يريدها التي باألشياء قائمة هذه برسالته عيل محمد أرفق وقد
الحرب بسبب تقريبًا، وجودها وانعدام بل مرص، يف ثمنها الرتفاع الجوخ، من أقمشة هذه
من نصفهم جندي، آالف عرشة للباس تكفي منها أقمشة إىل حاجة يف أنه مع القائمة،
عىل يربو ما جانب إىل هؤالء تجهيز يقتضيها التي األخرى النفقات عىل عالوة الفرسان،
هذا إىل أضف والسعاة، والطباخني والحمالني والسياس املوظفني، ألفشخصمن الثالثني
٢٠٠٠٠٠ بأثمان طالب الباشا إن ثم والعتاد، واألغذية املؤن لنقل جمل آالف ستة نفقات
نفقات عدا كاملة، لسنة إردب و٤٠٠٠٠٠ شهور، ستة مدة الجند لغذاء الغالل من إردب
إىل كذلك الشحن ونفقات والسويس، القصري ميناءي إىل هذه تحمل التي واإلبل الهجن
الداخل ألغوات والعطايا املنح وإعطاء الهدايا لرشاء الالزم املال عىل عالوة وجدة، ينبع
مائة حساب عىل ومعيناتهم العسكر علوفات ولرصف الحكومة، رجال وسائر والخارج
واملراد بها، الذخائر لوضع قالع خمس لعمارة مال من يلزم ما ثم خرج، ألف وخمسني
لطوائف إعطائها عىل العادة جرت التي والعطايا الرصر ثم الحجاز، إىل مرص من إرسالها
محمد قدَّر وقد صداقتهم. وكسب الستمالتهم لهم البذل يتطلبه ما جانب إىل وذلك العربان،
خمسة بني يرتاوح مبلغ القائمة هذه يف العايل الباب من طلبها والتي الالزمة، املبالغ عيل
لصالح تنفق سوف — قال كما — أنها يف شك وال ألًفا، وأربعني نقًدا كيس ألف وثالثني
يف يذكر أن الباشا يَُفت ولم الخريية، املصلحة هذه نجاح إىل إنفاقها ويؤدي والدولة، الدين
املباركة. السنة هذه يف املاء قلة بسبب َرشاقي بقيت قد املرصية األقاليم أن القائمة هذه ذيل
وجهة من هامني، أمرين يف تنحرص التي املطالب هذه العايل الباب يجيب وحتى
واحد وقت يف جيوشهم بإنفاذ عكا أو وصيدا والشام العراق والة تكليف عيل: محمد نظر
إىل واملهمات املال من اإلمدادات إرسال ثم الوهابيني، لقتال مرص من الخارج الجيش مع
والحماس بالغرية التمسك عىل عيل حرصمحمد الذكر؛ السالفة القائمة حسب عيل، محمد
أخرت والتي سابًقا، ذكرها التي املعاذير نفس يردد راح أنه ولو الوهابية، الحرب ملرشوع
من ذكرها، التي بالخطة العمل برضورة العثماني الديوان عىل ويشري الحجاز، إىل خروجه
لإلطباق العرب، لبالد املتاخمة الدولة واليات مختلف من العثمانية الجيوش زحف حيث

جانب. كل من الوهابي عىل
حتى إليه فكتب مساعد، بن غالب مكة، رشيف موقف من يستوثق أن الباشا وأراد
مأمورية أن عيل محمد أبلغه ثم الخارجي، مع أم الدولة مع غالب كان إذا ما يعلم
إرسال يف يرغب كان إذا وسأله الحجاز، إىل للخروج يستعد وأنه إليه، أُسندت قد الحجاز
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غالبًا ولكن املزمعة، الحملة ملرافقة الجند قواد من رئيًسا أو لدنه من األمراء كبار أحد
بن وسعود غالبًا، الرشيف أن للباشا تبني إنه ثم عيل، محمد كتاب عىل بيشء يُجب لم
الحجاز، إىل السويس بطريق إرساله يعتزم كبريًا جيًشا يهيئ بأنه علما عندما العزيز، عبد
املغاربة من مقاتل ثالثمائة أنفذا إنهما حتى ومعنى، صورة واالتحاد باالتفاق بادرا
األرايض من (القريبة املويلح قلعة إىل فارس ومائتي ألف ونحو وذخرية، ومدافع والعربان
وغزة، يافا من الحارضون يرويه صار مما الباشا إىل نمى إنه ثم عليها. واستولوا املرصية)
بجيش املضايفي، عثمان أنفذا قد مساعد بن غالب مع باالتفاق العزيز عبد بن سعود أن
جهتي يف العربان إىل يكتب بعث قد الرشيف وأن الشام، عىل للزحف كبري العربان من
الرشيف وزراء من املضايفي الرحمن عبد بن عثمان وكان قلوبهم، لجذب والخليل غزة
السعوديني، إىل املضايفي وانحاز مكة، من الرشيف فطرده الرأي، يف معه اختلف غالب،
لدفع اتحدا ثم وغالب، سعود تصالح ملا إنه ثم ،١٨٠٣ عام يف سعود مع مكة ودخل
النية خلوص مبعثه يكن لم الصلح هذا أن ولو املويلح، إىل املضايفي أنفذا املتوقع الخطر
أثمر فقد ذلك، ومع الحجاز، من الوهابيني إلخراج يسعى ظل الذي الرشيف جانب من

املرجوة. ثمرته املؤقت اتحادهما
من اتخذ إنه ثم أخبار، من عليه وقف ما العايل الباب بإبالغ عيل محمد وبادر
من بحًرا الجند إرسال يف الصعوبة وجه لبيان سببًا املويلح قلعة عىل املضايفي استيالء
عند الجند عىل الطريق يقطع الذي املويلح بموقع الوهابيني قوات لوجود السويس جهة
أنه ،١٨٠٨ يونيو ١٨ يف العايل الباب إىل وكتب القلزم، بحر إىل السويس بحر من خروجهم
مهمة — املهمة هذه نجاح وأن الحجاز، إىل ه يعدُّ الذي الجيش خروج السبب لهذا يستحيل
آن يف عظيمة بجيوش الزحف عىل متوقف — الوهابي من الرشيفني الحرمني استخالص

متسقة. حركة يف وبحًرا برٍّا العراق) (أو وبغداد والشام مرص من كل جانب من واحد
من تمنعه التي األخرى األسباب يبسط عيل محمد راح أن الرسالة هذه يف كان إنه ثم
ذلك عىل عالوة وألنه النيل، النخفاض العام هذا يف قليلة الزراعة إن فقال: الحملة، إنفاذ
وارتفع الغالل فشحت بالزرع، فتكت عاتية سموم ريح تهب أن وقدره هللا قضاء شاء قد
توجه أن الواضح من أنه هذا إىل أضف رياالت، عرشة املرصي اإلردب سعر بلغ حتى ثمنها
الخطر عىل ينطوي أمر والدول) تركيا (بني الصلح انعقاد مرصقبل من عيل محمد عبدكم
يرجو فإنه ولذلك البالد؛ هذه عىل لالستيالء تتطلع األجنبية الدول إن حيث الخطر؛ كل
طي الباشا أرسلها التي القائمة تضمنتها التي باإلمدادات العايل الباب يبعث أن بمجرد
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إن حيث القابلة؛ السنة يف الحجاز إىل الذهاب يستطيع أن مارس، ١٠ يف السابقة رسالته
هذه عيل محمد اختتم وقد متعذًرا، صار قد ذكرها التي لألسباب العام، هذا يف ذهابه
ورشع وبحًرا، برٍّا املويلح قلعة عىل استوىل قد غالب الرشيف ذا هو وها بقوله: الرسالة
أن أراد ما نحو عىل — الدولة فواجب الوهابي، مع متحد وهو الشام، أطراف عىل يعتدي

برسعة. األمر تتدبر أن — يقول
عسكرية رس هت فوجَّ عيل، محمد برأي — يبدو ما عىل — أخذت فقد الدولة أما
يتوىل حتى السابق؛ األعظم الصدر باشا ضيا يوسف إىل وجدة الحبشة إيالة مع الحجاز
الشام، جهة من زحفه يكون أن عىل الحجاز، يف املزمعة العسكرية للعمليات العليا القيادة
وطلبت نجد، عىل العراق من يزحف حتى بغداد، وايل باشا سليمان إىل أوامرها وأصدرت
مطالب بإجابة العايل الباب اهتم ثم واملدينة، مكة عىل مرص من الزحف عيل محمد من
قد عيل محمد يكن لم ،١٨٠٨ عام نهاية حتى ولكنه أعدها، التي القائمة حسب الباشا
القسطنطينية، يف الباشا لوكيل عظيًما ارتباًكا سبَّب مما تفاصيلها، فيه املبينة الدفرت أرسل
الباب قرار صدر نوفمرب ٢٨ ويف إرساله. رسعة يرجو بعث الذي أفندي، نجيب محمد
عىل يثني نفسه، الشهر يف السلطان بعث كما الوالية، يف باشا عيل محمد بتثبيت العايل
ويذكِّره وظائفه، يف تثبيته خرب إليه وينقل الطيبة، حكومته عىل ويشكره إدارته حسن
وايل باشا ضيا يوسف إليه بها بعث التي التعليمات يتبع أن ومنها املنصب، هذا بواجبات

املرصية. واملواقع الشواطئ لتأمني يعمل وأن للحجاز، األعىل والقائد وحلب جدة
بالحجاز، الوهابيني رش استفحال إىل الدولة نظر لفت عندما عيل، محمد مقصد وكان
قلعة عىل االستيالء من مكنهم الذي االتحاد وهو غالب، الرشيف مع األخري واتحادهم
جيوش خروج رضورة يف القول يكرر — لذلك — صار ثم الشام، أطراف وغزو املويلح،
عدا عيل، محمد مقصد كان الوهابي؛ ضد واحد وقت يف ومرص والشام العراق من ثالثة
والقيادة (الحجاز) جدة بوالية يظفر أن سنته، يف الحجاز إىل الخروج لعدم األعذار انتحال
وفوَّضه الحجاز بمأمورية إليه عهد قد العايل الباب إن حيث هناك؛ املحاربة للقوات العليا
يالئمه، الذي الوقت ويف الحجاز، إىل الذهاب عىل نهائيٍّا عزمه صح إذا حتى إنهائها، يف
الوهابيني. عىل انتصاره عند ينالها التي املكافأة أو التعويض وجدة الحبشة إيالة كانت

لم األخري ولكن يريده، بما نجيب محمد القسطنطينية، يف كتخداه الباشا وكاشف
حتى عيل محمد ألن العثماني؛ الديوان دوائر يف املوضوع هذا إلثارة مناسبًا الظرف يجد
إىل الخروج وإرجاء والتسويف، للمماطلة األعذار شتى يتلمس يزال ال كان الوقت، هذا
كتمان نجيب محمد فآثر مسلكه، عن راضيًا العايل الباب يكن فلم آخر، إىل عام من الحجاز
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تعني عندما عيل محمد إىل كتب أن يلبث لم إنه ثم املواتية، الفرصة تحني حتى املسألة هذه
توجيه صار وإن «أنه وجدة الحبشة والية إليه وآلت الحجاز، عسكرية لرس ضيا يوسف
سبق وكما األسبق، الصدر باشا ضيا يوسف إىل وجدة الحبشة إيالة مع الحجاز عسكرية
كان إذا ما اآلن، حتى به املقطوع غري من فإنه قبل من الباشا إىل نجيب محمد أبلغه أن
رسالته يف نجيب محمد استحث فقد ولذلك يذهب؛ ال أو الحجاز إىل فعًال سيذهب الصدر
عيل محمد تحرك عند أنه ووعد الحجاز، إىل الخروج عىل الباشا ديسمرب، ١٧ بتاريخ هذه
إىل جدة إيالة توجيه أجل من يلزم ما بإجراء يقوم مرص، من القابلة السنة يف هللا، بإذن

عهدته.»
تقرير أحدهما مرسومان، يده «وعىل قابجي، القاهرة وصل ١٨٠٩ فرباير ٨ ويف
املعدن) (أو املعدني ضيا باشا يوسف أن فيه يذكر والثاني مرص، والية عىل للباشا
محمد يقوم وأن والحجاز، العرب بالد لتنظيم الشام بالد عىل بالسفر تعني السابق الصدر
وصل نفسه الشهر ويف ذلك. وغري وذخرية أدوات من إليه يحتاج وما بلوازمه باشا عيل
مع الدولة صلح عن األخبار أحدهما مرسومان: يده وعىل قابجي بوصول يخرب قاصد
إىل والخروج بالسفر األمر والثاني املسافرين، وأمن البحر وانفتاح واملوسكوب اإلنجليز
باملعدن املعروف السابق الصدر باشا يوسف وأن عنهما، الوهابية وطرد الحرمني فتح
أيًضا متعني بغداد وايل باشا سليمان وكذلك الشام، طريق عن للحرمني بالسفر تعني
وخلعة مجدًدا بالوالية تقريًرا للباشا وأحرض الدرعية، عىل (العراق) ناحيته من بالسفر
ُقرئت حيث القلعة؛ إىل وطلع القاهرة، إىل القابجي وصل ١٨٠٩ مارس ١٨ ويف وسيًفا.»

الجمع. بحرضة املراسيم
املماليك البكوات إىل تجريدة بإخراج يشء كل قبل ا مهتمٍّ كان وقتئٍذ الباشا ولكن
هذه يُعر ولم موضعها، يف بيانها يأتي سوف ظروف يف معه، عهودهم لنكثهم بالصعيد
علق وقد التفات. أي عنهما الوهابية وطرد الحرمني فتح إىل الخروج منه تطلب التي األوامر
اإلمدادات إرسال حيث من العثماني الديوان لرغبات الباشا تلبية عدم عىل الجربتي الشيخ
آغا (محمد بك كتخدا أن بيد أثر الكالم لذلك يظهر لم بأنه ضيا، يوسف إىل املطلوبة
السد بجهة متغيبًا وقتئٍذ الباشا كان وقد وصوله، عند بالقابجي الحفاوة يف بالغ الظ)
ورضبوا عليه، للسالم الدولة وأكابر واألشياخ، األعيان وتوافد — الفرعونية الرتعة سد —
الحملة هذه بأمر باالهتمام الباشا ووعد وشنًكا، مدافع املراسيم قراءة من الفراغ بعد
يف حكومته إىل رسالته يف «دروفتي» ذكر ما نحو عىل — الواضح من كان ولكنه الهامة،

يشء. فعل ينتوي ال قطًعا الباشا أن — ١٨٠٩ أبريل ٩
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يعتربهما اللذين الرشيفني تخليصالحرمني «إن بقوله: ذلك يف السبب «دروفتي» وعلَّل
وتحت كنفها يف بقائهما عىل سالمتها تتوقف التي العثمانية، اإلمرباطورية حرز املسلمون
قلبه، يف محبة من لباشويته كان ما بقدر عيل، محمد قلب إىل محببًا يكن لم رعايتها،
اتخاذ عىل دائب وهو فحسب، قوة من لديه ما بفضل مرص يحكم إنما أنه قطًعا والثابت

وتأكيده.» مرص يف سلطانه بسط له تضمن التي الوسائل كل
«بشأن العايل الباب أمر وصله قد إنه يقول: مايو ٦ يف اآلستانة إىل عيل محمد وبعث
الباب وأن عنهما، الوهابي أي الخارجي؛ ودفع السنة، هذه الرشيفني الحرمني فتح مبارشة
ا عامٍّ قائًدا سابًقا، األعظم والصدر ، حاالٍّ وحلب جدة وايل باشا ضيا يوسف عني قد العايل
سليمان يزحف أن عىل مناقشة، وال فيه جدل ال كامل، وتفويض تام، باستقالل للحجاز،
جدة عىل مرص من عيل محمد يتحرك وأن والدرعية، األحساء طريق عن بغداد وايل باشا
السلطان إلرادة يمتثل فهو ولذلك إليهما»؛ املشار املأمورين حرضتي مع باملخابرة وينبع،
العام، القائد لرغائب ملبيًا الخريية، املصلحة هذه خدمة هي إنما غايته أن ويؤكد العثماني،
بإظهار رسالته ويختم إليه، الصادرة العلية األوامر بموجب أوامره تحت نفسه يضع الذي

إليهما. املشار املأمورين تحرك يبلغه أن بمجرد للحركة، استعداده
طريق يف وغريهم املغاربة حجاج من جماعة مرص إىل جاء أن األثناء هذه يف وحدث
سوء من فيها يشكون واملدينة مكة أهل من عريضة معهم يحملون بالدهم، إىل عودتهم
الخطبة، يف السلطان اسم ذكر ومنعه الحجاج، ولسائر لهم العزيز عبد بن سعود معاملة
إله ال عليها مكتوب سوداء، عباءة بها واستبداله الرشيفة) (الكسوة الكعبة لستار ورفعه
عىل خالفته إعالن ذلك، كل من سعود غرض أن هؤالء وأخرب هللا، خليفة سعود هللا، إال
يف واملدينة مكة أهل استنجد وقد األمر، آخر يف نبوته إلعالن توطئة أجمع، للعالم املسلمني

وإنقاذهم. الرشيفني الحرمني إلنقاذ عيل؛ بمحمد عريضتهم
أخرى مرة العايل الباب إىل ليكتب العريضة هذه ورود فرصة عيل محمد انتهز وقد
العايل الباب تطمني نفسه الوقت يف ويحاول الحجاز، إىل الذهاب من يتنصل مايو ١٦ يف
مكة أهل استنجاد إن فقال: ومماطلته، تسويفه جراء من عليه، غضبه ومنع له، والئه عىل
جانب إىل الرشيفني، الحرمني وتخليص الوهابيني سيطرة إنهاء يف ورغبته به، واملدينة
تصميًما الحجاز إىل الخروج عىل مصمًما جعله ذلك كل العايل، الباب إرادة عىل نزوله
عىل وصار للخروج «تجهز إنه حتى العميق، واإليمان اإلسالمية، والحمية الغرية مبعثه
باشا، ضيا يوسف تحرك عن صحيح خرب يصله لم كان ملا ولكنه استعداداته، إكمال وشك
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تسطري عىل عيل محمد أي هو؛ جرؤ فقد بغداد، وايل باشا سليمان أو للحجاز، العام القائد
إذا عما متسائًال بشأنها، تم وما املذكورة املأمورية إليه آلت عما يستفرس الرسالة هذه
حدث أم األجنبية، الدول مع بعالقاتها خاص بأمر جديد من ُشغلت قد الدولة كانت
للزحف، متهيئًا صار أنه العايل الباب يبلغ أن عليه لزاًما يجد ولكنه ما، لحكمة التأخري
إليه، إرسالها يرجو سابًقا بعث قد كان التي واألشياء املهمات انتظار سوى يؤخره وال
وقد الحجاز.» عىل بزحفهما باشا وسليمان ضيا يوسف قيام عن الخرب وصول انتظار ثم
طلبها، التي املهمات رسعة بكل إليه لريسل العايل، الباب رسالته ختام يف الباشا استحث
عيل ملحمد والسماح إمهال دون بالزحف باشا وسليمان ضيا يوسف إىل أمره وإصدار

أهلهما. كربة وتفريج الرشيفني، الحرمني بتطهري للمبادرة بالزحف
األخري هذا صار طلبها، التي واملهمات باملال العايل الباب يمده أن من بدًال ولكن
عىل أو كمعاشات أو سلطانية كهبة معينني، ألفراد املال من مبالغ بدفع الباشا يكلف
ترسانة إىل السفن قلفطة يف املهرة الصناع إرسال إليه يطلب صار كما لهم، املعاونة سبيل
الحرب مخلفات من املهمات بعض ثم ودمياط، ورشيد اإلسكندرية من القسطنطينية،
الديوان اعرتض وقد بعيدة، أزمنة من عنها جالئهم عند باإلسكندرية اإلنجليز تركها التي
يرسل أن ،١٨٠٩ ومايو أبريل يف وطلب األجانب، للتجار البارود ملح بيع عىل العثماني
املرصية، الخزانة حساب عىل منها، قنطار آالف عرشة القسطنطينية ترسانة إىل الباشا
وهذه «الزجرية»، بإرسال نفسه الشهر يف العثماني الديوان طالب فقد ذلك، عىل وعالوة
يف تُباع التي الروحية املرشوبات وسائر و«العرقى» األنبذة عىل ُفرضت قد كانت رضيبة
منها تُستخرج التي الفواكه من ذلك وغري والبلح الزبيب عىل وكذلك وضواحيها، القاهرة،
الرضيبة هذه ُفرضت قد وكانت القسطنطينية، إىل حصيلتها تُرسل أن عىل املرشوبات، هذه
ذلك، يف تحقيًقا العايل الباب وطلب منها، يشء العايل الباب يصل ولم ،١٨٠٥ نوفمرب منذ

الرسعة. وجه عىل منها املتحصل وإرسال
األغذية ومختلف الغالل إرسال يلحيفرضورة صار العايل الباب أن كله، هذا إىل أضف
بإرسال ضنينًا كان الباشا أن كيف تقدم وقد بها، املنترشة املجاعة بسبب القسطنطينية، إىل
كان العايل الباب أن ومع قليلة، كميات إال يرسل فلم عرضناها، التي لألسباب إليها، غالله
ديسمرب منذ السلطانية املطابخ إىل والحبوب والبن واألرز السكر من كميات إرسال أراد قد
ديسمرب يف ثم أبريل يف الطلب إلعادة اضطر فقد املرصية، الخزانة حساب عىل ،١٨٠٨
املجلوبة الحبوب أصناف وسائر األرز أثمان بتخفيض الباشا أمر كما التايل، العام من
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القسطنطينية، يف بيعها عند أثمانها رفع يف الجشعون التجار يتغاىل ال حتى مرص؛ من
التابعتني وشوارق عيد قريتي ومن اإلسكندرية يف املتحصلة الجمركية بالرسوم طالب كما
فرباير ١٨٠٨–٥ فرباير ٢٨) ١٢٢٤ ،١٢٢٣ الهجريني: العامني عن وذلك لإلسكندرية،
يلفت أن يريد السلطان ألن املهمة؛ هذه بتأدية فصاعًدا اآلن من الباشا إىل «وعهد ،(١٨١٠
وال رضوري أمر القسطنطينية ترسانة خزانة إىل املبالغ هذه وصول أن إىل الباشا نظر
هذا أُرسلت التي الحربية السفن تهيئة تقتضيها التي الجسيمة للنفقات نظًرا عنه، نُدحة

األسود.» البحر إىل كذلك أكرب وبعدد األبيض، البحر إىل العام
العايل والباب باشا، ضيا يوسف مطالبة كبريًا إزعاًجا الباشا أزعج مما كان أنه عىل
الوهابية، الحرب أي الخريية؛ املصلحة أجل من ،١٨٠٩ يوليو يف املال من جسيم بمبلغ له،
املعروفة (١٨٠١ (حملة أثناء البالد بهذه وجوده أيام كان ضيا يوسف أن ذلك، وتفصيل
بمناسبة ومشايخها، البالد أعيان مع باالتفاق ترتيبًا وضع قد عنها، الفرنسيني إلجالء
بمقتضاه له صار األحباسية، واألرايضالرزق وتقاسيطها، االلتزام حصص يف النظر إعادة
بعض بفضلها آلت التي والفراغات اإلقطاعات وأوراق االلتزام، تقاسيط عىل لنفسه إيراد
أن نظري فيها، االستحقاق أرباب لهم عنها نزل التي وهي امللتزمني، إىل بالفراغ الحصص
الصدر به اختص الذي اإليراد هذا دخل وقد ومؤجًال، معجًال املال من قدًرا املفرغ ينال
البالد، هذه غادر ولكنه القلم، وخرج اليد بقرص يُعرف صار ما بابي تحت نفسه األعظم
وظل التالية، السنوات يف اإليراد هذا من يشء يرده لم ثم منها، مذكوًرا شيئًا يحل أن دون
وصار الحجاز، إىل إنفاذها املزمع الحملة لقيادة ضيا يوسف تعني حتى ذلك عىل الحال
الباب وأيده اآلن، بها فطالب استعداداته، إلنجاز املتأخرة األموال هذه إىل ملحة حاجة يف

طلبه. يف العايل
مرسوم يده «وعىل ،١٨٠٩ يونيو ٢٨ يف القاهرة إىل سلحداره حرض فقد ذلك، وعىل
بهذا ضيا يوسف طالب وقد بمرص»، كان حني ضيا يوسف أحدثه كان ما طلب مضمونه
٢٨٠٠ ذلك حساب فكان ،(١٨٠٩) ١٢٢٤ عام إىل (١٨٠١) ١٢١٦ عام من املدة عن اإليراد
الوقت يف أضاف العايل الباب إن ثم املذكورة، السنوات هذه عن الكشوفية» «قلمية كيًسا
املزمعة، الحجاز لحملة الحربي» السفر تجهيز «إمدادية كيس ألف املبلغ، هذا إىل نفسه

جسيًما. مبلًغا هذا وكان كيس، ٣٨٠٠ املطلوبة القيمة فبلغت
فتئ ما الذي وهو الجسيم، القدر هذا بدفع عيل يرىضمحمد أن املنتظر من يكن ولم
نفقات لسد منه يكفي ما جمع يف شديدة صعوبات ويلقى خزائنه، يف املال قلة من يشكو
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العايل الباب من ويطلب املماليك، البكوات ضد حمالته وإنفاذ الجند، مرتبات ودفع اإلدارة،
إىل إرسالها املزمع الحملة إعداد يستطيع كي واملهمات باملال إمداده — شهدنا كما —
املبلغ، هذا دفع من إعفاءه العايل الباب لسؤال األمر، يتدبر الباشا صار فقد ولذلك الحجاز؛
وقع فيما املبارش السبب كانت إنها حيث من خطرية، أخرى آثار املسألة لهذه كان ولقد
عىل القاهرة، من األخري هذا بنفي انتهى اصطدام من مكرم عمر والسيد عيل محمد بني

ذكره. سيأتي ما نحو
١٨٠٩ يوليو ١٤ يف العايل الباب إىل طويلة رسالة بتسطري بادر فقد عيل، محمد وأما
«إن فقال: العجز، هذا أسباب ويوضح املطلوب، املال هذا دفع عن عجزه من فيها يعتذر
(تركيا) الروم بالد إىل سفره املصلحة اقتضت أن وقت كان باشا، أحمد خورشيد سلفه
من استدانها وقروًضا الجند، مرتبات متأخر كيس، آالف بثالثة مدينًا الوالية، من مفصوًال
ألصحابها، أُعطيت بمقتىضصكوك الديون، هذه بوفاء عيل محمد د وتعهَّ التجار، مختلف
عدم عىل وحرًصا ثورة، لوقوع ودفًعا الوزارة، رشف عىل محافظة سدادها، عليه توجب
ذلك بفضل فكان الناس، أرذال أيدي عىل للفضيحة خورشيد) (أحمد الوزير هذا تعريض
منذ أنه عىل الرومية، الديار إىل وإرساله املذكور، الوزير إنقاذ عيل محمد استطاع أن

الديون. هذه سداد يف الرشوع ميسوره يف يكن ولم الوقت، للباشا يتسع لم إرساله،
من يخشاه صار وما اإلسكندرية، عىل اإلنجليز استيالء الباشا حرية يف زاد مما كان ثم
وقت يف فجأة، الغزو وقع وقد لهم، ومسايرتهم الغزاة هؤالء بمساعي املماليك البكوات تأثر
املمزوجة بالقوة ودفعرشورهم أمرهم، من لالنتهاء البكوات لقتال يستعد بدأ قد الباشا كان
الكثرية العطايا ومنح والبذل اإلنفاق إىل ذلك بسبب اضطر وقد والروية، والتعقل بالحكمة
أمر الذين الجند مرتبات لدفع أم نفسه، الباشا جند مرتبات لدفع اإلنفاق هذا كان سواء
ديونه. تضاعفت أن عليه ترتب مما مرص، إىل والشام صيدا من بإرسالهم العايل الباب

إبعاد من عنها اإلنجليز وجالء اإلسكندرية فتح بعد األمر اقتضاه ما ذلك عىل زد
استلزم مما للمصلحة، صونًا وذلك مرص، يف والفساد الفتنة إثارة يف الساعني الجند رؤساء

نقًدا. املتأخرة، مخصصاتهم وسائر مرتباتهم أي علوفاتهم؛ هؤالء إعطاء
الدليالن أصناف من الجند، من كبريًا عدًدا عيل محمد لدى فإن ذلك، عىل وعالوة
(املدفعية جيان والعربة الحرس)، (جند والسكبان (الرماة) والتفنكجيان (الكشافة)
من كيس ألف وعرشين ثالثة قيمته ما يتكلفون املراكب)، (أنفار والشالوبة والحوذية)
هذا إنفاق ثم الجند، من الكبري العدد هذا وجود عن نُدحة وال مرص، من املتحصلة اإليرادات
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تتطلبه بما ناهيك األجنبية، الدول أنظار مرصمطمح ألن عليهم؛ اإليراد من الجسيم القدر
الكثريين. الجند هؤالء وجود من عيل، محمد إىل بها ُعهد التي الرشيفني الحرمني مأمورية
النفقات هذه نصف لسد تكفي ال اآلن، القطر هذا من املتحصلة اإليرادات أن ومع
األرايض إعطاء املصلحة اقتضت فقد الباشا لسلطان خاضع غري الصعيد بقي طاملا الكثرية،
االنتفاع عدم عن وفضًال املماليك)، (البكوات املرصية لألمراء البهنساوية إقليم قبيل الواقعة
صاروا إنهم حيث مال؛ من للبكوات يبذله ما بسبب أخرى نفقات عيل محمد يتحمل بها،
جلبها من مناص ال وهذه الصعيد، من الغالل لجلب ضمانًا ذلك يف وألن خدمته؛ يف اآلن
الباب إليه بها عهد التي الرشيفني الحرمني مأمورية لصالح املؤن، من غريها مع وادخارها
القطر. بهذا األرايض لري يكفي سوف السنة هذه يف النيل فيضان أن وبحسبان العايل،

يتحقق أن بمجرد وينبع، جدة عىل والزحف الحجاز إىل الجند إنفاذ الباشا ويعتزم
أنه بلغه قد ألنه نظًرا الفرنسيني؛ ناحية من كامًال اطمئنانًا يطمنئ أن وسعه يف أن لديه
عىل تغلبهم بعد أوروبا يف أخرى بلدان عىل والتسلط فتوحاتهم ملد مجال لهؤالء يَُعد لم

الحرب. يف النمسويني
من الحجاز، عىل املزمعة حملته تحتاجه ما إعداد من عيل محمد به يقوم ما وأن
يوازي نفقات، من كله هذا يتكلفه وما وغالل، وأكياس للماء، وِقَرب وجمال، وبغال خيول
وما األجنبية الدول مع قتاله يف جهد من العايل الباب يبذل ما املحتمة، ورضورته أهميته يف

ذلك. بسبب نفقات من يتحمله
الجيل الواضح فمن أذنيه، حتى الدين يف غرق قد الباشا أي إنه؛ حيث القول وصفوة
يسأل لذلك وهو وإرساله، املطلوب املبلغ تحصيل — املستحيل ومن بل — عليه يتعذر أنه

التكليف.» هذا من وإعفاءه الجميل، وصفحه عفوه (السلطان) النعم ويل
إمداد عن تقاعسه ثم الحجاز، إىل الخروج يف تباطؤه أن عيل محمد أدرك وقد
يف املجاعة حدة كرس عىل للمعاونة الحبوب أنواع وسائر الغالل، من بحاجته العايل الباب
مجهودها يف تركيا ملؤازرة مهمات، من القسطنطينية ترسانة يلزم بما أو القسطنطينية،
الحربي»، السفر تجهيزات وإمدادية الكشوفية، «قلمية إرسال من امتناعه أخريًا ثم الحربي،
من كله ذلك أن عيل محمد أدرك الحجاز، إىل بحملته الخروج عىل ضيا يوسف ملساعدة
الخضوع عبارات ترديد عىل حرص قد كان وإن وأنه العايل، الباب عليه يغريِّ أن شأنه
وأنه العثماني، السلطان عىل والتمرد الدولة من العصيان موقف يقف أنه فالواقع والوالء،
إىل مفضية بد ال بصورة آجًال، أو عاجًال إن العايل، الباب مع عالقاته تبلور من مناص ال

املماطلة. واستطالت التسويف استمر إذا االصطدام،
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أو الدولة، نجدة عىل اإلقبال محددان: عامالن املرحلة هذه يف عيل محمد تنازع وقد
عىل اإلقبال معنى وكان عنه، الحديث سبق الذي استقالله مرشوع تحقيق إىل االنرصاف
يف كان الذي وهو املحدودة، موارده وإرهاق تفرغ، ال التي مطالبها سد الدولة، نجدة
الوفرية األرباح تلك من وحرمانه إليها، أرشنا ما كثريًا التي لألسباب مزمنة مالية أزمة
كبري جيش إنفاذ أجل من وقتئٍذ به له طاقة ال ما وتكليفه القمح، تجارة من يجنيها التي
البكوات مع املستميت نضاله من فيه يفرغ ملا وقت يف الحجاز، يف الوهابيني حركة إلخماد
لديه يكون أن دون كله وذلك ذاتها، باشويته العنيدة بخصومتهم يهددون الذين املماليك
بينا باشويته، من ويقصيه املجن، ظهر له يقلب ال سوف العايل الباب بأن ما، ضمان
ناحية من مخاوفه كل ينهي مرص، يف الوراثي الحكم بنيل االستقالل مرشوع تحقيق أن
أسطوًال ينشئ عيل محمد بدأ وقد — سفائنه ويمكِّن حكومته دعم من ويزيد العايل، الباب
— واألحمر األبيض البحرين يف يعمل املزمعة الحجاز لحملة االستعداد بمناسبة تجاريٍّا،
أعداء ملصادرة تتعرض وال وجاقه، راية تحت بأمان البحار عرب وغالله تجارته نقل من
العثمانية الدولة بني الدائرة الحرب من الرغم عىل — وسعه يف الباشا ألن لها؛ العايل الباب
االستجابة عدم مزايا من كان فقد ذلك، عن وفضًال حياده، يعلن أن — األجنبية والدول
املماليك، البكوات عصيان إنهاء عىل يشء كل وقبل أوًال الباشا يتوفر أن العايل، الباب لرغبات
تجارته فتنشط حوزته، يف الوفرية بغالله الصعيد فيدخل حكومته، لسلطان وإخضاعهم
فتقوى نطاقها، يف الداخلة األقاليم عىل باشويته سلطان وينبسط لذلك، تبًعا أرباحه وتكثر

ينشده. الذي االستقالل عىل تساعده التي بالدرجة أركانها، وتتدعم الباشوية، هذه
استفحاًال، الحركة هذه يزيد أن شأنه من الوهابية، الحركة مقاومة عن انرصافه إن ثم
وكثرة هؤالء، أقدام ورسخت الوهابيني، أيدي عىل الدولة جيوش انهزمت وقد سيما ال
الوهابيون يكون وقد اليمن، يف نفوذهم يتغلغل وبدأ لهم، املتاخمة الدولة أمالك عىل إغارتهم
مرص يف الدعوة يبثون فتئوا ما الذين وهم باشويته، عىل خطر مصدر قوتهم عظمت إذا
من فمنهم فيه، واختلفوا الوهابي خرب يف الناس فلغط مكة عىل استولوا أن منذ ذاتها،
الذين التجار من وطائفة أقوالهم، وصدَّق تابعهم ومن املكيون وهم وكافًرا، خارجيٍّا جعله
السفن عىل باستيالئه خصوًصا مخا من البن تجارة وعطَّل قوافلهم، عىل الوهابي استوىل
مع الخرب وصل إن وما غرضه، لخلو ذلك بخالف قال من الناس ومن اليمن، من به املحملة
الوهابيني، أيدي يف املكرمة مكة بسقوط ١٨٠٣ يونيو يف القاهرة إىل العائدين الحجاج ركب
الحظ ما نحو عىل بينهم، فيما ا رسٍّ فيه ويتحدثون الخرب هذا يتناقلون الناس صار حتى
الوهابي دعوة تتضمن أوراق يف جاء ما صورة الجربتي الشيخ وأثبت وقتئٍذ، «مسيت»
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وإغارتهم الحجاز، يف الوهابيني انتصارات عن ذلك بعد ترتى األنباء ظلت وقد وعقيدته،
أبلغه ما هذه آخر وكان واليمن، وفلسطني والشام العراق أطراف يف الدولة أمالك عىل

املويلح. قلعة عىل استيالئهم من العايل الباب إىل نفسه عيل محمد
الدولة جهود يشتت أن كذلك شأنه من كان الوهابيني، حركة استفحال ولكن
حربه عن ويعجزها مناوأته، شاءت هي إذا عيل محمد مناوأة عن بها ويقعد ويضعفها
وقتالها، معها االصطدام إىل الباشا واضطر باشويته، من إقصاءه أرادت هي إذا وقتاله
الدولة عىل الطاعة عصا شق يف الوهابي أن عيل محمد رأي من كان فقد ذلك، عن وفضًال
تحرجت إذا وأنها خطوها، يف نفسه الباشا يفكر التي الخطوة خطا قد بل ا، إدٍّ أمًرا يأِت لم
وتمرده، السافر لعصيانه الباشا وإعالن انقطاعها لدرجة العايل الباب وبني بينه العالقات
بني من وكان الوهابي، مع وثيقة تجارية صالت إنشاء يف املستحدث الوضع هذا ألفاد

نفسه. االحتمال هذا توقع السويس يف التجاري أسطوله إنشاء عىل الحوافز
هذه إن بل الحجاز، إىل جيش إنفاذ املرحلة هذه يف يريد قطًعا عيل محمد يكن ولم
والفرنسيني اإلنجليز الوكالء مع بدأه الذي املسعى ذلك مبعث كانت جميعها، االعتبارات
استأنف فقد استقالله، ملرشوع وفرنسا إنجلرتة دولتي بتأييد الظفر أجل من وقتئٍذ،
يف — األمر آخر يف أسفرت التي املفاوضة وهي ،١٨٠٨ سبتمرب منذ األولني مع مفاوضته
التصديق اإلنجليزية الحكومة رفضت التي التجارية املعاهدة تلك عقد عن — ١٨١٠ مايو

استقالله. موضوع يف ١٨١٠ أبريل منذ «دروفتي» إىل تحدث قد هو بينما عليها،
العايل، الباب مع حرب يف عيل محمد واندفاع جهة، من املفاوضات هذه فشل أن بيد
كان وألنه له، الدول ملعارضة ظافًرا، منها يخرج لن أنه أخرى جهة من به املقطوع من
انتصاره من بالرغم جديد من عليه والتألب شعثهم للم منها يفيدوا أن املماليك وسع يف
يف يرتيث الباشا جعل قد ،١٨١٠ وأغسطس يوليو يف والبهنسا الالهون معارك يف عليهم
إىل للخروج استعداداته وإكمال جيشه تهيئة عن النهاية يف له نُدحة ال أن ووجد األمر،
صاحب من الحصول إمكان العايل الباب اسرتضاء مزايا من كان ولقد الوهابيني، حرب
االتفاق أو التحالف طريق عن نيله يف أخفق الذي الوضع ذلك عىل عليه الرشعية السيادة

وفرنسا. إنجلرتة مع
قلمية برسم منه، املطلوبة املبالغ دفع من إعفائه التماس بعد بادر فقد ذلك، وعىل
إنفاذ يف رغبته صدق العايل للباب يؤكد الحربي السفر تجهيزات وإمدادية الكشوفية،
السويس ميناءي إىل الغالل من كبرية كميات بإرسال قاطًعا وعًدا ويَِعد الحجاز، إىل الجيش
الشام واليا كان سواء وذلك الحملة، لهذه املهيئني الجند من آالف بضعة مع والقصري،
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العايل الباب ينبئ إنه ثم ذلك، يفعال لم أم منهما املطلوبة باملعاونة قاما قد وبغداد
ومن األحمر، البحر يف والعمل الجند لنقل الالزمة السفن بناء أجل من البحرية بتجهيزاته
طار جبل إسماعيل قبطانها إىل عهد والتي أفريقية باسم ُعرفت التي الفرقاطة هذه بني
عن البحر إىل ذلك بعد بها الدخول ثم لتسليحها إنجلرتة، إىل ثم مالطة إىل بها بالذهاب
قبو ط وسَّ أن يلبث لم الباشا إن ثم أفريقية، حول والدوران الصالح الرجاء رأس طريق
من إنجليزية سفينة رشاء بصدد هناك اإلنجليزي السفري مع لالتفاق اآلستانة يف كتخداه
إحدى إعارة الرشاء عن عوًضا اقرتح قد األخري هذا كان وملا األحمر، البحر يف للعمل مالطة
الباب اعرتض فقد سفائنها، بيع ترفض حكومته ألن بطاقمها؛ الهند من اإلنجليز سفن
العثمانية املواني أو إيجة بحر جزر من السفينة هذه جلب عىل الرأي وقر ذلك، عىل العايل
املختصني بمشاورة فعًال الباشا لدى يتأكد أن عىل نفسه، العثماني األسطول من أخذها أو

صعوبة. دون أفريقية حول رحلتها إتمام السفينة هذه استطاعة يف أن
ف خفَّ فقد البحرية، استعداداته إلكمال الباشا أبداه الذي االهتمام هذا عىل وعالوة
وقليل املدافع عربات من عدد عىل اآلن وقرصهذه العايل، الباب من األوىل مطالبه من شيئًا
غالب، إخالصالرشيف يف يشك عيل محمد كان وملا الحرب، ذخائر من األخرى املهمات من
تستفرسمنه بالعربية بكتاب إليه فتبعث نحوها نواياه من تستوثق أن الدولة عىل أشار فقد
يؤازرهم؟ سوف أنه أو الحجاز إىل عيل محمد جند دخول يف املمانعة عزمه يف كان إذا عما
السفائن بإنشاء يتعلق فيما سيما ال — الباشا استعدادات جدية من ظهر ملا وكان
والعراق الشام واليا خرج سواء الحملة بإنفاذ وعده ثم وينبع، جدة إىل الجيش لنقل الالزمة
السلطان نفس يف األثر أحسن — الرشيف إىل بالكتابة الدولة عىل إشارته ثم يخرجا، لم أم
بني العالقات وتتحسن عيل محمد ناحية من هواجسه تزول ثَم من فبدأت العثماني،
فرمان لحمل مكانة ذا رسوًال السلطان اختار أن أثره من كان ملموًسا، تحسنًا الفريقني
التي املهمات بإنجاز العايل الباب اهتم كما القاهرة، إىل ١٨١٠ عام عن الوالية يف التثبيت

رسعة. بكل إليه إلرسالها الباشا طلبها
بأن مارس، ٢٠ منذ يبلغه القسطنطينية، يف الباشا وكالء أحد ثابت، سليم فبادر
أوًال إلرسالها قولة ميناء من شحنها يجري القنابل سيما ال الباشا، يطلبها التي املهمات
وشك عىل األنزيل، ديمرتاكي القبطان مركب هذه ومن مرص، إىل الذاهبة السفن مع بأول
للمدفعية عربات وعرش قنبلة عرشة مرصإحدى إىل تنقل الدولة استأجرتها أن بعد اإلقالع،
القسطنطينية. إىل بالغالل محملة السفينة هذه يعيد أن مارس) ٢٥ (يف ويرجوه الخفيفة،
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الباشا اهتمام أحدثه الذي الطيب األثر لبيان مارس، ٢٠ يف إليه كتب ثابت سليم إن ثم
توفيق عند وأنه السلطان، رضاء أكسبه قد االهتمام هذا أن الرشيفني، الحرمني بمسألة
انتهاء عند الكثرية اإلنعامات عليه ترتى سوف الجليلة، الخريية الخدمة هذه يف الباشا
إنقاذ بمهمة كامل بتفويض إليه عهد أن يلبث لم العايل الباب إن بل للدولة. خدمته حسن
سطَّره الذي الكتاب من بصورة إليه بعث كما والعراق، الشام واليي عن مستقالٍّ الحرمني
العربان، وعشائر القبائل وكافة والسادة األربعة املذاهب ومفتيي مساعد بن غالب للرشيف
نعوتًا عيل الرشيفمحمد بالخط املوشح العايل، األمر هذا نعت وقد املسلمني، األهلني وجميع
وينبئ للسلطان، والشكر الوالء فروض يقدم ،١٨١٠ أبريل ١٦ يف الباشا فبعث عظيمة،
بوابي رياسة لرتبة الحائزين رجاله، من صفوة الحجاز، لحملة عني بأنه العايل، الباب
وسليمان دمياط، محافظ آغا وحسن (قوش)، آغا صالح العثماني: بالديوان السعادة دار
الرتك من جندي آالف سبعة رأس عىل املحنكني، الرجال من وغريهم رشيد، محافظ آغا
طوسون ولده للحملة عسكر» «رس أو ا عامٍّ قائًدا وعني الحروب، يف املتمرسني واألرنئود
خربة صاحب وهو أفندي، طاهر السيد الجيش مهمات مدير يكون أن عىل باشا، أحمد
الوساطة إخفاق بمناسبة العايل، الباب أبلغ كما به، الطويلة خدمته لسابق الحجاز بشئون
وبغريها بها حاجة له تعد لم أنه مالطة، من السفن إحدى لرشاء اإلنجليزي السفري لدى
الدولة؛ أسطول أو العثمانية املواني أو إيجة بحر جزر من إحضارها يمكن التي السفن من
يف تم قد وأنه نوع، كل من باألخشاب تذخران صارتا واإلسكندرية دمياط ميناءي إن حيث
األخشاب هذه الجمال تحمل سفينة، وعرشين إحدى لصنع الالزمة األخشاب تجهيز بوالق
قد النار) (جبل البشكطاش أو طار جبل إسماعيل وأن بها، السفن لرتكيب السويس؛ إىل
بالدوران األحمر البحر إىل طريقه يف مالطة، إىل — أفريقية الفرقاطة مع — إنفاذه صار
من وغريها السفن هذه يف الحملة مهمات إرسال اعتزم قد وأنه الصالح، الرجاء رأس حول
يذهب بينما الجيش، من قسم مع وذلك األحمر، البحر يف عليها استوىل التي «الداو» نوع
بالحيدري ونعته بمناقبه السلطان إشادة ذلك، فعل إىل يدفعه الرب، بطريق اآلخر القسم

الشيم.
إنفاذ وصدًقا ا حقٍّ معتزم األول أن وبدا العايل، والباب الباشا بني األمور صفت وهكذا
الخطة من جزءًا كان العايل الباب اسرتضاء أن الواضح من كان أنه ولو الحجاز، إىل الحملة
والصداقة املودة عالقات الحرصعىل مدارها صار والتي وقتئٍذ، لنفسه الباشا رسمها التي
عن والفرنسيني اإلنجليز الوكالء لدى مساعيه تسفر لم الذي الوقت يف العايل، الباب مع
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فور الوهابيني لقتال جيشه بإنفاذ التعهد عىل عيل محمد شجع مما وكان املرجوة، النتيجة
قريبًا خالفاته إنهاء يف األمل كبري كان أنه همة، بكل فيها يسري التي استعداداته من فراغه
ليضعوا القاهرة، إىل الصعيد من بالحضور وزمالؤه بك إبراهيم ووعد املماليك، البكوات مع
ذكره سيأتي كما عليهم، حكومته بسلطان منهم اعرتاًفا ومراقبته، إرشافه تحت أنفسهم

موضعه. يف
الباشا بني العالقات الكدر بعض وشاب أخرى، مرة اكفهر أن يلبث لم الجو ولكن
مكانه ووىل الشام، والية من باشا كنج يوسف خلع إىل األخري هذا عمد عندما العايل والباب
ونشأت يده، يف الواليتني هاتني حكم سليمان فجمع وصيدا، عكا وايل الكرجي باشا سليمان
إىل كنج يوسف إعادة العايل الباب رجاء يف يلح عيل محمد وصار عدة، مشكالت ذلك من
املماليك، البكوات مع األخريصالت لهذا أن ثبت أن بعد سيما ال باشا، سليمان وعزل منصبه
حتى طويلني، ورد أخذ موضع هذه الكرجي باشا وسليمان كنج يوسف مسألة ظلت وقد
من الخطر فانتفى املعروفة، القلعة مذبحة يف البكوات شأفة استئصال الباشا استطاع
كذلك الباشا ظفر وحتى باشا، بسليمان فلولهم اتصال ناحية من يخىش ال وصار جهتهم،
إىل جيشه أنفذ هو إذا مرص، يف الوراثية الباشوية بتقرير العايل الباب من رصيح بوعد

الوهابيني. عىل الجيش هذا وانترص الحجاز،
يوسف لقضية مبارشة كآثار الباشا، عليها حصل التي النتائج هذه إىل الوصول أن بيد
القضية هذه بسبب تتحرج كادت بل هينًا، سهًال يكن لم الكرجي، باشا وسليمان كنج
جهة، من فريىضاألخري الجانبني من الحكمة تغلب لوال العايل، والباب الباشا بني العالقات
هذا عهده جعل أنه ولو عيل، محمد أرسة يف وراثيٍّا الحكم بجعل عهًدا نفسه عىل يقطع بأن
إىل حملته إنفاذ عىل أخرى جهة من الباشا عزم ويصح املرصية، الحملة بنجاح مرشوًطا
يف بها ينتفع مزايا، من ذلك يف ملا نهائيٍّا؛ الرشق صوب االتجاه عىل رأيه قر أن بعد الحجاز

باشويته. أركان توطيد

الكرجي باشا وسليمان كنج يوسف قضية (10)

ساعد الذي التطور بذلك وثيًقا ارتباًطا يرتبط آثارها، وتتبع القضية هذه خرب وتفصيل
مراحله أوىل شهدنا الذي التطور وهو خطوطها، ورسم عيل، محمد سياسة تكييف عىل
املتناحرة القوى ووزن البالد، يف السائدة األوضاع ودراسة لألمور، عيل محمد بمراقبة تبدأ
أفضت التي الحوادث يف واشرتك الكبريين، األرنئود قائدي أحد صار أن منذ سيما ال فيها
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أخرى إىل مرحلة من ينتقل التطور هذا يزال ال ثم الوالية، من باشا خرسو محمد طرد إىل
حتى «فريزر» حملة أثناء ثم سالونيك، إىل النقل أزمة وأثناء محمد، بوالية املناداة أثناء
الظفر هو سياسته من األوحد الغرض صار قد كان الوهابية، الحرب مسألة ظهرت إذا
عيل ملحمد تبني وقد — العايل الباب أنف برغم ذلك، تحقق سواء مرص، يف الوراثي بالحكم
أم — استقالله ملرشوع وفرنسا) (إنجلرتة الدولتني تأييد لعدم ذلك؛ فعل عليه يتعذر أنه
تحقيقه امليسور من أن الباشا اعتقد أمر وهو عليه، الرشعية السيادة صاحب بموافقة جاء
يوسف قضية بروز أن مالحظته تجدر مما أنه عىل العايل، الباب اسرتضاء يف نجح إذا
حقائق من القضية هذه عليه انطوت ما بسبب كان املرحلة، هذه يف باشا وسليمان كنج
العثمانية، الدولة واليات من كوالية السلطنة، مقر مع عالقاتها يف باشويته بوضع متصلة
مناصبهم يف يبقيهم عليها، والته مصري الترصفيف مطلق وقانونًا رشًعا العثماني للسلطان
بالواليات باشويته صلة حيث من البستها، التي املالبسات بسبب ثم عنها، يعزلهم أو بها
يف الطارئة الحوادث ألثر خضوعها عن محيد ال صلة وهي لها، املتاخمة األخرى العثمانية
الباشا جعلت التي العوامل أحسم من كان القضية هذه بروز إن نقول عليها، الواليات هذه

الشام. صوب أي الرشق؛ صوب املبكر الوقت هذا من بنظره يتجه
عندما الرغبة هذه آثار وظهرت الغرب، نحو التوسع يف الرغبة الباشا تنازعت حقيقة
يوسف أخوه أخرجه الذي مانيل القره باشا أحمد أرملة من ١٨١٢ مايو يف عيل محمد تزوج
مرص، إىل فلجأ ،١٨٠٥ عام يف بنغازي باشوية أو حكومة من الغرب طرابلس حاكم باشا
وأقام اإلسكندرية إىل لجأ قد كان حيث ذلك؛ فيها فعل التي األوىل املرة هذه تكن ولم
ست بعد بها تُويف ثم باإلسكندرية اآلن عاش وقد السابق، العام يف الوقت بعض بالصعيد
مارسيل» «سانت وكتب العطايا، إخوتها عىل وأغدق أرملته، من الباشا فتزوج سنوات،
عىل يحمل إنما الباشا فعله ما بأن الحادث هذا عىل يعلق ١٨١٢ مايو ٢٠ يف حكومته إىل
امتلكها التي برقة، غزو وهو مأربه، تحقيق أجل من إال الزيجة هذه تزوج ما بأنه االعتقاد

الغابر. الزمن يف القدماء مرص ملوك
يف نفسه مارسيل» «سانت أقر فقد عابًرا، حدثًا كان الغرب نحو االتجاه هذا ولكن
غرار عىل حكومته إنشاء هي مرص، باشا أطماع أن املعروف من بأنه السالفة رسالته
ما فإنه ذلك، عن وفضًال أهدافه، تأييد العظمى الدول شاءت إذا الغرب، وجاقات حكومات
العايل الباب لدى عيل محمد وتوسط الكرجي، باشا وسليمان كنج يوسف قضية أُثريت أن
«دروفتي» راح حتى باشا، سليمان عزل يف وإلحافه دمشق، والية إىل كنج يوسف إلرجاع
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من يبغي عيل محمد إن فقال: املسعى، هذا بواعث ١٨١٠ نوفمرب ١١ يف لحكومته يوضح
يريد الغاية لهذه وتحقيًقا الشام، يف قدمه وضع كنج، يوسف إىل دمشق باشوية إعادة
ثم باشا، سليمان واليها من بدًال وعكا، صيدا والية عىل باشا طوسون ولده تنصيب كذلك
الباب لدى قبوًال تَلَق لم كنج يوسف صالح يف مساعيه أن ومع فيقول: «دروفتي» يستطرد
منها يبغي التي خططه الباشا ذ ينفِّ أن املحتمل من بأنه االعتقاد يمنع ال ذلك فإن العايل
فقال: عيل محمد غايات عن يتحدث ١٨١١ أبريل ١٩ يف «دروفتي» عاد ثم سوريا. امتالك
يجس أن القسطنطينية يف كتخداه قبو كلَّف الباشا أن علم الفرنيس، القنصل أي «إنه؛
ذلك، عن وفضًال يريده، الذي باالستقالل ظفره احتمال يف العثماني السلطان وزراء نبض
هذا أن يوم ذات يل وذكر الشام، باشوية عىل الحصول دائًما يبغي عيل، محمد أي فهو؛
«دروفتي» إن بل السلطان»، لخزانة يدفعها قرش ماليني ثمانية أو سبعة سوى يكلفه لن
يف فقال العسكرية، استعداداته من الباشا يبغيه الذي الغرض ناحية من الشكوك ساورته
مايو، ٣٠ يف اإلسكندرية من عودته منذ الباشا «إن :١٨١١ يونيو ٥ يف حكومته إىل كتابه
ولكن الوهابيني، لقتال باشا طوسون بقيادة يتهيأ الذي الجيش عنايته بكل اختص قد
للذهاب الصحراء يقطع سوف الجيش هذا أن عىل تدل أُجريت التي االستعدادات كل
ال الذي الباشا، يكتمه ا رسٍّ يزال ال الصحيح الحملة هذه غرض أن والحقيقة سوريا، إىل
والتمهل التأني حيث من سياسته يف عليه درج الذي النظام ذلك األمر هذا يف حتى يرتك

الظروف.» تقتضيه حسبما العمل ثم والتسويف،
نرشته يف «دروفتي» كتب أن الوهابيني، ضد فعًال حملته الباشا سريَّ أن بعد وكان
مرشوع عن التخيل يرفض يزال ال الباشا أن ،١٨١١ أكتوبر شهر حوادث عن اإلخبارية
جعله ولقد سوريا، يف قدمه الوسيلة بهذه «ليضع دمشق؛ حكومة إىل كنج يوسف إرجاع
الحرمني من الوهابيني طرد يف نجاحه بمجرد الرتتيب هذا إمكان يرجو العايل الباب
،١٨١٢ عام ديسمرب شهر من األول النصف حوادث عن اإلخبارية نرشته ويف الرشيفني.»
يف غنية قافلة نهبوا قد مرص عن سوريا تفصل التي الصحراء بدو أن «دروفتي» كتب
لم إذا بالحرب، باشا سليمان يهدد عيل محمد فبعث القاهرة، إىل السويس من طريقها
يشكو القسطنطينية إىل برسول بعث كما مرضية، تسوية املسألة وتُسوى املنهوبات تَُعد
سلطانه مد مرشوع عن بعُد يتخل ملا أنه املناسبة هذه يف الباشا من بدر وقد باشا، سليمان

سوريا. إىل
السياسية عيل محمد بمرشوعات باشا وسليمان كنج يوسف قضية ارتبطت وهكذا
يحمل الرشق صوب االتجاه ألن أركانها؛ أهم من ذاتها الحجاز حملة وقتئٍذ صارت والتي
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نجاحه وألن أجله، من ويسعى يريده الذي الوراثي الحكم أساس عىل باشويته دعم معنى
صيدا والية يف باشا طوسون ولده تنصيب ثم دمشق حكومة إىل كنج يوسف إعادة يف
إىل سلطانه مد من يمكِّنه لباشويته، املتاخمة األقاليم هذه من باشا سليمان وطرد وعكا،

املرصية. لباشويته وتقوية تعزيز كله ذلك ويف سوريا،
تارة يخدم — باملغامرات حافلة حياة بعد استطاع أنه كنج، يوسف خرب وتفصيل
وتارة القضية، هذه يف الثاني الطرف الكرجي باشا سليمان وتابعه الجزار، باشا أحمد
فلم العظم، هللا لعبد خلًفا الشام بوالية يظفر أن استطاع — العظم باشا هللا عبد أخرى
أحواله، واستقامت املظالم، وأبطل العدل فأقام ذكره عال حتى قليًال، إال الحكم يف يلبث
ملخالفته الدولة وأهل الوالة من غريه عىل أمره فثقل البلدان، يف النسبي عدله أمر وشاع
يف وطمعوا الدوائر، به تربصوا ممن باشا سليمان وكان وقتله، عزله فقصدوا طرائقهم،
لقتال بجيش الخروج يف كنج يوسف توانى عندما الفرصة، سليمان واتت وقد واليته،
تأليب خصومه عىل وسهل العايل، الباب ألوامر تلبية الرشيفني، الحرمني وإنقاذ الوهابيني،
قد كنج يوسف أن فاعتقد لسعايتهم، السمَع العايل الباُب وأصاخ عليه، العثماني الديوان
هاجم أن حدث ثم الدولة، مصلحة عىل الخاص نفعه وآثر الوهابيني، جانب إىل انحاز
حوران فدخلوا دفعهم، عن يوسف كنج فعجز ،١٨١٠ عام بداية يف الشام الوهابيون
— دمشق من الجنوب إىل وتقع — «مزيريب» بتحصني باشا يوسف واكتفى وعجلون،
بشري واألمري بعكا، باشا سليمان من النجدة يطلب وصار واليته، عاصمة إىل راجًعا وقفل
الباب دوائر يف الوقع أسوأ الحادث لهذا فكان وطردهم، الوهابيني ملقاومة بلبنان الشهابي

العايل.
الباب وقرَّر وقالبًا، قلبًا الوهابيني إىل كنج يوسف بانضمام اآلن، االعتقاد رسخ فقد
استطالت قد كانت وملا باشا، سليمان إىل املنصب وإسناد الشام، والية من عزله العايل
وزادت الوهابيني، رش استفحل بينما الخروج يف وتأخره وتسويفه عيل محمد مماطلة
بإنفاذ قاطًعا، حاسًما أمًرا القاهرة باشا يأمر أن كذلك، العايل الباب قرَّر فقد سطوتهم؛
ويستمر يريدها، التي املهمات من بجانب إليه بعث قد وأنه سيما ال الحجاز، إىل جيشه
املزدوجة املهمة لهذه العايل الباب واختار انقطاع، دون إليه املهمات هذه باقي إرسال
مخيص حبيش اللون «أسمر بأنه: الجربتي الشيخ وصفه آغا، عيىس ويُسمى آغا» «قزالر

الكالم.» قليل نفسه، يف متعاظم الذات، لطيف
سليمان إىل الشام والية وضم كنج يوسف بعزل فرمانًا يحمل عكا إىل آغا قزالر فقصد
إىل جنده إرسال يف وتباطأ الطاعة، نبذ قد باشا يوسف أن بدعوى وعكا، صيدا وايل باشا
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وأخذَ الشام، من كنج يوسف إخراج بها يستطيع خدعة باشا سليمان ودبَّر العرب، بالد
مزيريب، من ثانية اقرتبوا قد الوهابيني بأن كاذبة إشاعة ترويج عىل فعمل منه، حكومِتها
كنج، يوسف الشام، وايل زميله نفسه الوقت يف ودعا ملالقاتهم، جيشه رأس عىل خرج ثم
خرج إن ما ولكنه الدعوة، ولبَّى الخرب باشا يوسف فصدَّق ودحره، العدو لصد الخروج إىل
عليها، توليته فرمان وأبرز ودخلها، رسعة بكل دمشق إىل سليمان قصد حتى دمشق، من
املحاربة، عىل م وصمَّ اإلذعان أبى ولكنه كنج، يوسف يد يف فأُسقط حاكمها، أنه وأعلن
صار إنه ثم دمه، العايل الباب وأهدر حوله، من وانفضوا متاعه جنده ونهب انهزم، ولكنه
له، فأذن إليه، اللجوء يف يستأذنه عيل محمد إىل كتب أن لبث ما ثم آخر، إىل مكان من يتنقل
ووصل باشا، طاهر ملالقاته عيل محمد وأرسل ،١٨١٠ سبتمرب أوائل يف دمياط إىل فحرض
أنزله ثم مدافع، لحضوره ورضبوا بقرصشربا ونزل سبتمرب، ١٣ يف القاهرة كنج يوسف
وما وخيوًال، هدايا إليه وأرسل يكفيه، ما له وعنيَّ األزبكية بركة عىل يطل بمنزل الباشا

إليه. يحتاج
من بحضوره ١٨١٠ أغسطس ٢ منذ األخبار القاهرة وصلت فقد آغا، قزالر وأما
أيًضا وصحبته باشا، عيل ملحمد وخنجر وسيف وِخلعة أوامر يده وعىل الدولة طرف
وكان الوهابيني، ومحاربة الحجازية، البالد لسفر حروب ولوازم مراكب، وآالت مهمات
حيث الصعيد؛ يف املماليك البكوات مع حربه يف ومشغوًال القاهرة، عن متغيبًا عيل محمد
املعركة يف معهم لاللتحام يستعد وكان يوليو، ٢٠ يف الالهون جرس عند عليهم انترص
احتفوا القاهرة يف حكومته رجال ولكن البهنسا، عند التايل الشهر يف شملهم شتتت التي
له فعملوا أغسطس ١١ يوم شربا هذا وصل وقد طيبًا، احتفاءً وصوله عند آغا بعيىس
وخرجوا شربا، بساحل الباشا أنشأه الذي القرص قبالة وتعليقات وحراقات شنًكا هناك
مدافع، القلعة إىل طلوعه عند ورضبوا القلعة، إىل وطلع عظيًما موكبًا له عملوا ثم ملالقاته
بالقلعة، ديوانًا فعملوا عيل، محمد بن إلسماعيل القسطنطينية من ِخلعة آغا وأحرضقزالر

ومدافع. شنًكا ورضبوا … مريان مري باشا وجعلوه الباشا، البن وألبسوها
— العايل الباب رسل عادة مألوف غري عىل — آغا قزالر أن تبني ما رسعان ولكنه
الذي باملنزل ينزل أن وأبى بل هدايا، من له يقدموه أن الباشا رجال يريد ما كل يرفض
رسول بها أتى التي األوامر أن عىل دليًال الشاذ التحفظ هذا وكان لسكناه، الباشا أعده
عىل وأن إمهال، أي تنفيذها يحتمل وال شديدة صارمة كانت املرة هذه يف العايل الباب
ووصلها القاهرة، إىل بالعودة عيل محمد فبادر الحجاز، إىل رسيًعا بجيشه يخرج أن الباشا
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الحرمني بانتزاع طويل زمن ومن االهتمام، ِجد مهتم أنه لآلغا يؤكد وراح سبتمرب، ١٧ يف
شهور بضعة من منفرًدا املهمة بهذه بالقيام تعهد وأنه الوهابيني، أيدي من الرشيفني
قبل ولكن سبتمرب، ٢٩ يف القسطنطينية إىل القاهرة فغادر آغا قزالر مقام يُطل ولم خلت،
يوسف عن السلطان عفو الستصدار العايل، الباب لدى يسعى بدأ قد الباشا كان سفره
عكا من أمكن إن إبعاده ثم عنها، باشا سليمان وعزل إليه، الشام والية وإرجاع باشا،

كذلك. وصيدا
الالهون قنطرة معركتي يف املماليك البكوات عىل عيل محمد انتصار بعد هناك يكن ولم
غ مسوِّ أكرب اآلن انتفى حيث الحجاز؛ إىل جيشه إنفاذ إلرجاء يدعو ما األخريتني، والبهنسا
كان العايل الباب ألن الوهابيني؛ ضد حملته إرجاء يف الوقت هذا حتى الباشا إليه استند
أن هذا إىل أضف يريدها، التي الحرب وأدوات باملهمات إليه يبعث وبدأ مطالبه، أجاب قد
عرفناها، التي لألسباب السلطان، أوامر تلبية عىل فعًال م صمَّ قد كان نفسه عيل محمد
حمل املوقف، عىل جديًدا تغيريًا أدخل باشا، وسليمان كنج يوسف مسألة ظهور ولكن

القضية. هذه يف أمر إىل ينتهي حتى الرتيث عىل الباشا
مجرد املسألة هذه من يتخذ أن يريد يكن لم عيل محمد أن مالحظته، تجدر ومما
بل العايل، الباب أوامر تنفيذ إلرجاء سابًقا بها ل توسَّ التي األخرى ذرائعه إىل تَُضم ذريعة
تكفل التي التسوية باشا وسليمان كنج يوسف قضية تسوية عىل العزم صحيح كان إنه
أرض إىل وإرسالهم البالد من جيشه قوات أكثر إخراج قبل باشويته، عىل االطمئنان له
العايل الباب وعُد الغاية، هذه لتحقيق الباشا مسعى نتائج من كان ولقد البعيدة، الحجاز

الوهابي. عىل انتصاره عند باشويته يف الوراثي الحكم بمنحه — أسلفنا كما — له
األسباب من كنج يوسف إىل الشام والية إرجاع يف عيل محمد مسعى جدية وتتضح
عيل، ملحمد أي له؛ الدولة وتأمني الكرجي، باشا سليمان بعزل املطالبة يف عليها استند التي
إىل عيل محمد فكتب القاهرة، يف يزال ال آغا وقزالر بدأ فقد املسعى هذا وأما رشوره، من
السلطان من العفو باشا ليوسف يلتمس طويلة، رسالة ١٨١٠ سبتمرب ٢٥ يف العايل الباب
إليه. الشام إيالة وتوجيه عنه، واإلفراج وإطالقه عليه، صدرت التي اإلعدام عقوبة إلغاء

مريرة، شكوى وكانت باشا، سليمان من عيل محمد شكوى الرسالة هذه وتضمنت
ولذلك مرص؛ يف املماليك إليه ينتمي الذي الجنس نفس إىل ينتمي األخري هذا إن بقوله: بدأها
األلفي بك بمحمد له كانت وقد استطاعته، قدر مساعدتهم يهوى الصلة هذه بحكم فهو
ملكائده الباشا ويعزو عيل، ملحمد خصومة البكوات أقوى كان حياته يف واألخري وثيقة، صلة
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االتفاق يف نجح قد عيل محمد كان الذين وزمالئه األلفي شاهني البكوات: إغراء يف السبب
يأتي سوف ما نحو عىل — القاهرة يف يعيشون مستأمنني وحرضوا السابق العام يف معهم
بخدمته، يلتحقوا أن عىل والصلح باالستئمان عيل محمد بها «فأسكنهم — مفصًال ذكره
لهؤالء والفساد الفتنة دروس بتلقينه العصيان، إىل دعاهم الذي هو باشا سليمان فكان
الفتنة، فيهم ويحرك التمرد، عىل فيها يحضهم صار التي إليهم، رسائله يف (البكوات)
إليه؛ أُسندت التي باملهمة القيام عن عيل محمد تعطيل يف رغبته ثم رأيه فساد ذلك مبعث
تحمل إىل عيل محمد اضطرار كذلك، عليه ترتب الذي األمر الرشيفني، الحرمني إنقاذ أي
دأب فقد ذلك، عن وفضًال املماليك. مع والحرب للنضال استئنافه بسبب كثرية نفقات
الدولة إىل عيل، محمد أي املطيع؛ الخادم هذا حق يف الشكاوى تحرير عىل باشا سليمان
سبب.» أو أصل الشكاوى لهذه يكون أن دون العايل) (بالباب األمور أولياء وإىل العلية،

السيف بحد املماليك غائلة إزالة من تمكن قد «ولكنه يقول: الباشا استطرد ثم
التي املناصب وأعطى السلطان، جاللة ظالل يف وقدرة قوة من يملكه ما بفضل الحمد، وهلل
تحريك حيث من باشا سليمان فعل ما فكان حكومته، رجال إىل للمماليك أُعطيت كانت
لكم. خري وهو شيئًا تكرهوا أن وعىس النهاية، يف خري مبعَث العصيان، عىل والحض الفتنة
عيل محمد يتوقع إذ باشا؛ سليمان ناحية من الخطر انتفاء هذا يعني فال ذلك، ومع
إىل البحر بطريق للذهاب املعينني املشاة جنده مع باشا أحمد طوسون ولده إرسال عند
يتوقع ولده؛ ذهاب بعد الرب، بطريق قريبًا عيل محمد سفر وعند الرشيفني، الحرمني جهة
تحريك عىل فيعمل القديمة، عادته مألوف إىل باشا سليمان يعود أن قطًعا عيل محمد
وإن الحجاز، إىل الذهاب عن العجز كل عاجز إنه حيث به؛ األذى إلحاق عىل ويدأب الفتنة،
عيل محمد عىل يجب أنه ومع لديه، قوة وال جند ال ألنه ذلك؛ منه العايل الباب طلب قد كان
فلنفسه، صالًحا عمل من أن العتقاده باشا سليمان بفتن عابئ غري مهمته يف يميض أن
يتيرس لم جسيمة ملهمات املنتدب خلف يرتك ال تقتيضأن املصلحة أن إال فعليها، أساء ومن
الفتنة بتحريك يقوم َمن سنة، وعرشين سنوات، وعرش سنوات، خمس منذ بها القيام ألحد
يهدأ حتى جواره، يف الرجل هذا مثل يكون أن وال عليه، األمور إفساد عىل ويعمل ضده،

بها. املكلف للمهمة إال ذهنه ينرصف وال خاطره
إيالة هت ووجِّ جواره، من وأُزيل باشا، سليمان أي إليه؛ املشار ُدفع فإذا ذلك، وعىل
وزارته؛ وإبقاء عنه، والعفو ذنبه عن بالصفح التفضل مع كنج، باشا يوسف إىل الشام

رسعة. بكل الحجاز مأمورية إنجاز وتسنَّى الباشا قلب إىل االطمئنان دخل
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من بها، املكلَّف املهمة طبيعة تستلزمه ما سوى عيل محمد يسأله ما مبعث وليس
ضد نفساني لغرض كتب ما يكتب ولم عنه، الرش عوامل دفع من لتسهيلها يجب ما حيث
الوزارة ويلِّ أن منذ شيئًا كتب ما أنه ذلك آية باشا، يوسف جانب يف لتحيز أو باشا سليمان
يف اآلن توسط وقد الصحيحة، الوقائع أملته ما إال ا، رشٍّ أم خريًا كان سواء هذين، شأن يف
ذنب وال السلطان، لجاللة بالعبودية يدين ألنه نظًرا هلل؛ حسبًة كنج باشا ليوسف الشفاعة
يوسف إن وحيث وبهتانًا، زوًرا خصومه عليه افرتاه ما بسب جاللته، لغضب وتعرَّض له،
العلية، الدولة لدى اعتبار وموضع الكلمة، مسموع ويُعدَّه عيل محمد إىل التجأ قد باشا
َواْلَعاِفنَي اْلَغيَْظ ﴿َواْلَكاِظِمنَي تعاىل: قال وقد شفاعته، السلطان يقبل أن عيل محمد يرجو

النَّاِس﴾. َعِن
عيل محمد يجزم الذي باشا سليمان دفع يف الرجاء بتكرار رسالته الباشا واختتم
أثناء البال انشغال عنها يتسبب والتي الرشور، إىل املفضية املفاسد يف يسعى أنه يقينًا
كنج باشا يوسف عن العفو إصدار مع جواره، من إبعاده ويرجو الحجاز، بمهمة قيامه
يكن لم عيل، محمد أي وأنه؛ إليه، الشام إيالة وتوجيه عنه اإلعدام عقوبة ومحو وإطالقه،
مدفوًعا يكن لم أنه عن فضًال عليه، متجنيًا وال باشا سليمان ضد متحيًزا ال سطَّره فيما

لها.» موجب وال سبب ال األخري هذا ضد نفسانية بعوامل
وإرجاع باشا يوسف عن العفو يف رجاءه يكرر سبتمرب ٣٠ يف عيل محمد وعاد
يف ذكرها التي الحجج نفس فذكر جواره، من باشا سليمان وإبعاد إليه، الشام والية
خيوط ويحبك الفتن يثري باشويته، حدود عىل باشا سليمان بقاء أن مبينًا السابقة، رسالته
مهمة إنهاء يف التأخري عليه يرتتب ما مع الحجاز، إىل خروجه ويعطل ضده، املؤامرات
ال عظيم رضر من لذلك، تبًعا العرب بالد يف الوهابيني فتنة واسترشاء الرشيفني، الحرمني
بإنجاز يقوم سوف أنه الباشا وأكد بأرسها، بالدولة يلحق بل عيل، محمد عىل أذاه يقترص
رجاءه. العايل الباب يقبل أن بمجرد أحد، من معاونة أية انتظار ودون وحده املهمة هذه
أو الداو سفن وجلب الحجاز، لحملة استعداداته إكمال يف ا مهتمٍّ ظل الباشا أن ومع
تحتل باشا وسليمان كنج يوسف قضية استمرت فقد الجند، لنقل السويس ميناء إىل الضاو
املماليك البكوات وخطر الحجاز، إىل جيشه إنفاذ يسعه ال وكان تفكريه، يف ظاهًرا مكانًا
واستئناف فلولهم، جمع عىل ويحضهم يراسلهم، باشا سليمان بقي طاملا ماثًال، يزال ال
أي يف التفكري عىل الفرتة هذه يف طغى قد املبارش، الخطر أن والثابت الباشا، مع القتال

الحجاز. عىل املزمعة حملته من الباشا استهدفه قريب، أو بعيد آخر، غرض
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املال ببذل العايل، الباب لدى كنج يوسف حق يف وساطته عيل محمد شفع وقد
همة بكل يسعون وكالئه، وسائر نجيب محمد كتخداه ونشط القسطنطينية، يف الكثري
أفندي، سليمان هؤالء، أحد فكتب واليته، إىل وإرجاعه كنج يوسف عن العفو الستصدار
هؤالء جهود ولكن الغاية، لهذه مبذولة املساعي بأن عيل محمد يطمنئ سبتمرب ١٩ منذ
محمد وساطة هذا يقبل أن من وبدًال بموقفه، العايل الباب لتمسك بنتيجة تأِت لم الوكالء
أكتوبر (يف إليه هذا أمره يف وجاء باشا، يوسف رقبة برمي عليٍّا محمًدا يأمر بعث عيل
غنية مقاطعات عىل بالوالية كنج يوسف إىل عهد قد كان العايل الباب أن ،(١٨١٠ سنة
وطرده العزيز عبد بن سعود بمحاربة يقوم أن لقاء الشام، وطرابلس دمشق مثل كثرية،
يهتم ولم الخاصة، مصلحته يف إال يفكر لم كنج يوسف ولكن الرشيفني، الحرمني من
الرشيعة عىل خروج من ذلك يف ما مع الوهابي، مع اتحد أن يلبث لم إنه بل املسألة، بهذه
فقد الجئًا، عيل محمد إىل ذهب قد باشا يوسف أن علم قد السلطان كان وملا اإلسالمية،
كنج يوسف رأس رسعة بأقىص القسطنطينية إىل يبعث أن األخري هذا إىل أمره أصدر

مقطوًعا.
عيل، محمد إىل القسطنطينية من شاكر أحمد كتب نفسه، العام من أكتوبر ١١ ويف
وينبِّه مغلقة، عنه العفو والتماس باشا ليوسف الشفاعة أبواب جعلت التي األسباب يوضح
الذكر، السالف األمر وهو الدولة، إىل وإرساله رأسه بقطع الباشا إىل الصادر األمر بإرسال
يف وتراخيه كسله هو باشا، يوسف عىل العايل الباب غضب سبب أن شاكر أحمد فذكر
بإعدامه؛ السلطان من فرمان فصدر الوهابيني، من الرشيفني الحرمني استخالص مسألة
الشفاعة أبواب صارت فقد ولذلك والرشع؛ للدين مخالًفا كنج يوسف مسلك اعترب حيث
األمر هذا تنفيذ عن معَدى وال رقبته، برمي الباشا إىل أمره السلطان وأصدر بل مسدودة،

كنج. يوسف حق يف وشفاعته الباشا لوساطة استهجان من ظهر ملا نظًرا
استطاع الذي «دروفتي» إن حتى آلماله، ومخيبًا عيل ملحمد صدمة الفشل هذا فكان
وأحاديث الوالية، إىل وصوله وقت من به الوثيقة صالته بحكم الباشا، رسيرة إىل ينفذ أن
تقابل لم عيل محمد وساطة أن مالحظة تفته لم وأهدافه، مرشوعاته عن معه الكثرية الباشا
إرجاع رفض عىل يرتتب سوف ملا نفسه، يف سيئًا أثًرا أحدث مما القسطنطينية، يف برتحاب
األخري هذا أن ولو سوريا، يف عيل محمد ألطماع تعطيل من دمشق باشوية إىل كنج يوسف
— نوفمرب ١١ يف حكومته إىل الخرب هذا فيها نقل التي رسالته يف «دروفتي» استطرد كما —
خدموا والذين جيشه، يف السوريني الفرسان من قسًما أن بدعوى وساطته) (لتربير يتذرع
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لم ما الوهابيني ضد السري يرفضون الشام، يف واليته أيام كنج يوسف قيادة تحت سابًقا
باشويته. إىل كنج يوسف يرجع

إنفاذ عىل رأيه قر الذي وهو عزمه، عن عيل محمد لتثني كانت ما الصدمة هذه ولكن
املسعى الستئناف جديد نشاط مبعث ذلك من العكس عىل كانت بل الحجاز، إىل جيشه
عن االستغناء يسعه ال جهته من العثماني الديوان كان وملا همة، بكل العايل الباب لدى
إنفاذ يستطيع من الدولة يف الوالة من يوجد وال الوهابي، عىل القضاء ويبغي خدماته،
فقد دينية، حربًا العثمانية الدولة اعتربتها التي الحرب، لهذه العدة وكامل قوي، جيش

األزمة. انفراج عىل ساعدت التي العوامل تضافرت

الوراثية بالباشوية يعد العايل الباب (11)

إىل شخصيٍّا لخروجه أساسيٍّا رشًطا اشرتط ولكنه استعداداته، يف عيل محمد مىض فقد
يعزل وأن كنج، يوسف عن السلطان يعفو أن املزمعة، الحملة نجاح لضمان الحجاز،
الشهور يف والقسطنطينية القاهرة بني املراسالت فكثرت الشام، والية من باشا سليمان
بسبب العايل الباب وبني بينه تحرجت قد األمور أن عيل ملحمد أثنائها يف تبني التالية، الستة
لقتال الحملة هذه يرسل أن عليه حتًما صار أنه لدرجة الحجاز، إىل جيشه خروج تأخر
الكرجي) سليمان وعزل كنج يوسف عن (العفو مطلبيه العايل الباب أجاب سواء الوهابيني،
يف يكن لم ما وهو عليه، الثورة وإعالن معه االصطدام عدم شاء إذا وهذا يجبهما، لم أم
من كان ولقد يفعله، أن — عرفناها التي واألسباب للظروف — صالحه يف يكن ولم وسعه
درء عىل عيل محمد رأي قر أن الفرتة، هذه يف العثماني الديوان وبني بينه األمور تحرج أثر
إليها، اللجوء هو وسعه يف التي بالوسائل مسألته ومعالجة عنه، باشا سليمان مكائد خطر
عزله يريد وال وصيدا، الشام واليتي يف باشا سليمان بقاء عىل ا مرصٍّ العايل الباب بقي طاملا
مذبحة يف املماليك بالبكوات حلت التي الكارثة مبعث العزم هذا فكان دمشق، حكومة من
العايل الباب أن املروعة، الكارثة هذه بهم يُنزل عيل محمد جعل مما كان إنه ثم القلعة،
الذي املطلب إىل بإجابته عيل محمد وعد — باشا وسليمان كنج يوسف لقضية كتسوية —
يف الوراثي الحكم إنشاء الفرتة، هذه يف بأرسها سياسته يف الزاوية ركن وظل دائًما، نشده

باشويته.
بدا مما بالرغم عيل محمد أن كذلك، للسلطان الستة الشهور هذه أثناء يف تبني إنه ثم
بحملة القيام عىل فعًال عزمه صح قد باشا، وسليمان كنج يوسف قضية يف لجاجة من منه
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بوالق من أسطوله قطع وأرسل الحملة، لهذه االستعداد يف بعيًدا شوًطا فقطع الحجاز،
هناك يكن فلم والذخرية، باملؤن شحنها يف رشع كما الجند، لنقل السويس يف لرتكيبها
وقد سيما ال موقفه، من شيئًا العايل الباب نزول من الحملة هذه نجاح لضمان إذن، معًدى
الباب وعد فكان مطالبه، إجابة جيشه مع الحجاز إىل بنفسه لذهابه عيل محمد اشرتط
الباب ووعد بل ثانيًا، كنج يوسف عن عفوه كان ثم أوًال الوراثي الحكم بإعطائه العايل

ملسألته. نهائية كتسوية جدة، عىل واليًا كنج يوسف بتنصيب العايل
رسوًخا قدمه زاد الوهابيني، ضد حملته يف عيل محمد نجح إذا أنه الواضح من وكان
األداة من يجرده أن بعد سيما ال مناوأته، باشا سليمان عىل يتعذر بحيث باشويته، يف
عيل محمد يستطيع وبحيث املماليك)، (البكوات مرص يف الفتنة تحريك يف استخدمها التي
األول مقصده الوراثية، بالباشوية الظفر أجل ومن كنج، يوسف مسألة يف املسعى تجديد

وعده. العايل الباب أخلف إذا دائًما
أكتوبر ١٨ يف إليه به بعث بكتاب العايل، والباب عيل محمد بني املراسالت واستُؤنفت
موضوع يف همته يستنهض القسطنطينية، يف الباشا وكالء أحد عارف محمد ،١٨١٠
قد الوهابيني، محاربة عىل الباشا تصميم من ظهر ما أن له ويذكر الرشيفني، الحرمني
وتقدير ثناء كتاب سطَّر الذي اإلسالم، شيخ من الصالحات الطيبات بالدعوات ُقوبل
وعاد الشام)، إيالة من باشا سليمان (عزل بمطلبه متمسًكا بقي الباشا ولكن للباشا،
عداء من بالرغم املماليك، البكوات مع يرتاسل يني ال باشا سليمان أن نوفمرب، ٣ يف يؤكد
إنه وقال فيهم السيف وإعمال قتالهم، إىل اضطر إنه حتى عيل، ملحمد املستمر هؤالء
من الرشيفني الحرمني إنقاذ بمأمورية كلفه قد العايل الباب يكون أن االستياء أشد يسوءه
يف املكاتبات تجري بينما وحده الجسيمة املصلحة بهذه ومتعهًدا مستقالٍّ الوهابيني أيدي
اشتُهر صداقة الفريقني بني وتقوم املماليك، البكوات وبني باشا سليمان بني نفسه الوقت
والبكوات، سليمان بني مراسالت هناك أن للجميع معروًفا صار كما الناس، بني أمرها
معهم وتراسله للبكوات مصادقته من يبغي ال باشا سليمان «إن عيل: محمد قال ثم
سليمان وأن الحجازية، املأمورية بهذه القيام من عيل محمد تمكني دون الحيلولة سوى
مئات وأن سيما ال منه، ينتقم حتى السبيل؛ هذا يف يملك ما كل بذل عن يحجم لن
أن ومع مرص، من فارين السودان بوالية اآلن يقيمون صاروا (املماليك) األشقياء من
فرنسا، إىل يبحرون ومنها تونس إىل أيذهبون يفعلوه: أن يجب فيما بينهم خالًفا هناك
عن فيذهبون باشا، سليمان إىل ينضمون أم الحبشة، طريق عن الوهابيني إىل يذهبون أم
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استحسنوا فقد القدس، إىل اإلبل ظهور عىل األحمر) البحر شاطئ طول (عىل الجبل طريق
باشا.» سليمان إىل الذهاب وقرروا واستصوبوه، الرأي جميًعا

فعًال عزمهم صح قد البكوات أن له اتضح إذا «أنه هذه رسالته يف عيل محمد أنذر وقد
العريش جهة عىل قواته عندئٍذ يسلط سوف محالة ال فإنه باشا سليمان إىل الذهاب عىل
ثم املماليك، عىل السبيل ليقطعوا البدو العساكر من قدًرا الجهات تلك إىل ويرسل وغزة،
بخاصة االشتغال عىل حال كل يقترصعىل ال سليمان املذكور الباشا أن واضًحا كان ملا إنه
املفاسد، لنرش ويعمل الحجاز، إىل مرص من عيل محمد سفر بعد يتصدى سوف بل نفسه،
عيل محمد خروج يعطل سوف واليته يف سليمان بقاء فإن الغلط، يف يوقعه حتى وإرباكه
من باشا سليمان عزل رضورة مكرًرا فيطلب يعود فإنه ولذلك الوهابيني؛ ضد جيشه يف

الشام.» إيالة
إلبعاد حاجته «أن العايل: الباب إىل أخرى مرة يكتب عيل محمد عاد نوفمرب ٢٥ ويف
لديه ألن النهار؛ رائعة يف الشمس ظهور ظاهًرا أمًرا باتت قد الشام والية من باشا سليمان
وقت باشويته عىل يجرتئ سوف سليمان بأن قطًعا يجزم يجعله ما الوثيقة املعلومات من
محمد يضطر فسوف الشام إيالة من باشا سليمان يبعد لم إذا وأما الحجاز، يف سفره
ال وهو بالرضورة، بحًرا املرتبني العساكر بإرسال فقط ويكتفي مرص، يف البقاء إىل عيل
والوصول بها املكلفني املهمة تحقيق يف هؤالء ينجح أن املنتظر من كان إذا حينئٍذ يدري
يكون أم منهم، الرشيفني الحرمني واستخالص الوهابيني هزيمة أي املنشود؛ الغرض إىل

نصيبهم.» الفشل
إنفاذ عن لحظة آخر يف يعدل قد الباشا بأن خفي تهديد عىل التحذير هذا انطوى وقد

بدونه. ذهبت هي إذا نتيجتها يف مشكوًكا صار قد إنه حيث كلية؛ الحملة
استقالله» ليعرض«مرشوع بالذات، الوقت هذا عيل محمد اختار فقد ذلك، عىل وعالوة
وجاقات لوضع مماثًال وضًعا إعطاءه ويطلب القسطنطينية، عىل محددة واضحة بصورة
فيها تحدث مطولة، برسالة ١٨١٠ نوفمرب ٢٤ يف نجيب محمد كتخداه إىل فبعث الغرب،
إىل السلطان اضطر أن أثرها من كان والتي الروس، يد عىل الدولة جيوش هزائم عن
مزاياه، وذكر استقالله، عرضمرشوع إىل ذلك من استطرد ثم نابليون، من النجدة طلب
يمكن التي الوسيلة وجدت «ولقد فقال: ذاتها، الدولة عىل تحقيقه من تعود التي والفائدة
يعلن أن وهي — أفندي نجيب مخاطبًا — لكم ذكرتها أن يل سبق وقد الدولة خدمة بها
األخرى؛ والوجاقات الجزائر لوجاق الذي الوضع نفس يف حرة، مرص إيالة العايل الباب
يف يكون فسوف العثمانية، واإلمرباطورية اإلنجليز بني حرب حالة قيام حدث إذا فإنه
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وأستطيع اإلنجليز، مع طيبة صالت عىل وأظل الحرب، هذه عن بمنأى البقاء وسعي
فأجعل املرصي الوجاق علم عليها أرفع كبرية، سفن عرش أو خمس عىل الحصول حينئٍذ
القسطنطينية أهل تموين يف ما صعوبات ألقى ولن األبيض، البحر يف تطوف السفن هذه
بكميات شحنها إىل أعمد وسوف املرصية، وبالذخائر الحبوب، أصناف وسائر بالغالل
ومن انقطاع، دون القسطنطينية إىل املحملة السفن بهذه وأبعث املواد، هذه من وفرية
صعوبات أية إيلَّ املسندة الرشيفني الحرمني استخالص مهمة تصادف فلن أخرى ناحية
إذا حتى املهمة، هذه يف نجاحه إىل مطمنئ وهو فوًرا، الباشا بها يقوم فسوف تعطلها،
أُعطي الذي الوضع هذا سحب إىل السلطان جاللة يعمد الرشيفني، الحرمني مهمة انتهت
مقاطعات من عادية كمقاطعة لها، كان الذي األدنى الوضع إىل هذه وتعود مرص، إليالة

الجاللة.» صاحب ملوالنا عبيًدا إال البالد هذه وأهل نحن وما فحسب، الدولة
تشكك من أبداه بما الباشا أن الرسالتني، هاتني يف جاء مما الواضح من كان وهكذا،
رفع منه يبغي رصيح، طلب من اآلن به تقدم وبما بدونه، خرجت إذا الحملة نجاح يف
بإجابته، مرتهن الحجاز إىل جيشه إنفاذ بأن يلوح صار قد الوجاقات مرتبة إىل واليته
الحكم وإعطائه بل فحسب، الشام إيالة من باشا سليمان بعزل الخاص مطلبه إىل ليس

كذلك. مرص يف الوراثي
املعارضون ونشط العايل، الباب دوائر يف الوقع أسوأ الخفي التهديد لهذا كان ولقد
العثماني السلطان بطانة بعض وأذاع ضده، مسممة دعاية ينرشون عيل محمد ملطالب
املماطلة سوى الباشا منها يبغي ال ودعاوى، حجج إال تلك إن عيل، محمد مطالب عن
ولقي بحالها، الدنيا ملك السلطان له بذل ولو الوهابيني، لحرب يخرج لن وأنه والتسويف،
إرجاء مغبة يحذِّرونه وراحوا موالهم، عن االتهامات هذه دفع يف وتعبًا نصبًا الباشا وكالء
يحذِّرونه صاروا كما ينبع، وإىل السويس إىل العام الحملة قائد باشا طوسون ابنه إرسال
أكثر لإلبطاء أو الحملة عن للتخيل ذريعة املماليك بالبكوات باشا سليمان صالت اتخاذ من
وسعهم ما كل يبذلون أخرى ناحية من راحوا فقد ذلك، عن وفضًال إنفاذها، يف وقع مما
عىل تبعث بصورة مسألته وإنهاء كنج، ليوسف السلطاني العفو اللتماس وحيلة جهد من
إنهم ثم فيها، التوسط املأل أمام عاتقه عىل أخذ الذي عيل محمد سمعة وتحفظ الرىض
اآلن جديٍّا أثارها التي للمسألة شاٍف بجواب العايل الباب من يظفروا حتى وكدحوا كدوا
أساس وعىل الغرب، وجاقات نمط عىل الوجاق مرتبة إىل مرص إيالة رفع وهي عيل، محمد
يف عظيم األمل أن هذه مساعيهم أثناء الوكالء لهؤالء تبني ولقد باشويته، يف الوراثة تقرير
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إىل جيشه أنفذ الباشا أن لو الرىض، من كبريًا قدًرا تكفل التي بالدرجة األقل عىل نجاحها،
رسعة. بكل الحجاز

يف القسطنطينية من إليه بالكتابة نجيب ومحمد عارف محمد بادر فقد ذلك، وعىل
وصول «أن له ويؤكدان السويس، إىل باشا طوسون ولده إرسال عىل يستحثانه ديسمرب ٨
لِبْرش مدعاة ويكون العثماني، الديوان دوائر يف كبريًا أثًرا يُحدث اآلستانة إىل الخرب هذا
ويزعمون الباشا، مطالب إجابة يعارضون ممن كثريين هناك ألن وبخاصة عظيمني، وفرح
ملا بأرسها الدنيا الباشا أُعطي لو ألنه الحملة؛ بهذه عيل محمد قيام توقع العبث من أن

املهمة.» هذه يف أحًدا أرسل وملا الحجاز، إىل تحرك
يوضح األهمية، من غاية عىل برسالة نجيب محمد إليه بعث ١٨١٠ ديسمرب ٢٠ ويف
تذمر شدة ويُبلغه الحجاز، إىل جيشه إنفاذ يف تردده عليها ينطوي التي األخطار جسامة له
املسألة، هذه يف الباشا جانب من مماطلة من له يظهر مما املريرة وشكواه العايل الباب
أمره يحزم الباشا جعلت إنها حيث من خطرية، آثار تضمنته ما بفضل الرسالة ولهذه
اعتقد التي اإلجراءات واتخاذ جهة، من إبطاء أي دون الوهابية الحملة إنفاذ عىل نهائيٍّا
واجرتاءه باشا سليمان رشور باشويته لتجنيب محليٍّا اتخاذها هو قدرته يف وكان وجوبها،
ذي ٢٣ بتاريخ الرسالة هذه نص وأما البعيدة، العرب بالد يف جيشه غيبة أثناء عليها

اآلتي: فكان ١٨١٠ ديسمرب و٢٠ ١٢٢٥ القعدة

عيل محمد الدولة صاحب موالي إىل نجيب محمد من
وقد … أمر كما عيل محمد أفندينا وإفادات إرادات جميع تبليغ يف أقرصِّ لم
االجتماع ودام عزلة، يف ملقابلته الدولة عظماء أحد دعاني أن ليلة ذات حدث
نطرح دعنا أفندي، نجيب يا العظيم: هذا فقال متصلة، ساعات أربع بيننا
شيئًا ترتك لم فإنك ووضوح، برصاحة ونتكلم الجلسة، هذه يف جانبًا الرسميات
ولكن مشافهة، وإما كتابة إما مرص، وايل حرضة صالح يف ولغرينا، لنا قلته إال
إليه؟ العلية الدولة أصدرتها إرادة أية لتنفيذ إليه املشار فعل ماذا أسألك إني
صار بأن اكتفى لقد سنوات، ست منذ وزير وهو جميعها، أوامرها أهمل لقد
إىل النقود أكياس من مئات وبضع الحنطة من كيلة ألف ستني بإرسال يعد
تكون أن يمكن وال املايضفقط، العام يف وذلك الشوكة، صاحب السلطان موالنا

للرىضواالطمئنان. مبعثًا سنوات ست خالل يف الخدمة هذه
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ثالث منذ وعد قد كان — يقول العظيم هذا استمر كما — عيل محمد إن ثم
أن طلب ثم الوهابيني) (ضد الجهاد إلعانة نقًدا كيس خمسمائة بإرسال سنوات
أي الذخائر لهذه يظهر لم ولكن بذلك، له فُرصح ذخائر، إرسال بها يستبدل
الحرمني مسألة إحالة عىل سنوات ثالث من أكثر ميض من وبالرغم اآلن، إىل أثر
فيقول املهمة، بهذه القيام من دائًما يتخلص ظل فقد عهدته، إىل الرشيفني
عىل يدل أثًرا نلمس ولم القادمة، السنة يف أذهب سوف أو السنة، هذه سأذهب
والتسويف املماطلة هو شهدناه ما كل كان بل الشأن، هذا يف لديه نية أية وجود

و«ليت». «لعل» وقول فحسب،
إىل يخرج سوف بأنه الكالم وأكد املايض العام يف قطًعا تعهد أنه ومع
أن ودون وبغداد، الشام واليا يفعله ملا انتظار دون شهور ثمانية بعد الحجاز
من وبالرغم العلية، الدولة من املليم يساوي ما حتى أو واحًدا، مليًما يطلب
به تمر (الذي هذا الضيق وقت ويف الكثرية، واإلدارات باملهمات عليه اإلغداق
مثيل، لها يسبق لم التي الصورة بهذه خاطره وتلطيف قدره، إعالء ثم الدولة)،
الهمايونية الخزينة وكيل بإرسال بتفضيله األرشف الهمايوني الطرف جانب من

املماليك. (البكوات) األمراء بحجة وعده ينفذ لم فإنه له،
أنتم أم حقيقة، ذاتخطورة مسألة البكوات، هؤالء مسألة أن تعتقدون فهل
لعهدهم البكوات نقض إن نعم بذلك؟ العلية الدولة تستغفلون أنكم تحسبون
رءوس ثالثة أو رأسني عيل محمد يرسل لم ملاذا ولكن به، ومسلم واقع أمر
بك شاهني خيانة األخصبعد وعىل العثمانية، السلطنة سياسة مقر إىل مقطوعة
مرة الباشا إليه أحرضه وملاذا كثرية؟ بإنعامات عيل محمد عليه أنعم الذي األلفي
األوىل؟ املرة يف معه فعله مما أكثر األخرية املرة يف وفادته أكرم ثم أخرى، بعد
هذا أوليس الباشا؟ فعله ما العقل يقبل أن قليًال األمر يف فكرنا إذا يمكن وهل

األعداء؟ مع التواطؤ من نوع عيل محمد فعله ما أن عىل دليًال
من بالرغم الباشا ولكن عنه، صفًحا اآلن ولنرضب جرى، ما جرى لقد
وهي البكوات، ملحاربة توجهه أثناء يف املرة هذه العايل للباب عريضته يف تعهده
لن وإنه الدولة، ظل يف البكوات مسألة سينهي إنه فيها: قال التي العريضة
يف ديوانه كاتب ترك إنه حتى الحجازية باملسألة يتعلق فيما أيًضا عهده ينقض
املماليك محاربة من عاد إذا حتى الالزمة، االستعدادات إلنجاز (القاهرة)، مرص
القاهرة، الجيشيدخل هذا يجعل أن ودون الحجاز، جهات إىل بجيشه فوًرا خرج
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هذا من شيئًا يكسب لم كأنه وعده، عن نظره الباشا رصف كله، هذا من بالرغم
إىل وتوجهه حركته يعلق راح ثم جميعه، ذلك من بيشء له علم ال وكأنما القبيل،

باشا. سليمان الشام وايل عزل عىل الحجاز
نتحاىشوزيًرا أن أيجوز الشام؟ وايل يرضه بماذا أفندي، نجيب عزيزي فيا
حرضة أرسل لقد كهذه؟ طفيفة أمور بسبب باشا كسليمان جباًرا شجاًعا
املائة عىل تزيد مؤنًا وضيقنا حاجتنا وقت ويف املايض، العام يف باشا سليمان
األلفني عىل تزيد نقود من أرسله ما عدا الحبوب، من كيلة ألف والخمسني
حرص لصيدا، واليًا ب نصِّ أن منذ فإنه ذلك، عىل وعالوة كيس، والخمسمائة
الطلبات من للتخلص والدعاوى األعذار بشتى التذرع عدم عىل الحرص أعظم
الظفر عىل حرص كما الغد، إىل اليوم مصالح تأخري عدم وعىل منه، ُطلبت التي
الحجازية األقطار إىل للتوجه يلزمه ما إلنجاز اآلن يستعد وهو بالرىضالشاهاني،

تعهده. حسب
منه، ُطلب مما يشء إجابة عن دائًما اعتذر عيل محمد الباشا حرضة ولكن
ورضيت (الحجازية)، الخريية املسألة هذه يف تأخره عن اعتذاره الدولة وقبلت
مع وهذا النقود، من كيس والخمسمائة الحنطة، من كيلة ألف الستني بإرساله
العظام الوزراء وأما ذلك، حتى يرسل سوف أنه فيه املشكوك من بأنه العلم
مرات وثالث ومرتني مرة الجهاد، إعانة بتقديم بادروا فقد الكرام، األمراء وسائر
املستمرة حروبهم بسبب الدولة، من للمساعدة حاجتهم رغم كذلك) (وهم …
مبالغ واستدانوا ورسوجهم، فراءهم باعوا قد سنوات، ثالث منذ األعداء، ضد

… للدولة كله بذلك وبعثوا املال، من طائلة
نقًدا، كيس خمسمائة إرسال عيل محمد الباشا حرضة من طلبنا كنا لقد
ذلك نظري يف ينال أن وعىل ورضاعته، املتسول رجاء يف ولكن اآلمر، لغة يف ليس
غري من شيئًا نطلب لم إننا أي يريدها؛ أقاليم أو جهات أية إيرادات من حصة
األهايل، به يتربع املال من مقداًرا طلبنا ثم منوعة، أعذار عىل منه فحصلنا مقابل،
عىل يقرأ لم إنه بل يفعل، لم ولكنه األكياس، هذه من بدًال قدرته، حسب فرد كل

… وصله الذي الفرمان األهايل
إال الباشا، حرضة من املساعدة والتمسنا حاجتنا، أوضحنا ما ونحن
إىل الفرمان هذا أعطينا أننا فلو هذا ومع الصادق، الدولة وزير بأنه العتقادنا
واذهب الفرمان هذا خذ له وقلنا شأنه، ضآلة بلغت مهما مرص، أهل من فرد أي
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أن تستطيع ما العلية، الدولة محسوبي ومن اإلسالم أهل من واجمع مرص، إىل
ابعث ثم مرص، وايل حرضة بذلك يعلم أن غري من النقود، أو الفضة من تجمعه

النقود. من األكياس مئات تصلنا أن ميسوًرا لكان تجمعه، بما إلينا
العلية، للدولة ليس مرص إقليم أن لنفرضجدًال أفندي، نجيب صديقي فيا
وطلبنا مرص، إىل شخصبكتاب إرسال اعتزمنا إذا فهل أخرى، دولة تملكه وإنما
مرصوقتئٍذ ألن كال؛ مهمته؟ يف يفشل أكان الضيق، وقت يف إلعانتنا املال من قدًرا
ما ولكن فيها، للكالم أخرى كثرية أشياء لدينا وهكذا … ملساعدتنا تهب سوف

ذكرها؟ من الفائدة
الحرمني بمسألة اهتم إذا عيل محمد الباشا حرضة فإن ذلك، عن وفضًال
كمن يكون فإنه السلطان موالنا نفس عىل الرسور إلدخال وسعى الرشيفني
مقربًا ويكون مطالبه، جميع نقبل فسوف ذلك، وعىل ذكرته، ما كل للدولة قدَّم
الشاهانية الذات وإنعامات لفتات وموضع الوزراء، سائر من أكثر عنه ومرضيٍّا
بأعينكم ذلك ترون وسوف بيانها، عن اللسان يعجز والتي لها، نهاية ال التي

وقوعها. حني

نجيب محمد أكد وقد الباشا، كتخدا قبو مع العظيم الدولة رجل حديث كان ذلك
إىل جيشه بإنفاذ املبادرة إىل يدعوه والحال الوقت ومقتىض املصلحة، واجب أن الباشا عىل

ينبع. إىل ودخوله باشا طوسون وصول نبأ برسعة القسطنطينية يبلغ حتى الحجاز،
البكوات مسألة يف العايل الباب نظر وجهة بيان عدا الرسالة، هذه يف األهمية ووجه
يمكن ال بعبارات الباشا تهديد تتضمن كانت أنها موضعه، يف عنه نتكلم سوف مما املماليك،
الوهابيني ضد للجهاد املسلمني استنفار ستار تحت — بالتدخل أحد، عىل داللتها تخفى أن
قصارى عيل محمد يبذل التي الباشوية تلك أركان تفويض أي فوًرا؛ باشويته شئون يف —
الباب يشهره الذي الدين سالح أمام دفعه عليه يتعذر مما سنوات، عدة من لدعمها جهده
التايل الشهر وأوائل يونيو أواخر يف فرمانًا ه وجَّ قد العايل الباب وكان وجهه، يف العايل
الجند، ورؤساء والقضاة مرص وقايض باشا، عيل محمد إىل (١٨١٠) العام هذا نفس من
كان السلطان أن الفرمان هذا يف جاء وقد للجهاد، التربعات فيه يطلب إليهم، ومن واألعيان
و«وارنة»، «شوملة» احتلوا الذين الصحيحة الروس أغراض سابق فرمان يف عرَّفهم قد
لم إذا العاصمة أبواب بحرق هددوا قد كانوا وملا القسطنطينية، عىل يزحفون ورشعوا
وبناء األمر، يف للتشاور محمد السلطان جامع يف عامة جمعية انعقدت فقد مطالبهم، تَُجب
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مالية، أزمة يف الدولة إن وحيث املسلمني، كافة وتجنيد الجهاد، السلطان أعلن قرارها عىل
هذا يف منه معاونة العامة، للخزينة الدينية، حميته بقدر التربع، مسلم كل عىل وجب فقد
صورة السلطان منها بعث والتي املوضوع، هذا يف صدرت التي الفتوى بمقتىض الجهاد،
أغنياء جانب من سيما ال مرص، يف التربع يحصل أن السلطان أمر وقد هذا، فرمانه طي
العايل، الباب اآلن شكا كما مرص، يف يُنفذ» ولم يُقرأ، «لم الفرمان هذا ولكن بها، القوم
ضد الفتنة العايل الباب فيحرك ا رسٍّ التربعات لجمع مندوبيه أحد إرسال إىل هذا يعمد وقد

للجهاد. الدعوة ستار تحت عيل محمد
الدولة، معاونة يف جهده قصارى لبذله باشا سليمان عىل الثناء أن هذا، إىل أضف
طرف من التهديد عىل ينطوي كان الدولة، خدمة يف والتفاني واإلقدام، بالبسالة ووصفه
الباب مع باالتفاق هذا يستطيع وقد باشا، سليمان إىل مرص باشوية إسناد بإمكان خفي
يوسف مع فعل كما مرص، من عيل محمد إخراج لتدبري السانحة الفرصة انتهاز العايل،
إىل سبيل وال منه، املغتصبة واليته إىل إرجاعه يف اآلن عيل محمد يسعى الذي باشا، كنج
برغم الذين املماليك، البكوات مع االتحاد وسعه يف كان باشا سليمان ألن الخطر؛ هذا نكران
إليه. واالنضمام الكرجي باشا سليمان إىل للذهاب يسعون يزالون ال كانوا األخرية، هزائمهم
يف األمل، عىل يبعث ما الرسالة هذه تضمنت التهديدات، هذه جانب إىل أنه عىل
الحرمني بمسألة عيل محمد اهتم إذا بأنه لوحت عندما الباشا، ملطالب العايل الباب استجابة
السلطان وافق ينبع، بلغ قد باشا طوسون بأن األنباء القسطنطينية ووصلت الرشيفني،
إىل املرصية الباشوية ورفع كنج، يوسف عن العفو حيث من عيل، محمد يريده ما عىل

عيل. ملحمد الوراثي الحكم إعطاء أي الوجاقات؛ مرتبة
يحزم أن عن — ذكرناها التي االعتبارات هذه لكل — حينئٍذ معًدى هناك يعد فلم
اتخذه الذي القرار لهذا كان ولقد آخر، إبطاء دون الحجاز إىل جيشه إنفاذ عىل أمره الباشا
فكرة الحني هذا من نبتت أنه هي هامة، أخرى نتيجة إليه، الكتاب هذا ورود إثر عيل، محمد
واالطمئنان معهم، االتفاق استحالة لديه تيقن إذا وسيلة، بأية املماليك البكوات عىل اإلجهاز

إليهم.
بني املعلقة املسائل لتصفية حثيثًا، سريًا األمور سارت التالية الثالثة الشهور ويف
جيشه إخراج عىل القسطنطينية يف وكالؤه يستحثه استمر فقد العايل، والباب عيل محمد
ببقاء متمسًكا ظل كان وإن رويًدا، رويًدا مطالبه العايل الباب وأجاب العرب، بالد إىل
إقدام بسبب عندئٍذ، حدته زالت قد كانت سليمان، خطر ولكن الشام، إيالة يف باشا سليمان

القلعة. مذبحة يف املماليك البكوات بأدواته الفتك عىل الباشا
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وما بها، قام التي املساعي يرسد ١٨١١ يناير ٩ يف نجيب محمد إليه كتب فقد
كبار سائر ومع السلطانية، الخاصة رجال مع مناقشاته يف وبراهني حجج من قدمه
يقرصيف لم أنه ويؤكد األخرى، واملسائل الشام مسألة بصدد الباشا، مطالب لتأييد الدولة،
إلنقاذ الجيش خروج إن حيث «ولكن جميعها. املسائل هذه شأن يف الباشا تعليمات تنفيذ
يقولون وراحوا الفرصة هذه عيل محمد خصوم اغتنم فقد تأخر، قد الرشيفني الحرمني
إىل الذهاب يقصد ال باشا عيل محمد نعمتكم ربيب أن كيف موالنا يا رأيتم هل للسلطان:
فحسب، الذاتية مصلحته عىل بالنفع تعود التي بالصورة شئونه تنظيم مراده بل الحرمني،
واستمر الحجاز، إىل الذهاب لعدم ذريعة املماليك مسألة من يتخذ ما وقت يف كان لقد
باشا سليمان (وإبعاد الشام مسألتي من يجد بدأ قد اآلن ولكنه الزمن، من ردًحا ذلك عىل
دمشق) حكومة إىل وإرجاعه عنه، العفو (واستصدار كنج باشا ويوسف واليتها)، عن
هاتان أنهيت ولو حتى الحجاز، إىل الخروج عىل حمله يف يشء يفيد ولن جديدة، ذريعة
الذي املوضوع هذا يف القول تكرار عن نجيب محمد اعتذر وقد صالحه.» يف املسألتان
به بلغت ملا وأمله حزنه شدة هو ذلك، لتسطري اضطره الذي ولكن للباشا، ذكره أن سبق
الباشا مسائل من مسألة كل «أن عيل ملحمد األيمان يحلف وراح القسطنطينية، يف الحال
عىل متوقف كله ذلك ولكن عيل، محمد ينتظره ما كثريًا يفوق بما إنجازها يجري سوف
ينبع.» إىل ووصوله وقت أقرب يف باشا طوسون قيام إنجازها: ييرس الذي القوي الدافع
وبجاه باهلل سيدي يا أستحلفكم فإني «وعليه، بقوله: الرسالة هذه نجيب محمد اختتم وقد
لكم وعندئٍذ الحجاز، إىل الجيش إنفاذ أي هذا؛ مطلوبنا بإنجاز تأذنوا أن الكريم رسوله
حينئٍذ تفعلوا أن فلكم تُجاب، ال هذه مطالبكم أن لكم اتضح وإذا تشاءون، ما تطلبوا أن

تريدونه.» ما
سليمان عزل يريد ما بأنه اتهامه نفسه عن يدفع ناحيته من راح فقد عيل محمد وأما
رفعة من نال الذي بالرجل الباشا سليمان فال نفسانية، ألغراض إال الشام والية عن باشا
الذي بالرجل عيل محمد وال منه، الحسد عىل تبعث التي النبيلة، بالصفات تحىل أو الشأن
مما السنية والتوجهات السامية، واللفتات الجليلة بالنعم السلطان، رعاية تحت يحَظ لم
ثم ومنصبه. مركزه باشا سليمان عىل ينَفس حتى بمثلها، غريه أحد حظي أن يسبق لم
اتصال ذكره: سبق عما يخرج ال وهو عزله، لطلب يدعوه الذي السبب عيل محمد بسط
الفتنة وإثارة له الكيد عىل مصمم بأنه عيل محمد واقتناع املماليك، بالبكوات باشا سليمان

الحجاز. إىل خروجه بمجرد عليه
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يناير ١٦ يف نجيب محمد إىل بها وبعث هذا، دفاعه نها ضمَّ التي رسالته يف وكان
الحملة ومرافقة مرص، مغادرة يستطيع لن أنه أخرى، مرة عيل محمد ذكر أن ،١٨١١
سليمان بعث أن بعد وبخاصة الشام، والية يف باشا سليمان دام ما الحجاز، إىل املوجهة
تأسفوا ال السودان: بالد إىل وأُجلوا ُطردوا الذين القليلني األشقياء من املماليك لبقايا «يقول
إنجاز املطلوب كان «فإن يقول: الباشا أخذ ثم هللا.» شاء إن قريبًا أريحكم سوف فإني
العناية برصف لذهابي، الهمة فلتبذل ينبغي، وكما التام الوجه عىل الحجازية املصلحة
لسفري رضورة ال كان إذا وأما الشام، إيالة عن باشا سليمان إليه املشار رصف إىل
سوف والذين للذهاب املهيئني العسكر يد عىل األمر يتم أن املمكن من كان إذا أدري وال —
أن يجب فال — ذهابي غري من الرشيفني الحرمني إنقاذ يتعذر أم البحر، بطريق أرسلهم
واحد»، ورئيس عامل «ألف األمثال: يف جاء فقد الحملة؛ فشلت إذا تقصري أي إلينا يُعزى
هلل.» حسبة مراًرا أفدت كما الشام، إيالة عن إليه املشار دفع عىل ذهابي يتوقف العلم وعند
والتسويف املماطلة تهمة عن عيل محمد دافع ،١٨١١ يناير ٢٦ يف آخر، كتاب ويف
تزعم — وكالؤه أبلغه كما — العايل الباب لدى جماعة هناك أن وكون إليه، أُسندت التي
يبديه يزال وال قديًما، أبداه ما ذلك آية الرشيفني، الحرمني بمهمة يقوم ال مرص وايل «أن
واألعذار الدعاوى من ذلك غري إىل املماليك، البكوات بمسألة متعلقة بها، يعتل حجج من
شيئًا، يفعل أن دون يميض الوقت ترك إال منها مقصده يكون أن يمكن ال والتي األخرى،
أبحر قد وإنه السويس، من الجند لنقل الالزمة السفن إلعداد بهمة جاٍر العمل إن فقال
منها الضاو) أو (الداو سفن لجلب واليمن وينبع جدة مواني جهات إىل السفن من عدد
النهائية، االستعدادات عىل لإلرشاف السويس إىل بنفسه الذهاب يعتزم وإنه القصري، إىل
إىل بحًرا املرسلني الجند رأس عىل إمهال أي دون باشا طوسون ابنه أنفذ أُكملت إذا حتى
ذكره مما القصد يكن لم أنه عىل دليًال ينهض ما فهناك ذلك، عن وفضًال الحجاز، أرض
أن نفسه غالب الرشيف ذكر فقد واملماطلة، التسويف العايل، الباب عىل به وأشار سابًقا
فحسب، مرصوحدها من الحركة بمجرد تتم ال جسيمة، مأمورية الحرمني إنقاذ مأمورية
مرصوالشام الثالث: الجهات من والزحف الحركة لنجاحها، ويلزم بل يقتيضإلنجازها، بل
بالحملة، القيام عدم عيل غرضمحمد كان فلو وبغداد، دمشق حاكمي مع باتفاق والعراق،
باالعتبار، أجدر املماليك، مسألة غري أخرى، بأعذار لتعلل الفرصة، وتفويت الوقت وإضاعة
فمتى وأغنى، الوزارة منصب يف منه أقدم كليهما والشام، بغداد واليي إن مثًال: يقول كأن
يذكره ما مع تتفق — ذُكرت إذا — الدعوى هذه أن ومع أثرهما، يف هو تحرك تحركا
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للخروج تهيأ بل الطريق، هذا سلوك عن عيل محمد امتنع فقد غالب، الرشيف به ويشري
الشام ناحيتي من لنجدة أو إلعانة انتظار وال مالية، مساعدة أية طلب دون الحجاز إىل
يف منه صادقة رغبة عن بها وتكفل وحده، الجليلة الخدمة بهذه بالقيام وتعهد وبغداد،

تعايل.» هللا لوجه ودولته دينه خدمة
أثمرت قد بها وكالئه جهود كانت اآلستانة، إىل األخري الكتاب هذا وصول قبل ولكنه
اإلعدام حكم إلغاء عىل اآلن جهوده قرص عيل محمد أن ذلك، عىل ساعد مما وكان ثمرتها،
إرجاعه تعذر إذا مناسب آخر منصب يف تعيينه والتماس كنج، يوسف حق يف صدر الذي

الشام. والية إىل
خطوة يوسفكنج إىل الشام إيالة إعادة عىل السابق إرصاره عن عيل محمد نزول وكان
باشا سليمان ببقاء العايل الباب لتمسك القائمة، الصعوبات بعض تذليل حيث من موفقة،
عيل، محمد أن عىل أخرى ناحية من تدل كانت الخطوة هذه ولكن دمشق، حكومة يف
سليمان تجريد أي املماليك؛ من نهائيٍّا التخلص عىل النية بيَّت قد ،١٨١١ يناير شهر منذ
دائًما عيل محمد خيش الذي السالح ذلك من — منه الشام والية نزع تعذر اتضح وقد —

الحجاز. حملة يف منها األكرب القسم أو جيوشه خرجت إذا ظهره يف به يطعنه أن
أحمد — بالقسطنطينية رجاله أحد إليه كتبه فيما الخطوة هذه آثار ظهرت وقد
مترصف بك حسن إىل أمًرا أصدر قد العايل الباب أن يبلغه ،١٨١١ يناير ٢٧ يف — شاكر
يطلبها الباشا كتب والتي للسفن، الالزمة األدوات من ذلك وغري الصواري بإرسال رودس
أحد برتقية الخاص عيل محمد ملتمس بإجابة العايل الباب تفضل كما القسطنطينية، من
باشبلق)، (قبوجي البوابني رئيس برتبة عليه فأنعم — القربيص كاشف حسن — خدامه
ثم اآلستانة، إىل له، عيل محمد مكاتبة عىل ا ردٍّ غالب، الرشيف جواب بوصول ويُعِلمه
هذا وإعطاء باشا، كنج يوسف عىل صدر الذي اإلعدام حكم عن العفو التماس وصول
مبعث تبذلونها الهمة كانت «ولقد فيقول: شاكر أحمد يستطرد ثم مناسبًا. منصبًا األخري
جرائم عن العفو فأصدر العايل الباب تفضل قد ذكره) سبق ما (عدا إنه ثم شامل، رسور
باشا يوسف يظل أن رشيطة عىل بإعدامه صدر قد كان الذي األمر وإلغاء باشا يوسف
نحو املبذولة الشاهانية الذات توجهات بحسن عنه، الوزارة رتبة رفع بعد بمرص مقيًما
هو إليكم، بها ُعهد التي الحجاز مهمة يف واقتداركم نفوذكم صون ألن وبخاصة دولتكم،
يوسف إىل جدة والية بإعطاء العايل الباب وعد فقد ذلك، عن وفضًال العايل.» الباب يريده ما
ونجحت بها، ُكلِّف التي املهمة تأدية من عيل محمد انتهاء بمجرد وزارته إبقاء مع كنج
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إسناد املناسب غري من يرى العايل الباب إن حيث الرشيفني؛ الحرمني إنقاذ يف جيوشه
اآلن. كنج ليوسف منصب

مسألة انتهاء حيث من شاكر، أحمد ذكره ما يؤكد يناير) ٢٨) التايل اليوم ويف
ومساٍع ترتيبات من يلزم ما هذا بعد سيجري «وأنه كنج، باشا يوسف عن العفو استصدار
التي املسائل من ذلك وبغري الدولة، ِقبل من له إعطاءه الباشا يلتمس الذي باملنصب خاصة
عن العفو لنيل املسعى أن هذه أفندي نجيب رسالة من ويُؤخذ إنهاءها»، الباشا يلتمس
لم إنه وقال يطلبها، أفندي نجيب بعث قرش، ألف وعرشين خمسة تكلف قد كنج يوسف
وكان النتيجة، هذه إىل انتهى الذي املسعى أثناء يف بطلبها عيل محمد خاطر إزعاج يشأ
يرد إن ما أنه العظيم العيل باهلل ويقسم يؤكد نجيب محمد راح أن كذلك، الرسالة هذه يف
يتم حتى وقت، أقرب يف ينبع ميناء إىل ودخوله باشا طوسون بقيام الخرب القسطنطينية
محمد يرجوه ما كل عىل كثريًا تفوق وبصورة فوًرا، عيل محمد مواله يطلبه ما كل إنجاز

ينبع. إىل باشا طوسون إرسال رسعة يف لذلك عليه ويلحف عيل.
إىل مرص إيالة برفع وعد أن يلبث لم العايل الباب أن كله، ذلك من األهم أن عىل
يستحثه ،١٨١١ يناير ٢٨ يف نجيب محمد فكتب الغرب، وجاقات غرار عىل الوجاق، مرتبة
أنفذ إذا أنه أبًدا فيها يحنث ال يمينًا «ويحلف الحجاز، إىل جيشه إرسال عىل أخرى مرة
من إنقاذهما أي الرشيفني؛ الحرمني خدمة يف التوفيق والزمه الحجاز، إىل جيشه الباشا
أو التماس إىل حاجة دون جميعها تُجاب سوف العايل الباب من طلباته إن فوهللا الوهابيني،
بالحظوظ قدره وإعالء شأنه رفع أجل من يحدث سوف بما العليم هو وحده وهللا توسط،
محمد أوالد يف مرصمنحرصة إيالة جعل تتضمن التي األخرى امللكية والعنايات الهمايونية
فقال: نجيب محمد استطرد ثم له.» الرفيعة الخان رتبة توجيه مع الطاهرة، وساللته عيل
هذه أن العظيم باهلل وأقسم ذلك»، حصول يف شك أي عيل محمد يساور أن يجب «وال
الهمة ببذل تفضلوا موالي، يا القول «وخالصة قائًال: رسالته واختتم بها، موعود املسألة
تطلبونه ما كل تجدوا تشاءون، ما اطلبوا ثم بالبشائر، وأفرحونا املسألة، هذه إنهاء نحو

منها.» يشء تنفيذ امتنع إذا تشاءونه ما بي تفعلوا أن ولكم ذ، تنفَّ قد
وصل فقد باشا، وسليمان كنج يوسف قضية يف الخطاب، فصل الوعد هذا وكان
عن املنفصل باشا يوسف عن بالعفو يبرشان ،١٨١١ مارس ١٨ يف القاهرة ططريان
إىل عيل محمد وبعث وشفاعته، مرص باشة ترجي فيه ُقِبل قد أنه القاهرة يف وذاع الشام،
كنج، باشا يوسف حرضة عن الصادر العفو عىل شكر بقائمة مارس ٢٠ يف العايل الباب

جدة. والية بمنصب عليه بالتفضل الهمايوني الوعد وعىل عنه، اإلعدام عقوبة ورفع
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الشام، والية إىل كنج يوسف إرجاع يف التالية الشهور يف يلح عيل، محمد ظل حقيقة
عيل محمد معاونة يف يفيد دمشق يف األول وجود أن بدعوى عنها، باشا سليمان وعزل
الباشا استطاعة عن فضًال الحرب، عتاد من ذلك وغري الخيام من بحاجته بسهولة وإمداده
عىل الشام من بهم ليزحف معيناتهم مع الفرسان من آالف عدة قيادة إليه يسند أن
الحجاز مصلحة إنجاز يكفل مما مرص، من الزحف فيه يجري الذي الوقت يف الحجاز،
بكل استعداداته إلتمام الباشا وانرصف موقفه، عىل ا مرصٍّ ظل العايل الباب ولكن رسيًعا.
،١٨١١ سبتمرب ٣ منذ بالسفن السويس من الحملة ومهمات الجند إرسال يف ورشع همة،
الحجاز إىل قاصًدا أكتوبر ٦ يف فرسانه مع الحاج بركة باشا طوسون وغادر ينبع، قاصدة

الرب. بطريق
جالء وقت من بدأ الذي عيل، محمد سياسة من األول الوجه انتهى قد يكون وبذلك
الحجاز إىل الوهابية الحملة خروج عند وانتهى ،١٨٠٧ سبتمرب يف اإلسكندرية عن اإلنجليز
محصوًرا األربع، السنوات هذه طوال السيايس الباشا نشاط كان ولقد ،١٨١١ سبتمرب يف
الوراثية، بالباشوية الظفر لدعمها الوسائل أهم ومن الوالية. أركان دعم واحد، يشء يف
عالقاته تكييف عىل أثَّر الذي العامل هو وقتئٍذ، إليه سعى الذي األوحد الغرض هذا فكان
الباشا صادفت ولقد شهدناها، التي بالصورة العايل، والباب وفرنسا إنجلرتة من كل مع
وفرنسا إنجلرتة من كل رفض مبعثها استقالله، مرشوع تحقيق دون حالت كثرية عقبات
التي العايل والباب مرص باشوية بني تربط التي التبعية صالت طبيعة عىل يطرأ تغيري ألي

عليها. الرشعية السيادة صاحب وهو أمالكه، من هي
العايل، الباب اسرتضاء عىل منهم حرًصا الباشا مساعي تأييد اإلنجليز رفض وقد
خصومهم وبني بينهم الدائر الرصاع يف — األقل عىل — الحيدة موقف لوقوفه وضمانًا
السائد االعتقاد كان وقت يف الدولة، داخل يف جديدة مشكالت لخلق تجنبًا ثم الفرنسيني،
عجلت بدرجة اإلعياء منها نال إذا ويُخىش واالنهيار، السقوط وشك وعىل مرتنحة أنها
عىل يرتتب أن عليها، لإلغارة أمالكها يف الطامعة للدول املجال وأفسحت فعًال، بسقوطها
من األمرين كال عىل يرتتب ما مع فرنسا، قوة ازدياد وإما روسيا، قوة ازدياد إما ذلك:
املناوئة األمم وسائر اإلنجليز متاعب زيادة ثم عموًما، أوروبا يف السيايس التوازن زعزعة

أوروبا. يف وقتئٍذ املنبسطة وسيطرته نابليون لسلطان
حول دار الذي برسه نابليون عاهلهم تمسك رفضهم، مبعث كان فقد الفرنسيون وأما
بإدخال أقامها، التي الغرب إمرباطورية تكميل محاولة هو السنوات، هذه يف واحد أمر
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الباشوية تقوية إذًا، السياسة هذه نطاق يف يدخل فلم سلطانه، تحت الرشق إمرباطورية
الرشق جيش جالء منذ إليها ببرصه يرنو نابليون فتئ ما التي املقاطعة وهي املرصية،
انشغاله سوى وامتالكها لغزوها جيشجديد إنفاذ عن يرصفه لم والتي ١٨٠١ عام يف عنها
الرشقية، مرشوعاته كل بانهيار ،١٨١٢ عام يف روسيا حملة أذنت حتى أوروبا، يف بحروبه

وحقيقة. فعًال
تعرضباشويته عدم حيث من أوروبا، يف اإلمرباطور انشغال من عيل محمد أفاد ولقد
بصورة الداخلية شئونه تدبري فاستطاع اإلسكندرية، من اإلنجليز خروج بعد جديد، لغزو
انشغال من كذلك أفاد إنه ثم واليته، أركان دعم إىل األربع السنوات هذه انقضاء عند أفضت
والصداقة املودة عالقات إنشاء استطاع إنه حيث من اإلمرباطور، ضد حروبهم يف اإلنجليز
إىل لحاجتهم وبينه؛ بينهم تسود أن هؤالء أراد التي العالقات وهي عليها، واإلبقاء معهم
وريضالباشا الفرنيس، للنفوذ خضوعه عدم عىل أخرى جهة من وليطمئنوا جهة؛ من غالله
عالقاته فتظل اإلنجليز، مع يريدها كان التي باملحالفة فحسب واملودة الصداقة يستبدل أن
يف سلطانه توطيد عىل يعاونه ينضب، ال املال من معني منها له يكون كي معهم؛ التجارية

باشويته.
باشويته بإعالن يظفر لم أنه صحيح تركيا، مع عالقاته يف توفيًقا أكثر الباشا وكان
مرص، يف الوراثي الحكم بإعطائه جازم بوعد ظفر ولكنه الغرب، وجاقات نمط من وجاًقا
وكان الوهابيني، أيدي من الرشيفني الحرمني إنقاذ يف ونجح الحجاز، إىل جيشه أنفذ هو إذا
الوهابيني هزيمة عىل قدرته يف بتاتًا الشك يساوره كان ألنه عيل؛ محمد ارتضاه فوًزا هذا
صوب االتجاه عىل عوَّل قد كان وألنه العايل؛ الباب إليه بها عهد التي املهمة هذه يف والنجاح

مهمته. يف ينجح أن يعنيه وكان قطًعا، الرشق
عىل مطالبه عرض عيل محمد يستطيع كان ما أنه هي هامة، مالحظة هناك أن عىل
العنيفة حملته يف أو كنج، يوسف حق يف شفاعته يف ظهرت التي باللهجة العايل، الباب
مركزه بضعف شعر أنه لو الشام، إيالة من عزله وطلب باشا، سليمان عىل أثارها التي
الحرب، بذخائر يمده أن سؤاله ذلك يف بما — العايل الباب من مطالبه إن بل واليته، يف
يحدث كان ما بقدر وتقوى تزيد كانت — الحرب عتاد من ذلك وغري لسفنه، والصواري
الجيش، تطويع يف ونجح الداخلية، الفتن أنهى قد فهو باشويته، يف حكمه أركان دعم من
ونفى الحكم، شئون عن وأبعدهم املشايخ نفوذ عىل وقىض املتمردين، رؤسائه وإقصاء
معالجة يف كذلك نجح أنه ما وقت يف وبدا مكرم، عمر ضده، السافرة املعارضة متزعم

140



عيل محمد سياسة

نجاح كل وكان القلعة، مذبحة يف نهائيٍّا عليهم القضاء قبل وذلك املماليك، البكوات مسألة
مع عالقاته يف يده تقوية ومن بنفسه، اعتداده من يزيد الداخيل، امليدان هذا يف يحرزه
األربع، السنوات هذه يف الداخلية محمد سياسة ارتبطت فقد ولذلك العثماني؛ الديوان

واضحة. بصورة لألخرى متممة منها كل وكانت الخارجية، بسياسته وثيًقا ارتباًطا
باشويته سلطان ويبسط الداخلية، حكومته أركان يوطد أن للباشا تسنى كيف وأما

التالية. الفصول يف نوضحه سوف ما فذلك الباشوية، هذه أرجاء يشمل حتى
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بالسلطة االنفراد

تمهيد

مايو يف بواليته نُودي أن منذ الحكم اعرتضت التي الصعوبات تذليل عيل محمد استطاع
سالٍم يف فتخطى ،١٨٠٧ سبتمرب يف اإلسكندرية عن اإلنجليز جالء وقت إىل ،١٨٠٥
النشاط ذلك يبدأ أن االنتصار هذا بعد له وتسنى بباشويته، تودي كادت التي العاصفَة
الباشوية لتأمني الوراثي بالحكم الظفر استهدف والذي وصفه، سبق الذي السيايس
صار بأنه السيايس النشاط هذا تميز ولقد الوالية، أركان ودعم الحكم، استقرار ولضمان
امليدان يف نجاح من يحرزه عيل محمد كان ملا تبًعا رسعته تتزايد اطراد، يف ويقوى يشتد
أنه ذلك، يف والعلة ذاتها، باشويته يف لسلطانه املناوئة العنارص عىل بالتغلب الداخيل،
انسحاب عند عيل محمد مقدور يف يكن لم بسالم، السابقة األزمات اجتياز من بالرغم
أسباب وأن يقينًا، له صار قد الحكم أن إىل االطمئنان اإلسكندرية، من فريزر» «حملة
مرشوع تحقيق يف قدًما امليض يستطيع بحيث وحده، هو يده يف اجتمعت قد السلطة

شاغل. يشغله أن دون استقالله
ثالث: جماعاٌت بواليته، املناداة منذ معه الداخلية السلطة تتنازع استمرت فقد
يف حكومته إىل له كتاب يف «دروفتي» بشأنهم قال الذين الجند واملماليك، واملشايخ، الجند،
التحرر عن عاجز فهو والسيادة، بالسلطان عيل محمد تظاهر وإن «إنه :١٨٠٨ أبريل ٨
الطاعة عصا وشق بالثورة القيام أهبة عىل جنده الذي الجيش ذلك جيشه، عىل االعتماد من
زعامة من لهم كان ما عىل استندوا الذين واملشايخ وعالئفهم.» مرتباتهم تأخرت إذا دائًما
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تُجرِّد فعلية، املشاركة إىل ليتطلعوا املاضية، األزمات إنهاء يف يسهمون جعلتهم األهلني، بني
لضمان ممارستها عن له غنى ال التي السلطة من مبتغاهم، حققوا أنهم لو عيل محمد
ونزعاتهم اختالفاتهم من بالرغم يجمعهم، ظل الذين واملماليك الوالية. يف الحكم استقرار
القاهرة. يف والسلطان الحكم واسرتجاع الوالية من عيل محمد إقصاء هو واحد، غرض

التي السنوات يف شديدة، املال إىل عيل محمد حاجة استمرت فقد ذلك، عىل وزيادة
استعان الذي املال تدبري استطاع قد كان وإن فهو اإلسكندرية، من اإلنجليز خروج تلت
العمال وانرصاف التجارة، لكساد البالد موارد وتعطل السابقة، األزمات اجتياز عىل به
بإيراداته الصعيد وبقاء أهلها، من القرى من كثري وإقفار األرض، فالحة عن الزراعيني
األرض مساحة أساس عىل مايل، تنظيم أي إجراء عليه تعذَّر املماليك، للبكوات ملًكا الوفرية
الرضائب هذه تحصيل أوقات وتعيني عليها، املفروضة الرضائب فئات وتحديد املنزرعة،
ظلت ولقد املتحصلة، اإليرادات نطاق يف اإلنفاق أبواب تحديد ثم منظمة، رتيبة بصورة
هناك يكن ولم السابقة، الفرتة يف عليه كانت كما التالية األربع السنوات يف اإلنفاق أبواب
املال عىل الحصول يف عليها اعتمد التي األساليب نفس إىل اآلن الباشا يلجأ أن عن نُدحة

ذلك. قبل
جسيمة، كانت نفقاته ولكن الغالل، تجارة من وفريًا ربًحا جنى عيل محمد أن صحيح
واالستعدادات الصعيد، يف املماليك البكوات ملطاردة بها بعث التي التجريدات بسبب
املواقع من وكثري الشمالية، الثغور من وغريها اإلسكندرية وتحصني املستمرة، العسكرية
كما — الخوف فيه ساد وقت يف القاهرة، عن الدفاع وسائل تقوية سيما ال الداخلية،
عندما لإلنفاق آخر باب جد أن يلبث لم ثم أجنبي، غزو البالد عىل يأتي أن من — شهدنا
جديٍّا يتجهز الباشا ورشع عيل، محمد إىل الرشيفني الحرمني بمهمة العايل الباب عهد

الخريية. املصلحة بهذه االضطالع عىل عزمه صح أن منذ الحجاز إىل جيشه إلنفاذ
تكن لم طرائق إىل عيل محمد ولجوء املال، إىل املزمنة الحاجة هذه كانت ولقد
املشايخ وبني بينه األمور لتأزم املباَرش السبَب يريده، الذي املال لتدبري قبل من معروفة
مكرم عمر السيد وإبعاد العامة، الحياة من هؤالء إقصاء ثم معهم، االصطدام ووقوع
وهددت املادية، األشياخ هؤالء مصالح آذت الجديدة الطرائق هذه ألن القاهرة؛ من ونفيه
عىل الزمن من طويًال ردًحا بها نعموا التي واملرتفة املادية الحياة أسباب من باالنتقاص

واملكدودين. الكادحني املواطنني وسائر الفالحني حساب
وإقصاء الجند، تطويع حيث من عيل، محمد عليها سار التي الخطة هذه عنوان وأما
االنفراد فهو ملصالحتهم، الوسائل كل استنفد أن بعد املماليك عىل والقضاء املشايخ
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عن أسبابها بكل االستئثار إىل مدفوًعا كان الباشا أن بالسلطة، االنفراد يعني وال بالسلطة،
اإلقطاعات بعض ويستحل الشورى، عىل الطغيان يؤثر بطبعه جعلته استبدادية، نزعة
الجند رؤساء إبعاد إىل ويعمد ورعايته، كنفه وتحت هدوء يف العيش من تمكنهم التي

البالد. يف والسلطان الحكم مشاركته يبغون منافسني من ليتخلص البارزين
معًدى وال الحكم، استقرار عليها يقوم التي الدعامة كان بالسلطة، االنفراد إن بل
الفوىض رشور من البالد وإنقاذ واليته، أركان دعم عيل محمد شاء إذا الحكم استقرار عن
الفتية األمم مصاف إىل بأهلها يرقى الداخيل، واإلنعاش اإلصالح من عهد وبدء املاضية،
يف الحكم صاحب لسلطان الجيش رضخ إذا إال الوالية أركان دعم يتسنى وال الحديثة،
توخاها، التي األغراض تحقيق له يكفل بما الحكم شئون إدارة الحاكم واستطاع الوالية،
فرتة أثناء الحوادث أثبتت ولقد باشويته، يف ركن كل يشمل حتى سلطانه بسط عىل وقدر
أن الدراسة، هذه تتناولها التي السنوات يف تثبت سوف كما املاضية، واالختبار التجربة
والقواد الضباط لتحريضبعضكبار أم الجند، مرتبات تأخر بسبب سواء املتمرد، الجيش
املرتزقة، من وكلهم أنفسهم، الجند ألن أم والعصيان، الثورة عىل الجند لهؤالء املغامرين
عامل املتمرد الجيش هذا أن الحوادث أثبتت طبائعهم؛ يف مغروًزا والنهب السلب حب كان
كذلك، أثبتت الحوادث هذه إن ثم ذاتها، الباشوية عىل خطر ومصدر وقلقلة، اضطراب
ا هامٍّ دوًرا الشعبية للزعامة واملتصدرون األشياخ ليلعب تهيأت قد الفرصة كانت وإن أنه
تفهم عن العجز كل العجز هؤالء أظهر فقد السابقة، السياسية الفوىض مرسح عىل
وتكالبهم جهة، من وانقسامهم بتحاسدهم الدليل وأقاموا ينشدونها، التي الزعامة كنه
لدقائق فهمهم عدم ثم عداها، ما كل عىل والذاتية املادية ملصالحهم وإيثارهم الدنيا عىل
من بعيدة أو قريبة مقاصد من الباشا أعمال وراء ما استشفاف عن وقصورهم السياسة،
عن الحكومة يف اشرتاكهم وأن ينشدونها، التي للزعامة يصلحون ال أنهم عىل أخرى، جهة
البكوات وأما الباشا. ملرشوعات ومعطل لدوالبها، معرقل واملشورة النصح إبداء طريق
هذا دفع إىل سبيل وال ذاتها، الباشوية عروش بتقويض يهدد خطًرا ظلوا فقد املماليك،
نُدحة ال أن الوقائع وأثبتت بأرسها، الوالية أرجاء يف الباشوية سلطان بتقرير إال الخطر

الغاية. هذه لبلوغ املماليك البكوات شأفة استئصال عن
بمثابة بالسلطة االنفراد أضحى املعنى هذا ويف بالسلطة، االنفراد معنى كان إذًا ذلك
استهدف والذي لتحقيقه، عيل محمد جهود كل توفرت الذي الربنامج يف الزاوية حجر
سعى وبينما أرسته، يف الوراثي الحكم أساس عىل الغرب وجاقات مرتبة إىل مرص رفع
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بالوسائل مقصده لبلوغ وفرنسا إنجلرتة مع أم العايل الباب مع عالقاته يف سواء عيل محمد
حتى ثابتة، دعائم عىل وتشييده الحكم، استقرار أجل من يعمل صار فقد الدبلوماسية،
سياسية، مساٍع من يبذل فيما وجودها بثبوت تؤازره قوة املستقرة الوالية من يخلق
وكما وثيًقا. ارتباًطا ببعض بعضهما والداخيل الخارجي برنامجه ا شقَّ لذلك فارتبط
إيالة برفع العايل الباب من قاطع بوعد ظفره حيث من بالنجاح، الخارجية جهوده تكللت
الوهابيني، عىل واالنتصار الحجاز إىل جيشه إنفاذه عند الوراثية الباشوية مرتبة إىل مرص
استقرار عن الداخلية جهوده أسفرت فقد هؤالء، أيدي من الرشيفني الحرمني واستخالص
وإقصاء وعصيانهم، فتنتهم وإخماد الجند، تطويعه بفضل الوالية أركان ودعم الحكم

املماليك. البكوات عىل والقضاء الدولة وسياسة الحكم شئون عن املشايخ

الجند تطويع (1)

اإلسكندرية، عن اإلنجليز جالء عقب عيل محمد صادفت التي املشكالت أوىل كانت ولقد
— كذلك نفسه هو حياته وعىل بل فحسب، باشويته عىل ال — كبري خطر مبعث وكانت
والباشا هذه العصيان حركة بدأت كيف شهدنا وقد سلطانه، عىل وتمردهم الجند عصيان
نذير الحادث هذا يكون أن املتطريين املعارصين من كثري وخيش اإلسكندرية، يف يزال ال
محمد منها نزل التي السفينة انقالب بسبب تشاؤمهم وقوى الباشا، حكومة عىل شؤم
الباشا رجوع حال سابًقا) السعادة دار (وكيل آغا وسليمان طاهر باشا وحسن عيل
كبا حيث القاهرة؛ عيل محمد دخول عند حدث ما ثم زفتية، عند وذلك اإلسكندرية، من
كتابه يف «دروفتي» ذكره آخر حادث عن فضًال شديدة، رضوض وأصابته حصانه به
فيها ينام التي الباشا غرف عىل اللصوص سطو هو أكتوبر، ١٠ يف «سباستياني» إىل

نفسه. هو عليه كان ومما بجواره، ثمينة أشياء ورسقتهم
الجند؛ تمرد من وبخاصة الحوادث، هذه من يتشاءموا أن املتطريين لهؤالء وحق
عيل محمد عليها اعتمد التي القوة وهو بالربيطانيني، الهزيمة أنزل الذي هو الجيش ألن
وتعاون ضباطه كبار والء من وثوقه بفضل كان ثم املماليك، البكوات مطاردة يف دائًما
الوالية، من خورشيد أحمد وإقصاء القاهرة، من البكوات حكومة طرد أمكن أن معه هؤالء
أن عىل عالوة بباشويته، املناداة بعد والسلطان الحكم منصب يف نفسه عيل محمد وتأييد
العايل الباب أوامر نبذ عىل يقدر جعله سالونيك، إىل النقل أزمة أثناء يف له الجيش مؤازرة
أنه ويعلن القاهرة، يف الحكم اسرتداد أجل من خصوًصا األلفي مسعى وإبطال ظهريٍّا
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الجيش انتقض فإذا إرغاًما. ذلك عىل أُرغم وإذا السيف، بحد إال باشويته عن يتخىل لن
الفرصة هذه انتهاز عىل كلمتهم وجمعوا وأحقادهم، خالفاتهم البكوات وتناىس اآلن، عليه
العايل، الباب يفعله قد بما ناهيك باشويته، هدم الستطاعوا غريهم، ملهاجمة السانحة
التي الغاية الوالية، عىل سلطانه لبسط اآلخر، هو الفرصة انتهاز عن يتوانى لن الذي وهو

دائًما. إليها يسعى
مواليًا الجيش بقاء لضمان الجند، تطويع واجبه من كان الباشا أن األمر، وحقيقة
بعد املرتقب، األجنبي الغزو عن يذيع ظل ما أهمها ذكرناها، التي غري عدة، ألسباب له،
وقع، إذا الغزو هذا لدفع قوي جيش إىل الباشا وحاجة اإلسكندرية، عن اإلنجليز جالء
الداخيل، األمن استتباب لضمان يكفي الذي العدد إىل الجيش إنقاص أراد قد كان أنه فمع
ال الذي العدد واستخدام املماليك، البكوات سيما ال لحكمه، املناوئة العنارص عىل والقضاء
منذ اضطر فقد مليزانيته، إرهاًقا بقاؤه يسبب وال وعالئفه مرتباته دفع عن الباشا يعجز
لرتحيل اتخذها قد كان التي اإلجراءات إلغاء إىل التايل، العام وأوائل ١٨٠٧ عام أواخر
حملة خروج قرب عن الشائعات تطايرت أن منذ وذلك الشام، إىل جنده من كبرية أعداد
اإلنجليز الوكالء وسائر «برتوتيش» راح أن ومنذ البالد، هذه لغزو الفرنسية املواني من
الذين من اآلن، الباشا إبعادهم أراد الذين الجند هؤالء وكان وصولها، قرب يؤكدون
نحو عىل ١٨٠٧ أكتوبر يف القاهرة يف وقعت التي الخطرية العصيان حركة يف اشرتكوا
وعمد التالية، الشهور يف مستمرة بصورة تتجدد الشائعات هذه ظلت وقد سنذكره، ما
عىل مكان، كل يف األهلني عىل واالعتداء واإلسكندرية، القاهرة يف اإلفرنج إزعاج إىل الجند
عنها، للدفاع والشواطئ الثغور إىل للخروج التهيؤ إليهم يُطلب مرة كل يف عادتهم مألوف
البكوات ملطاردة تجريدة يف الذهاب أو ذاتها، القاهرة عىل املغريين غارات لصد التأهب أو

املماليك.
وقد الحجاز، إىل جيشه إنفاذ الباشا شاء إذا الجند، تطويع من مناص ال كان إنه ثم
الباب إليه طلب أن منذ باشا طاهر محمد برئاسة الجند حشد يف جمة صعوبات لقي
بني الفتنة محركي عىل عيل محمد قىض أن بعد إال الجيش أمر يستقم فلم النجدة، العايل
يف واملوثوق وعشريته أهله من جيشه عىل قواًدا بهم واستبدل البالد، من وأخرجهم الجند،

له. ووالئهم إخالصهم
بحكومات أطاحت التي االنقالبات كل يف الجيش ساهم فقد ذلك، عن وفضًال
خرسو، محمد طرد يف ساهموا فاألرنئود البالد، من الفرنسيني خروج منذ الباشوات
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هذا طردوا الذين هم واألرنئود باشا، أحمد مكانه بوا ونصَّ باشا طاهر قتلوا واإلنكشارية
بعد القاهرة، يف البكوات حكومة عروش تقويض يف عيل محمد عليهم اعتمد ثم األخري،
باشا خرسو والية عىل الجيش قىض ثم الجزائريل، باشا عيل قتل يف املماليك مع ضلعوا أن
خورشيد، أحمد توىل أن عليه عيل محمد اعتماد بفضل وكان بالكناية، املعروفة الثانية
هذه يف الجيش اشرتاك وكان ذلك، بعد األخري هذا عزل يف والدالة األرنئود اشرتك ثم
أول عن العصيان إىل وجنوحه صفوفه، يف الفوىض زيادة أسباب من الكثرية االنقالبات
قرص يف الينكرجية) (أو اإلنكشارية به قام الذي االنقالب أحدثه ما هذا، إىل أضف بادرة،
وانتهى سليم، السلطان مقتل عن أسفر الذي االنقالب وهو ذاتها، والسلطنة الخالفة
االنقالب هذا قوَّى فقد عرفناها، التي الظروف يف للدولة سلطانًا الثاني بمحمود باملناداة
صفوف يف والعصيان التمرد روح فتزايدت بأنفسهم، ضباطهم وكبار الجند اعتداد من

الجيش.
منوعة، أجناس من خليًطا كانوا هؤالء أن الجند، بني الفوىض انتشار عىل وساعد
جماعة عدا واليوناني، والنوبي، واملغربي، والشامي، والكردي، واألرنئودي، الرتكي فمنهم
ولقد املماليك، البكوات إىل كذلك فريق منهم انضم الذين والليفانتيني الفرنسيني من
والعلوفات املرتبات سوى األعىل وقائدهم بقوادهم يربطهم ال املرتزقة، من جميًعا كانوا
ظل يف بها األمور استقامت أمرها، يعنيهم حتى بالبالد تربطهم صلة وال ينالونها، التي
حصولهم ضمنوا طاملا االنقالبات، وكثرت الفوىض، بها سادت أم موطدة، مستقرة حكومة
إال بهم يمتزجوا ولم املرصيني، عن غرباء وكانوا الحكم، إليه يئول ممن مرتباتهم عىل
ندر ما وهذا عليهم، األهلني ثورة من الخوف إما مبعثها كان معينة، شاذة حاالت يف
نسائهم وسبي ودورهم، متاعهم ولنهب وأرزاقهم؛ األهلني أموال يف الطمع وإما حدوثه،
مكان كل يف املرتزقة هؤالء انبث ولطاملا بها، املعمول القاعدة كانت وتلك وأوالدهم،
ويُنِزلون والرضع، الحرث يُهِلكون القرى يف انترشوا ولطاملا ويسلبون، ينهبون بالقاهرة
عودتهم أو التجريدات، من تجريدة أية يف خروجهم من فاتخذوا بالفالحني، الكوارث
عىل لالعتداء ذريعة القتال، ميدان إىل والذهاب القاهرة، ملغادرة تهيؤهم مجرد أو منها،
وسائر باألوروبيني ألحقوا أنهم كما منهم، طريقهم يعرتض من وقتل وإيذائهم األهلني
أذاهم من هؤالء يسلم ولم اإلهانات، مختلف واإلسكندرية، بالقاهرة خصوًصا األجانب
يف إفراط، يف للميض مواتية فرًصا حكومية انقالبات من حدث فيما الجند ووجد ورشهم،

السواء. عىل وأجانب مرصيني من البالد سكان عىل واالعتداء والنهب، السلب أعمال
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ال أو جنودهم، عن للمال وحبٍّا جشًعا يقلون الجيش هذا ورؤساء الضباط يكن ولم
هم تربطهم فلم وأموالهم، وأرزاقهم ومتاعهم دورهم وسلبهم األهلني نهب يف يطمعون
أمر شيئًا يعِنهم ولم الجند، كسائر مرتزقة إليها وفدوا التي بالبالد صلة أية اآلخرين
مع يشرتكون فهم الوالية، منصب لشاغل والء بأي يشعروا ولم عنهم، الغرباء وهم أهلها
وأوامره العايل الباب سلطان وينبذون تحدث، التي االنقالبات كل يف الجيش صفوف سائر
وينالونها جسيمة، هذه وكانت ومخصصاتهم، مرتباتهم عىل هم استولوا طاملا بسهولة،
الجند من لعدد مرتبات عىل بفضله هؤالء من كبري كل حصل ذكره، سبق نظام وفق
احتفظوا ما كثريًا هؤالء إن بل قيادته، تحت فعًال املوجود العدد أمثال ثالثة عىل يربو
أسباب من كان مما لجنودهم، منها اليسري النزر إال يدفعوا ولم ألنفسهم املرتبات بهذه
خدمتهم، أثناء يف الرسيع بالثراء إال الكبار هؤالء أكثرية تهتم ولم وعصيانهم، هؤالء ثورة
البالد مغادرة يزمعون صاروا هؤالء من عديدين أن كيف شاهدنا ولقد مرتزقة، كل شأن
الجند حاَل بينما غنيٍّا، بالده إىل العودة بعضهم استطاع وكيف جمعوها، التي بالثروات
األمر، مبدأ من عيل محمد وفطن املتأخرة، مرتباتهم لهم يدفعوا حتى اآلخرين سفر دون
وجذب له، الجند والء ضمان رضورة إىل الوالية، إىل الوصول عىل عزمه صح أن ومنذ
أن بعد ديدنه صار كما أوقاتها، يف وعالئفهم مرتباتهم دفع عىل بالحرص إليه، رؤسائهم
األكرب الشاغل وكان تأخري، دون كذلك املرتبات هذه دفع عىل السهر الحكم، ة أَِزمَّ تسلم
املرتبات هذه لدفع الوسائل بكل املال تدبري به، مرت التي واالختبار التجربة سنوات يف له

منه.
مؤازرة عىل يُقبلون جعلتهم التي هي وحدها الذاتية املصلحة أن ذلك، عىل زد
صادرها التي األرض وأقطعهم والعطايا، النعم عليهم الباشا أغدق عندما عيل، محمد
لم بعيش مرص يف ينعمون أنهم الضباط كبار ووجد خصوًصا، املماليك البكوات من
ذلك، ومع البالد، هذه غادروا أو أوطانهم يف بقوا أنهم لو به التمتع لهم ليتسنى يكن
طاهر باشا حسن ومنافسة بلغه، الذي املركز الباشا عىل ينَفسون منهم جماعة ظل فقد
عيل محمد استطاع وقد مشهورة، معروفة له وأرضابهما األرنئودي بك وعمر األرنئودي،
تخطى إذا حتى لهم، مداراته يف حنكة من أظهره ما بفضل املنافسة، هذه جماح كبح
تخىل رويًدا، رويًدا باشويته أركان وتدعمت بواليته، تطيح كادت التي العواصف بسالم
اجتياز عىل منهم جماعة وعاونه بل لسلطانه، األمر آخر يف ورضخوا أطماعهم، عن هؤالء
األرنئودي بك كياسني عليه، الحاقدين هؤالء من فريًقا أن ولو واجهته، التي األزمات
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شقَّ أن يلبث لم نفسه األرنئودي بك عمر إن بل عليه، الفتنة يحرِّكون ظلوا آغا، ورجب
شهور تمِض وملا تمرده، (قوش) قوج آغا صالح وأعلن ،(١٨٠٩ عام (يف الطاعة عصا
لضمان رضوريٍّا، الجند تطويع وكان الحجاز، يف الوهابيني ضد الحرب بدء عىل قليلة

املتمردين. الرؤساء هؤالء عىل االنتصار
العربان تأهب الجيش، يف والعصيان التمرد روح انتشار خطورة يف زاد مما وكان
ويجمع عيل، محمد سلطان عىل يخرج الضباط من كبري كل إىل لالنضمام دائًما البدو
يف امليض عىل قدرتهم عىل عظيمة آماًال يعقدون والذين الجيش، من الفارين طائفة حوله
العربان ووجد يرفعونها، التي العصيان راية تحت واسع نطاق عىل والنهب السلب أعمال
والنهب السلب أعمال وامليضيف نهمهم، إلشباع مواتية فرصة العصيان هذا يف اآلخرون هم
مرص، يف السياسية الفوىض خلقتها التي الحياة هذه طعم العربان تذوق وقد رادع، دون
السنوات يف الحكم تولوا الذين الباشوات ومختلف املماليك البكوات بني للتطاحن نتيجة
رأس وعىل وجنده، الجيش ضباط كبار مع أنفسهم الباشوات هؤالء تطاحن ثم املاضية،
طوائف وعملت املتمردين، بالجند العربان فامتزج نفسه، عيل محمد هؤالء الضباط كبار
قصة صارت ما رسعان وأوالء هؤالء قصة إن حتى املغامرين، القواد لواء تحت منهم
يعمل واآلخر العصاة، الضباط مع يعمل بعضها طوائف، أنفسهم العربان وتوزع واحدة،
تمليه حسبما طائفة كل عيل، محمد حكومة يؤيد الثالث والفريق املماليك، البكوات مع

الكثرية. واألسالب باملغانم الظفر توقع تعدو ال التي مصالحها، عليها
الشيخ كتب الوالية، من خورشيد أحمد وعزل عيل، محمد بوالية املناداة حادث ومنذ
خورشيد استقدمهم الذين الدالة عن ،١٨٠٥ عام من أغسطس شهر حوادث يف الجربتي
ما وأخذوا نهبوها، قرية وردوا إذا كانوا «هؤالء أن خذلوه، ثم غريمه، عىل بهم لالستعانة
دور ذكر إىل ذلك من الشيخ يستطرد ثم وارتحلوا.» والبنات األوالد فأخذوا فيها، وجدوه
والعليق، الكلف فيطلبون خلفهم، الناهبون العرب يأتي أن يلبث ال إنه فيقول: العربان،
وأولئك، هؤالء يرتحل إن ما ولكنه خلفهم. أيًضا يرتحلون ثم أمكنهم، ما أيًضا وينهبون
والسلب، النهب من الفريقني من أقبح فيفعلون التجريدة أو الحكومة جند يأتي حتى
البكوات، وسائر األلفي نضال أثناء األهلني عىل العربان عدوان وتكرر النساء. ثياب حتى
الكلف وجمعهم الجيزة، إىل األلفية من جماعة حضور فرصة عيل أوالد عربان انتهز فقد
وعاثوا ١٨٠٥ ديسمرب يف البحرية ناحية من اإلقليم هذا عىل بدورهم فأغاروا أهلها، من
وقتئٍذ يتهيأ كان الذي باشا طاهر محمد لتعقبهم عنيَّ عيل محمد إن حتى الجيزة، بأرايض
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كذلك التحموا العربان إن ثم — عرفنا ما نحو عىل — يخرج ولم الحجاز إىل للخروج
جهة يف نفسه، العام من ديسمرب ١٢ يف رحاها دارت التي املعركة يف الباشا جند مع
وقد إليهم، واالنضمام األخصام إىل األرنئود من جماعة ذهاب عن وأسفرت القديمة، مرص
العربان من طائفة انضم ،(١٨٠٦) التايل العام من مارس ويف املعركة. هذه ذكر سبق
محمد واضطر أهله، من الكلف وأخذ الجيزة، إقليم عىل لإلغارة األلفي شاهني مماليك إىل
كثرية عساكر وبصحبته إنبابة بر إىل باشا طاهر وعدى بوالق ناحية إىل الخروج إىل عيل

ملطاردتهم.
مع العربان واشرتاك جهة، من الجند عصيان حوادث تعددت ١٨٠٦ عام ويف
البارزة، الحوادث فمن أخرى، جهة من األقاليم مختلف عىل اإلغارة يف املماليك البكوات
وحضور السبكية، جزيرة عىل اإلغارة يف أبريل، يف املماليك أجناد مع العربان اتحاد
آغا رجب بعصيان يخرب سويف بني من أبريل) ١٨ (يف القاهرة إىل األرنئودي بك عمر
العصاة هؤالء عدد وبلغ القبليني، األمراء إىل وانضموا عليه خامروا الجند من وفريق
عابدين وأخيه األرنئودي طاهر باشا حسن مع كانوا الذين الجند وتمرد الستمائة، نحو
ومرص بوالق إىل وصلوا منهم طائفة دخول الباشا ومنع مرتباتهم، تأخر بسبب بك،
من فجمع حركتهم، إلخماد بالعربان الباشا واستعان القاهرة، إىل الدخول من القديمة،
السريج، ومنية شربا بناحية هؤالء وأقام كثرية، أعداًدا وغريهم والعائد الحويطات عربان
وطلب كبرية، جملة وكانوا بتمامها، أيام أربعة املكانني هذين يف يحتشدون واستمروا
يقبضوا حتى أبوا هؤالء ولكن البالد، مغادرة املتمردين الجند رؤساء من عيل محمد
فدسَّ بينهم، التفرقة بذور يبذر أن استطاع الباشا ولكن مرتباتهم، من لهم املنكرس
مع يبَق ولم املستوطنني، خدمة يف تفرقوا حتى واستمالهم، خدعهم َمن أصاغرهم إىل
١٨٠٦ مايو ١٨ يف وارتحلوا االمتثال إال ذلك بعد يَسَعهم فلم القليل، إال املعاندين كبارهم
وحولهم املرصيني من بصحبته وَمن الشمارشجي» آغا «حسن معهم وسافر بوالق، من
طائفة كبار من شخًصا وخمسني اثنني (وكانوا دمياط طريق عىل وساروا العربان،
قد إنه بقوله: إخراجهم يف بالعربان االستعانة حادث عىل الجربتي الشيخ وعلَّق األرنئود)،
الخطف من إقامتهم مدة يف وكذلك فيه، خري ال ما تجمعهم مدة يف العرب من «حصل

املسافرين.» عىل الطريق وقطع والتعرية،
البكوات إىل املتمردين الجند من معهما بمن انضما فقد بك، وياسني آغا رجب وأما
مراكب وصول دون ليحوال البحرية املنيا جهة يف املتاريس وأنشأا باملنيا، املتحصنني
منها اصطحب حيث سويف؛ بني إىل بالذخرية بك محو وصول املنيا وأنقذ إليها، الذخرية
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جيشهم واقتحم بك، وياسني آغا رجب ثالثتهم وهزموا بك، وعابدين طاهر باشا حسن
البلدة. ودخلوا املتاريس،

— معروفة بالعربان الوثيقة وصلته — األلفي أراد سالونيك، إىل النقل أزمة أثناء ويف
الوالية، من الباشا إقصاء يف ملعاونته واستنهاضهم عيل محمد حكومة ضد هؤالء استثارة
ولكن رؤسائهم، وسائر الجزيرة شيخ وإىل والعائد، الحويطات مشايخ إىل بالكتب فبعث
معهم عالقاته توطدت أن منذ الكتب، هذه عىل الباشا إطالع آثروا — عرفنا كما — هؤالء
التي الكتب هذه شعري وابن شديد ابن فأحرض املتمردين، األرنئود كبار إبعاد حادث أثناء
الخروج عىل ،١٨٠٦ يوليو يف تصميمه عند الباشا إن ثم عيل، محمد إىل األلفي من أتتهم
محرم، آغا حسن لذلك وعنيَّ العربان، لتجمع أوراًقا أرسل أن يلبث لم األلفي، ملناجزة
من حرام ونصف الحويطات عرب من كثريون وصل يوليو ٢٤ ويف الرشقية، كاشف وعيل
األلفي جيش أن كيف تقدم وقد بقدومهم، احتفاء املدافع وأُطلقت بوالق، إىل شربا ناحية

وغريهم. عيل أوالد عربان من آالف عدة يضم كان
«فريزر»، حملة إبان العصيان، إىل الجند يجنح أن ذلك، بعد الخطورة وجه كان ولقد
انتظر وقد الفرسان، إىل هؤالء حاجة فيسدون الربيطانيني، معاونة عىل العربان يُقبل أو
أرىض الذي الباشا ولكن جيشهم، يف النقص هذا املماليك يسد أن طائل دون اإلنجليز
الهزيمة باإلنجليز أوقع الذي الجيش يجهز أن استطاع إليهم، مرتباتهم بدفع الجند
أثناء اإلنجليز نجدة عن امتنعوا العربان إن ثم املعروفة، الحماد معركة يف الساحقة
تموين إىل العربان استمالة اإلنجليز والوكالء «فريزر» يستطع ولم العسكرية، العمليات
الجند ناحية من الباشا متاعب أن عىل بها. وتحصنهم إليها انسحابهم بعد إال اإلسكندرية،

اإلسكندرية. عن اإلنجليز جالء به تجددت ما رسعان والعربان

١٨٠٧ سنة أكتوبر ٢٦ عصيان (2)

وجود وأثناء اإلسكندرية، من «فريزر» جيش رحيل عقب الجند عصيان بوادر ظهرت فقد
هذه إخماد يف الباشا نجاح ثم العصيان، هذا أسباب عن الحديث سبق وقد بها، الباشا
آثارها ظهرت أن تلبث لم وقتئٍذ، بأرسه الجيش يف رست التي التمرد روح ولكن الحركة،
مأل الذي الغرور املرة، هذه يف التمرد إىل الجند جنوح مبعث وكان القاهرة، يف كذلك
إجالء يف الفضل أصحاب أنهم والعتقادهم الربيطانيني، عىل النتصارهم نتيجة نفوسهم
ثمنًا البالد أهل من يقتضوا أن لذلك حقهم من صار قد أنه وتوهمهم البالد، عن هؤالء
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يتمنون كانوا املرصيني أن لهم ُخيل وقد سيما ال األجنبي، االحتالل رشور من لتخليصهم
االعتقاد، هذا يف حال كل عىل ووجدوا األجانب، الغزاة يد عىل منهم والخالص هزيمتهم
األهلني عىل واالعتداء لنزواتهم، العنان إلطالق ذريعة وخياًال، وهًما أم صحيًحا أكان سواء

وازع. أو رقيب دون
بمجرد القاهرة يف األرنئود يرتكبها صار التي املنكرة الفعال إىل اإلشارة سبقت ولقد
االستيالء هؤالء به ُعني ما أهم وكان والحماد، رشيد معارك انقضاء بعد إليها عودتهم
أن بدعوى وأمتعتهم، ُفُرشهم سلب بعد منها أصحابها وطرد الناس بيوت عىل قًرسا
بينما القاهريني، أي عنهم؛ الكفار ودفع والجهاد السفر يف منهم استُهلك قد متاعهم
كانوا ألنهم بمسلمني؛ ليسوا القاهريني وألن حريمهم؛ وعند بيوتهم يف مسرتيحون هؤالء
مقدور يف يكن ولم األرنئود، من خري إنهم ويقولون لبالدهم، النصارى تملك يتمنون
والنهب السلب إىل امليل انغراس جانب إىل وهم البغاة، هؤالء جماح كبح كتخداه أو الباشا
القاهريني خواطر تهدئة عىل فحرصكالهما النرص، بخمرة منتشني يزالون ال طباعهم، يف
دعاوى بك الكتخذا وعزَّز الجند، وبني هؤالء بني االصطدام وقوع من خوًفا وتسكينهم
والربد الحر يف قاسوه ما وقاسوا وأياًما، أشهًرا وقاتلوا جاهدوا «أناس يقول: فراح الجند،
ونحو السكنى، يف تسعونهم أفال بالدكم، عن وأجلوهم الكفار عنكم طردوا حتى والطل،
أصحابها، من البيوت وغصب الناس عىل التعدي يف الجند أفحش وهكذا القول»، من ذلك
نواحي مثل ذلك، قبل بها السكنى لهم يتقدم لم التي والنواحي الحارات إىل تعدوا إنهم ثم
املساكن ضاقت حتى والجمالية، والخرنفش املؤيدي، الجامع وقلعة الحسيني، املشهد
ولو داره من يرتحل عسكر بجواره سكن إذا املحتشمني بعض وصار لقلتها، بالناس
وأهانوا بل املشايخ، بيوت يستثنوا ولم رشهم، من وخوًفا جوارهم، من بعًدا ملكه، كانت

بالغة. إهانات فعالهم عىل منهم احتج َمن
نفسه الباشا عىل خطًرا صار حتى رشه استفحل ما رسعان العصيان هذا أن عىل
السكارى الجند بعض بها قام محاولة يف الخطورة هذه بوادر وظهرت حكومته، وعىل
إىل اإلسكندرية من عودته منذ الباشا عمد فقد عيل، محمد حياة عىل لالعتداء واملجانني
عىل الجند اعتداءات لوقف جهده قصارى يبذل القاهرة، شوارع يف الطواف إىل القاهرة،
أثناء العاصمة يف غايتها بلغت أنها اتضح التي الفوىض دابر وقطع األمن وتوطيد األهلني،
العزى، سويقة) (أو سوق ناحية يف مروره أثناء أكتوبر) ١٦ (يوم فحدث عنها، غيابه
يف منهمكات الراقصات، من حفنة الشوارع أحد يف صادف أن بلغيا ناحية إىل سائًرا
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نشاطهن، ضاعفن بل الباشا، مرور الرقص عن يمنعهن لم األرنئود، الجند بعض تسلية
احرتاًما بالسكوت، إلزامهن حاشيته، بعض فأراد كبرية، فرقعة (لصاجاتهن) وصارت
فانتحى متعتهم، الباشا يسلبهم أن املخمورين، من الجند بعض عىل فعزَّ الباشا، ملوكب
من يأتي من تجاه الطريقني بني قائًما كان سبيل فوق مكتب إىل وطلعا جانبًا، اثنان منهم
لذلك مقبًال الباشا أتى فحينما مروره، يف الباشا يرصدان — العزى سوق — الناحية تلك
من فارس فرس الرصاصتني إحدى وأصابت فأخطأتاه، بارودتني، وجهه يف أطلقا املكتب
الخدم وأمر مغلوقة، حانوت مصطبة عىل جواده عن الباشا ونزل فسقط، حوله، املالزمني
بالباشا الغضب واستبد عليهما، وقبضوا إليهما، فطلعوا املكتب، بذلك الكامنني بإحضار
هؤالء حرضكبري ثم العفو، يلتمسون جميعهم، الحي سكان وتدخل املكتب، بإحراق وأمر
فعدل وسكرانان، مجنونان بأنهما الباشا إىل واعتذر املكان، ذلك من قريبة دار من الجند
وذهب الباشا وركب مرص، من وسفرهما بإخراجهما الجند كبري وأمر املكتب، حرق عن

داره. إىل
١٨٠٧ أكتوبر ٢٠ يف القاهرة من «سباستياني» إىل كتابه يف «دروفتي» عزا وقد
األخرية انتصاراتهم بعد القاهرة، إىل عودتهم منذ الجند، عجرفة ازدياد إىل الحادث هذا
وقد اإلسكندرية، ترك عىل وأرغموهم هؤالء، طردوا الذين هم أنهم بدعوى اإلنجليز، عىل
الفوىض وشيوع أيديهم، عىل باألوروبيني لحقت التي اإلهانات من يشكو «دروفتي» راح
عىل االطمئنان وسعه يف صار ما األهلني من أحًدا إن حتى األمن، وانعدام القاهرة، يف
عىل االعتداء عىل دأبوا الجند ألن وذلك وعشريته؛ أهله بني وعاش داره، لزم ولو حياته،
من فكان وحريمه، بعياله الفرار له يتسنى الذي هو الحظ وسعيد وأصحابها، البيوت
الختالل فريسة يقع نفسه عيل محمد كاد أن هذه والعصيان التمرد روح انتشار أثر
الجند من كانوا الرصاص، عليه أطلقوا الذين إن «دروفتي»: ويقول جنوده، بني النظام
من قاطنيه بأن معروًفا كان الرصاص منه أُطلق الذي البيت وإن ذلك، لفعل املأجورين

ضباطه. وأحد الباشا حصان جرح الرصاص وأن املأجورين، القتلة
يف للميض الجند بها تذرع التي الذريعة األصح، عىل أو املبارش، التمرد سبب وكان
القروض وعقد اإلتاوات فرض إىل الباشا عمد فقد ولذلك مرتباتهم؛ تأخر اعتداءاتهم،
من الطلب بفتح أمر قد أكتوبر ١٣ ،٦ منذ عيل محمد وكان منها، املرتبات هذه لدفع
السنة بمريي الطلب دفاتر بفتح أمر ثم ماضية سنوات أربع عىل املريي ببواقي امللتزمني
من وسفرهم اإلنكليز بذهاب البشارة أوراق بكتابة أمر قد أكتوبر ٦ منذ كان كما القابلة،
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ميض من بد ال إجراءات، كانت هذه ولكن والقرى، البالد إىل هذه وأُرسلت اإلسكندرية
الذي املال كل استدانة يف صعوبات الباشا ولقي ثمرتها، تأتي أن قبل الوقت، بعض
يقابلون — «دروفتي» قال كما — هؤالء وصار الجند، إرضاء عليه تعذر وهكذا يريده،

املتأخرة. بمرتباتهم مطالبني صياحهم بازدياد فعالهم عىل معرتض كل
حوايل تجمهر حتى العزى، سوق حادث عىل أيام عرشة تنقِض لم فإنه ولذلك
أكتوبر، ٢٦ يوم صبيحة باألزبكية، الباشا قرص أمام والعثمنيل األرنئود من الخمسمائة
عندما بالدفع فوعد الجند، فأبى منها، يشء استنزال الباشا وحاول عالئفهم، يطلبون
من وآخر مدفعني عىل استولوا إنهم ثم نصرب، ال فقالوا لسدادها الالزم املال لديه يتجمع
الرصاص بإطالق بادروا ثم القرص، بفناء جميعها كانت للقنابر، وقاذفة الهاون نوع
محمد وسع يف وكان كثرية، بنادق ورضبوا الباشا، يقطنها التي الحجرات نوافذ عىل
موجوًدا كان الذي املكان يف الرصاص لتوفر عليهم؛ النار بإطالق رجاله يأمر أن عيل
عمر السيد وأرسل البلد ت وارتجَّ وخيمة، حوادث لوقوع تجنبًا امتنع، ولكنه وقتئٍذ، به
ففعلوا الحوانيت من بضائعهم برفع يأمرهم واألسواق والعقادين الغورية أهل إىل مكرم
الجند، لدى بجديد) (امللقب أفندي أحمد والدفرتدار الباشا، سلحدار وتوسط وأغلقوها،
لهم؛ بوعده الباشا يفي حتى وتسكينهم، لتهدئتهم الثوار يد يف رهينة نفسيهما وقدما
فرغت قد الثوار كان وملا قليلة، أيام يف مرتباتهم بدفع عهًدا نفسه عىل قطع حيث
انسحابهم طريق يف ويعتدون والدفرتدار السلحدار معهم آخذين انرصفوا، فقد ذخريتهم،

قاسية. بوحشية األهلني عىل
النفس يمنون الغروب قبل بدورهم، الدالة حرض حتى هؤالء، انسحب إن ما ولكنه
بغري ُقوبلوا ولكنهم بنادق، أيًضا فرضبوا السابقون، الثوار نالها التي الوعود مثل بنيل
الجانبني، من النار إطالق وتُبودل الباشا، عسكر عليهم رضبت إذ زمالؤهم؛ به ُقوبل ما
أربعة، الدالة من وُقتل باملدينة، والفزع الرعب وساد انزعاج، أيما القاهرة وانزعجت
األزهر، نواحي وخصوًصا متخوفني، الناس وبات ورجعوا، فانكفوا منهم، أفراد وُجرح
طلوع بعد إال تُفتح ولم باألسلحة، خلفها وسهروا الغروب، بعد من البوابات فأغلقوا

الشمس.
يؤيدهم أكتوبر)، ٢٧) الثاني اليوم هذا يف الكرة الدالتية يعيد أن املتوقع من وكان
تِرس ولم السابق، اليوم حوادث يف يشرتكوا لم الذين واألرنئود العثمنيل من العسكر بعض
ما عىل ظل الحال أن ولو جديد، يقع أن دون مىض النهار ولكن بعُد، التمرد روح فيهم

االضطراب. من عليه هو
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الثمينة أمتعته فنقل األزبكية، بميدان رسايه يف البقاء الحكمة من يَر لم الباشا أن بيد
يف ضباطه وكبار هو مستخفيًا رسايه غادر إنه ثم يوم، ثاني وكذلك القلعة، إىل الليلة تلك
من الثالثمائة حوايل وحوله القلعة، إىل قاصًدا أكتوبر، ٢٨ يوم صبيحة من األوىل الساعة
كذلك صحبه وقد Derau دراو هللا عبد بقيادة الفرنسيني املماليك من املسلحني حرسه
تحقق إن فما منزله، إىل يقصد إنما الباشا إن قال الذي «األرنئودي»، طاهر باشا حسن
يف الحارضين رصف حتى سامًلا، القلعة إىل عيل محمد وصول من الخازندار بونابرتة
والرسوج، الخيول وكذلك فوًرا الخزينة وكذلك ثمينة، أمتعة من بقي ما ونقل الحال،

القلعة. إىل واألواني والفرش املتاع من بقي ما يحملون عساكره وخرجت
يحرتموا ولم ونهبوه، الباشا قرص هاجموا حدث، ما عىل العصاة وقف أن وبمجرد
واالضطراب، اللغط وزاد الباشا، بيت نهبوا العساكر أن البلدة يف «وأُشيع الحريم، سوى
من الناس تخوف وزاد العسكر، كبار وال حتى الحال، حقيقة الناس من أحد يعلم ولم
يوم وأصبح أشخاص، وُقتل وثياب، عمائم وُخطف عربدات، منهم حصلت الذين العسكر
وطلع بأسلحتهم، وواقفون به، مرابطون والعساكر مفتوح، القلعة وباب أكتوبر) ٢٩)
واألرنئود األخرى، من متخوفة طائفة وكل ونزلوا، طوائفهم، بدون العسكر كبار من أفراد
وتكره األتراك إىل تميل والدالة جنسها، إىل تميل وفرقة األتراك، إىل تميل فرقة فرقتان:
الرعية قيام من يخىش (الجند) ومنهم الجميع، من متخوفة والناس كذلك، وهم األرنئود،
وتأهلوا والحارات، املساكن يف بهم مختلطني صاروا وقد لهم، التودد ويُظهر (الشعب)

منهم.» وتزوجوا
رسايه يف بقي طاملا ألنه القلعة؛ إىل عيل محمد انتقال عن معًدى هناك يكن ولم
كانت الرساي، هذه ألن وذلك الجند؛ عصيان إخماد إمكان يف رجاء كل انعدم باألزبكية،
الدفاع املتيرس من يكن ولم وقتئٍذ، القاهرة يف الرئييس امليدان وهو األزبكية، ميدان يف تقع
سهًال أهلها جانب من تأتي مقاومة أية عىل التغلب كان ذلك، من العكس عىل بل عنها،
أمني مكان إىل االلتجاء عن للباشا نُدحة ال وكان عليها، منظم هجوم وقع إذا ميسوًرا،
التي واملكائد باملؤامرات ناهيك أكتوبر، ٢٦ يوم حدثا اللذين الهجومني بعد به، يحتمي
انسحاب يعلل ذكر الجربتي الشيخ إن حتى ضده، يحيكونها جنده بعضرؤساء أن عرف
تلك يف غدره أرادوا بالدار معه الذين العسكر من طائفة إن «يُقال أنه القلعة، إىل الباشا
فغالطهم رمًزا، لبعض بعضهم بإشارة منهم ذلك وعلم أكتوبر)، ٢٧-٢٨ (ليلة الليلة
وأكثرهم له، املالزمني خواصه بعض إال بخروجه يعلم ولم البيت، من مستخفيًا وخرج
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لم املسألة «إن أكتوبر: ٣١ يف «تالريان» إىل رسالته يف «دروفتي» وقال وبلدياته.» أقاربه
يعمد لم — للباشا دائًما مواٍل وهو — مكرم عمر السيد أن لوال الحد هذا عند لتقف تكن
األرنئودي، بك وعمر طاهر باشا حسن مثل الجيش، زعماء بعض أن ولوال األهايل، لتسليح

الحياد. لزموا (قوش) قوج آغا وصالح
أن عدا — عليها واالستيالء الالزمة، الدفاع وسائل بكل مزودة فكانت القلعة وأما
بها، التحصن بفضل قادًرا يجعله — يطلبه الذي األمني امللجأ الباشا إعطاء شأنه من
لو إذ عليها؛ الثوار استيالء دون والحيلولة بأرسها، القاهرة عىل والسيطرة اإلرشاف عىل
معقله من له يتسنى سوف أنه هذا إىل أضف كثريًا، رشهم الستفحل أيديهم يف هذه وقعت
لهم يتضح سوف الذين الجند عصيان وإنهاء املتمردين رؤساء مع يتفاوض أن بالقلعة،
بوسائله بينهم يبذر أن عيل محمد وسع ويف بالباشا، األذى إلحاق عن عندئٍذ عجزهم
صارًما، عقابًا الفتنة محركي عاقب صفوفهم، تصدعت إذا حتى التفرقة، بذور املجربة

حدث. ما عني هو وذلك
لسكناه مكانًا القلعة من يتخذ الحوادث هذه بعد ظل الباشا أن ذكره يجدر ومما
عىل — الكتاب بعض يرى كما — العزم بيَّت قد أنه ذلك سبب يكن ولم وإقامته،
بالسلطة عيل محمد انفراد له، عنوانًا هؤالء يرى الذي االستبداد ذلك برعيته، االستبداد
وتنتهي الحكم، شئون عن املشايخ بإقصاء زعمهم يف تبدأ التي الرتيبة الصورة تلك يف
حني من تقع ظلت والتمرد العصيان حوادث إن بل القلعة، مذبحة يف باملماليك بالفتك
استطاع قد كان حيث الخطورة؛ هذه بمثل تكن لم أنها ولو التالية، األعوام يف آلخر
النظام إلنشاء يعمل بدأ كما الجيش، عىل الهيمنة بدراستها، نعنى التي الفرتة نهاية عند
يف آخرها وكان شخصه، وضد حكومته ضد الضباط كبار مكائد استمرت كما الجديد،
الفتنة تحريك هذا حاول وقد ،١٨١٣ ديسمرب يف باشا لطيف كائنة أو حادث الفرتة هذه
عزلة يف يعش لم عيل محمد فإن ذلك، عن وفضًال بقتله، األمر فانتهى الباشا حكومة ضد
الحكم شئون يرصف وصار األزبكية، بميدان رسايه وبني بينها إقامته ع وزَّ وقد بالقلعة،
حريمه بعض األزبكية برساي قطَن وقد بالقلعة، ديوانه انعقاد كثر وإن املكانني، من

أرسته. أفراد وسائر األوىل زوجه قولة من استقدم أن منذ وأهله
النتشار اإلشارة بمثابة كان باألزبكية رسايه ونهب القلعة، إىل الباشا انتقال أن عىل
الثمانية بني وقتئٍذ عددهم تراوح الذين الجند يد عىل القاهرة يف والنهب السلب أعمال
ويفتكون النساء، عىل يعتدون وأحيائها، املدينة شوارع يف هؤالء فانطلق آالف، والعرشة
عىل الحال واستمر كبرية، فدية دفع من إال وحانوته متجره سلب من ينجو وال باألزواج،
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والفزع الرعب وانترش األعمال وتوقفت بليًغا، إيذاءً القاهريون فأُوذي كامًال، أسبوًعا ذلك
عمل يمكن لم — رمضان هالل رؤية ليلة وكانت — نوفمرب أول ليلة ويف القاهرة. يف
والشنك والنفوط الحراقة من به يُعمل وما القايض، ببيت االجتماع وهو املعتاد، املوسم
باألسواق للفرجة الناس واجتماع والطبول والزمور الحرف ومشايخ املحتسب وركوب

الليلة.» تلك الرؤية تثبت ولم … كله ذلك فبطل القايض، وبيت والشوارع
حياة لتأمني الرؤساء لدى «دروفتي» وسعى طويًال، الحال هذا احتمال يمكن ولم
بك عمر مع الخصوص وجه عىل الشأن هذا يف فتحدث الفرنسيني، الرعايا وأموال
تأكيدات عىل هؤالء من وحصل مكرم، عمر والسيد (قوش) قوج آغا وصالح األرنئودي،
سوف «إنهم قائلني: ذلك يف له وكتبوا الفرنسيني، الرعايا بصالح باهتمامهم قاطعة
الفرنسية القنصلية مبنى عىل إهانات أية وقوع ملنع وسائل من ينبغي ما كل يتخذون
كل يعتمد أن «دروفتي» وسع يف أن وأكدوا باملدينة»، اإلفرنج) (حي الفرنساوية، وحارة
أن له إن ثم معهم، بحثه رضورة له يبدو قد أمر أي يف معهم البحث إمكان عىل االعتماد

الحاجة. عند له مساعدتهم عىل كذلك يعتمد
وكبار الجند رؤساء حرضه بالقلعة، ديوانًا عقد قد أكتوبر ٢٨ منذ عيل محمد وكان
بني يفرِّق أن وحاول حازمة، بلهجة فيهم وتحدث الضباط، صغار حرضه كما القواد،
عىل حصولهم عدم من منه الجند يشكو ما مسئولية فألقى والرؤساء، الضباط صغار
عدًال يستحقونه ما عىل مرة مائة يزيد ما يتقاضون الذين الرؤساء كاهل عىل مرتباتهم
مطالب إلجابة استعداده الباشا وأظهر وحاجة، عوز يف جندهم يرتكون بينما وقانونًا،
أخذوها. التي الطائلة املبالغ عن حسابًا الرؤساء هؤالء يقدم أن رشيطة عىل الجند،
هو فيعود غريه، باشا يختاروا أن فلهم الحكم، عن تنحيته يريد الجيش كان إذا وأما
الحكم، يف بقي طاملا ولكنه كلية، البالد عن يرحل أو القديمة، العسكرية رتبته إىل حينئٍذ
من الباشا استطرد ثم العسكرية، املالية إصالح رضورة يف عزمه عن يتحول لن فإنه
اإلفرنج لها يتعرض التي واالعتداءات اإلهانات إلنهاء الوقت اآلن حان «ولقد يقول: ذلك
سوى ليشء ال القرى، أهل عىل يقع الذي والنهب السلب وإبطال واملسيحيون، واليهود
نفسه، الجيش سمعة عىل محافظة كله وذلك جشعهم، وإرواء الرؤساء بعض نهم إشباع
طرد رضورة بإظهار مقالته الباشا اختتم ثم البالد»، وأهل لسكان السعادة ولتوفري
فحسب شهور ثالثة مرتبات سوى يرصف لن أنه وأعلن الثورة، عىل املحرضني جميع
البكوات ملناجزة الصعيد إىل الجند خرج إذا إال كاملة، سنة استحقاقات عن الجيش لكل

طيبة. مكافأة ينالون فعندئٍذ للصعيد، سيًدا الباشا وصار املماليك
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عادلة مقرتحاته هؤالء ووجد كبريًا، تأثريًا الضباط صغار يف الباشا كالم وأثَّر
إىل استمالتهم عن هؤالء وعجز رؤسائهم، ودعاوى لحجج اإلصغاء فرفضوا ومعقولة،
تقديم عىل يجرءون ال كانوا وملا األمر، يف الرؤساء وتشاور والعصيان، التمرد يف امليض
التي التسوية قبول عىل رأيهم قر فقد صالحهم، يف يكون لن ألنه منهم؛ املطلوب الحساب
رساي من أُخذت التي املنهوبات بإرجاع نفسه اليوم يف أمروا إنهم ثم الباشا، اقرتحها
وعد التي املرتبات لدفع الالزم املال تدبري إىل االهتمام وانرصف األزمة، وانفرجت األزبكية،

عيل. محمد بها
مصالح الخصوص وجه عىل وأُوذيت الفتنة، هذه بسبب أُوذوا قد الناس كان وملا
فقد الضياع، من أمواله عىل ويخىش ثروة، صاحب وكلهم القاهريني، وأعيان املشايخ
مصالحهم عىل حرصهم ذلك إىل يدفعهم وسيلة، بكل الفتنة وقف عىل العزم هؤالء عقد
أكتوبر) ٣١ (يوم املشايخ من طائفة فطلع العامة إلحاح ثم آخر، اعتبار أي قبل الذاتية،
واستطال نزلوا، ثم كان، وجه بأي الحال، هذا تسكني يف وتشاوروا وتكلموا القلعة، إىل
منزل يف الضباط بكبار املشايخ اجتماعات وتعددت املال، تدبري طرائق يف والرد األخذ
غريه. وعند املحروقي، محمد السيد بيت يف كذلك املؤتمرات وكثرت مكرم، عمر السيد

رسعة، بكل املسألة هذه يف يفصلوا أن يقتضيهم الواجب أن الواضح من كان ولكنه
كثرية مدافع رضبوا واملغرب، العرص بني نوفمرب ٢ ويف والشغب. االضطراب استمر فقد
فعلوا بالبلدة، الكائنون العسكر وكذلك املتتابعة، الكثرية بالبنادق ذلك وأردفوا القلعة، من
ذلك واستمر هائًال، شيئًا وكان واملساكن، الدور أسطحة ومن ناحية، كل من كفعلهم
دخوله يف رمضان، لقدوم شنك «وذلك فقال: الجربتي، الشيخ وتهكم الغروب بعد إىل

وانقضائه.»
أسفرت قد كانت حتى الحادث، هذا عىل قالئل أيام تنقِض لم فإنه ذلك وعىل
نوعه، يف فريًدا كان الالزم، املال لتدبري ترتيب عن نوفمرب ٥ يوم يف واملشاورات املباحثات
الزعامة معنى إدراك عن وقصورهم الذاتية، مصالحهم عىل املشايخ حرص عىل يدل
الجربتي الشيخ رشح وقد مسئولياتها، تحمل عن وعجزهم فيها، طمعوا التي الشعبية
بعد كيس ألفي مبلغ طلب عن القضية «انكشفت اليوم هذا ويف قوله: يف الرتتيب هذا
السيد كبيت أخرى، أمكنة يف وتارة النقيب، عمر السيد ببيت تارة مشاورات يف جمعيات
الباشا، دائرة رجال عىل جانب منه ع فوزِّ ونظَّموه، ذلك رتَّبوا حتى وخالفه، املحروقي
وهي أكلوها، التي حصصهم فرض يف مسموحهم نظري امللتزمني، املشايخ عىل وجانب
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سبيل عىل فضة نصف آالف ثالثة قرياط كل عىل القراريط، عىل وزِّعت كيس، مائتي مبلغ
الجهات، ومال املظالم، رفع من الكشوفات، يف لهم تُحسب أو تُرد أن ألجل القرض؛
ووكالة الغورية، وأهل الحرف أصحاب عىل مبلغ ذلك من وفرض فالحيهم، من يأخذونها
يتعلق بما الصاوي ابن ببيت الطلب واستقر اآلفاقية، والتجار القرب، ووكالة الصابون
واملرجع الخلييل، خان وأهل األتراك طائفة من باملطلوب الطوبجي، وإسماعيل بالفقهاء،

النقيب.» عمر السيد إىل والرفع والدفع الطلب يف
من العهد هذا يف صاروا وقد — للمشايخ كفل قد الرتتيب هذا أن ذلك، ومعنى
حصصهم، فرض يف مسموحهم من باحتسابه يدفعونه، ما اسرتداد — امللتزمني كبار
عن (املريي) الرضيبة بدفع التزموا الذين أولئك أي امللتزمني؛ املشايخ أن ذلك وتفسري
كانت الحكومة، إىل عنها املريي) (أو املال تأدية عن مسئولني اعتُربوا التي األرض حصة
وأمالكهم أراضيهم من جزء عن الرضيبة دفع من التزامهم نظري يف أعفتهم قد الحكومة
أن املفروض وكان املشايخ، مسموح باسم ذلك فُعرف التزامهم، حصة يف الداخلة الخاصة
املشايخ ولكن كذلك، الرضائب دفع من الرضيبة، من املعفي الجزء هذا يف الفالحون يُعفى
الحكومية واإلتاوات الفرض وسائر الرضائب جمع عىل — ذلك من بالرغم — درجوا
عندما فإنه ذلك، وعىل النظام؛ هذا حسب منها املعفاة باألرض املوجودين الفالحني من
وهم امللتزمني، املشايخ من جميًعا يكونون ويكادون — القاهريون والزعماء املشايخ أراد
— ذكرنا كما — آذت ما أشد آذت التي الجند فتنة إنهاءَ — ورساتها القاهرة أغنياء كذلك
عىل الفرض من مسموحهم من يدفعونها التي املبالغ احتساب رتَّبوا الطبقة، هذه مصالح
واإلتاوات الرضائب، كشوف يف لهم تُحتسب أو إليهم املبالغ هذه فُرتد التزامهم، حصص
التزامهم، حصص أو أرضهم يف الفالحني من — أصًال حق وجه دون — يحصلونها التي

دفعوه. ما اسرتداد املشايخ ضمن الطريقة وبهذه
التجار صغار من اآلخر، الفريق ملصالح الشعبيون والرؤساء املشايخ يأبه ولم
واإلتاوات الفادحة الرضائب ظهورهم قصمت الذين الصغرية، والصناعات الحرف وأرباب
ضمان أي دون املطلوب، املبلغ من كبري قسط دفع عبء كاهلهم عىل فوقع املتكررة،
أثبتت وهكذا منهم، ل تُحصَّ التي اإلتاوات أو الرضائب من الستنزاله أو إياه السرتدادهم

فحسب. الذاتية مصالحهم بصون إال يعنون ال أنهم الشعبيون والرؤساء املشايخ
فقد األمر، بحث يف املشايخ مع اشرتكوا قد الباشا ورجال الضباط كبار أن ومع
ليدفع إليه كيس األلفي مبلغ وصول هو وقتئٍذ، الباشا به عنى الذي أن الواضح من كان
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يهمهم إنما الضباط كبار أن الواضح من كان كما به، وعد حسبما الجند مرتبات منه
عىل املبلغ توزيع ترتيب كان فقد ولذلك للجند؛ بدورهم يدفعوه حتى أليديهم املال وصول
املشايخ شأن من — منه قسًما الباشا دائرة رجال دفع أن وبعد — والهيئات الطوائف

أنفسهم. الشعبيني والرؤساء
الحرف أهل من الكثري «اجتمع حتى املبلغ، هذا تحصيل جرى إن ما فإنه ذلك وعىل
ذلك، ينفعهم فلم وأياًما ليايل به وأقاموا األزهر، الجامع إىل والتجأوا وأمثالهم، كالرصماتية
وعليها الشخص، من املطلوب املبلغ بمقدار األوراق وبأيديهم بالطلب، املعينون وانبث
الداهية بهذه الناس ودهي بلدي، وقواسة ودالة، وعسكر أتراك قواسة وهم الطريق، حق
الطلب، فيدهمه عياله، قوت يف ومفتكًرا بيته يف نائًما اإلنسان فيكون املبارك، الشهر يف
فينتبه حريمه، جهة إىل ويطلع بل عليه، ويرصخ فيزعجه الرشوق، قبل املعني ويأتيه
كراء له ويدفع بخاطره، ويأخذ ويوعده املعني، ويالطف اصطباح، غري من كاملفلوج
ومعني إال يفارقه فما يشء، كل قبل املطلوب املبلغ بها املعنيَّ الورقة يف له املدفوع طريقه

وهكذا.» املتقدم، النسق عىل إليه واصل آخر

املحرضني أيدي عىل الرضب (3)

آغا رجب نفي (1-3)

رؤساء أيدي عىل للرضب وشدة بحزم يعمل الباشا رشع حتى الجند، فتنة سكنت إن وما
يحركون الذين واملغامرين الظاهرين، الثوار وعقوبة الفتنة، هذه تزعموا الذين الجند
ويعتدوا القاهريني وليسلبوا خصوًصا؛ القاهرة يف فساًدا ليعيثوا واالضطرابات؛ القالقل
هذه عن اإلخبارية نرشتهم يف الفرنسيون الوكالء كتب كما — وجودهم كان والذين عليهم،
فحسب، وحكومته سلطانه عىل ال خطر مصدر — نفسه العام من نوفمرب يف الحوادث
عليه وجب له، الجيش والء عىل االعتماد شاء إذا حتى كذلك، نفسه هو حياته وعىل بل

منهم. للتخلص وحاسمة رسيعة إجراءات يتخذ أن — هؤالء قال كما —
األهلني، عىل اعتداءاتهم وقف دون غوايتهم، يف يَسَدرون الجند ترَك أن واضًحا وكان
آخر يف الباشا يد من األمور زمام وإفالت القاهرة، يف األمن انعدام عليه يرتتب سوف
أن دون مرَّت األخرية الفتنة أن صحيح بالثورة، القاهريني قيام كثريًا املحتمل ومن األمر،
وأعراضهم أموالهم يف آذوهم الذين والدالة األرنئود من لالنتقام ساكنًا القاهريون يحرك
إلغالق املتصدرين، من وغريه مكرم عمر اتخذها التي اإلجراءات بفضل وذلك ونفوسهم،
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وحراستها، البوابات وإغالق بيوتهم، يف باملكوث وإلزامهم األهلني، تسلح ومنع الحوانيت،
طراز من أخرى فتنة وقعت إذا السكون هذا لدوام ضمان وال كامنًا، كان الخطر ولكن
فقال: الباشا، لجند الشعب كراهية عن الجربتي الشيخ عربَّ ولقد والتمرد. العصيان هذا
كان، جنس أي من اإلفرنج مجيء تمنوا أفعالهم، وقبح منهم، الخالئق قهر «ولشدة
يمشون طريقة وال رشيعة، وال ملة لهم ليس الذين الخارسة، الطوائف هؤالء وزوال
هذه أهل ويقولون وعداوتهم، حقدهم فيزداد منهم، بمسمع بذلك يرصخون فكانوا عليها،
لهم خلصت إذا ويتوعدونهم النصارى، ويحبون يكرهوننا ألنهم مسلمني؛ ليسوا البالد

أفعالهم.» لقبح ينظرون وال البالد،
إىل انضموا الذين من وكان آغا، رجب والعصيان، التمرد عىل املحرضني أخطر وكان
عمر عىل آغا رجب مخامرة حادث ذكر تقدم وقد مشاته، قواد أحد وصار سابًقا األلفي
ولكنه ذلك، بعد عيل ملحمد بالوالء وتظاهر املنيا، يف بك ياسني مع ومقاومته األرنئودي بك
أمًرا الباشا فأصدر األخرية، الفتنة عىل املحرضني كبار من وكان ضده، الثورة يدبِّر صار
تقوم وكادت بالعصيان، وجهر األمر، لهذا آغا رجب يمتثل فلم بنفيه، الفتنة سكون بعد
إيذاءً كذلك الحادث هذا يف األهلون وأُوذي عليه، الباشا جند تغلب أن لوال جديد، من الفتنة
:١٨٠٧ نوفمرب ١٩ يوم حوادث يف قوله يف وقع ما تفاصيل الجربتي الشيخ ويقص بليًغا.
قطع أن بعد والسفر، بالخروج يأمره إليه وأرسل األرنئودي آغا رجب نفي الباشا «قصد
أسافر وال كيًسا، خمسني عنده يل أنا وقال الخروج، من فامتنع علوفته، وأعطاه خرجه،
األلفي عند يذهب بأن الباشا مع اتفق الكبري، األلفي حياة يف أنه وذلك أقبضها، حتى
أعطاه عليه، حيلته وتمت وقتله ذلك فعل فإن وقتله، اغتياله يف ويتحيل إليه، وينضم
الباشا وكره خدمته، يف راغب أنه وأظهر إليه، والتجأ األلفي عند فذهب كيًسا، خمسني
قصده، من يتمكن ولم األمد به طال فلما منه، التحذر مع وأكرمه وقبله به ب فرحَّ وظلمه،
الباشا، فامتنع كيًسا، بالخمسني يطالبه أخذ اآلن بالذهاب أمره فلما الباشا، إىل ورجع
ملطالبته وجه فال فعله، يده من يخرج ولم يفعله، يشء نظري يف ذلك له جعلت وقال:
فيها صاروا التي مرص مفارقة بهم يهون ال أنهم وذلك عناده، يف آغا رجب واستمر به،
إنه ثم … الدنيئة بالصنائع ويتكسبون بالدهم، يف يحتطبون كانوا أن بعد وأكابر، أمراء
اللوق، بباب الجربان كتخدا حسن بيت وهو سكنه، بناحية األرنئود من إليه جيشه جمع

يحاربه. َمن الباشا إليه فأرسل
الكثري الجم أيًضا وحرض الخرق، باب قنطرة ناحية من رسششمه آغا فحرضحسن
وتقدموا الجهتني، من متاريس منهم كل وعمل املدابغ، ناحية من وكربائهم األتراك من
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عليهم اإلقدام عىل يتجارسوا فلم البارودي، بيت تجاه األرنئود مساكن من قربوا حتى قليًال
إىل انتهوا حتى آخر، إىل بيت من ونقبوا صفهم، يف التي البيوت من دخلوا بل الطريق، من
ونفذوا البكري، سعد محمد الشيخ به يسكن الذي البيت فبغتوا مساكنهم، من منزل أول
محمد سيدي بيت إىل ثم الشعراوي، آغا عيل منزل إىل منه ثم بجواره، الذي املنزل إىل منه
يف وعبثوا األرنئود، من طائفة ملسكن املالصق دفية، بأبي املعروف محمود سيدي وأخيه

أفعالهم. بقبيح أهلها وأزعجوا الدور
دستور غري من منكرة، بصورة الحريم إىل يصعدون بيت أول يدخلون عندما فإنهم
إىل منها ويدخلون الحائط فيهدمون العليا، الحريم مساكن من وينقبون استئذان، وال
يف بالبنادق يرمون وهم السطح، إىل منهم طائفة وتصعد األخرى، الدار حريم محل
ويرصن االنزعاج، من للنساء يحصل ما يخفى وال وهكذا، وسريهم مشيهم حال يف الهواء
وناحية قواديس، حارة مثل األخرى، الحارات إىل ويهربن بأطفالهن، ويصحن يرصخن
العساكر وطفقت واملشقة، والرعب الخوف بغاية املذكورة، الدور بظاهر عابدين، حارة
يف ما ويأكلون فيها، ما ويأخذون الصناديق ويكرسون والُفُرش، والثياب األمتعة تنهب

احتشام. غري من رمضان نهار يف األطعمة من القدور
وانتشار املكرسة، الصناديق من املذكور دفية أبي ببيت فعلهم قبيح أثر شاهدت ولقد
سوى املساكن ألصحاب يسلم ولم ظروفها، وأخذوا فتقوها التي واملراتب الوسائد حشو
أفندي محمد وأُصيب الحادثة، قبل وزَّعوه أو عنها، وبعيًدا دورهم، خارج لهم كان ما
وكذلك كتفه، من نفذت عليهم، نقب الذي النقب من بعضهم أطلقها برصاصة دفية أبو

األخرى. بالبيوت املدابغ ناحية من أتت التي العساكر فعل
بلياليها. أيام ثالثة األفعال هذه عىل واستمروا

آغا رجب وتوليا الفتنة، إلنهاء (قوش) قوج وصالح األرنئودي، بك عمر ل وتدخَّ
صالح وكذلك نوفمرب، ٢٣ ليلة ببوالق الساكن األرنئود كبري بك عمر فحرض بحمايتهما،
ورفعوا بينهم، الحرب وبطل بوالق، إىل وأخذاه وأركباه املذكور، آغا رجب إىل قوج
ومات أهلها، وإزعاج ونقبها، البيوت نهب عن الواقعة وانكشفت صبحها، يف املتاريس
نوفمرب ٢٦ ويف البلد.» أهل من أناس، وانجرح أناس مات وكذلك قليلة، أنفار بينهم فيما
وُطرد دمياط ناحية من وذهب وأتباعه، عساكره من كثري عنه وتخلَّف آغا، رجب سافر

نهائيٍّا. البالد من آغا رجب
عليه، واملحرضني العصيان متزعمي سائر من رويًدا رويًدا التخلص إىل الباشا وعمد
ويطيعون بأمره، يأتمرون سيًدا عليهم يسوِّدوا أن قط ذهنهم يف يُدر لم الذين أولئك
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ويخضع ألهوائهم، يرضخ الذي الزعيم يختاروا أن حقهم من أن اعتقدوا بل نواهيه،
عن لإلفصاح الفرصة واتتهم كلما ديدنهم والعصيان الرصاص إطالق وصار لنزواتهم،
عيل محمد مركز يكن لم وملا الباشا، حكومة عىل وسخطهم غضبهم وإعالن تذمرهم،
املألوفة العادية بالطرق الثوار من االقتصاص عىل قادًرا تجعله التي بالدرجة توطَّد قد
روح ورسيان الجنود هياج إىل العصيان عىل باملحرضني العقوبة إنزال يؤدي أن خشية
صامتة وسائل إىل الباشا لجأ فقد بأرسه، الجيش وثورة الجيش، صفوف سائر بني التمرد
واجب من واتخذ ا، رسٍّ بالقلعة العصيان قادة من كثريين إعدام فجرى منهم، للخالص
اآلخرين إلبعاد ذريعة الشمايل، الشاطئ يف واملواقع الثغور وسائر اإلسكندرية، تحصني
الجيش من كبرية قوات تظل ال بحيث الحاميات، مختلف عىل وتوزيعهم القاهرة، من
يُرسلون التي األماكن من ومرتباتهم عالئفهم ينالون وبحيث واحد، مكان يف مجتمعة
من ينال ال هذا توزيعهم أن عن فضًال خزانته، عن نفقاتهم عبء كذلك فيخف إليها،
طوائف رواتب الباشا قطع نفسها السنة من ديسمرب ويف قائًما، الجيش لبقاء شيئًا، قوته

بالدهم. إىل بالسفر وأُمروا الدالة
فشيئًا، شيئًا إال الجند لتطويع عيل محمد اتخذها التي اإلجراءات هذه أثر يظهر ولم
اعتداءات واستمرت عنها، للدفاع بالقاهرة، الجند من طائفة الحال بطبيعة بقيت فقد
الفرنسيون الوكالء الحظ حتى جديدة، اعتداءات وقوع دون يوم يمر فال األهلني، عىل هؤالء
وطمأنينة أمن بأي يشعروا أن وحدهم وسعهم يف الذين هم البالية األسمال أصحاب أن

العاصمة. شوارع يف سريهم عند

دمنهور ساحرة حادث (2-3)

يف هؤالء اعتقاد الجند، طوائف بني الفوىض زيادة عىل ساعدت التي العوامل من وكان
منهم، للربكة وتلمًسا لهم تكريًما ركابهم؛ يف ويسريون بهم يحتفون والسحرة، املشعوذين
القاهريني، عىل ويعتدون القاهرة، شوارع يف بهم يطوفون وضوضاء، جلبة ذات مواكب يف
اعتقد الذين املشعوذين هؤالء ِمن ظهر َمن أخطر وكان والدكاكني. الحوانيت ويسلبون
لها أن ادعت دمنهور نواحي من امرأة الخصوص، وجه عىل األرنئود من كثريون فيهم
يسأله ما عىل ويجيب عيل، الشيخ يُسمى روح يخاطبها األرواح، بعالم مبارشة صلة
ظالم يف خاصة جلسات يف يده يلمسوا أن كذلك هؤالء وسع ويف بواسطتها، السائلون
عظيم عدد بينهم ومن بها، املؤمنني من آالف لها وصار الساحرة، هذه أمر واشتُهر الليل،
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حراًسا األرنئود بها يحيط حصان، عىل القاهرة شوارع يف تتجول فصارت األرنئود، من
بل الجند، لتأليب يستخدمونها أعدائه، يد يف أداة املرأة هذه تكون أن الباشا وخيش لها.
ادعائها، كذب وإظهار خديعتها لكشف جهده فسعى الثورة، عىل نفسه الشعب وتحريك
الحواة، من أربعة إليه الباشا فاستدعى األرنئود. جنده تستفز ال بصورة منها والتخلص
آغاة باش عند هؤالء فوجدها الساحرة، إحضار استطاعوا إذا املال من بمبلغ ووعدهم
فلما وغريهم، الجند من املعجبون بها يحيط الليلية، الحراسة خفراء رئيس أو التبديل،
سوف البيت أن بدعوى وطردوهم الحواة وهددوا الجند لها انترص عليها القبض أرادوا
يوًما خطرها وتزايد املقدسة. املرأة هذه شخَص برشٍّ أحٌد مس إذا رءوسهم عىل يسقط
رئيس الباشا فأمر رسعة، بكل الساحرة هذه مسألة إنهاء عن نُدحة ال وصار آخر، بعد
أمام الباشا واستقبلها الخارقة، بفعالها إعجابه كغريه يُظِهر حتى بإحضارها؛ الرشطة
يدخن الجميز من كبرية شجرة تحت جالس وهو الغروب، قبل األزبكية ميدان يف رسايه
إحضار ورجاها بسحرها، واملؤمنون بها املعجبون به يحيط ساقية، من بالقرب نارجيلته
يرِخ لم الليل كان وملا وبينها. الباشا بني يجري ما يشهد كبري جمهور ووقف الروح،
الظالم، يف إال يحدث ال الروح اتصال بأن الساحرة اعتذرت فقد خالء، واملكان بعد، سدوله
سيعود وأنه الحسني، اإلمام جامع يف للصالة عيل الشيخ ذهب فقد ذلك، عىل وعالوة
املعجزة، ملشاهدة الجند ورؤساء الضباط كبار وتبعه قرصه، إىل الباشا فدخل قليل، بعد
«بوزاري» الخاص طبيبه ويجاوره الرؤساء، هؤالء وحوله الباشا جلس الليل جاء فلما
يعرف و«بوزاري» الرتكية، تجهل أنها الساحرة وادعت العربية، يتكلم ال ألنه وترجمانه؛
مكبوت، صوت يف إليه هت وجِّ التي األسئلة عىل عيل الشيخ وأجاب األنوار، فأُطفئت اللغتني،
بعد وكان الروح، يد يقبل أن طلب أن يلبث لم ولكنه أمره، عىل ُغلب قد الباشا كأنما وبدا
عليها فقبض الباشا، يقبلها حتى أصابعه أطراف يمد أن عيل الشيخ ريض أن وعناء ألي
قدرة ذات أنها ثبت التي ذاتها، الساحرة يد هي اليد أن واتضح األضواء، وأُحرضت بشدة
وقامت صخب فقام فوًرا، النيل يف إغراقها الباشا وقرَّر بطنها، من األصوات إخراج عىل
املوقف، أنقذتا وشجاعته بديهته رسعة ولكن لحظة، بالخوف الباشا شعر حتى ضجة
يدعها لن الروح وهذا خارقة، قدرة ذو روح يمتلكها املرأة هذه أن يف شك «ال فقال:
وتغشهم، الناس تخدع كانت أنها واتضح أصًال، الروح لهذا وجود ال كان إذا أما تهلك،
النيل؛ إىل بأخذها املعارضون ريض إذًا، القوي املنطق هذا وأمام تغرق.» سوف فإنها
دون ولكن النهر، من خروجها — الوقت بعض — وانتظروا به، الساحرة أُلقيت حيث

لشأنهم. فانرصفوا جدوى،
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العصيان، حركات ردع عىل عيل، محمد تصميم من ظهر ما أثر من كان أنه عىل
كثريون فرَّ أن جيشه، يف النظام الفوىضواختالل عوامل عىل للقضاء بالشدة، جنده وأخذه
وكان لوائه، تحت يعملون بك، ياسني اآلخر الثائر األرنئودي إىل وقصدوا الصفوف، من
الباشا عىل ووجب ذكرناها، والتي األخرية عصيانه حوادث منذ يستفحل أخذ قد هذا خطر

وسيلة. بكل حركته عىل القضاء

األرنئودي بك ياسني نفي (3-3)

إليه وانضم الوسطى، مرص أقاليم يف فساًدا يعيث وأخذ بك ياسني رش استفحل فقد
جمع عىل الباشا تصميم كربياءهم أصاب الذين واألرنئود العثمنيل رؤساء من كثريون
عىل — ذكرنا كما — لنقمتهم الجند؛ من كثريون إليه فرَّ كما يده، يف السلطة أسباب
دأبهم من الذين العربان أن هذا إىل أضف الجيش، يف إدخاله الباشا يريد الذي النظام
يف معسكره عىل يتوافدون صاروا ما رسعان والنهب، للسلب السانحة الفرص انتهاز
امليدان يف جيش إبراز عىل قادًرا جعله ما القوة من بك ياسني لدى واجتمع عظيمة أعداد
بك ياسني األمل وداعب مشاة، من نفسه عيل محمد لدى ما وسالحه أعداده يف يضارع
ذلك، يفعل أن وسعه يف كان أنه يف جدال وال عيل، محمد من الباشوية انتزاع إمكان يف
شهد وقد — ومثابرة جلد يف النضال عىل وقدرته هذه أطماعه جانب إىل أُوتي أنه لو
كيف فعرف النظر، وبُعد الحكمة من شيئًا — القوي الكفاح عىل بالقدرة له املعارصون
املماليك، البكوات أو عيل محمد وقتئٍذ: املتناضلتني القوتني إلحدى لديه التي بالقوات ينحاز
عزمه صح أن ومنذ عهده، أوائل يف نفسه، الباشا فيه سار الذي الطريق نفس يف فيسري
عىل القضاء يف القوتني هاتني بإحدى استعان إذا حتى والوالية، الحكم إىل الوصول عىل
صالحه من أن الواضح من وكان األخرى، الجماعة منازلة استطاع خصومه، من جماعة
فرسانهم انضمام ألن عيل؛ محمد حكومة عىل القضاء شاء إذا املماليك البكوات مع االتحاد
الباشا. مع غمارها يخوض معارك أية يف الراجحة كفته يجعل — شك ال — جيشه إىل

أو سياسة ابتداع عن عجز السياسية، الحنكة تنقصه مغامًرا كان بك ياسني ولكن
وسخائه كرمه عىل إليه الجند جذب يف واعتمد غايته، إىل للوصول محكمة خطة تدبري
فيها، انغمس التي والنهب السلب بأعمال طائلة ثروة يجمع أن له تسنى الذي وهو معهم،
التسامح كثري للنفوس، محببة شخصية وذا بطبعه، مرًحا وكان العطاء، لجنده فأجزل
إىل منهم الوافدين أعداد وتزايدت لوائه تحت بالعمل ورضوا هؤالء، أحبه حتى جنده، مع
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رفضوا َمن كل له، أعداء اعترب عندما جسيًما ً خطأ أخطأ ولكنه يوم، بعد يوًما معسكره
عليه، سخطهم جلب بالصعيد، الذين البكوات مع االتحاد من وبدًال لوائه، تحت االنضواء
عليه أثار مما والتخريب، والسلب النهب يف عصاباته ميض بسبب ضده عداءهم واستثار
عثمان خليفة املرادي بك وشاهني حسن، بك وعثمان بك، إبراهيم الثالثة: الصعيد أسياد

مهاجمته. وقرروا ضده فاتحدوا الربدييس،
إغارة بسبب البكوات، بني الخالف وقوع ١٨٠٧ وأكتوبر سبتمرب يف انتهز فقد
ياسني فاستوىل ونهبها، املرادي بك لشاهني التابعة القرى بعض عىل البواب بك سليمان
عن املماليك مع مناوشاته أثناء يتورع ولم بها، تحصن حيث واملنيا؛ سويف بني عىل
املنفوخ بك محمد تتبع أنها من بالرغم أهلها، من املال من كبري مبلغ وأخِذ ملوي مهاجمة
ويف باملنيا، متحصنًا ياسني يزال ال كان نوفمرب ويف نفسه. بك ياسني حامي املرادي
إلخضاع العدة ويتخذ السواء، عىل واملرادية األلفية من البكوات مع مستمرة مناوشات

كذلك. الفيوم إقليم
سيجيء ما نحو عىل — الباشا مع الصلح أجل من يتفاوضون وقتئٍذ البكوات وكان
أن ومنذ والقاهرة، الجيزة يف مستأمنًا يعيش األلفي بك شاهني وكان — موضعه يف ذكره
لقتال الصعيد أسياد استثارة يف به عيل محمد فاستعان ،١٨٠٧ ديسمرب يف الباشا صالحه
من بالقرب كبرية هزيمة به فأوقعوا عظيًما، سخًطا عليه يسخطون هؤالء وكان ياسني،
املنيا؛ إىل فحسب املائتني حوايل يف وانسحب ومتاعه حملته ونهبوا ،١٨٠٨ يناير يف منفلوط
تجريدة يجهز عيل محمد ورشع مستسلًما. القاهرة إىل أبوه وحرض بها، تحصن حيث
آغا)، (أحمد الخازندار بونابرتة بقيادة الثمانمائة، أو السبعمائة حوايل من ملطاردته
بكوات وانضم أخرى، قوة يف األلفي شاهني رجال من األلفي بك سليمان التجريدة وتقدم
من املنيا فهاجموا ياسني، عىل للقضاء األرنئودي طاهر باشا حسن جيش إىل الصعيد
«سانت وكتب البحرية. الناحية من عليها مدافعهم األرنئود صوَّب بينما القبلية، الناحية
قوات إىل انضمامها عند الحملة هذه أن ،١٨٠٨ فرباير أول يف حكومته إىل مارسيل»
والسيطرة املنيا من بك ياسني طرد وسعها يف عظيمة قوة تغدو سوف بالصعيد املماليك
مرص يف ثالثة سلطة خلق له أُتيح الذي — الثائر هذا إخضاع أن يف جدال «وال عليها،
العربان أكثرية ألن املماليك؛ البكوات سلطة أو الباشا، سلطة تبلغه قد مما خطًرا أشد
التجاري النشاط الستئناف املواصالت وفتح الهدوء، بسط شأنه من — إليه منحازون

والقبيل.» البحري الوجهني بني طويلة مدة من تعطل الذي
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يوم حوادث يف فيقول التجريدة، هذه خروج بعد وقع ما الجربتي الشيخ ويصف
بفنائها، ونزل املنيا، إىل وصل ملا األلفي بك سليمان بأن الخرب «ورد :١٨٠٨ فرباير ١٠
وانهزم عظيمة، وقعة بينهما فوقع وعربانه، وعساكره بجموعه، بك ياسني إليه خرج
فأُصيب خلفه، الخندق وعدى قلة، يف بك سليمان فتبعه املنيا، إىل هاربًا ووىلَّ بك ياسني
وشتَّت وأثقاله، وجماله بك ياسني متاع نهب أن بعد ميتًا، ووقع الخندق بداخل كمني من
فرباير ٤ (يوم الواقعة وكانت املنيا، بداخل منهم بقي وما وعربانه هو وانحرص جموعه،
عىل وتأسف بك، سليمان عىل اغتم أنه أظهر الباشا، عىل بذلك الخرب ورد فلما .(١٨٠٨
جراءة عىل يلوم الباشا وطفق بيوتهم، ويف بالجيزة، خشداشينه عليه العزاء وأقام موته،
ويلقى بنفسه، يخاطر بك سليمان أن وكيف وإقدامهم، املماليك) (البكوات املرصيني
بونابرتة ينتظر أن له وأقول أحذِّره، إليه أرسلت أنا ويقول الخندق، داخل َمن بنفسه
ما وخالف أبى فإذا املراسيم، من بيده ما عىل ويطلعه بك، ياسني ويراسل الخازندار،
عىل وصربهم ملعرفتهم األتراك عسكر وتتقدم حربه، عىل يجتمعون ذلك فعند ضمنها، يف
التأخر العسكر لكبري ينبغي وأيًضا بنفسه، وأغرى قلت، ملا يستمع فلم األبنية، محارصة
وهؤالء قوَّته، قلوب تنكرس وبمصابه الرئييس، املدبِّر عن عبارة الكبري فإن عسكره، عن

املهالك. يف بأنفسهم يُلقون ذلك، بخالف القوم
حالتهم، عىل مجتمعون وأنهم كبريهم، بموت يخربون بك سليمان جماعة أرسل وملا
مكانه، رئيًسا الباشا يقيمه َمن منتظرون وأنهم املنيا، عىل ومحطتهم بعرضيهم ومقيمون
خشداشينه ِمن يختار أن منه ويلتمس يعزيه، األلفي بك شاهني إىل الباشا أرسل ذلك فعند
أحد يرَض فلم خشداشينه، مع بك شاهني فيتشاور بك، سليمان إمارة الباشا يقلده َمن
يحيى، يُسمى املماليك من شخص عىل اختيارهم وقع ثم ذلك، يتقلد أن الكبار من
إىل وعدى أشغاله قضاء يف فأخذ املنيا، إىل بالسفر وأمره عليه، فخلع الباشا، إىل وأرسلوه

الجيزة.» بر
بك سليمان مقتل بعد شجعه فقد يطل، لم املنيا يف بك ياسني مقاومة أمد ولكن
ياسني إىل وانضمامهم جيشه، من الخازندار بونابرتة جند من قسم فراُر الصمود، عىل
القيام ياسني قرَّر جاءته، التي النجدة هذه عىل واستناًدا املنيا، إىل وصولهم عند بك
وُقتل رؤسائهم، من أربعة املماليك وفقد بالنجاح، تكللت املنيا، من مسلح خروج بحركة
فريسة أوقعه ما السيايسرسعان تفكريه قصور أن بيد األلفي، شاهني رجال من كثريون
املكاتبات عىل وأطلعه الطاعة، إىل «يستدعيه الخازندار بونابرتة إليه أرسل فقد ألطماعه؛
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أي املرصية؛ والغائبني الحارضين ولألمراء له خطابًا الباشا من بيده التي واملراسيم
عناده عىل واستمر الطاعة، يف الدخول عن بك ياسني أبى إْن ضمنها ويف املماليك، البكوات
يكفي كان ما التهديد هذا أن غري يحاربونه.» املرصية واألمراء بونابرتة فإن وعصيانه،
والوقوع التسليم، عىل أغراه إنما هذا إن «دروفتي»: فقال بالتسليم، بك ياسني إلقناع وحده
قيادة وتوليته جدة، باشوية بإعطائه له عيل محمد وعُد الباشا، له نصبه الذي الرشك يف
حكم عىل ونزل الوعود، بهذه ياسني فانخدع الحجاز، يف الوهابيني لقتال الذاهب الجيش
بذلك األخبار «وصلت فرباير ١٣ ويف باألمان. منه استوثق أن بعد عنده وحرض بونابرتة،
أنفسهم، عىل صالحوا أن بعد باملدينة، املحصورة العربان وخرجت (القاهرة)، مرص إىل
وارتحل يومني، بها فأقام املنيا، بونابرتة واستلم أماكنهم، إىل وذهبوا طريًقا، لهم وفتحوا

مرص.» إىل وحرض عنها
إىل وطلع التايل، اليوم صبيحة وركب فرباير، ١٦ يف بوالق ثغر إىل ياسني ووصل
القلعة يف الباشا عوَّقه ذلك، من العكس عىل بل انتظره، الذي الرتحيب يلَق ولم القلعة،
وأنقذاه، آغا رجب مسألة يف قوج، وصالح األرنئودي بك عمر تدخل مثلما ولكن قتله، وأراد
القلعة إىل «وطلعوا له، وتعصبوا بك، ياسني مسألة يف األرنئود من وغريهما تدخال فقد
والخارجية، الداخلية باألبواب وأوقفهم وجنده، عساكره الباشا رتَّب وقد فرباير، ٢٠ يوم
الباشا: فقال بمرص، يقيم وأن أمره، يف الباشا مع آغا وصالح بك عمر وتكلم يديه، وبني
إال له املتعصبني يَسع فلم يكون، يشء أي وأنظر أقتله، والساعة بمرص، يقيم أن يمكن ال
ونزلوا كيًسا، بأربعني عليه وأنعم فروة، عليه وخلع بك ياسني الباشا أحرض ثم االمتثال،
محافظون.» ومعه قربص، إىل ليذهب دمياط، إىل وسافر بوالق، إىل الظهر بعد بصحبته
مرص «تخلصت فرباير: ٢٧ يف اإلسكندرية من مارسيل» «سانت كتب كما وهكذا،
السلطة، عىل رؤساؤها يتناضل ثالث، مناطق إىل مرص وجوده م قسَّ الذي الزعيم هذا من
وخططهم، أعدائه مرشوعات إفساد من تمكنه عبقرية ذو عيل محمد أن األمر وحقيقة
وتوقع السلطة»، يف الطامعة والجماعات لألحزاب أخرى تارة والكيد تارة، باملفاوضة
محمد بسلطان باالعرتاف األلفي شاهني وريض اآلن، بك ياسني عىل قىض وقد — كثريون
يف مبعثرين البكوات سائر ظل بينما األلفي، بيت بكوات سائر مع رقابته تحت وعاش عيل
الباشا مفاوضات تنجح أن توقعوا — عيل محمد وبني بينهم املفاوضات وتدور الصعيد،
كثريون، اعتقد بل باشويته، أرجاء يف بالسلطان فينفرد األمر، له يستقيم وأن هؤالء، مع
كل خطر من والوالية، الحكم إىل وصوله منذ األوىل، وللمرة اآلن، متحرًرا صار الباشا «أن
مهزومني، كانوا هؤالء ولكن معهم، النضال عن نُدحة ال أعداء هناك صحيح، جدية، عداوة
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األمور بها عالج التي املهارة الباشا أظهر إذا عليهم، للقضاء كبرية جهود لبذل حاجة وال
الوقت.» هذا حتى

العربان تطويع (4-3)

فقط ليس مضنية، شاقة جهود بذل عن معَدى ال أنه أثبتت ما رسعان الحوادث أن عىل
تمرد الجتثاث وكذلك بل — موضعه يف ذكره سيأتي كما — املماليك البكوات إلخضاع
سبقت وقد أخرى، جهة من العربان ولتطويع جهة، من أصوله من وعصيانهم الجند
ومن العصاة، الجند ورؤساء املماليك، البكوات إىل العربان طوائف انحياز إىل اإلشارة

والحويطات. واملاعزة، والهوارة، وعائد، والهنادي، والجهنة، عيل، أوالد هؤالء: أشهر
إىل ميلهم حيث من املتمردين، ورؤساءهم العصاة الجند يُْشبهون العربان وكان
واتبع بينهم، واالنقسامات الخالفات انتشار حيث من املماليك، ويشبهون والنهب، السلب
خصومه ومع املتمردين جنده مع اتبعها التي األساليب نفس رشهم، حدة كرس يف الباشا
طوائف إليه ويستميل تجارتهم، قوافل عىل ويغري تارة، ضدهم جيشه يسريِّ فهو املماليك،
لفريق وينترص مكرم، عمر والسيد املشايخ لديهم ويوسط خصوماتهم، يف ويتدخل منهم،
ال وكان الوقت، كل بينهم والتفرقة الشقاق بذور ويبذر أخرى، تارة فريق عىل منهم
القاهرة يف األهلني، عن أذاهم يمنع أن شاء إذا سلًما، أو كرًها العربان تطويع عن مندوحة
مؤازرة عن يرصفهم أن شاء وإذا لسلطانه، خضعت التي األقاليم وسائر وضواحيها

املماليك. البكوات األلداء، خصومه
قوي عندما معهم، أساليبه وتجربة شئونهم، يف للتدخل للباشا الفرصة أُتيحت وقد
خارج الفريقني بني القتال ودار ،١٨٠٦ سبتمرب يف والعيايدة الحويطات بني الخصام
وخرج للحويطات، الباشا فانترص ذلك، بسبب السبل وانقطعت وحولها، القاهرة أسوار
باي طومان العادل امللك قرب عند النرص باب خارج النرص، قبة أو القبة جهة العادلية إىل
عمر عند والعيايدة الحويطات مشايخ واجتمع القتال، ووقف الخصومة هذه لفض قوة يف
استمروا الذين املعازة عرب من الباشا انتقم ١٨٠٧ يناير ويف بينهم. أصلح الذي مكرم
إمدادات كل منع عيل محمد محاولة من بالرغم والقاهرة، الصعيد بني التجارة ينقلون
اتحاد احتمال من عظيًما، حكومته عىل فيه الخطر كان وقت يف بالصعيد، البكوات عن
هذا من األخرية األيام يف األلفي وفاة وقوعه دون حال والذي بالصعيد، زمالئه مع األلفي
وبها املقطم جبل ناحية من الصعيد قوافل وصلت أن يناير ١١ يوم فحدث نفسه، الشهر
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غفلة، حني عىل وكبسهم ليًال الباشا فركب وغريهم، املعازة عرب مع وبضائع كبرية أحمال
ودخلوا والبنات، والنساء العربان أوالد حتى ومتاعهم، وأحمالهم جمالهم وأخذ ونهبهم

بينهم. فيما ويبيعونهم أيديهم، يف أرسى يقودونهم املدينة، إىل بهم
هذا ومجيء ،١٨٠٧ ديسمرب يف األلفي بك شاهني مع الباشا صلح نتائج من وكان
من انتفع الباشا إن ثم بمعسكره، كانوا الذين الهوارة عربان معه حرض أن القاهرة إىل
البحرية: إقليم يف املتخاصمة العربان طوائف بني هذا توسط عندما شاهني مع صلحه
الذي الكبري األلفي أيام من بهم وثيقة صالت لأللفية وكان عيل، وأوالد والجهنة الهنادي
وقع ما وتفصيل عيل. أوالد عىل منارصتهم شاهني وأراد والجهنة، الهنادي من أصهر
كبريًا، فساًدا فيه وعاثوا اإلقليم، هذا عىل تغلبوا قد كانوا عيل أوالد أن العربان، هؤالء بني
مما يشكون القاهرة إىل اآلن هؤالء فحرض قطاعاتهم، من والجهنة الهنادي وأخرجوا
يف األلفي شاهني فتوسط ،١٨٠٨ مارس أوائل يف للباشا خضوعهم ويقدمون بهم، نزل
معهم وخرج عيل، أوالد يطردوا وأن بالبحرية، منازلهم إىل عودتهم عىل االتفاق وتم األمر،
ثم عيىس، ابن حوش إىل عيل أوالد وارتحل دمنهور، إىل فقصدوا وخشداشينه، شاهني
وانجلت واأللفية، األجناد كبار من اثنان أثنائها يف سقط كبرية، معركة يف الفريقان التحم
من كثرية غنائم منهم غنمت كما األربعني، نحو منهم أُرس الذين عيل أوالد هزيمة عن
ومكَّن والصعيد، الفيوم صوب االنسحاب إىل واضطروا وتشتتوا، وتفرقوا وأغنام، جمال
والجهنة الهنادي عمر أن بعد مايو أوائل يف الجيزة إىل ورجع والجهنة الهنادي شاهني

البحرية. بأرض والجهنة الهنادي عمر أن بعد مايو أوائل يف الجيزة إىل ورجع
الباشا؛ لدى يوسطونهم الدولة أهل ببعض فاتصلوا بهزيمتهم، عيل أوالد يرَض ولم
وإخراج للبحرية رجوعهم لقاء ريال، ألف مائة وعرضوا البحرية، إىل بعودتهم يأذن حتى
عيل، أوالد وحاربوا اإلذعان، رفضوا والجهنة الهنادي ولكن ملتمسهم، فأجاب الهنادي،
عن عيل أوالد فامتنع اختالفات، وحصلت عليهم، ضيقوا كانوا أن بعد منهم، ونالوا ونهبوا
تجريدة إليهم الباشا فأنفذ عيىس، بحوش واجتمعوا أنفسهم، عىل قرَّروه الذي املال دفع
فخرجت األلفي، شاهني رجال من األلفي بك عمر إىل قيادتها سلَّم منها، قسًما الدالة يؤلف
ظهروا الذين عيل أوالد قتال يف الهنادي معها واشرتك ١٨٠٨ أكتوبر ٢١ يف التجريدة هذه
عرش الخمسة ونحو العسكر، من وكذلك مائة، من أكثر الدالة من وُقتل وهزموهم، عليهم

املماليك. من
واملماليك البكوات من وغريه بك نعمان يصحبها أخرى تجريدة الباشا أنفذ وعندئٍذ
الفيوم، إىل انسحبوا قد هؤالء بعض كان وملا عيىس، ابن حوش يف عيل أوالد ملنازلة األلفية
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األلفية وباقي بك شاهني أيًضا سافر كما أخرى، تجريدة ملطاردتهم الباشا أرسل فقد
بهم لحق أن يلبث لم ثم نوفمرب، يف ذلك وكان بالجيزة مقيًما ظل الذي بك عمر عدا ما
البحرية، عن هؤالء فارتحل عيل، أوالد عىل التجريدات هذه وتغلبت الشمارشجي، حسن

الفيوم. يف وتجمعوا
صحبة الفيوم، إىل الذهاب بقصد … كثرية عساكر خرجت ،١٨٠٩ فرباير أوائل ويف

ملطاردتهم. واأللفية بك شاهني
نقض أن بعد — وكان ،١٨١٠ مايو حتى للباشا، عدائهم عيل أوالد ظل وقد
كانوا من جميع مايو ١٧ يف وخرج عهده، األلفي شاهني ونكث الصلح، بك إبراهيم
يأتي سوف ظروف يف الصعيد إىل قاصدين املرصية واألجناد األمراء من (القاهرة) بمرص
اللحاق عىل الهنادي ل عوَّ فقد الباشا، مع واالتفاق الصلح عيل أوالد طلب أن — ذكرها
أن الباشا وحاول بالصعيد، البكوات إىل لالنضمام البحرية إقليم ومغادرة األلفي بشاهني
الخيل، جرائد عىل مايو) ٢٣ (يف كرداسة ناحية إىل وسافر ليًال فركب طريقهم يعرتض
عربان مشايخ حرض أن الصعيد، إىل الهنادي خروج أثر من فكان أحًدا، يجد لم ولكنه
عدتها كشمريي شاالت وألبسهم عليهم، وخلع فكساهم مايو)، ٢٧ (يف للباشا عيل أوالد

كيًسا. وخمسني بمائة عليهم وأنعم شاالت، ثمانية
من الخصوص وجه عىل وانفضاضهم العربان، تطويع يف الحاسم العامل أن غري
وأغسطس يوليو يف والبهنسا الالهون معركة يف هؤالء هزيمة كان املماليك، البكوات حول
وفلولهم بقاياهم وتعقب ،١٨١١ مارس أول يف القلعة مذبحة يف عليهم اإلجهاز ثم ،١٨١٠
العربان قلوب يف املذبحة هذه قذفته الذي والرعب والترشيد، بالتقتيل القطر أنحاء يف
سيد عيل محمد وصار نهائيٍّا، أركانها تدعمت قد الباشا حكومة أن هؤالء وتيقن وغريهم،
هذا إىل أضف له، التامني والخضوع بالطاعة فدانوا أرجائه، عىل سلطانه وانبسط القطر،
يف شئونهم يدير ورشع وتقاليدهم، عاداتهم عىل العربان يطمنئ كيف عرف الباشا أن

والتقاليد. العادات هذه يرعى نظام نطاق
واإلجراءات هذه، العربان مسألة ،١٨١١ يونيو ٢٠ يف لحكومته «دروفتي» رشح وقد
بعض أذكر أن واجبي من «أرى قوله: يف معهم اتخاذها الباشا يزمع أو اتخذها التي
عيل محمد بذل فقد الباشا، إىل منحازون أنهم املعتقد العربان بشأن آراء من يل يعن ما
األخرية حملته بعد وذلك لسلطانه، ما بشكل تخِضعهم بروابط به هؤالء لربط جهده
قبل أراد فقد بهم، حلت التي الهزيمة إنزال يف العربان بعض ساهم التي البكوات ضد
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يعيشونها، التي واالنتقال الظعن بحياة واالستقرار، التوطن حياة يستبدل أن يشء كل
الوحيد الحكم بدور ليقوم ضباطه أحد ذلك بعد عنيَّ إنه ثم القرى، من عدًدا فأعطاهم
لدى شئونهم بمعالجة كذلك مكلف الضابط وهذا بينهم، تنشأ التي الخالفات كل لفض
عىل يعتادون بدءوا قد العربان وكان رئيًسا، عليها يقيم أن الباشا ويرجو الحكومة،
فانحازت القديمة، واملقاومة الحرية روح املماليك مذبحة فيهم بعثت عندما األوضاع هذه
صاروا حيث الصحراء؛ حافة عىل مواقفهم الباقون واتخذ البكوات، جانب إىل منهم قبيلتان
يف نواياهم صدق يف الشك عىل يبعث مبهًما مسلًكا — عادتهم مألوف عىل — يسلكون
إيل تحدث مرة كل ويف بذلك، متأثر أنه يبدو ال عيل محمد ولكن الباشا، مع عالقاتهم
من شكوك موضع املبهم السلوك هذا يكون أن يحب ال أنه يل أظهر املوضوع، هذا يف
الحاجة، عند استخدامهم وسعه يف مساعدة عسكرية قوات الباشا يعتربهم بل ناحيتهم،
يف عليهم يعتمد ال أنه ولو األخرى، الجند طوائف مع يجري كما لهم املرتبات بدفع
يتألف التي األعداد يل يذكر مضت أيام ثمانية منذ طفق وعندما أجنبي، غزو وقوع حالة
عن بتاتًا يتخلوا لن العربان أن جيًدا يعرف ألنه العربان؛ إىل بيشء يُِرش لم جيشه، منها
عيل ومحمد املنترص، جانب إىل دائًما االنحياز مناورتهم: عليه تقوم الذي الرئييس املبدأ
فسوف املماليك، البكوات وأما … الوهابيني ضد املزمعة بالحملة هوادة دون مشغول
هذا عىل الباشا ويعتمد الواحات، صوب االنسحاب عىل القريب النيل فيضان يرغمهم
يزالون ال الذين وغريهم والعثمنيل األرنئود وإغراء إليه، العربان جذب يف املناسب الظرف

وتركهم.» جيشهم من الفرار عىل البكوات مع

األرنئودي بك عمر فتنة (5-3)

استأثر الذي القدر بمثل عيل محمد اهتمام من يستأثر لم العربان تطويع أن األمر، وواقع
وإخماد واحدة، دفعة الشغب عنارص عىل القضاء املتعذر من كان ألنه الجند؛ تطويع به
سيما ال بعيدة، مدة من الجيش صفوف يف جذورها تأصلت التي والعصيان التمرد روح
أو بانتظام، الجند مرتبات دفع عن املستمر وعجزه املال، إىل امللحة الباشا حاجة وأن
هذا إىل أضف أوامره، لعصيان بها يتذرعون التي بالذريعة هؤالء أمد قد برمتها، سدادها
عوامل عىل للقضاء ،١٨٠٧ أكتوبر فتنة بعد بالشدة الجند أخذ عىل الباشا تصميم أن
والجند الضباط وكبار الرؤساء من كثريين أساء الجيش، صفوف يف بالنظام اإلخالل
غادروا أو آغا، رجب فتنة آزروا أن يلبثوا لم وأوالء، هؤالء من نفًرا إن حتى العاديني،
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أنهم أو الصعيد، بكوات بمعسكر أو األرنئودي، بك ياسني بمعسكر لاللتحاق الصفوف
ينهبون بها، العيش استمرأوا التي القاهرة يف للبقاء ذريعة مرتباتهم تأخر من اتخذوا

مأرب. وال حاجة بها لهم يكن لم تجريدات يف مغادرتها، عليهم وصعب ويسلبون،
انترش عندما البالد، من وإخراجه بك، ياسني حادث عقب التمرد هذا ظهر وقد
قسًما الباشا وأنفذ الشمايل، الشاطئ يف فرنيس جيش نزول عن اإلشاعات وراجت الخرب
الهامة املواقع وسائر ودمنهور ورشيد دمياط إىل الجند أصناف وسائر األرنئود من كبريًا
مغادرة عن أنفسهم الجند رؤساء من كثريون امتنع فقد عموًما، الدلتا ويف الشاطئ يف
املال لجمع الطرق شتى إىل الباشا ولجأ املتأخرة، مرتباتهم عىل يحصلوا حتى القاهرة

النائية. األماكن شتى يف وتفريقهم إبعادهم يستطيع حتى لدفعها،
مرتب قطع أن ذلك، بعد الجيش لتطهري الباشا اتخذها التي الخطوات أوىل وكانت
األرنئود، من ليسوا أي أعراب؛ أنهم اعتبار عىل وترحيلهم، منهم جماعة بإخراج وأمر الدالة
كبريهم وعزل منهم، بالشكوى األهلني وضجيج وإفسادهم ولعيثهم بهم له حاجة وال
ضم ثم منهم، الباقني رياسة — الباشا أقرباء من — بك مصطفى وقلَّد بوايل»، «كردي
سافر ،١٨٠٨ أغسطس ٨ ويف دالتية. وجعلهم طراطري، ألبسهم األتراك، من طائفة إليه

الدالة. من كبرية عدة صحبته وخرج بوايل، كردي
لرجب تعصب الذي األرنئودي، بك عمر من للتخلص ذلك بعد الفرصة واتت ثم
اشرتك بينهم، النافذة الكلمة ذوي األرنئود، كبار من بك عمر وكان بك، وياسني آغا،
يف أسهم كما عيل، محمد بوالية املناداة سبقت التي السياسية الفوىض فرتة حوادث يف
واعتقد ذلك، بعد عيل محمد حكومة لها تعرضت التي األزمات خالل التالية، الحوادث
سياسية حنكة من أُوتي بما الباشا وعرف ومرتبة، جاًها نفسه الباشا عن يقل ال أنه
حتى بمداراته، رشه يتفادى كيف الحكم، يف منافسيه أو خصومه خطط إلفساد وعبقرية
التي اإلجراءات يتخذ عيل محمد ورشع ،١٨٠٧ أكتوبر يف بسالم الجند أزمة انتهت إذا
وتطويعهم، الجند جماح لكبح اتخاذها وجب والتي منه، والجند الرؤساء جمهرة نفرت
الباشا معارضة عىل قدرة من نفسه يف يعتقده وما الصحيحة، ميوله األرنئودي عمر أظهر

ومناوأته.
كان ١٨٠٩ عام أوائل يف الباشا أن البالد، من إخراجه إىل أفىض الذي الحادث وكان
استعداًدا الدلتا، يف النهر فروع ويف بوالق يف النيل، يف السفن يجمعون رجاله أنفذ قد
صهرجت، عند بوالق) (قبودان رجاله أحد فعثر الصعيد، بكوات ضد تجريدة إلرسال
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املركب أخذ عىل القبودان وأرص فيها، للتجارة األرنئود ألحد بالغالل مشحونة مركب عىل
القبودان، وُقتل الرجالن، فتشاجر بوالق، إىل بها ويعود غالله صاحبها يبيع أن قبل
ملتزم وخيش حموه، الدالة من طائفة بها قرية إىل ففرَّ القاتل، عىل القبض جماعته وأراد
تخريب، من قريته يلحق وما الفريقني، بني النزاع استطالة مغبة من آغا، مصطفى البلدة،
ولكن بوالق، إىل املتنازعون وحرض رأيه، لريى الباشا إىل الذهاب الفريقني عىل فاقرتح
طالبه فلما بها، القاطن األرنئودي بك عمر إىل والتجأ منهم، هرب أن يلبث لم القاتل
وأنت عندي، أنه وأخربه الباشا إىل «اذهب له: وقال بك، عمر امتنع بتسليمه، آغا مصطفى

عليك.» بأس ال
يحتفظ لم ألنه آغا؛ مصطفى وأنَّب غضبًا، استشاط ذلك، بلغه عندما الباشا ولكن
امللتجئ الدالتية من ذلك عىل قدرته بعدم آغا مصطفى فاعتذر يهرب، وتركه بالقاتل
بالخرب آغا مصطفى وأرسل بحبسه، الباشا فأمر أفلتوه، الذين هم وكأنهم إليهم، القاتل
حرض إذا يطلقه غد يف أنه فوعد إطالقه، يف وترجى الباشا، إىل «فحرض بك، عمر إىل

داره.» إىل وركب فيه، يسلم ال وهو آغا، أزمري عند إنه بك: عمر فقال القاتل،
«فأنزلوه آغا، مصطفى بقتل الباشا أمر مارس)، ٢٨) التايل اليوم صباح كان فلما
الحادثة. هذه بسبب الدالة من شخًصا قتلوا ثم القلعة، باب عند رقبته ورموا الرميلة، إىل
الباشا د شدَّ مارس، ٣٠ ويف أيًضا.» الدالة من شخصني األرنئود قتل مارس ٢٩ يوم ويف
عليه أحرقت وإال يرسله، لم «إن وقال: (األرنئودي)، القاتل بإرسال بك عمر مطالبة يف
وركب جاره، قوج آغا وصالح األرنئود، من طائفة إليه وجمع إرساله، من فامتنع داره،
راجًعا الباشا ركب ثم وانزعاج، قلقلة ببوالق وحصل فرج، الشيخ ناحية إىل وذهب الباشا

والدالتية.» األرنئود بني والقلقلة األرجاف وكثرت الغروب، وقت باألزبكية داره إىل
إىل القاتل والتجأ السباع، قنطرة جهة الدالتية، من اثنني األرنئود قتل أبريل أول ويف
يف «وأكد الكبري، ذلك منه طلب طاهر باشا حسن إىل الباشا فأرسل األرنئود، كبار من كبري
ملفوفة برأس باشا حسن إليه وأرسل فعل، فكأنه ويرسلها، القاتل رأس يقطع وأنه طلبه،
عليه.» راحت من عىل وراحت الحدة، وسكنت القضية، وبردت لحدته، تسكينًا مالية يف

وقطع مرص، من بالسفر فأمره البالد، من بك عمر إخراج عىل م صمَّ قد الباشا «ولكن
من ولعساكره له املنكرس عىل وحاسب املخالفة، تسعه فلم وعسكره، هو ورواتبه خرجه
دائرة عىل وزِّعت كيس، ستمائة نحو فبلغ ترصفه، يف التي البلد حلوان وكذلك العالئف،
بالد من عليها واستوىل الناس، حصص من جملة ضبط الباشا وكان وخالفهم، الباشا
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لها ودفع بك، عمر حصص عىل استوىل فلما لنفسه، واختصها شربا، بحري القليوبية
ذلك. من جانبه يراعي من بعض عوض والبحرية، والغربية باملنوفية وهي حلوانها،

يونيو ١٦ ويف حوائجهم. وقضاء أنفسهم تشهيل يف به يلوذ ومن بك عمر وأخذ
بالده، إىل ليذهب دمياط، طريق عىل وسافر بوالق، من بيته من املراكب إىل بك عمر نزل
املال من املذكور بك لعمر واجتمع األموال، جمعوا الذين وهم املائة، نحو معه وسافر
إىل أرسله ما خالف وذلك معه، وأخذها كثرية، صناديق يف عباها كثرية، أشياء والنوال

تاريخه.» قبل دفعات يف بالده،
لقي ما مثل هذه فتنته يف الجند من تأييًدا يلَق لم بك عمر أن مالحظته تجدر ومما
يفقدون بدءوا قد الرؤساء كبار أن عىل ذلك ودل فحسب، واحد بعام ذلك قبل آغا رجب
الجند، عىل يسيطر بدأ قد الباشا وأن الباشا، ضد الجند بني الفتنة تحريك عىل قدرتهم
بعض تقع ظلت صحيح البالد، يف والسلطان الحكم صاحب وحده أنه هؤالء وشعر
الجند، طوائف فيها تشرتك لم فردية، كانت هذه لكن ذلك، بعد والعصيان التمرد حوادث

أنفسهم. الرؤساء بها قام عصيان حركة كل بسهولة فشلت كما
أن ،١٨١٠ يونيو شهر يف حدث فقد الباشا، عىل الفردية االعتداء محاوالت عن وأما
فأقاموه» األرض، عىل ووقع الحصان، به فتقنطر بالجيزة، رماحة ميدان الباشا «عمل
تاريخه يف الجربتي الشيخ ل وسجَّ فمات. برصاصة مماليكه من غالم ذلك أثناء يف وأُصيب
حصن. واألجل اململوك، ذلك وأصابت فأخطأه، الباشا قاصًدا كان لها الضارب إن يُقال أنه
املماليك البكوات مكائد مبعثه ذلك، بعد أخطار من عيل محمد له تعرَّض ما كل وكان
املعدة بالحملة انشغاله أثناء يليه، الذي والعام نفسه العام هذا يف اغتياله حاولوا الذين
عىل املتآمرون وأخفق حينها، يف املكائد هذه أمر الباشا اكتشف وقد الوهابيني، لحرب

ذكره. سيأتي ما نحو
للقضاء هؤالء الباشا بها أخذ التي الشدة عدا — الجند تطويع يف السبب وكان
عىل حرصه — والثورة العصيان عىل املحرضني وإبعاده جيشه، يف الفوىض عوامل عىل
الشام، من (املجانني) الدالة من جدٍد جنٍد استقدام ثم لهم، مرتباتهم بدفع الجند إرضاء
له، والئهم يف يثق الذين والرؤساء أقربائه، قيادة وتحت مبارشة، إمرته تحت ووضعهم
فحرض جيشه. يف األرنئود قوى موازنة ذلك من وغرضه العثمنيل، من أجناد جانب إىل وهذا
كما القاهرة، أي مرص؛ ودخلوا الشام، ناحية من الدالتية من طائفة ١٨٠٩ نوفمرب يف
الشامية، الجهة من الدالة عسكر من كثري حرض ١٨١٠ ويوليو يونيو ويف غريهم. حرض

كثريون. البحر ظهر عىل أتراك حرض وكذلك
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يف املماليك لقتال الصعيد إىل أُرسلت التي بالتجريدات ورؤساؤهم الجند وُشغل
معركتي يف خصوًصا هؤالء، عىل الباشا انتصار وزاد ،١٨١٠ ،١٨٠٩ عامي غضون
الصعيد أقاليم بعض دانت إن ما إنه ثم الجند، عىل سيطرته دعم من والبهنسا الالهون
قوج صالح ومنهم األقاليم، عىل حكاًما ضباطه كبار عنيَّ حتى االنتصارات هذه بعد له
إىل الباشا استدعاه حتى الصعيد يف هذا ظل وقد أسيوط، عىل حاكًما عيَّنه الذي (قوش)

.١٨١١ فرباير يف فوصلها املماليك، مذبحة تدبري عند القاهرة
قد ضباطهم وكبار الجند أن عىل ونجاحها، املذبحة هذه تدبري إحكام دلَّ ولقد
استطاع فقد إقصاءهم، عيل محمد أراد الذين أولئك وأما للباشا، طائعني طواعية صاروا
«سانت قال األرنئود. الرؤساء من ثالثة عزله القبيل هذا من بسهولة، مناصبهم من عزلهم
عليه، تآمرهم اكتشف الباشا إن ،١٨١٢ أغسطس ١٨ يف حكومته إىل كتابه يف مارسيل»
املنكرس وأعطاهم وعالئفهم، خرجهم فقطع ضده، الثورة عىل الجند تحريض ومحاولتهم
توقع مارسيل» «سانت أن ومع البالد، بمغادرة وأمرهم كيس، آالف الثالثة حوايل وهو لهم،
يقع. لم ذلك من شيئًا فإن الحادث هذا بسبب القاهرة يف الثورة ونشوب الجند عصيان

الظ آغا قوشوأحمد صالح نفي (6-3)

رؤساء بعض بني والخذالن الخالف من ظهر قد كان أنه فهو الواقعة، هذه تفصيل وأما
ووىل الصفراء، وادي يف باشا طوسون جيش هزيمة سبَّب ما الوهابية الحرب يف األرنئود
بك وحسني كاشف تامر األخريين هؤالء من وقصد هاربني، ضباطهم وكبار الجنود أكثر
عدم أو مرص إىل رجوعهم يف الباشا إذن بها ينتظرون املويلح إىل وغريهما باشا دايل
عندما هذا ولكن (قوش) قوج صالح الجيش، غادروا الذين بني من كان إنه ثم رجوعهم،
العظمة، نفسه يف يرى ألنه برأيه؛ واستقل القصري، إىل راجًعا كرَّ ينبع من السفينة يف نزل
الجيش مع ذهب الذي املحروقي محمد السيد رأي ه يسفِّ وصار بالرياسة. األحق وأنه
طوسون رأي ه يسفِّ صار كما ومشايخهم، العربان وأمور واحتياجاته لوازمه عىل ليرشف
الكالم، هذا بمثل ويرصح الحروب، لتدبري يصلحون كيف الصغار هؤالء ويقول باشا،
يف فحقد طوسون، ولده بمكاتبات الباشا ذلك كل وعلم منهزم، أول هو وكان منه، وأزيد
أو الرجوع يف إذنًا ينتظر ولم القصري، إىل رجوعه برسعة ذلك قوج) (صالح وتمم نفسه،

املكث.
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كبار من كثريون وغريه باشا دايل بك حسني القاهرة إىل حرض ١٨١٢ يناير ٢٥ ويف
حال أسوأ يف وهم فشيئًا، شيئًا املدينة عساكرهم «ودخلت املويلح، يف كانوا الذين الضباط
الباشا سخط وقد بيوتهم، إىل أكابرهم دخل ثم املنظر وكآبة األلوان، وتغري الجوع، من
ومحو كاشف تامر حرض مارس، ٢٣ ويف يراه. وال أحد منهم يأتيه أالَّ ومنع عليهم،
الصفراء وادي يف الهزيمة بعد املويلح إىل حرضوا كانوا الذين وهم آغا، هللا وعبد بك
باستدعاء األيام هذه يف حرضوا ثم باشا، طوسون عند ينبع إىل ذهبوا ثم مدة، فأقاموا
ويف القصري. ناحية من آغا وخليل آغا وسليمان قوج، صالح وصل يوليو ١٠ ويف الباشا.
منحرف، منهم وخاطره الباشا، عىل وسلَّموا القلعة، إىل الواصلون الجماعة طلع يوليو ١٣
فحرضوا معهم، ليتشاور عساكرهم بدون مجردين للحضور طلبهم ألنه عليهم؛ ومتكدر
ابنه، عىل ملخالفتهم للهزيمة سببًا كانوا الذين هم أنهم عنده ثبت وقد عساكرهم، بجملة
اللقاء، عند والهزيمة للهرب، ومبادرتهم العساكر، نفقات يف وتقصريهم رأيهم، واضطراب
املكاملات، من باشا طوسون ابنه وبني بينهم حصل وما املراكب، إىل بخاصتهم ونزولهم
نحو السكوت عىل الباشا وبني بينهم واألمر ومرص، ببوالق بيوتهم يف مقيمني يزالوا فلم
الباشا إن ثم حولهم، مجتمعة وعساكرهم واضطراب، ارتجاج يف وأمرهم يوًما، العرشين

املقاطعة.» من تحققوا ذلك فعند وعالئفهم، خرجهم بقطع أمر
وثمانمائة ألف وقدره أغسطس، ٣ يف لهم منكًرسا كان ما الباشا دفع وقد
يف فرشعوا ملؤازرتهم، جنودهم من واحد جندي يتقدم ولم بالسفر، وأمرهم كيس،
وتعلقاتهم. وكشوفية، التزاًما لهم أُعطيت كانت التي والقرى األرايض أي بالدهم؛ بيع
قد إنهم فيقول: معارضته، عن عجزوا الذي األمر بهذا ضيقهم الجربتي الشيخ ويصف
صاروا وما مرص، أرض مفارقة عليهم وعرس الغاية، إىل طبعهم وتكدر ذرعهم، «ضاق
العظيمة، واملساكن األحكام، يف والترصف واإلمارة، والسيادة والرفاهية التنعم من فيه
من والثالثة البيتان له منهم األقل فإن والجواري، والعبيد والخدم والرساري، والزوجات
حتى لهم، صفت البالد أن وظنوا أيديهم، عىل أزاوجهن قتلت التي ونسائهم األمراء بيوت
عليهم، أنفسهن يعرضن رصن وااللتزامات واإليرادات البيوت ذوات املرتفهات، النساء إن

قربهم.» عن فضًال ذكرهم، من ويأنفن يَُعْفنهم، كن أن بعد فيهم، ليحتمني
قوج آغا صالح «سافر منه ٢٨ ويف بك، ومحو آغا سليمان فرَّ أغسطس ٢٤ ويف
وانضموا الباقون، عنه وتفرَّق األرنئودية، عساكره من اختارهم ممن املائتني نحو وصحبته

وغريهما.» بك عابدين وأخيه باشا حسن إىل
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اشرتكوا الذين القدامى، زمالئه سائر من الباشا خلصت ذيول، الحادث لهذا وكان
فرتة أيام من حوادث، من وقع ما كل يف — قوج وصالح األرنئودي بك عمر فعل كما —

الوالية. إىل عيل محمد ووصول السياسية، الفوىض
عمر وزميل القدامى، األرنئود عظماء كبار من األرنئودي، بك أحمد أساء فقد
خرجه، يقطع أن الباشا من فطلب وصحبه، األخري إبعاد يتم أن قوش، وصالح بك
تخاذلهم عىل عالوة اإلخوان هؤالء وكان إخوانه، مع يسافر حتى عساكره علوفة ويعطيه
عىل بينهم فيما النية بيَّتوا قد الصفراء، واقعة يف القتال ميدان من بعساكرهم وفرارهم
بك أحمد إىل والباشوية بالحكم ويعهد عيل، بمحمد يطيح انقالب وإحداث الثورة إشعال
يعضدهم، لم والرؤساء الضباط وسائر الجند من أحًدا ألن سعيهم؛ خاب ولكن األرنئودي،
ولذلك وزمالئه؛ قوج صالح بإقصاء فبادر نواياهم، وحقيقة تدابريهم عىل الباشا ووقف
عليه، بالعطف تظاهر الباشا ولكن السفر، طلب بك، أحمد يد يف أُسقط عندما فإنه
الباشا إليه فأرسل جسمه، وتمرض قهره، وزاد طبعه، فتغريَّ به، الرأفة وأظهر ومنعه،

أغسطس. ٥ يف ليلته من فمات وافتصده، رشبة فسقاه حكيمه،
إىل ،١٨١٢ أغسطس شهر عن اإلخبارية نرشته يف الحوادث هذه «دروفتي» ويذكر
الحكم ة أَِزمَّ لتسليم تآمروا قد كانوا أُبعدوا الذين الضباط هؤالء إن فيقول: حكومته،
أحمد وأما الباشا، عليها ووقف تماًما، فشلت مؤامرتهم ولكن األرنئودي، بك أحمد إىل
فمنهم القاهرة، ترك عىل أُرغموا فقد العصاة الزعماء الثالثة وأما مسموًما، مات فقد بك
إىل منها لإلبحار قري أبي إىل قوج صالح وذهب الشام، إىل الصحراء بطريق ارتحل من

القسطنطينية.
الظ، آغا أحمد إبعاد فكان وزمالئه، قوج صالح واقعة ذيول من اآلخر الحادث وأما
شجاعة صاحب وكان بلده، من أنه ولو الظ، آغا محمد بك كتخدا إىل ينتمي ال وهو
الجيش، يف عظيمة بسمعة ويتمتع األرنئود، الرؤساء كبار بني كبري نفوذ وله وهمة، وجرأة
عيَّنه وقد املماليك، األجناد من وإخالئه الصعيد تمهيد يف الفضل أكرب يعود وإليه لبسالته،
الباشا وعرف ذكرناها، التي املؤامرة يف اشرتك ولكنه ونواحيها، قنا عىل حاكًما عيل محمد
يزال «وال وإخوانه: قوج صالح إبعاد عىل تعقيبًا سبتمرب، ٥ منذ «دروفتي» فكتب ذلك،
الجيش من قسم قائد الظ، آغا أحمد نفي هو شأنه، يف البحث يدور موضوع هناك
وجسارته، نفوذه، من ويخىش الجيش، يف عالية بسمعة يتمتع الذي الزعيم وهذا بالصعيد،

عيل.» محمد سلطان عىل االنتقاض استطاعته يف ظل الذي اآلن الوحيد هو وإقدامه،
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املؤامرة هذه أصول عن تكشف بصورة الظ، آغا أحمد كائنة الجربتي الشيخ ويفصل
تحيل التي الطرائق وكذلك فشلها، وأسباب مارسيل»، و«سانت «دروفتي» ذكرها التي
يف الشيخ فيقول بها، عنقه رضب حيث القاهرة؛ إىل الظ آغا أحمد الستقدام الباشا بها
آغا أحمد القاهرة) (إىل حرض الليلة تلك «ويف ،١٨١٢ أكتوبر وأول سبتمرب آخر حوادث
ونُفوا سافروا الذين الجماعة إليه وصلت ملا أنه خربه من وكان ونواحيها، قنا حاكم الظ،
واجتمعوا معهم وَمن بك، ومحو آغا وسليمان (قوج) آغا صالح وهم: املايض، الشهر يف
إىل وصلوا إذا أنهم نفوسهم يف وأضمروا نجواهم، وا وأرسُّ شكواهم، بثوا املذكور، عىل
عليه امتنعوا الحجاز، إىل والعود بالخروج أمرهم أو منهم، منحرًفا الباشا ووجدوا مرص،
أحمد واتفق وحاربوه، ونابذوه بارزوه عالئفهم وأعطاهم خرجهم قطع وإن وخالفوه،
الفور عىل فيأتيهم إليه أرسلوا املذكور، هذا حصل متى وأنه ذلك، عىل معهم املذكور آغا
األرنئود طوائف من (القاهرة) بمرص املقيمني من الكثري إليه وينضم وجنده، بعسكره

الجنسية. التحاد بعساكرهم، وغريهم باشا وحسن بك كعابدين
عالئفهم وأعطاهم وخرجهم، راتبهم الباشا وقطع املذكورين، وصول حصل فلما
معه، اتفاقهم بحكم بالحضور املذكور الظ آغا ألحمد أرسلوا بالسفر، وأمرهم املنكرسة،
فيه: يقول مكتوبًا إليه فأرسل الباشا، مع شقاقه يف عذًرا لنفسه يبدي أن وأحب فتقاعس
فاقطع منها، وإخراجهم مرص من سفرهم عىل وعزمت إخواني، خرج قطعت كنت إن

معهم. أسافر ودعني خرجي، أيًضا
أضمروه بما لعلمه الخجا، له ويُقال الرسول، عود ر وأخَّ املكاتبة، تلك الباشا فأخفى
ما كل (قوج) آغا لصالح ودفع الكامل، عىل عالئفهم للمذكورين أعطى حتى بينهم، فيما
رواتبهم من الكثري وأعطى التأخري، يف بها يحتجون مطالبة لهم يرتك ولم وادعاه طلبه
إىل وانضموا عسكرهم، من الكثري وفارقهم عنهم، فمالوا أخيه، بك وعابدين باشا لحسن
مستوطنون وأكثرهم معهم، العالئف لهم فرتَّبوا وأخيه، باشا حسن عند املقيمني أجناسهم
التنعم، من فيه صاروا وما الوطن، مفارقة عليهم ويصعب ومتناسلون، بل ومتزوجون،
إليه؛ صائرون هم ما عاقبة ويعلمون بالجحيم، النعيم استبدال الحيوان بمطلق يهون وال
من معه ما منه وأخذ حاكمها، عليه قبض بالده إىل منهم سافر من أن بلغنا، فيما ألنه
فال قدًرا عليه ويفرض السجن، وأودعه املتاع، من معه وما مرص، من جمعه الذي املال
أو به، نفسه فيشرتي غريه، عند شيئًا أودع يكون أن ظن عىل بدفعه، يقوم حتى يطلقه
ما له فريسلون الغرية، عليه فتأخذهم وأقاربه، لعشريته مرصمراسلة إىل يرسل أو يشرتيه
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كان التي حالته إىل ويرجع مجرًدا يُطلق أو بالسجن، فيموت وإال ويفتدونه، عليه ُفرض
الدنيئة، بالصنائع والتكسب الجبل، من واالحتطاب املمتهنة الخدم من السابق، يف عليها
اإلقامة، يختارون فلذلك ذلك؛ ونحو األمتعة حمل يف واملؤاجرة والكروش، األسقاط ببيع

طباعهم. من والخسة خصوًصا مخاديمهم، ويرتكون
عذر له يبَق لم حيث الرحيل؛ يف ورفقاءه (قوج) آغا صالح يستحث والباشا هذا،
وهو املذكور، الخجا الباشا أحرض النيل، يف وانحدروا املراكب يف نزلوا فعندما التأخري، يف
الرسالة، جواب وأعطاه ومرصفه، وإيراده رسه بكتابة املخصوص األفندي عن عبارة
وطلبه املقاطعة، طلبه من وتأثر عليه صعب أنه له ويذكر وتأمينه، تطمينه مضمونها:
ما به استوجبوا وما ورفقائه، (قوج) آغا صالح عن انحرافه أسباب له د وعدَّ املفارقة،
ما عىل باٍق وأنه ذلك، يوجب ما منه يحصل فلم هو وأما واإلبعاد، اإلخراج من لهم حصل
بجميع فيأتي ذلك، من يمنعه ال فهو وسفره، قصده من بد وال كان فإن املحبة، من يعهده
يف فليحِرض الهاجس، هذا نفسه عن رصف بأن وإال شاء، أينما بالسالمة ويتوِّجه أتباعه،
أموره وانتظام مشورته، يف معه ويتحدث ليواجهه وأتباعه، وطاقه ويرتك قلة، يف القنجة

وحكمه. واليته محل إىل ويعود الكتاب، هذا يتحملها ال التي
الباشا أن وظن القول، زخرف إىل وركن التمويه، ذلك الظ آغا أحمد أي عليه؛ فراج
فيهم، عظيًما كان ألنه الفعل؛ عن فضًال القول، من بقبيح يواجهه وال بمكروه، يصله ال
والخطوب، الحروب يف جسوًرا وإقدام، وشهامة همة وصاحب املعدودين، الرؤساء ومن
الديار خلت فلما (املماليك)، املرصية األجناد من وأخالها القبلية، البالد د مهَّ الذي وهو
ثم باألسيوطية، (قوج) آغا وصالح الترصف، مطلق وهو وقوص، بقنا هو واستقر منهم،
يناقض فكان الصعيد، والية باشا إبراهيم ابنه وقلَّد الحجاز، إىل آغا صالح ه وجَّ الباشا إن
األوقاف وأرزاق الناس، أطيان عىل التعدي ويمانعه أفعاله، يف املذكور آغا أحمد عليه
ويظهر نفسه، يف ذلك فيحقد باألخبار، أبيه إىل فريسل إبراماته، عقد ويحل واملساجد،

نيته. وخلوص جليته عىل املذكور آغا وأحمد ويتغافل، خالفه
من قلة يف بالحضور وبادر عيل، محمد أي صدقه؛ اعتقد الرسالة، وصلته فلما
من والعرشين السابع ليلة وهي السبت، ليلة القلعة إىل وطلع إشارته، حسب أتباعه،
وعاتبه، فحادثه عليه، وسلَّم الباشا عند فعرب ،(١٨١٢ أكتوبر ٣-٤) ١٢٢٧ رمضان شهر
وإبراهيم بك كتخدا فقام الغيظ، عليه ظهر حتى ويرادده، يجاوبه وهو أشياء، عليه ونقم
يتحدثون، وجلسوا آغا، إبراهيم مجلس إىل ودخال الباشا، عند من وخرجا فأخذاه آغا،
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وقت إىل معهما يستمر بأن عليه وأشارا القول، معه يلطفان آغا وإبراهيم الكتخدا وصار
وأمر رأيهم، إىل فأجابهم معه، ويتسحرون إليه، فيدخلون الباشا، حدة وسكون السحور
كبريهم، فامتنع محلهم، إىل بالنزول الخمسني نحو وهم العسكر، من بصحبته كان َمن
بلدي، ومن همرشي، وهو يصيبه، الذي وما الكتخدا: فقال وحيًدا، ونرتكك نذهب ال وقال:
عنه يستغني ال َمن عنده وبقي وفارقوه، نزلوا ذلك فعند قبله، أنا كنت بيشء أُصيب وإن

الخدمة. يف
وأخذوا عليه، قبضوا املجلس، خارج كان فلما الباشا، إىل يستدعيه من أتاه ذلك فعند
أكتافه، وأداروا املشعل، الضوى وأشعل الركوب، سلم تحت إىل به ونزلوا وسالحه، سيفه
الليل، من ساعة سادس يف وذلك ودفنوه، نوه وكفَّ لوه وغسَّ الحال، يف ورفعوه رقبته، ورموا

املدينة. يف شائًعا الخرب وأصبح
الحال يف وُعني وودائعه، أمواله عن بالتعريف وُطولب الخجا، الباشا وأحرض
وُطلبت واألموال، الغالل من له ما ويضبط داره، عىل ويختم قنا، إىل ليذهب باشجاويش
أماكن، عدة يف ودائع له فظهر باألوراق، عليها استولوا التي عنده، هي ممن الودائع

لحريمه. وال ملنزله يتعرض ولم ذلك، وغري مال وصناديق
إن قال: الظ، آغا أحمد إعدام خرب أكتوبر، ٤ يف حكومته إىل «دروفتي» نقل وعندما
من يخىش جيشه، ضباط كبار بني من بقي الذي الوحيد الرجل من تخلص قد عيل محمد

عليهم.» وتأثريه الجند، يف ونفوذه وشجاعته مطامحه
تعذر الذين والرؤساء الضباط كبار وإبعاد الجند، تطويع عيل ملحمد تم وهكذا،
يف القديم زميلهم نظرهم، يف يعدو ال الباشا وكان والواقع، بالحقيقة التسليم عليهم
يف — يقتضيه الواجب كان وملا والسلطان، الحكم إىل فوصل مغامرته، يف ساعدوه السالح،
ويفرض معهم، السيد مسلك يسلك أن من بدًال ونزواتهم، لرغباتهم يرضخ أن — رأيهم
منه، الحكم غصب عليهم سهل مغامرته مثل غامروا إذا أنهم موا وتوهَّ سلطانه، عليهم
عىل عسريًا، حسابًا ورؤسائه ضباطه ومحاسبة الجيش، الفوىضيف إنهاء عىل يرص دام ما

أسبابها. كانت ومهما شأنها، قلَّ مهما منهم، تبدر عصيان أو تمرد حركة كل
الجند تطويع يستطيع كان ما الباشا أن هي باالهتمام، جديرة مالحظة هناك أن عىل
عن عجز أنه لو والعصيان الثورة عىل محرضيهم وإقصاء وغريهم، وداالتية أرنئود من
املرتبات من لهم املنكرس نفيهم أراد الذين الضباط كبار إعطاء أو العسكر، مرتبات دفع
وإطالة الخروج، يف للتباطؤ بها يتذرعون قد التي الوسائل من لتجريدهم والعالئف
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لهم، زمالئهم لتعصب عنوة مرص من نفيهم الباشا عىل املتعذر من وكان بالبالد، مكثهم
يتخلص ولم قوج، وصالح بك، وعمر األرنئودي، بك وياسني آغا رجب حوادث يف وقع كما
الضباط كبار شوكة كرس له تم قد كان أن بعد إال الظ، آغا أحمد من بالقتل الباشا
حول من والجند، الرؤساء سائر انفضاض يرس مما كان فقد ذلك، عىل وعالوة األرنئود،
وعابدين باشا حسن إىل — بنا مر كما — رواتبهم من الكثري أعطى الباشا أن قوج، صالح
التي التدابري يف وأسهما االنقالبات، كل يف واشرتكا األرنئود، كبار من بقيا اللذان وهما بك،
باشويته، اعرتضت التي الصعوبات عىل والتغلب الحكم، إىل الوصول من عيل محمد مكنت
األمن واستتباب القلعة، مذبحة يف املماليك عىل القضاء وقت إىل بواليته املناداة حني من

عيل. محمد لحكومة لذلك تبًعا نهائيٍّا
التجربة فرتة يف كان كما ،(١٨٠٧–١٨١١) الفرتة هذه يف املال كان فقد ولذلك،
أركان دعم يف الفعالة واألداة الحكم عصب ،(١٨٠٥–١٨٠٧) سبقتها التي واالختبار
ظلت فقد ،١٨١٠ عام قبل وملحة شديدة املال إىل عيل محمد حاجة كانت ومثلما الوالية،

التالية. السنوات يف شدتها وزادت بل قائمة، الحاجة هذه

املالية املسألة (4)

املال إىل الحاجة (1-4)

عىل املحرضني وإبعاد نفي تطلبه وما الجند، مرتبات دفع غري — عدة أسباب وتضافرت
املال، إىل امللحة الحاجة استمرار عىل — الدولة سالمة عىل واملتآمرين والتمرد، الثورة
محمد واجهت التي املشكالت عن الكالم عند األسباب هذه بعض إىل اإلشارة سبقت وقد
املزمنة، املالية األزمة عوامل فمن غريها، اآلن هذه عىل زاد ولكن الوالية، توليه عقب عيل
ينال وبمقتضاه سابقة، مناسبات يف إليه أملعنا والذي الجند، رواتب دفع يف املتبع النظام
جندي كل عن أنفار أربعة مرتبات الضباط، كبار أو العسكريني، الرؤساء من رئيس كل
صار الباشا إن حتى لقيادته، والخاضعة له التابعة الفرقة منهم تتألف الذين من واحد
جندي ألف عرش ستة وقتئٍذ عدده يتجاوز لم لجيش جندي، ألف ستني مرتبات يدفع

فحسب.
لضبط األقل، عىل تقديرية ميزانية ووضع املالية، اإلدارة تنظيم تعذر هذا إىل أضف
منوعة مبارشة، وغري مبارشة رضائب من اإليراد، مصادر فظلت واملنرصف، اإليراد أبواب
السواء، عىل واألجانب الوطنيني من اإلجبارية، والقروض لف السُّ عليها زيدت ثم ومتعددة،
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من بقدر افتداءها أصحابها وإلزام التجارة، قوافل عىل واالستيالء املصادرات، عدا وهذا
أبواب وظلت املال. الستنضاح ذكرها يأتي سوف التي األساليب من ذلك وغري املال،
ومرتبات للقسطنطينية، سنويٍّا يُدفع الذي الخراج جانب إىل فهناك محددة، غري اإلنفاق
من والقصاد الرسل حرض كلما تجنبها، إىل سبيل ال نفقات العادية، اإلدارة ونفقات الجند،
الوالية لتجديد تصدر هذه وكانت الوالية، يف التثبيت فرمانات يحملون العايل، الباب لدن
الفرو يحملون الرسل هؤالء مجيء كثر كما وراثية، تكن لم الباشوية إن حيث سنويٍّا؛
التثبيت برشى إليه ينقلون أو الباشا، عىل السلطان رضا عالمة والسيوف، والقفاطني
صاحب كان من بينهم ومن والقصاد، الرسل هؤالء فيها يحرض مرة كل ويف فحسب،
بهم، الحفاوة وجبت — العثماني الديوان قول حد عىل — الباشا تكريم يف زيادة مكانة،
الديوان ولرجال بل فحسب، ألنفسهم ال والبقاشيش والهدايا بالعطايا عليهم واإلغداق
التي الجسيمة النفقات اسرتعت وقد نفسه، السلطان رساي ويف العايل، الباب دوائر يف
لهم، العايل الباب إرسال كثرة عىل معلًقا فقال الجربتي، الشيخ نظَر الرسل هؤالء يتكلفها
من ذلك لغري أو السلطان، رضاء إلظهار أو الوالية، لتجديد إما واملراسيم، األوامر يحملون
والعطايا باملنح الظفر بغية افتعاًال، العثماني الديوان رجال يفتعلها كان التي الشئون
والفرمانات البيورولديات هذه ورود من القصد «ومحل عيل: محمد من والبقاشيش
طريقهم، وحق خدمهم، من يأخذونه بما لهم، املنفعة جر هو إنما والقبجيات، واألغوات

والهدايا. والتقادم الدراهم من
منزًال له أعدوا ومنزلة، قدر ذا كان فإن لقدومه، استعدوا ورد، إذا منهم القادم فإن
أو مهم، أمر يف حرض كان إذا وخصوًصا الالزمة، واألدوات بالُفرش ونظموه به، يليق
باإلعزاز يُقابل فإنه وهدايا، رضا ِخلع بصحبته أو الجديدة، السنة عىل املتويل لتقرير
الططر، من بوروده املبرشون ويأتي اإلسكندرية، إىل وروده قبل خربه ويُشاع الكبري،
وبشارتهم خدمتهم ويأخذون شهرين، أو شهر بنحو السلطنة دار من خروجه قبل
وشنًكا، ومدافع ديوانًا له وعملوا جليل، موكب يف أدخلوه هو وصل وإذا باألكياس،
له وُرتب دولته وأعيان املتويل، من والهدايا التقادم عليه وأقبلت له، امُلعد املنزل يف وأُنزل
شهوًرا، أو شهًرا مكثه أيام حانته، ورشاب ملطبخه وأتباعه، هو ملأكله واملصاريف الرواتب
الرشبات قدور من الرتحيلة، هدايا خالف وذلك عظيًما، قدًرا األكياس من يُعطى ثم
واملقصبات، الهندية واألقمشة والعنرب، كالعود الطيب وأنواع املكرر، والسكر املتنوعة،

دولته. ورجال لنفسه
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أعز يف ومتاعه، وخدمه بأتباعه األعيان، بعض بمنزلة أنزلوه ذلك، دون كان وإن
أنفسهم، شهوات تستدعيه وما وُكلفهم، ولوازمهم بمرصوفهم املنزل رب ويقوم مجلس،
وفرض عليه، واجب ذلك بل فضًال، له يرون وال عنده، بنزولهم عليه املنة لهم أن ويرون
خدمته، يأخذ حتى شهوًرا ذلك عىل ويمكث أتباعه، وعىل عليه التآمر مع به، القيام يلزمه
عنده من ليخرج هدية، له يقدم أن املنزل صاحب يلزم كله، ذلك وبعد أكياسه، ويقبض
تصورها.» يف والنقل العقل يحار أقضية دولته، وأهل مخدومه عند عليه ومثنيًا شاكًرا

لإلنفاق الوفري، باملال بالقسطنطينية، وكالءه يمد أن الباشا عىل كان هذا، جانب وإىل
األمور تحرجت كلما عيل محمد ذكر طاملا الذي العايل، الباب نهم لسد بسخاء، منه
يف األزمات اجتياز بها يمكن التي املثىل الطرائق يعرف أنه العثماني، الديوان وبني بينه
كيد لرد أو الوالية، عىل تقريره تجديد عند والعطاء البذل إىل بحاجة فهو القسطنطينية،
التي كنج يوسف كمسألة صالحه، يف حلها يتم أن يهمه التي املسائل إلنهاء أو خصومه،
ومماطلته أوامره، تنفيذ يف تباطؤه بسبب منه، العايل الباب غضب حدة لكرس أو بنا، مرت
إنفاذ كعدم فيها، والتسويف املماطلة كذلك صالحه من يرى التي املسائل يف وتسويفه،

أركانها. دعم من ويفرغ واليته عىل يطمنئ حتى الحجاز إىل جيشه
الباب مع عالقاته يف دائًما للمستقبل االحتياط عليه وجب فقد ذلك، عىل وعالوة
عيل محمد وأوجد الفريقني بني الثقة تبادل عىل أصًال تقم لم هذه أن عرفنا وقد العايل،
السالح — املعارصون به شهد ما نحو عىل — الذهب كان إمرباطورية نطاق يف باشويته
اشتداد عند لصاحبها الواقية والدرع األمور، عظائم من كثري يف القاطع والفيصل البتار
عليهم، للقضاء املرسلة الجيوش الدولة يف العصاة الباشوات اشرتى ولطاملا الخطوب،
وتلك ديوانه، وألعضاء نفسه للسلطان معاًشا مالهم من ا رسٍّ يدفعون هؤالء كان ما وكثريًا
كما — عيل محمد قال والتي القسطنطينية يف الصعوبات بها تُذلل التي الطرائق كانت

بها. خبري إنه — أسلفنا
للقتال ومتأهب للباشا، بالطاعة يدين قوي، بجيش االحتفاظ عن نُدحة ال كان إنه ثم
الخارجيني، أعدائه الغزاة ضد أو الداخليني، أعدائه املماليك، البكوات ضد يسريه دائًما،
املتوقع من كان كما الفرنسيني، من أم — وقع كما — الربيطانيني من هؤالء كان سواء
به، وغدرهم له كيدهم دائًما الباشا خيش الذين وهم العثمانيني، من أم يحدث، أن وقتئٍذ
ناحية من أراد إذا والعدد، العدة عظيم القوي، الجيش هذا إنشاء من كذلك مناص وال
سخطه إلعالن بها يتذرع قد التي الذرائع من وتجريده العايل، الباب رضاء كسب أخرى
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أن ،١٨٠٧ منذ عظيًما إلحاًحا مرص باشا عىل يلح العايل الباب ظل ولقد عليه، ونقمته
السنوات يف اإللحاح هذا وتزايد منهم، الرشيفني الحرمني ويسرتجع الوهابيني، يقاتل
لألسباب عيل محمد وآثر ،١٨١٠ عام يف منتهاها العايل الباب لجاجة بلغت حتى التالية،
الرشعية السيادة صاحب مع االصطدام عىل الحجاز، إىل حملة إنفاذ — عرفناها التي
ألسطول نواة يجعله أن أراد الذي األسطول ذلك لبناء والعمل الجد ساعد عن ر وشمَّ عليه،
ويبسط الحجاز، إىل واملهمات الجيش من قسًما ينقل والذي جهة، من التجاري مرص

طائلة. نفقات كله ذلك تطلب وقد أخرى، جهة من األحمر البحر يف الباشا سلطان
من الحكومة وتعيش املال، من خالية وخزانتها الوالية، أريكة عيل محمد واعتىل
الذين الوالة يحتاجه كان بما ناهيك العادية، اإلدارة نفقات سد إىل سبيل وال لغدها، يومها
إال أخرى؛ تارة العثماني الديوان ومع تارة الجند مع شئونهم لتدبري أموال من سبقوه
والقروض األهلني، من اإلجبارية السلف وأخذ والغرامات واإلتاوات الفرض إىل باللجوء
آالف بثالثة مدين وهو الوالية ترك باشا خورشيد أن كيف تقدم ولقد األجانب، التجار من
عيل محمد وتعهد التجار، مختلف من استدانها وقروًضا الجند، مرتبات متأخر كيس
اللجوء من املال من خزانته خلو بسبب اآلخر، هو مناًصا عيل محمد يجد ولم بسدادها،

الوالية. يف أسالفه إليها لجأ التي األساليب نفس إىل
القاطنون األجانب أرغم التي باألحرى أو ُعقدت، التي العديدة القروض بني من وكان
مفاوضات بشأنهما وجرت قصة، لهما كانت قرضان إياها، الحكومة إقراض عىل بالبالد
جالء وقت إىل كذلك، إنجلرتة وقنصل السويد، قنصل «برتوتيش» قرض أحدهما كثرية:
قيمته بلغت الذي القرض هذا قصة إىل اإلشارة سبقت وقد اإلسكندرية، عن «فريزر» حملة
بالقسطنطينية، السويدي باألعمال القائم إىل «برتوتيش» شكا فقد ألفقرشعثماني، ستني
التي تلك إليه، «برتوتيش» أمالك ورد الدين، هذا بسداد ١٨٠٧ أكتوبر يف العايل الباب وأمر
فلم اآلخر، القرض وأما هذا، السويد قنصل دعوى صحت إذا عيل، محمد صادرها قد كان

بسداده. األمر له صدر وإن فيه، يد عيل ملحمد يكن
النمسا قنصل «روشتي» من االستدانة إىل واليته أثناء باشا خرسو اضطر فقد
قرصه ناظر عنها أعطى عثمانيٍّا، قرًشا ٢٣٠٨٥٨ قيمتها بلغت دفعات عىل مبالغ
خرسو طرد الذي االنقالب حدوث عند «لروشتي» إيصاالت وخازنداره بايش» «كيالرجي
يدفع رشع العهد ذلك دفرتدار أن ومع باملحكمة، اإليصاالت هذه وُسجلت الوالية، من
من عليها موقًعا عنها، إيصاالت أصحابها أبرز التي املبالغ العايل الباب أوامر عىل بناء
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والكيالرجي الخازندار من عليها املوقع اإليصاالت أصحاب وجد فقد نفسه، باشا خرسو
توسيط إىل فعمد هؤالء، بني من «روشتي» وكان حقوقهم، أخذ يف عديدة صعوبات بايش
وكانت Stürmer «شتورمر» بارون العايل، الباب لدى القسطنطينية يف النمسا سفري
التي األموال يستخدم لم باشا خرسو أن الدين، هذا سداد وجوب يف السفري دعوى
الهدايا وتقديم الجند مرتبات لدفع ولكن شخصه، عىل اإلنفاق يف «روشتي» من استدانها
يغادرها فلم منها، الفرنسية الحملة خروج بعد بالبالد جيشهم بقي الذين اإلنجليز للقواد
العامة الخزانة عجزت التي اإلدارة مطالب ملواجهة ثم ،١٨٠٣ مارس يف إال الربيطانيون
العايل الباب وسلم بوفائه، ملزمه وهي الحكومة عىل دين الدين هذا فإن ولذلك سدها؛ عن
بسداد ١٨٠٧ أكتوبر يف بالقاهرة الباشا حكومة إىل أمًرا فأصدر السفري، نظر بوجهة
لدى احتجاجاته «شتورمر» وجدد املسعى، «روشتي» فاستأنف جدوى، دون ولكن الدين
صار ثم مرص، يف ترجمانًا يعمل وكان — Stefanaki «ستفاناكي» وشهد العايل، الباب
— العثماني الجيش يف نفسه الوقت يف وترجمانًا بالقسطنطينية، الباشا وكالء أحد اآلن
التي املبالغ اعتبار يف عليها االستناد وأراد النمسوي السفري ذكرها التي الوقائع بصحة
«ستفاناكي» وقال الحكومة، عىل دينًا بايش والكيالرجي باشا خرسو خازندار عنها أعطى
أُنفقت األخري استدانها التي األموال وإن باشا، وخرسو «روشتي» بني الواسطة كان إنه
وأصدر أخرى، مرة هذه النظر وجهة العايل الباب وأيَّد السفري، ذكرها التي الوجوه يف
أفندي عارف وإىل جديد، أفندي أحمد دفرتداره وإىل عيل محمد إىل ،١٨٠٨ فرباير يف أمًرا
املبلغ الغاية، لهذه املوفد املندوب خلويص أمني وتسلم الدين، هذا بسداد مرص، قايض

املرقوم.
بأنه اعرتف قد نفسه خرسو أن ومع كامًال، دينه استيفاء يستطع لم «روشتي» ولكن
الجند مرتبات منها ليدفع عثمانيٍّا، قرًشا ٢٣٠٠٤٨ مبلغ هذا، النمسا قنصل من استدان
لدفع استُدين الذي املبلغ أن السجالت، فحص بعد ودفرتداره للباشا تبني فقد قال؛ كما
املطلوب من املتبقي خرسو واستدان فحسب، قرش ألف وثمانني أربًعا كان الجند مرتبات
الدفرتدار دفع فقد ذلك وعىل الخاص. حرسه ولكسوة شخصه عىل منه لإلنفاق سداده
١٤٦٠٤٨ الحكومة ذمة يف لهذا يزال ال كان ١٨١٠ عام وحتى «لروشتي»، املبلغ هذا
الباشا حكومة إىل أمر الستصدار العايل الباب لدى جهده قصارى «شتورمر» بذل قرًشا،
السجالت يف املبلغ بقية تقييد عدم يف السبب بأن أخرى مرة «ستفاناكي» وشهد بدفعه،
إذا ،١٨١٠ مايو يف أمًرا العايل الباب بعث فقد ذلك وعىل القاهرة؛ يف الثورة حدوث كان
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قرًشا ١٤٦٠٤٨ وهو املتبقي، املبلغ دفع بوجوب صحيًحا، «ستفاناكي» يقوله ما كان
تأخري. دون

من العايل الباب وبني بينه دار ما كل يف دائًما يشكو صار فقد عيل، محمد أما
كاهله، بها ينوء صار التي الديون كثرة من الوهابيني ضد املزمعة الحملة بصدد مراسالت
املرغوبة، بالرسعة العايل الباب أوامر لتلبية استعداداته إنجاز عليه متعذًرا جعلت والتي
إنفاذ إرجاء يف عليها يستند تكأة عموًما املال إىل حاجته ومن الديون هذه من اتخذ ثم

أركانها. دعم من ويفرغ باشويته عىل االطمئنان له يتم حتى الحجاز، إىل جيشه
املال، إىل عيل محمد حاجة الكالم تناول وكلما سابقة فصول يف أرشنا أن سبق ولقد
املماليك البكوات االستيالء عدا واملزمنة، املستحكمة األزمة هذه استمرار يف العلة أن إىل
كله، ذلك من واألهم الصناعة، واضمحالل التجارة، كساد هي إنما الصعيد، إيرادات عىل
له تعرض وما السلطة، عىل املتنازعة الطوائف بني الداخلية الحروب بسبب الزراعة تعطل
ونتاجهم ومواشيهم وأموالهم أرواحهم عىل والدالة األرنئود الجند اعتداءات من الفالحون
طلب فتح جانب إىل واملغارم، اإلتاوات أنواع من الحكومة عليهم فرضته ما ثم الزراعي،
إغالق تأخر بدعوى سابقة أعوام وعن تارة، وسلًفا مقدًما أوقاته غري يف املريي مال
املديريات مختلف إىل العسكرية التجريدات الباشا حكومة وأنفذت أخرى، تارة حسابها

الرضائب. لجباية
املالية األعباء وأرهقتهم عليهم، االعتداءات هذه وقف عن يعجزون الفالحون كان وملا
غادر فقد وكدحهم، كدهم ثمرة من والجند والعربان الباشا عمال وجرَّدهم الثقيلة،
الفالحون وهرب سكانها، من عديدة قرى وأقفرت املغارم، هذه من فراًرا األرض كثريون
حوايل صار أن ذلك عىل وترتب الشام، إىل منهم نفر هاجر كما الواحات، وإىل الصحراء إىل
الصحراوين رمال عليها طغت مرتوًكا، مهمًال الفرنسيني، أيام عىل املزروعة األرض ثلث

الغرب. من والليبية الرشق، من الغربية
محاصيل عىل الباشا استيالء بسبب خصوًصا، املدن يف والبأساء الضنك حدة وتزايدت
إردب سعر بلغ ١٨٠٩ ،١٨٠٨ سنتي ويف وغريهم. اإلنجليز إىل لتصديرها والحبوب، القمح
الحملة أيام عىل ثمنه كان بينما محصوله، وفرة برغم وذلك عثمانيٍّا، قرًشا ثالثني القمح
حدوثه عند مرة كل يف النيل نقص وهدد فحسب، قروش سبعة عىل يزيد ال الفرنسية

ساحر. بصنع أسواقها من الغالل تختفي كانت حيث القاهرة؛ يف املجاعة بانتشار
عجز حتى األهلية، الصناعات واختفاء التجارة، كساد البؤس زيادة عوامل من وكان
املطلوبة والقروض والغرامات الرضائب تأدية عن والصناعات الحرف وأرباب التجار
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حيث نوعه؛ يف فريًدا كان االلتزامات، هذه ملواجهة وقتئٍذ املعاملة من نوع وظهر منهم،
والذي واإلتاوات، الرضائب منه يدفعون الذي املال الجند من يستدينون األفراد صار
الجند وأقرض هذه، والقروض السلف سوق ونشطت مرتباتهم، أنفسهم الجند منه ينال
والصناع التجار ووجد الواحد، الشهر يف ٪٨ الفائدة سعر فبلغ باهظة، بفوائد األهلني
الحال، بطبيعة يحدث كان ما كثريًا ولكنه أزمتهم، من مؤقتًا مخرًجا العملية هذه يف
فتُصادر الدفع، عن يعجزون أنهم السداد موعد حلول عند املستدينون هؤالء يجد أن
النجاة يستطيعون من منهم الحظ وسعيدو عليهم، القبض ويُلقى لبيعها، أمالكهم عندئٍذ

الفالحون. يفعل كما الواحات أو الصحراء إىل بالفرار بأنفسهم
هذه يف تدخله وكان الفائدة، سعر وتحديد الجند، جشع من للحد الباشا وتدخل
لوقف الفائدة سعر بتحديد لتقريره ولكن الربا، ملنع يكن لم حيث التعجب؛ مثار املسألة
حرمان — استمر إذا — عليه يرتب الذي واألمر والقرى، البنادر من األهلني هروب
ذلك عىل الجربتي الشيخ فيعلق إليها، وما والسلف واملغارم الرضائب دافعي من الحكومة
يستقرضه ما عىل املناداة وأمامه الرشطة وايل نزل :١٨٠٩ يناير أول حوادث يف بقوله
ال شهر كل يف قرًشا عرش ستة كيس كل يكون أن عىل والزيادة بالربا العسكر من الناس
ثم السنة، يف ٪٣٨ ٢

٥ بفائدة الرومي، الكيس وهو فضة، نصف ألف عرشون والكيس غري،
كثرة من الناس، من واملضطرين املحتاجني عىل انكرس ما بسبب «وذلك الشيخ: استطرد
الشخص فيضطر املكوس، وزيادة األسعار، وغلو املكاسب، وانقطاع املعاش، لضيق الربا
ويحسب العسكر، أحد من فيستدين البلد، أهل من يدانيه من يجد فال االستدانة، إىل
اعتبار عىل السنة يف ٪١٢٠ بفائدة أي شهر»؛ كل يف قرًشا خمسني كيس كل عىل عليه
عىل الزيادة أضافوا الفوائد، عن املديون يد قرصت «وإذا — قرش خمسمائة الكيس أن
عىل ذلك وجرى املديون، حال لكشف األمر ويئول الزيادة، تفحش الزمن وبطول األصل،
يجد ولم الحال به ضاق ملا والبعض ومتاعهم، أمالكهم وباعوا الناس، مساتري من كثري
قتله، وربما منه، يالقي وما العسكري، من خوًفا وعياله، أهله وترك هاربًا خرج شيئًا،
الرشطية، وايل به ونزل البيوردي، هذا بكتابة فأمر الباشا، إىل املديونني بعض فأعرض
األسواق يف جهاًرا الربا عىل يُنادى حيث الحكام؛ غرائب من ذلك فُعد األسواق، يف به ونادى

عقيدتهم.» يف عيبًا ذلك يرون ال ألنهم مباالة؛ وال احتشام غري من
إىل خصوًصا الفالحني وهروب األهلني، إفالس بسبب الباشا حكومة وواجهت
الزراعة تأخر عنه نجم مما أهلها، من القرى إقفار مزدوجة: مشكلة والواحات الصحراء
نتيجة القاهرة، يف سيما ال املدن، يف واملتعطلني املعوزين عدد تزايد ثم مطردة، بصورة
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هذه معالجة عيل محمد وحاول والصناع. التجار صغار طوائف من عديدين إلفالس
أوامره فأصدر العاصمة، فقراء املهجورة القرى لتعمري الريف إىل ينقل بأن املشكلة،
عن املتعطلني والخدم له، حرفة أو صنعة ال من كل يجمعوا حتى رشطته إىل املشددة
وتحت واقتداًرا، قوة جميًعا لنقلهم لهن؛ أوالد ال الالتي والنساء الفقريات، واألرامل العمل،
لم هؤالء من أحًدا ولكن أهلها، هجرها التي القرى يف الجديدة مساكنهم إىل الجند حراسة
يمكن ولم األنظار، عن رسيًعا فاختفوا الجديدة، املساكن هذه إىل العاصمة مغادرة يشأ

األوامر. هذه تنفيذ
أو املال يف نقص حدوث معناه كان زارعيها، من األرض من مساحات إقفار أن بيد
حوزة يف التي تلك شأن األرايض، هذه شأن فيغدو األرايض، هذه من املتحصلة اإليرادات
مقدوره يف وكان املالية، الباشا أزمة فيه استحكمت وقت يف الصعيد، يف املماليك بكوات
أدائها من تخلَّص التي الرضيبة بدفع األرض يغادروا لم الذين والزراع املالك مطالبة
جانب؛ كل من الصاخبة االحتجاجات عليه يثري بأن قمينًا كان اإلجراء هذا ولكن الفارون،
اتباع جانب إىل املال، لتحصيل جديدة وسائل ابتكار إىل عبقريته هدته فقد ذلك، وعىل

املايض. يف إليها لجأ التي اإلجراءات
الرضائب تُجبى للفدان، معينة مساحة تقرير فكان املبتكرة، الطرائق أهم أما
ينقص أن وعىل مربعة، قصبة ٣٣٣ ١

٣ عىل فدان كل مساحة تزيد ال بحيث بمقتضاها،
وستني وأربعة أمتار ثالثة إىل سنتيمرتًا وسبعني وخمسة أمتار ثالثة من القصبة طول
مساحة كانت حيث القديمة؛ الفدان مساحات تنوع الجديد، النظام بهذا فأُلغي سنتيمرتًا،
من فالقريب النيل، عن البعيدة األرايض يف مساحته من أقل الخصبة األرايض من الفدان
مساحة كانت دمياط ويف مربعة، قصبة ٥٧٦ عنه والبعيد ،٣٢٤ مساحته كانت النيل
كل عن محددة فئات أساس عىل الرضائب تُجبى وكانت مربعة، قصبة ٤٣٢ الفدان
جهة يف منها املتحصل ويقل بها، الفدان مساحة بنسبة الرضيبة األرايض فتدفع فدان،
يف الزراعية األرايض مساحة تقدير نقص بينما أنه الجديد الرتتيب عن فنجم غريها، عن
فقد ذاتها، الرضيبة فئات عىل تغيري يطرأ لم وملا حاله، عىل األفدنة عدد بقي مجموعها،

األرض. عىل املربوط نفسه املريي أو املال مقدار تحصيل أدق، بأسلوب تسنى
تاليف حاول أنه هي املالية، أزمته لعالج عيل محمد إليها لجأ أخرى عامة وسيلة وثمة
الجمركية الرسوم بزيادة التجارة، لكساد الجمركية، الرضائب حصيلة يف الحاصل العجز
االستهالك انكمش حيث عكسية؛ بنتيجة أتت بصورة الوارد، تجارة عىل عالية زيادة
الباشا واضطر الجمارك، إيرادات بها نقصت بدرجة الخارج، من املجلوبة للبضائع املحيل
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من للتبغ الحكومة احتكار أن إليه نمى فعندما أخرى، للمال مصادر عن البحث إىل
عمالءه فوضع مرص، يف تجارته احتكار فوره من قرر فرنسا، يف املربحة اإليراد مصادر
يف مركزيٍّا مستودًعا وأقام تركيا، من املستورد التبغ لحسابه يشرتون القطر مواني يف
القاهرة يف مصنًعا أنشأ كما والصعيد، البحري الوجه بلدان إىل منه التبغ لتوزيع القاهرة،
صباح كل الباعة ووفد العاصمة، الستهالك املهيأ الدخان إلعداد الصناع فيه يعمل كذلك
صناعة عىل الحكومي االحتكار هذا وقىض الدخان، من اليوم مقطوعية ألخذ املصنع عىل
االحتجاجات وعلت التذمر، فاشتد رزقهم، منها وكسبوا العاديون، األفراد بها اختص
واستعاض التجارة، هذه عن التخيل إىل الباشا واضطر االستهالك، وانخفض الصاخبة،
أنه عىل البالد، إىل املستورد التبغ أصناف جميع عىل عالية جمركية بفرضرضيبة ذلك عن
الشهور غضون يف حدثت والتي األوىل، االحتكارية املحاولة هذه أن مالحظته، تجدر مما
االحتكار بنظام لها صلة وال بذاتها، قائمة تجربة كانت ،١٨٠٨ عام من األوىل الستة

ذلك. بعد عيل محمد أنشأه الذي الواسع
من يحرزه كان ما بفضل أزمته، لتفريج ثالثًا طريًقا يتبع أن للباشا وتسنَّى
وأراضيهم، أمالكهم مصادرة من ذلك يستتبع صار وما املماليك، البكوات عىل انتصارات
ويمتلك الحاكمة، الطبقة منهم تتألف الذين املماليك هم عموًما األرض أصحاب وكان
من الباقي الجزء من قسم ولهؤالء العاديون، األفراد ثم تقريبًا، األرض نصف هؤالء
والسبل للمساجد املرصدة الوقف وأمالك أرايض من منها األخري القسم ظل بينما األرض،
من صنجق لكل كان املماليك، بني السائد النظام وبمقتىض املنوعة، الخريات وأبواب
قرى من عليها بما وكشافه، بكواته بني يوزعها األرض من معينة حصة صناجقهم
واملباني األرض تُؤجر كانت بينما ملكيتها، يف األعىل الحق صاحب وحده وهو ودساكر،
للفالحني وكان عينًا، واآلخر نقًدا بعضه إيجاًرا عنها يدفعون الذين للفالحني عليها املنشأة
لهم كان كما إليها، وما للجوامع ريعها املرصد الوقف وعقار أرايض يستأجروا أن كذلك

العاديني. األفراد من األرض يستأجروا أن
وزادت القرى، عدد كثر املماليك، طائفة عىل القضاء يف عيل محمد نجاح وبقدر
كبار عىل هذه يوزِّع وصار عنها، هؤالء جالء بعد حوزته يف دخلت التي األرض مساحة
أو قوج، آغا صالح أو بك، عمر أو األرنئودي، بك أحمد أن كيف شهدنا وقد ضباطه،
امتالكهم بفضل طائلة ثروات يجمعوا أن اإلجراء هذا بسبب جميًعا استطاعوا باشا، حسن
توزيع إىل يعمد كان ما كثريًا الباشا إن بل إياها، عيل محمد أعطاهم التي واألرايض للقرى
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بعد تكن لم جهات يف وأعوانه، ضباطه عىل املماليك البكوات يمتلكها التي واألرض القرى
بسلطانه. سادتها واعرتف حوزته يف دخلت قد

أزمته دابر ولقطع الباشا، نفقات لسداد تكِف لم العامة اإلجراءات هذه أن عىل
نتيجة معطًال، ظل قد اإليراد، مصادر من ا هامٍّ مصدًرا أن الباشا ووجد املزمنة، املالية
فقرَّر واإلحباسية، والرزق أرايضالوقف بذلك ونعني الحكومة، سلطان من متحرًرا لبقائه
املشايخ، وبني بينه االصطدام لوقوع املبارش السبب القرار هذا وكان عليها، االستيالء
محمد إليها لجأ والتي األخرية، العملية لهذه السابقة اإلجراءات تتبع عن معَدى ال أنه بيد
اإلنجليز خروج عقب املال، إىل حاجته تزايدت أن منذ ماليته يف الظاهر العجز لسد عيل
حقيقتها. عىل الواقعة هذه لفهم آلخر، يوم من الحكومة مطالب ملواجهة اإلسكندرية، من

املالية الباشا أساليب (2-4)

والتي السابقة، األساليب نفس كانت املال، لجمع اآلن الباشا اتبعها التي األساليب أن ذلك
ولو وتذمرهم، سخطهم مبعث وكانت خصوًصا، والقاهريني عموًما البالد أهل أرهقت
سلطان توطد ذلك وسبب عليها؛ االحتجاج أو االعرتاض عىل يجرؤ لم منهم أحًدا أن
معاضدته عىل مكرم، عمر رأسهم وعىل الشعبيني، والزعماء املشايخ وإقبال املطرد، الباشا
أسهم الذين وهم عليهم، واملغارم املظالم لتوايل مربًرا يرون األهلون يكن ولم وتأييده،
ولعدم ناحية، من بالحصص عليهم إلغداقه للباشا، تزلًفا تطويعهم يف وزعماؤهم املشايخ

أخرى. ناحية من عليه هم املتنظرين الوقف إليرادات أو ملسموحهم تعرضه
من املشايخ تجريد إىل أخريًا لجوءه ثم املالية، أساليبه يف الباشا ميضَّ أن بيد
األهلني تذمر من زاد أن يلبث لم املألوف، الوقف نظام بمهاجمة بها، نعموا التي اإليرادات
جديرة مالحظة ثمة ولكن ملعارضته، والتصدي املشايخ انحراف إىل أفىض ثم وسخطهم،
من التخلص عىل الباشا ومساعدة التالية، الحوادث تكييف يف شأن لها كان اعتبار، بكل
الشعب سخط أن هي سافرة، أم صامتة معارضة هذه أكانت سواء املشايخ، معارضة
يحرك لم الباشا، يعارضون هؤالء ذهب إذا حتى أنفسهم، املشايخ إىل رويًدا رويًدا تحول
شئون من إقصائهم عىل ويعمل منهم، يقتص الباشا وترك ملؤازرتهم، ساكنًا الشعب

ذكره. سيأتي ما نحو عىل كلية، الحكم
من الطلب يفتح — بيانه سبق كما — ١٨٠٧ أكتوبر ٦ منذ بدأ فقد الباشا أما
دفاتر أيًضا فتحوا أكتوبر، ٢٣ ويف ماضية. سنوات أربع عىل املريي ببواقي امللتزمني
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والتي األهلون منها شكا التي املتاعب ثم من وبدأت القابلة السنة عن باملريي الطلب
فُدهي العسكر، إىل بها الطلب الحكومة «وجهت فقال: تاريخه، يف الجربتي الشيخ بسطها
الطريق، وحق والكلف، واملغارم املظالم بتوايل القرى، خراب منها متوالية، بدواٍه الناس
إىل ينتقلون ذلك، بها النازل القرية أهل فكان والبشارات، والتساويف، واالستعجاالت،
بالبنادر أنزلوا ثم حينئٍذ، أيًضا الحماية بطلت وقد األشياخ، من لشيخ املحمية القرية
دمياط مثل البشارة، فرضة عقب وذلك الكثرية، األكياس من قدر لها عظيمة مغارم
وأكثر كيًسا وخمسون ومائة كيًسا، وخمسون كيس مائة واملنصورة، واملحلة ورشيد

وأقل.
والقرى، البالد عىل وفول وشعري وسمن غالل فرضة أيًضا قرروا ذلك أثناء ويف
وأبقارهم، مواشيهم أخذوا الفالحني، عند الدراهم من شيئًا للطلب املعينون يجد لم وإن
ذلك فعند والعطش، بالجوع ويرتكوها ويأخذوها عليهم، تقرر ما ويدفعوا أربابها، ليأتي
الثمن، بإحضار ويلزمونهم القيمة، بأقىص قهًرا عليهم ويرمونها الجزارين، عىل يبيعونها

والرضب.» بالحبس عليهم شددوا وعجزوا، تراخوا فإن
املزروعة، األرايض مساحة تقدير يف النظر إعادة الباشا بدأ ،١٨٠٧ ديسمرب ويف
إبراهيم ولده فأنفذ النيل، ماء من وارتوائها خصبها بنسبة عليها الرضائب فئات وتقرير
رأسهم وعىل األقباط املبارشين من طائفة ومعه القليوبية، مديرية إىل ديسمرب ٢٤ يف بك
التي األطيان عىل للكشف والكتبة، الروزنامة أفندية من وعدد كبريهم، الطويل، جرجس
عىل وقرروا الطرقات، وحق الكلف من النوازل، بالقرى «فأنزلوا الرشاقي، واألخرى ُرويت
ما خالف وذلك للديوان، تُقبض فضة ونصف وخمسني أربعمائة النيل رواه فدان كل

املتكررة.» والكلف الطرق حق من ذلك إىل يُضاف وما والرباني، واملضاف، للملتزم،
مساتري إرغام نفسه، العام من ديسمرب ٣١ يف فتقرر اإلجبارية، القروض الباشا وبدأ
حصصهم عىل تقريرها يجري سوف التي املغارم من لهم تُحتسب سلف، تقديم الناسعىل
الناس غالب فتغيَّب نوعها، يف الفريدة السلف هذه لتحصيل الجند وعنيَّ املستقبل، يف
الجاه، ذوي إىل منهم الكثري والتجأ املال، من أكياسهم وخلوِّ بأيديهم، ما لعدم وتوارى

غمتهم. وكشفوا فيهم، شفعوا حتى أعتابهم، والزموا
جيشه إنفاذ عيل محمد من يطلب بك، بيانجي القابجي مجيء فرصة الباشا وانتهز
تلبية تستلزمها التي النفقات بتدبري والزعماء املشايخ من املتصدرين ملطالبة الحجاز، إىل
١٨٠٨ فرباير ويف كيس. ألف وعرشين بأربعة الباشا قدرها والتي العايل، الباب أوامر
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وقال واملشايخ، مكرم عمر والسيد غايل واملعلم الدفرتدار فيه جمع ديوانًا الباشا «عمل
وردت وقد بها، أحكامهم وا ومشَّ الوهابيون، عليهما استوىل الحرمني أن يخفاكم ال لهم:
عن وطردهم وجالئهم ومحاربتهم إليهم للخروج املرة، بعد املرة السلطانية، األوامر علينا
عن التأخري يف سببًا كانت التي والوقائع الحوادث عنكم تخفى وال الرشيفني، الحرمني
والحث بالتأكيدات باشا قابجي وحرض الهدوء، حصل واآلن األوامر، امتثال يف املبادرة
أربعة فبلغت الوقت، هذا يف الالزمة املصاريف حسبنا وقد وسفرهم، العساكر خروج عىل

تحصيلها.» يف رأيكم فأعملوا كيس، ألف وعرشين
بهم وزاد الناس، يف ذلك وشاع واضطراب، ارتباك فحصل جسيًما، مبلًغا هذا وكان
التي لألسباب وقتئٍذ، الحجاز إىل جيشه إلنفاذ متهيئ غري الباشا كان وملا الوسواس،
يحتاج إذ العجلة؛ وعدم بالرتيث القابجي إلقناع جهده قصارى يبذل راح فقد عرفناها،
عىل االتفاق عندئٍذ وسهل القلزم، بحر يف مراكب وإنشاء كبرية، استعدادات إىل األمر هذا

نمقوها. بصورة معه القابجي ذلك ليصحبه عرضحال كتابة
تقريبًا شهًرا استغرقت البحري، الوجه يف برحلة عيل محمد قام نفسه العام ويف
إىل هدية إلرسال املال جمع منها الغرض كان ،١٨٠٨ سبتمرب ٢٢ إىل أغسطس ٢٧ من
الرحلة، هذه أثناء املال جمع يف اتبعت التي األساليب الجربتي الشيخ ورشح العايل، الباب
تشهيل بأيام نزوله قبل وأرسل املراكب، يف ونزل بحري، إىل باشا عيل محمد «سافر فقال:
بيوت معه وملن له وأخلوا عرش، خمسة صنف كل من البالد، عىل والكلف اإلقامات،
عىل واملغارم الفرض وفرض واإلسكندرية، واملحلة ورشيد ودمياط املنصورة مثل البنادر،
آالف سبعة قرياط كل عىل املايض، العام يف ابتدعوها كانوا التي القراريط حكم عىل البالد،

لذلك. دفرت بكتابة وأمر الذخرية، كلفة وسماها فضة، نصف وسبعمائة
هذا تحصيل يمكن فال البالد، من كثري عىل استوىل الخراب أن الروزنامجي إليه فكتب
بدفرت والخراب مستقل، بدفرت العمار بتحرير يأمر املنصورة من الباشا فأرسل الرتتيب،
الفرضة، من لتخلص الرمق بعض بها بالًدا فيها أدخل ذلك، الروزنامجي فعل فلما آخر،
عىل الخراب ذلك بتوزيع أمر عيل، محمد أي إليه؛ وصلت فلما لنفسه، هو ما وفيها
تقاسيطها بكتابة الروزنامجي وأمر بلدة، وستون مائة وعدتها وأغراضه، وأتباعه أوالده
ووزعت خيانته، فتظهر ذلك يتالىف أن الروزنامجي يمكن فلم له، عينها التي باألسماء

أصحابها. عن وارتفعت
من املريي وطلبوا خراجها، وتعطل الخراب، عمها ملا البحرية بإقليم حصل وكذلك
أتباعه، عىل الباشا وفرقها عنهم، فرفعوها الخراب، بعموم واعتذروا فتظلموا امللتزمني،
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بسكناها، وأمروهم األخر، البالد من واملنسحبة الشاردة الفالحني وطلبوا عليها، واستولوا
لهم الذين الصنائع أرباب البلد أوالد يتتبعون صاروا أنهم وهو نغمات، الطنبور يف وزادوا
يف جالًسا منهم الشخص فيكون وأعوانهم، أتباعهم بإغراء وذلك بالقرى، قديمة نسبة
امتنع فإن مخدومهم، إىل يطلبونه به محيطون واألعوان إال يشعر فما وصناعته، حانوته
ذنبي؟ وما فيقول: ذنبًا، له يعرف ال وهو الحبس، إىل وأدخلوه بالقهر، سحبوه تلكأ أو
فالحتك طني له: فيقولون الطني؟ يكون يشء وأي فيقول: الطني، مال عليك له: فيُقال
وال البلد، أعرف وال ذلك، أعرف ال فيقول: وكذا، كذا وقدره تدفعه؟ لم سنتني مدة من
املنياوي أو الشرباوي فالن ألست له: فيُقال جدي، وال أبي وال أنا ال عمري، يف رأيتها
منه، يُقبل فال جدي، أو خايل أو عمي من إيلَّ ت َرسَ قديمة، نسبة هذه لهم: فيقول مثًال،
ذلك وقع وقد عليه، يصاِلح شافًعا يجد أو به، ألزموه ما يدفع حتى ويُرضب ويُحبس

وغريهم. الحرير وصناع والتجار املتسببني من لكثري
وأخذ أكياًسا، أهلها عىل وفرض دمياط، إىل وصل حتى سريه يف الباشا يزل ولم
ما وقبض املحلة، إىل الرب يف وركب سمنود، إىل رجع ثم وتقادم، هدايا حكامها من
والعقاب، الحبس بعد عنها عجزوا أكياس سبعة نقصت كيًسا خمسون وهو عليها، فرضه
الزردخانات مثل املحالوية، األقمشة خالف حصانًا، وأربعني جمًال ستني حاكمها له وقدَّم
من بها بقي من صناعة واألمتعة، الثياب أنواع من باملحلة يُصنع وما الحرير، واملقاطع

الصناع.
عبى بها استقر وملا واإلسكندرية، رشيد إىل وذهب منوف، إىل ورجع عنها ارتحل ثم
الهندية واألقمشة البن من قناطري عدة فطلب (القاهرة) مرص إىل وأرسل الدولة، إىل هدية
أفندي إبراهيم صحبة الهدية وأرسل األرز، بالد من أُخذت أبيض أرز إردب وسبعمائة

… املهردار
وذهب … بوالق ساحل عىل وطلع غيبته، من باشا عيل محمد حرض سبتمرب ٢٢ ويف

«… القلعة إىل يوم ثاني طلع ثم باألزبكية، داره إىل
الرضبخانة، نظارة من املحروقي محمد السيد الباشا عزل ١٨٠٨ ديسمرب ٨ ويف
فلما املحروقي، أحمد السيد الرضبخانة أمانة متويل وكان أقاربه، من شخًصا بها ب ونصَّ
،١٨٠٥ أغسطس يف أبيه مكان محمد السيد ابنه الباشا عنيَّ ،١٨٠٤ ديسمرب يف تُويف
املتويل يدفع بأن العادة جرت قد وكانت عيل، محمد اآلن عزله حتى منصبه يف واستمر
أن عىل أصحابها، إىل واملرتبات وكتخداه الباشا وعوائد عليها، الذي املريي مال لشئونها
عىل الباشا أقارب أحد تعيني فضمن واملصاريف، الخدمة أجر دفع بعد له املتبقي يكون

195



الثالث) (الجزء ١٨٠١–١٨١١م عرش التاسع القرن مطلع يف مرص

عىل اإلرشاف أن هذا إىل أضف املتبقي، هذا عىل الباشا حصول النقود، سك أو الرضب دار
نسبة تحديد حيث من منها، االنتفاع الباشا وسع يف عملية كانت ذاتها النقود سك عملية
فيدخل املطلوبة، العملة لسك بغريها مزجها عند الذهب أو كالفضة الخالصة، املعادن

لها. املعني التداول وسعر النقود، سك يف املستخدم املعدن قيمة بني الفروق خزانته
الفضية النقود رصف تغيري هي للباشا، ربح مصدر كانت أخرى، عملية وثمة
استمر التي الطيبة العملة أنواع من واملجر، واملحبوب، الفرانسة، كالريال والذهبية
الصغرية؛ العملة كذلك اختفت وقد الوارد، تجارة يف واستخدامها السوق، من اختفاؤها
الشوام تجار ليأخذها عليها، «لتحكريهم والصيارف؛ الناس أيدي من العددية الفضة أي
يجد فال الواحد القرش رصف عىل الشخص فيدور للمريي، تُضم مصارفتها يف بفرط
أو فضة نصفني بنقص للمضطر خالفه أو اف الرصَّ ويرصفه شديد، جهد بعد إال رصفه
وخمسني، مائتني إىل واملحبوب وأربعني، مائتني إىل الفرانسة الريال رصف وبلغ ثالثة»،
وعرشين، بمائتني الفرانسة الريال رصف يكون بأن املعاملة عىل ١٨٠٨ نوفمرب يف فنُودي
الفرانسة رصف عىل ثانية مرة نُودي ١٨٠٩ أبريل ويف وأربعني. بمائتني واملحبوب
ملا «ألنه بقوله: ذلك الجربتي الشيخ ويعلل املايض، العام يف نُودي كما واملجر، واملحبوب
عليه كان ما إىل الرصف رجع الشهرين، أو الشهر نحو ومىض رصفها، بنقص نُودي
هذه أن عىل بالناس، والضيق الكرب دام ما الخالف وسيعود كذلك، النداء فأُعيد وزيادة،
بهم، الرحمة وال الناس، عىل الشفقة باب من ليست والزيادة بالنقص واألوامر املناداة
بالفرضواملغارم، املطالبات توجهت إذا فإنه طمعهم، وزيادة أغراضهم بحسب هي وإنما
من عىل واملعاقبة التشديد ويحصل الزيادة، لهم وتتوفر الفرض، ليزيد بالنقص، نُودي
أو العسكر عالئف يف خزانتهم من الدفع كان وإذا األسواق، أهل من الزيادة يقبض
احتشام، وال مباالة غري من عليها، نادوا التي الزيادة من بأزيد قبضوها الكبرية، لوازمهم

عنه.» السكوت إال لنا ما تناقض
التي العملية هذه رشح يف فأسهب أخرى، مرة املعاملة عن الكالم الشيخ وتناول
١٨١٠ أواخر يف املناداة بمناسبة وذلك الناس، أموال الختالس وسيلة إال فيها يَر لم
يُرصف املحبوب كان بينما نصًفا، ثالثني رصفه بزيادة املحبوب رصف عىل ١٨١١ وأوائل
بالنقص ونادوا معامالتهم، يف الناس زيادات من وخمسني بمائتني — رأينا كما —
يحدث كان ما ثم ذلك، من الغرض الشيخ وذكر بالزيادة، ينادون اآلن فعادوا وقتذاك،
واختفاء الرضبخانة أو الرضب دار تصدرها التي املتداولة الُعَمل وعيار وزن يف نقص من
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«امليدي» وهي — تُسمى كانت كما — فضة نصف أو الفضة، من الصغرية النقود
عىل واحد وقيمتها والنحاس الفضة خليط من مصنوعة مسكوكات «املؤيدي»: عن املحرفة
فضة والعرشين فضة، والعرشة فضة، الخمسة من غريها واختفاء القرش، من أربعني
األيام هذه «ويف :٢٨ / ١٢ / ١٨١٠–٢٥ / ١ / ١٨١١ حوادث يف فقال القرش، نصف أو
أنفسهم، مصالح ومراعاة واملقتضيات، واملقاصد األغراض بحسب وذلك بالزيادة، نُودي
املناداة، قبل عليه كان عما ووزنه املحبوب) (عيار عياره نقص مع هذا العامة، املصلحة ال
درهمني، ووزنه األول، القرش من النصف عىل القرش وجعلوا القرش، وزن نقصوا وكذلك
أي العددية»؛ الفضة عدم مع هذا فضة، درهم ربع الدرهمني ويف دراهم، أربعة وكان
بأيدي وجودها وعدم ذكرناها، التي الصغرية املسكوكات وسائر امليدي أو الفضة نصف
ربع بنقص رصفه غريه، من واحد قرش رصف إنسان أراد وإذا والصيارف، الناس
وأخرى عرش، باثني الواحدة منها يرصف إفرنجية، صغاًرا قطًعا بدله وأخذ العرش،
يُزاد بما ويرضبونها يجمعونها اآلن وهم العيار، جيدة ولكنها بخمسة، وأخرى بعرشة،
بخمسة تُرصف التي الصغرية القطعة ألن قروًشا؛ أرباعها، ثالثة وهو النحاس، من عليها
إىل الخمسة فتُضاف قروش، أربعة فيصريونها وزني، واحد درهم وزنها فضة أنصاف

يشعرون. ال حيث من الناس أموال واختالس نقص ذلك وكل ثمانني،
ما فالحظ التايل، العام من ويناير ١٨١١ ديسمرب يف نفسه املوضوع الشيخ طرق ثم
جهة من وعيارها وزنها يف ونقص جهة، من فاحشة زيادة من املعاملة رصف عىل طرأ
عىل الرضب دار أبقى الباشا حرضة أن «وذلك فقال: الظاهرة، هذه يرشح وطفق أخرى،
أن بعد كيس، خمسمائة شهر كل يف عليها لنفسه وقرَّر عليها، ناظًرا خاله وجعل ذمته،
القروش وزن ونقصوا شهر، كل يف كيًسا خمسني املحروقي نظارة أيام شهريتها كان
من ربعه مقدار فيه يكون ال حتى خلطه يف ونادوا املعتاد، القرش عن النصف نحو

ووزنه. عياره من نقصوا املحبوب وكذلك نصًفا، بأربعني ويُرصف الخالصة، الفضة
يف ويقبضونها الفرانسة والريال املحبوب رصف يف يتساهلون الناس كان وملا
املعايش، لضيق بالزيادة الكاسدة املبيعات ويف واملفلسني املماطلة ومن الحقوق خالص
زاد ثم وثمانني، مائتني إىل واملحبوب نصًفا وخمسني مائتني إىل الريال رصف وصل حتى
ويميش الزيادة، بمنع الحاكم فينادي ذلك، عن أيًضا بالزيادة الناس يف التساهل يف الحال
بالتشديد ويعقبونها أيًضا املناداة فتحصل وأزيد، عليه كان ملا ويعود قليلة، أياًما الحال
غرامة، ويغرمونه ويُرضب ويُحبس الحاكم أعوان عليه ويقبض ذلك، يفعل بمن والتنكيل

لغريه. ردًعا أنفه يف الريال وعلَّقوا حانوته، عىل وصلبوه أنفه وخرموا به مثَّلوا وربما
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واملحبوب وسبعني بمائتني الريال رصف يكون بأن باملناداة إذا ذلك أثناء ويف
سامٍع سمَع يطرق لم التي الغريبة األحكام هذه من وتعجب فاستمع وعرشة، بثالثمائة

مثلُها.
ينادي وهو بالقرش الشخص فيدور الناس، أيدي يف العددية الفضة عدم مع هذا
هو ما منها إفرنجية، بقطع يرصفه حتى يوم نصف أنصاف، أربعة بنقص رصفه عىل
من شيئًا الرصف يريد من يشرتي أو فقط، خمسة أو وعرشين خمسة أو عرش باثني
إليه فيعود بغالقها، يوعده الباقية، الكسور عنده ويبقى الجزار، أو الخرضي أو الزيَّات

كثري. أمثاله بل فقط هو وليس غالقها، عنده يتحصل حتى مراًرا
مؤلفة ألوف بالرضبخانة يوم كل منها يُرضب أنه العددية، الفضة شحة وسبب
ويعوضون والروم، الشام بالد إىل يرسلونها ألف، كل يف نصف مائة بزيادة التجار يأخذها
يف به ترصف مما بأقل البالد تلك يف ترصف ألنها والذهب؛ الفرانسة الرضبخانة يف بدلها

مرص.
يف ذلك وتقرر مائتني، األلف رصف عىل استقر حتى التاريخ هذا بعد الحال وزاد
والفرانسة فقط، ألًفا ويأخذ ومائتان ألف عنها قرًشا ثالثني الصارف فيدفع املريي حساب

وحده.» هلل واألمر الحساب، بذلك املتعارف بحسابه واملحبوب
كلفة سمته ما جانب إىل الباشا حكومة فابتدعت املال، طلب أساليب يف التفنن وكثر
الرتويجة، سمته ،١٨٠٩ أبريل يف املغارم، من آخر نوًعا — ١٨٠٨ أغسطس يف — الذخرية
ما عىل الثلث بزيادة األطيان، فرضة بتحرير أبريل أوائل يف أمر الباشا أن ذلك وتفصيل
نقًصا نقص قد كان (١٨٠٨ (أغسطس العام ذلك يف النيل ألن السابق؛ العام يف تقرر
عن رضيبة كل تزيد مراتب، أربع يف وُرتبت األطيان، عىل الرضائب اآلن فربطت كبريًا،
الحكومة طلبت ثم فضة، نصف ثمانمائة أعالها ُجعل وبحيث فضة، نصف مائة األخرى
الفرضة أن من بالرغم وهذا بالرتويجة، أسموه الذي هو الرضيبة، من معجًال جانبًا
وبالرغم تحصيلها، عن الحكومة وعجز القرى، لخراب بالذمم منها الكثري بقي املاضية
حركة لنشاط نتيجة األسواق، من الغالل انعدام بسبب باألهلني حلت التي الضائقة من
بلغ حتى سعرها وغال الغالل تشحطت فقد خصوًصا؛ مالطة إىل الخارج، إىل تصديرها
السواحل وأما والعرصات، بالرقع وجوده وعز فضة، نصف وستمائة ألًفا القمح اإلردب
عىل يعلق الجربتي الشيخ راح وهكذا السنة. بطول الغلة من يشء بها يوجد يكاد فال
املغارم استمرار ذلك ومع الخالئق، لهلكت الذرة بوجود هللا لطف ولوال بقوله: كله ذلك
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سمعته مما ذلك، إىل ينضاف وما وجمال، تبن وكذلك عني، الغلة فرض حتى والفرض،
رشحه. يطول مما مرة، غري

أغسطس يف الصعيد يف البكوات ضد تجريدة يف قواده كبار الباشا أنفذ وعندما
فأمر بنفسه، الذهاب اعتزم التجريدة، هذه عن مطمئنة غري أخبار وجاءته ،١٨٠٩
املنوفية إقليم عىل ترويجة فرضة دفرت بتحرير سبتمرب أوائل يف املال، عىل للحصول

املبتدعة. الشهرية حساب أصل من أنها وذكروا والقليوبية، والرشقية والغربية
تحصيل يف جديًدا أسلوبًا الباشا حكومة ابتكرت نفسه العام من أكتوبر أواخر ويف
األطيان دفرت فحرروا السنة، هذه يف كبرية زيادة الفيضان لزيادة نتيجة األطيان، مال
ذلك يف يحصل ولم والخدم، الرباني غري رياالت، خمسة فدان كل عن واحدة، رضيبة عىل
املراجعة يف قبله والذي املايض العام يف وقع كما يشء، يف مراجعة وال كالم وال مراجعة
الكاملة باملساحة فحسابها رشاقي، فيها فليس السنة هذه يف وأما والرشاقي، الري بحسب
بزيادته وتلف األعايل، عىل وعال مفرطة، زيادة زاد السنة هذه يف النيل فإن الري، لعموم
وجنائن والقطن والسمسم األرز مزارع غرق وكذلك بقبيل، واألقصاب الدراوي املفرطة
وقتئٍذ الباشا وكان الناحية، بتلك الفرعونية الرتعة انسداد بسبب الرشقي بالرب كثرية
تحت بها لإلقامة القاهرة إىل والحضور معه، االتفاق عىل املماليك بكوات يبغي بالصعيد
غايل، املعلم بها إليه فسافر عليها، ليطَّلع الدفاتر هذه يطلب فأرسل ومراقبته، إرشافه
فذهبوا الرتجمان، بكتاش هللا وعبد الروزنامة، طرف من اليتيم أفندي أحمد صحبته وأخذ

عليها. فختم عليها، وأطلعوه بأسيوط إليه
الكاملة، املساحة حساب عىل األرض، عىل الرضيبة دفاتر ُحررت ١٨١٠ سنة ويف
البدعة هذه ُسميت وقد الفيضان، زيادة بسبب جميعها ُرويت قد األرض أن باعتبار
النيل، بمياه ارتوى الذي الري، الطني مساحة قاسوا والكتبة املبارشين لكون بالقياسة؛
وحبس الرتع حفر عدم بسبب رشاقي بقيت قد وغريه البحرية إقليم من كثرية بالًدا أن ولو
عن وعجزهم واإلتاوات، بالفرض وامللتزمني الفالحني النشغال الجسور، وتجسري الحبوس

بذلك. القيام
البالد عىل فرضة تقرير يف «ورشع األقاليم كتاب الباشا طلب ،١٨١٠ مارس ١٢ ويف
كيًسا ثمانني أعالها عىل فقرروا القبط، واملعلمني األقاليم كشاف ونظر نظره يقتضيه بما
ذلك يحررون الذين الكتبة من أحد ذلك بتحرير يتقيد ولم كيًسا، عرش خمسة واألدنى
كما الحصص، مللتزمي أوراًقا باملقادير يعطوا ولم الحال، مقتىض عىل ويوزعونها بدفاتر
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إىل وذهب أمره، تدارك فرضة، تقرير بلغه إذا كان امللتزم فإن ذلك، قبل يفعلون كانوا
بأجل مهلة منهم وأخذ بها، وتكفل حصته عىل املقرر القدر علم وأخذ الكتبة، ديوان
فالحيه، من املبلغ تحصيل يف يجتهد ثم عندهم، وأبقاها وثيقة نفسه عىل وكتب معلوم،
أو مقدرة، ذا كان إذا عنده َمن دفعه الطلب عليه وحوَّلوا الدفع، يف يسعفوه لم وإن
حرًصا ذلك كل فشيئًا، شيئًا الفالحني من ذلك بعد يستوفيه ثم بالربا، ولو استدانه
من املطلوب منهم ليحصل وطنهم يف واستقرارهم وتأمينهم حصته فالحي راحة عىل
باستخالص تحول ذلك يفعل لم وإن وعيالهم، هم به يقتاتون ما وبعض املريي املال
من ذلك إىل ينضاف وما الحثيث بالطلب األعوان الناحية عىل وعنيَّ الناحية، كاشف ذلك
املرشوح، النسق عىل والطلب اإلرسال تكرر الدفع تأخر وإن وكلفهم، املعينني طرق حق
والذي مرتني، أو مرة عنه وزيادة املطلوب أصل قدر ذلك يف ضاع وربما الهم، فيتضاعف
فيقبض ديواني، يسمونها فضة أنصاف عرشة ريال كل يف وهو يحسبونه، يقبضونه
يف يقرره ما خالف وذلك ثمانني، التسعني ويجعل فضة، نصًفا تسعني الريال عىل املبارش

القبط. كتبة من املبارشين خدم من الرسم أوراق
غريها، إىل بلدته من يفر ثم والبهيمة، الغلة من عنده ما ويبيع الفالح حال فينكشف
الحال أداه فربما أيًضا، طريق بحق الناحية كاشف من املعينني إليه ويبعث امللتزم فيطلبه
حتى ذلك وقع وقد بالكلية، اإلقليم من والخروج الفرار إىل والحركة العيال خفيف كان إن
منها، وخرجوا عنها، جلوا الذين مرص قرى فالحي من والروسية الشامية البالد امتألت

الجور. هول عظيم من أوطانهم، عن وتغربوا
حصته أو بلده وحال حاله يشكو عرضحاًال له وكتب بامللتزم الحال ضاق وإذا
هات له يُقال الباشا، إىل عرضحاله وقدَّم وتجارس التخفيف، ويرجو حالها وضعف
عىل فائظها بقدر ترتيبًا له يعني أو بدلها، أو حصتك ثمن وخذ التمليك) (سند التقسيط
ممن وكان سنده، سلم فإن أحدثوها، التي والجمارك املكوس من املريية الجهات بعض
باعها وبعضهم أمره، أُهمل وإال صورة، املذكورة الجهات بعض إىل ُحول جانبه، يُراعى
املتعددة، الذمم أصحاب من لكثري ذلك وقع وقد الفرض، مال من عليه انكرس بما لهم
من عليه املنكرس من ثمنها له وخصموا بعضها، عن فنزل عظيمة، مقادير عليه انكرس
وقعد الباقي، غالق قبل أخرى، فرضة حدثت فإن به، يُطالب الباقي عليه وبقي الفرضة،
تضاعف العسكر، من بالربا واستدان فالحيه، لعجز يده وقرصت الباقي، إىل وُضمت بها
تحت بقي عما وينزل نفسه، خالص إىل فيضطر الجهتني، من الطلب عليه وتوجه الحال،

ومديونًا. االلتزام من اليد فارغ ويصبح الكرس عليه يبقى وقد كاألول، يديه
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ال حيث من محتاجني، فقراء وأصبحوا ثروة، ذوي أغنياء كانوا لكثري ذلك وقع وقد
العظيم.» العيل باهلل إال قوة وال حول وال يشعرون،

حوادث يف الجربتي الشيخ ذكره ما املال، لجمع الباشا إليها لجأ التي األساليب ومن
وإلزام النطرون، احتكار ثم برشائه، األهلني وإلزام النشوق، احتكار منها :١٨٠٩ عام
الشيخ ويسجل العرقي، برشاء األهلني إلزام محاولة وأخريًا منه، معينة كميات بأخذ القرى
الناس إرغام الباشا حكومة بها حاولت التي الكيفية توضح بصورة املسائل هذه تفاصيل

األهلني. تذمر ثم والعرقي، والنطرون النشوق رشاء عىل
أمر بك كتخدا إىل أنهى األروام نصارى من املتصدرين بعض «إن الشيخ: فيقول
مكان يف وُصناعه دقاقوه ُجمعت إذا وأنه والباعة، والدقاقني له املستعملني وكثرة النشوق
الخزينة، إىل وإيصاله ماله وجمع رجاله، ويضبط به ويلتزم مقادير، عليهم ويجعل واحد،
فإنه بالجمارك؛ عنها يعربون التي املكوس أقالم من كغريه عليه وقيًما ناظًرا يكون َمن
فأمر مخدومه، إىل أنهاه ذلك بك كتخدا سمع فلما صورة، له مال ذلك من يتحصل
بخطة خانة ذلك عىل ناظًرا جعلوه الذي واختار بذلك، فرمان بكتابة الحال يف الباشا
من ومنعوهم الخان، بذلك وجمعوهم النشوق ُصناع جميع عىل ونادوا الصورين، بني
اره تجَّ من لذلك الدخان يشرتي ذلك عىل والقيم املتفرقة، والخطط باألسواق جلوسهم
النشوق ُصناع عىل يبيعه وهو سواه، يشرتيه وال ذلك، عىل يزيد ال حدَّده، معلوم بثمن
نشوًقا سحق أو اشرتاه أو الدخان من شيئًا باع وجده وَمن عنه، ينقص وال حدَّده بثمن
وعيَّنوا ماًال، وغرَّموه وعاقبوه عليه قبضوا نفسه، لخاصة ولو الخان ذلك عن خارًجا
إىل فيأتون الدخان، ذلك من ومعهم والبحرية، القبلية والبلدان القرى لجميع معينني
باملرسوم املعني بالثمن ويلزمونهم موزونًا، قدًرا ويعطونهم مشايخهم، ويطلبون القرية
َمن عندنا يوجد وال نعرفه وال النشوق نستعمل ال نحن القرية: أهل فيقول بيدهم، الذي
فهاتوا تأخذوه لم إن لهم: فيُقال نأخذه، وال نشرتيه، وال حاجة به لنا وليس يصنعه،
طريق كراء ثم املرسوم، املعني القدر بدفع ملزمون فهم يأخذوه لم أو أخذوه فإن ثمنه،

دوابهم.» وعليق وكلفتهم املعينني،
النشوق. عىل املكس بدعة كانت تلك

إنهم النطرون: عن قوله يف الشيخ بسطها فقد واملستحدثات، البدع سائر وأما
غزل لغسل إليه؛ والفزازين الحياكة باحتياج أيًضا محتجني القرى، عىل وفرضوه «فرَّقوه
أنهم كله ذلك من «وأشنع يقول: الشيخ استطرد ثم ذلك.» ونحو قماشه وبياض الكتان
ودفع بأخذه القرى أهل وإلزام بالعرقي، املعروف املسكر الرشاب يف هذا مثل فعل أرادوا
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عىل أبدانهم يقوي رشبه إن فقالوا: ذلك، يف لهم فقيل يأخذوه، لم أو أخذوه إن ثمنه
(أخذ والنطالة الشادوف) تشبه (وهي القطوة يف والكد والحرث والزراعة، الزرع أعمال

ذلك.» بطل ثم والشادوف، الدلو) وهو بالنطل املاء
والكتان األرز عليها، مرتفعة مكوًسا الباشا حكومة فرضت التي األصناف ومن
تلبث لم املكوس هذه إن ثم باهظة، أثمانًا املستهلك فيها فدفع وامللح، والحطب والحرير
الحرير الدرهم سعر فصار الغاية، إىل أسعارها غلت حتى ١٨١٠ عام غضون يف زيدت أن
الرومي الحطب من القنطار وصار فحسب، نصفني كان أن بعد نصًفا عرش خمسة
حدث ما الجربتي الشيخ رشح فقد امللح وأما نصًفا، أربعني أو ثالثني بعد نصف بثالثمائة
يُوضع التي القفاف بثمن أرضه من يأتي امللح «وكان فقال: سعره، زيادة يف تفنن من
ثالثة وإردبه نصًفا، بعرشين اإلردب بوالق، ساحل إىل ينقلونه الذين ويبيعه غري، ال فيها
أيًضا ويبيعه إردبان، إردبه ألن السعر؛ بذلك (القاهرة) بمرص املتسبب ويشرتيه أرادب،
الكيل صار احتُكر فلما السعر، يف ال الكيل يف فالتفاوت واحد، إردبه ولكن السعر، بذلك
يف رجاله وأوقف التزم، َمن به والتزم نصًفا، وخمسون أربعمائة اآلن وسعره يتفاوت، ال
أربابه، من الرخيص بالسعر املارة املراكب من شيئًا منه يأخذ َمن ملنع البحرية، موارده

ذلك.» نحو أو قبيل، إىل به ويذهب
قول حد عىل — الحيل باألحرى أو األخرى، املال مصادر الجربتي الشيخ ويصف
:١٨١١ مايو حوادث يف فقال املال، ألخذ بها تتوسل الباشا حكومة صارت التي — الشيخ
استخراجها يف ويتحيل األموال، استجالب يف «يتنوع صار الظ، آغا محمد الكتخدا إن
بضاعتهم ببيع ويأمرهم الحرف من حرفة أهل إىل يرسل أنه فمنها الحيل، من بأنواع
املبيعات، أسعار يف لهم ويرخص بالناس، والرأفة الشفقة يريد أنه ويظهر ثمنها، بنصف
ويأتون ويضجون الحرفة أهل فيجتمع األسعار، غالء يف الحدود تعدوا الحرف أرباب وأن
وما البضاعة، تلك جزئيات غلو من إليه ينضاف وما مالهم، رأس وبيان بدفاترهم
لقولهم يستمع فال والرب، البحر يف األجر وغلو واملكوس، الجمارك من عليها استُحدث
عىل ويصالحون الخالص يطلبون ذلك فعند الحبس، إىل بهم ويأمر عذًرا، لهم يقبل وال
يف يزيدون ثم بينهم، فيما أفرادهم عىل ذلك ويوزِّعون يدفعونه، املال من بقدر أنفسهم
بهم حل وما الغرامة، بتلك معتذرين الناس، من غرامتهم ليعوضوا البضاعة تلك سعر
فجمع — أيًضا الغرامة استمرار وأظن — الديوان عىل الزيادة تستمر ثم الخسارة، من
والفقراء.» األغنياء من الناس أموال سلب الحقيقة يف وهي عظيمة، أمواًال الكيفية بهذه
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املبارشين محاسبة

بجباية املكلفني املبارشين إرغام املال، الستنضاح الباشا إليها لجأ التي الوسائل ومن
«املريي» أو املال من أخذوه أنهم اعتقد بما ومطالبتهم الغرامات، دفع عىل الرضائب
كبارهم لعيش منهم املال استنضاح عىل الباشا أنفسهم املبارشون ساعد وقد املتحصل،
حتى حساباتهم، تدوين يف بطرائقهم والحتفاظهم األنظار، إليهم لفت وترف، بذخ يف
لهم حكًرا الحكومة سجالت يف منها واملتحصل أقالمها وتدوين الرضائب، جباية صارت
بينهم، فيما تحاسدهم هذا، إىل أضف ورجاله، الباشا شكوك موضع جعلهم مما تقريبًا،
حق يف بالوقيعة للباشا يتزلفون جعلهم الذي األمر املبارشين، كبري منصب عىل وتنافسهم
بما ناهيك اآلخر، بيد التي الثروة مقدار إىل إرشاده يف منهم كل وتفانى بعًضا، بعضهم
أصحاب وهم املبارشون، يتبعها التي الوسائل عن إليه يرتامى أو الباشا، عليه يقف كان
الرشاوى أخذ يف املكدودين والفالحني املرهقني األهلني من املال تحصيل يف والطول الحول
هذا يف معهم ويشرتك — عنهم الباشا لدى السائدة الفكرة وكانت هؤالء، من والعطايا
يتمتع الذي الثراء مظاهر ذلك آية األمانة، تنقصهم أنهم — ورؤساؤهم الروزنامة أفندية

خصوًصا. كبارهم به
،١٨٠٥ عام يف منصبه الجوهري جرجس عىل نفس غايل، املعلم أن كيف تقدم ولقد
عزل حتى فلتيوس، املعلم املسعى هذا يف وساعده ناحيته، من الباشا تغيري عىل فعمل
الجوهري جرجس واضطر للمبارشين، كبريًا غايل املعلم ووىلَّ الجوهري جرجس الباشا

الحادث. هذا بسبب فادحة غرامات القبط ودفع أمالكه، وُصودرت الفرار، إىل
املبارشين، كبري حساب يف رشع حتى املال، إىل الباشا حاجة عظمت إن ما ولكنه
عىل مصالحة طائلة مبالغ منهم ينتزع أن واستطاع املبارشين، وأعيان نفسه، غايل املعلم

عليهم. رضائه نظري ويف أنفسهم
يَسِع فلم بها، وألزمه كيس، بألف غايل املعلم بمطالبة ١٨٠٩ يونيو يف الباشا وبدأ
نوفمرب يف وكان زمن. أقرب يف وجمعها والكتبة، املبارشين عىل بتوزيعها جمعها، إال املعلم
وكان عيل، محمد من بأمان القاهرة إىل الجوهري جرجس املعلم حرض أن نفسه العام من
وقام الونديك، بحارة الذي بيته له وأثَّث له، عظيمة مودة غايل فأظهر الصعيد، يف مختفيًا
وجاهلهم وعاملهم ونرصانيهم مسلمهم الناس وذهب الباشا، وأكرمه لوازمه، بجميع له
اسرتداد من يمكنه فلم ومداهنة رياء إال يكن لم به غايل املعلم احتفاء ولكن عليه، للسالم
سبتمرب أواخر يف املحتوم األجل وافاه حتى األمراض، والزمته قدره، وانحط مكانته،
والجزئية. الكلية أغراضه يف الباشا ووافق بالتقدم، وتعني غايل، للمعلم الجو وخال ،١٨١٠
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اعتقد الذي الباشا، غضب من وزمالءه غايل املعلم تنقذ لم املوافقة هذه أن عىل
بموجب حسابهم الباشا وقرَّر الروزنامة، وكتبة هم الخيانة، — أرشنا كما — دائًما فيهم
غايل كاملعلم األقباط، عظماء بيوت عىل باالحتياط ١٨١٠ فرباير ١٩ يف فأمر دفاترهم،
فأحرضوهم سبعة، وعدتهم وفرانسيسكو، وفلتيوس وأخيه، الطويل جرجس واملعلم نفسه
أريد لهم: قال يديه بني حرضوا فلما دفاترهم، وأخذوا دورهم، وسمروا منكرة صورة يف
يف لهم يأذن وأن األمان، منه فطلبوا بحبسهم، وأمر هذه، دفاتركم بموجب حسابكم
يف توسط ثم الحبس، إىل يديه بني من وخرجوا غايل، املعلم فخاطبه لهم، فأذن خطابه،
بعد كيس، آالف سبعة غرامة عليهم فقرَّر الروزنامجي، أفندي حسني الباشا لدى أمرهم

كيس. ألف ثالثني منهم طلب الباشا كان أن
املتقيدين األقباط كتبة من ثالثة أن الباشا إىل نمى نفسه، العام من مارس ٨ ويف
بعض أرايض طني قياس عىل والرشوات الرباطيل أخذوا قد باملنوفية األرايض بقياس
الطني عىل حدثت التي البدعة وهي الطني، من ارتوى فيما القياس من وأنقصوا البالد،

وحبسهم. ورضبهم عليهم بالقبض فأمر القياسة، وسموها الري،
عىل لتغيريه الباشا لدى الجمارك، ديوان معلم رضيمون، منصور املعلم وسعى
يف القبض فألقى املبارشين، وكبار غايل املعلم محاسبة الباشا وقرَّر وأعوانه، غايل املعلم
جرجس واملعلم فلتيوس، واملعلم أخيه، فرنسيس واملعلم غايل املعلم عىل ١٨١٠ أكتوبر ١٦
إىل لنفيهما بوالق إىل وفلتيوس غايل املعلمان وأُنزل املبارشين، أعيان وباقي الطويل،
نيًفا غايل املعلم عند ووجدوا دورهم، عىل وختموا القلعة، يف الباقون ُحبس بينما دمياط،
واملعلم رضيمون منصور املعلم املبارشة وتقلد وحبشية، وسوداء بيضاء جارية وستني

معه. مشاركان الصباغ هللا ورزق بشارة
للمصالحة جهدهم قصارى عليهم املغضوب يبذل ألن كافية اإلجراءات هذه وكانت
بيت إىل القلعة من املحبوسون وأُنزل املصالحة، هذه يف الساعون وسعى أنفسهم، عىل
وجريس، حنا وأخوه الطويل جرجس وفيهم باألزبكية، الباشا ابن الدفرتدار، بك إبراهيم
الشغل، دار ثم حسابهم، عمل وأشاعوا وغريهم، كاتبه، ويعقوب غايل، أخو وفرنسيس
ونزل غايل، املعلم يدفعها كيس، ألف وعرشين أربعة عىل األمر وتم الوسطاء، جهود وأفلحت
.١٨١٠ أكتوبر ٢٩ أي ١٢٢٥؛ رمضان آخر يف وذلك والبشائر، والِخلع الرضا فرمان له
يرضبون واستمروا غايل، املعلم بيت إىل الباشا طبلخانة نزلت التايل، اليوم ويف
لهم وتُرمى املالعيب، وباقي الشامي، الطبل وكذلك ببيته، العيد أيام ثالثة الرتكية النوبة
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عليه وخلع القلعة، إىل وطلع نوفمرب، ٥ يف حرض فقد غايل املعلم وأما والبقاشيش، الِخلع
من كيس آالف أربعة عن له ونزل عليه، وأنعم سمور، فروة وألبسه الرضا، ِخلع الباشا
وأمامه داره إىل غايل املعلم ونزل املصالحة يف املطلوبة كيس ألف وعرشين األربعة أصل
للسالم والنصارى املسلمني من األعيان عليه وأقبل املفضضة، بالعيص واألتباع الجاويشية
بأن خاطره جربوا فقد رضيمون منصور املعلم وأما املبارك، بالقدوم له والتهنئة عليه

أخرى. ِخدم يف رفيقيه وقيدوا الدفرتدار، الباشا، ابن بك، إبراهيم بيت بخدمة قيدوه

الروزنامجي أفندي حسني كائنة

فيهم واعتقد املريي، مال ومحصيل الرضائب، جباة املبارشين، الباشا حاسب ومثلما
الروزنامة أفندية كذلك حاسب فقد أنفسهم، عىل املصالحة إىل واضطرهم الخيانة،
بهذه له وتسنى الفادحة، الغرامات منهم وأخذ األمانة، عدم فيهم واعتقد وكبريهم،

األقباط. املبارشين من استنضحه كما املال، منهم يستنضح أن الوسيلة
مريي دفرت ولديها ومرصفها، البالد إيرادات بقيد املكلفة املصلحة هي والروزنامة،
وتُحفظ املريي، املال يدفعون الذين امللتزمني إىل السندات تصدر وعنها الكشوفية، مال
واملدينة مكة رشيف األرشاف، رصة ودفرت عليهم، الذي املريي وقدر هؤالء بأسماء سجالت
الجمارك ودفاتر الحرمني، أهايل جرايات ودفرت واملدينة، مكة وأهايل الحرم وأغوات والينبع
وبوالق ورشيد ودمياط إسكندرية مثل (الجمارك) الدواوين عىل التي الجمركية الرسوم أو
البحرين إىل الواردة الغالل عىل الجمركية (الرسوم والبحرين البهار ومال القديمة، ومرص
واملغنيات املالحي عىل املفروضة الرسوم أي والخردة؛ القديمة)، ومرص بوالق ساحال وهما
العساكر إىل بمرص الجمكية دفاتر ربط الروزنامة مهام ومن وغريه. إليهم، ومن والحواة
غري إىل أصحابها، بأسماء الرزق أطيان قيَّد ثم الصحيح، عىل جملتها قدر وربط وغريه،
الروزنامة أن ومع بالبالد، املالية اإلدارة عىل املرشفة هي الروزنامة أن القول وصفوة ذلك.
وأقاموا آخر، نظاًما بها الفرنسيون واستبدل الفرنسية الحملة أيام عىل عملها بطل قد كان
عقب نشاطها الروزنامة استأنفت فقد الروزنامة، اختصاصات ببعض إليها عهدوا لجنة

البالد. من الفرنسيني خروج
تحته ومن الروزنامجي هو ورئيسهم األفندية، الروزنامة، بخدمة املقيدون وكان
ويعاون الورق، أكياس حافظ وهو دار، كيسه أو وكيسدار ثالثة تالميذ شاجرتية
سائر الخزينة كتبة ويحاسب أربعة، قلفاوات األفندية، أعمال عىل اإلرشاف يف الروزنامجي
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ثالثة، يهود صيارف املذكورين يد تحت ومن املريي، املال من بعهدتهم ما عىل األفندية
آغا أو أمني ويشرتيه يجمعه ما حساب من نصيبه عدا ثابت، مرتب للروزنامجي وكان
الرضائب من له وما القسطنطينية الدولة تطلبه كانت الذي القنب حبال نسل أي املشاق؛
أي كبري؛ كشوفية مال هذا منصبه نظري يف سنة كل يف يدفع أن وعليه الغالل، عىل التي

الوظائف. مريي باسم املعروفة الرضيبة
األجوبة صاحب وهو الروزنامجي، أفندي حسني وقتئٍذ، الروزنامة رئيس وكان
عىل املالية اإلدارة رئييس أحد Estève «إستيف» إليه وجهها التي األسئلة عىل املشهورة
أفندي حسني رشح وقد — Poussielgue «بوسيلج» سلفه وكان — الفرنسية الحملة أيام
اإلشارة سبقت كما — الفرنسيني عهد يف الروزنامة يف والحكم اإلدارة نظام األجوبة هذه يف
يف الترصف «مطلق وكان الفرنسيني، خروج بعد فعًال املنصب هذا إليه أسند ثم — إليه
ومرصًفا، إيراًدا الوايل، الباشا أي بالدولة؛ للقائم فيها ُسئل إذا ويبلغها املريية، األموال
يف ومضبوًطا محرًرا واملنرصف اإليراد وكان وعدًال، أمينًا لكونه تفصيًال، ال إجماًال ليكون
أيًضا دفاترهم يف اليهود كتاب من إليهم انضم ومن الكتاب، األفندية بأيدي التي الدفاتر
عينه ١٨٠٧ أغسطس ١٨ ويف األخرى.» عىل وضابطة شاهدة فرقة كل لتكون بالعرباني،
قابجي وصل عندما األول منصبه إىل عاد أن لبث ما ولكنه الدفرتدارية، منصب يف الباشا
باسم الدفرتدارية بتقرير واحد منها مرسومات، ومعه نفسه، العام من ديسمرب ٢٤ يف

عيل. محمد بن إبراهيم
تدوين يف خطٍّا فاستخدموا مهنتهم، برس االحتفاظ يف واألفندية الروزنامجي ونجح
من الرسية هذه فكانت قراءته، غريهم عىل استعصت القرمة، بخط يُعرف سجالتهم
ناحية من الباشا جعلت ولكنها البالد، مالية بإدارة يستأثرون جعلتهم التي العوامل
بحسني للوقيعة الساعون وسعى املال، أعوزه عندما وبخاصة أمانتهم، يف يتشكك أخرى،
الستنضاح الباشا بها تذرع التي الوسيلة إليه، واملقربني األخري، هذا محاسبة فكانت أفندي،

املبارشين. مع فعل كما منهم، املال
األفندية أيدي تحت دفاتر يف وجعلها املكوس، أقالم «استحدث قد الباشا كان وملا
والباشا وتحاويلها، قبضها يف املريية األموال جملة من هذه صارت فقد الروزنامة، وكتبة
بدأ حتى ذلك واستمر والترصف.» اإلذن يف له ومرخص للروزنامجي، العنان مرخي
رسها وكشف فضيحتها وابتداء الروزنامجة، يف أدخلوها دسيسة أول فكانت عليه، تغريه
املعروفني األفراد أحد ،١٨١٠ مارس ٨ يف الباشا اختار أن — الجربتي الشيخ قال كما —
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باشا، خرسو محمد لخزينة كاتبًا هذا وكان أفندي، خليل ويُدعى املسكرات عىل باإلدمان
ذمة أي الذمة؛ «كاتب وسموه وكتابه، الروزنامجي عىل النظر وقلَّده الرشب، من يفيق وال
فال الجديدة، السنة عن باملريي الطلب فتح عند ذلك وكان واملنرصف، اإليراد من املريي
عالمته، عليها ويكتب عليها أفندي خليل يطلعوا حتى تذكرة وال تنبيه وال تحويل يُكتب

الكتبة.» وباقي الروزنامجي ذلك من فتكدر
الخاملني األفندية بعض الروزنامجي، أفندي حسني حق يف بالوشاية الساعون وكان
الكثري ألنفسهم يوفرون الكتاب من معه ومن الروزنامجي أن املسئولني إىل أنهوا الذين
أحد ائتمن أفندي حسني أن الوشاية هذه سبب وكان فيها، ويتوسعون املريية األموال من
إليه املشار هو فكان ودرايته، لفطانته العنان، له «فأرخى اليتيم، أحمد كتابه، خواص
كان ولو سبه وربما اطالعه، دون فعل من ويمقت عليهم، ويتطاول الجميع، دون من
وال فيهمله، الديوان، حضور عن وينقطع غيًظا، فيمتلئ فنه، يف منه منزلة أعىل أو كبريًا
أحمد عىل فدبروا الجميع، مسد ا سادٍّ لكونه رأيه عن يخرج ال الكبري واألفندي عنه، يسأل

الباشا.» نكبه حتى به وأغروا له وحفروا املذكور أفندي
أرض قطعة قاَس أنه الباشا أبلغ الدقهلية إقليم كاِشف أنَّ ،١٨١٠ أبريل يف فحدث
األول، املقياس بدفرت املقيد خالف مساحتها فوجد اليتيم، أفندي أحمد إقطاع ضمن داخلة
النصارى مع ومخامرته اليتيم أحمد فعل من وذلك فدان، الخمسمائة نحو منها ومسقوط
الباشا فأمر بيده، الروزنامة دفرت ألن معه؛ ويدلسون يراعونه ألنهم واملساحني؛ الكتبة
األلفي، الكبري كاشف وعيل املحروقي محمد السيد فيه وتشفع وسجنه، عليه بالقبض
إىل املحروقي أخذه رجله، يف بالرسطان مريض أنه وبدعوى باملجلس، حارضين وكانا
أن أريد كنت إني قال: أن بعد كيًسا ثمانني عليه فقرر أمره، يف الباشا راجع ثم داره،
عرشين عن ألجلك تجاوزت وقد كيس، مائة فقلت لساني فسبق كيس، ثالثمائة أقول

وكذا. كذا يفعل ألنه ذلك؛ من أكثر عىل يقدر وهو كيًسا،
ذو اليتيم أفندي أحمد أن عىل تدل أشياء الباشا د عدَّ «وقد يقول: الشيخ واستطرد
سفره إىل اإلشارة سبقت (وقد الفرضة بدفرت الباشا إىل سافر ملا أنه منها كبرية، غنية
وصحبته هيئة يف البلدة إىل طلع أسيوط، ناحية إىل بكتاش) هللا وعبد غايل املعلم مع به
والحكيم ومصاحبجية، وكيالرجية وخدم وفراشون وكرارات وبشخانات وسحاحري فرس
كتبة من جاجرت إنه له فقيل منصبه، وعن عنه سأل هيئته الباشا شاهد فلما واملزين،
قلفاوات أو جاجرت باش يكون فكيف تلميذ، بمعنى جاجرت كان إذا فقال الروزنامة،

نفسه. يف ذلك وأرسَّ الروزنامجي، كبريهم عن فضًال اإلقليم،
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كتابة أفندي خليل ُقلد ١٨١٠ مارس ويف أحوالهم. عن ويتجسس يسأل الباشا وطفق
خاميل كانوا الذين للمذكور الكارهون إليه وانضم — تقدم كما — الروزنامة يف الذمة
األموال يف يترصف أنه فيه وأنهوا بك، وكتخدا الباشا باب إىل وتوصلوا بوجوده، الذكر
وبيته وإشارته مراده عن يخرج ال الروزنامجي أفندي حسني وأن يختار، كما األمريية
القصاع، يف الثريد لهم يثرد الفقراء، من عدة ليلة كل عنده ويجتمع للضيفان، مفتوح
تُقرر التي بالفرض امللتزمني من بكثري ويتعهد وغريهم، العلم أهل من الكثري ويوايس
ذلك، ونحو الزمن، طول يف له يوفوها حتى عليهم ويصرب حسابه، يف ويضمها حصصهم،

واملقدرة. الحال سعة عىل دليل ذُكر ما وكل
من كان الطني، من فدان) ٥٠٠) املذكور القدر فإن به، الباشا أخذه الذي الذنب وأما
وأصلحوه وأحيوه وجرفوه الناحية ملتزمي رشكائه مع اليتيم أفندي أحمد فاتفق املوات،
يدخل ال ذلك أن وظن للزراعة، صالًحا وجعلوه به، يُنتفع ال ومواتًا خرًسا كان أن بعد
ومنعوه الروزنامة، كتاب من اسمه وأسقطوا وقع، ما له فوقع منها، فأسقطه املساحة يف

منها.
عن الروزنامجي أفندي حسني حساب بعمل الكتَّاب نفسه الوقت يف الباشا وأمر
أسفرت ولكنها أياًما، هذه الحساب عملية واستمرت ،(١٢٢٤ ،١٢٢٣) السابقتني السنتني
عمل يف واستخونهم ذلك، الباشا يعجب فلم أفندي، لحسني كيًسا وثمانني مائة زيادة عن
ستمائة منه أريد كنت أنا وقال كيس، أربعمائة بدفع أفندي حسني ألزم ثم الحساب،
حسني عن رضاءه الباشا وأظهر له. تأخر الذي نظري يف مائتني، يف سامحته وقد كيس،
داره، إىل أفندي حسني ونزل منصبه، يف باستقراره التايل اليوم يف فروة عليه فخلع أفندي،
مزعجة، هيئة يف العسكر من جماعة إليه حرض أن الغروب بعد حدث ما رسعان ولكنه
وذهبوا، الدفاتر وأخذوا معزول، معزول، يقولون: وهم الدفاتر، وطلبوا مشاعل، ومعهم
له ردوا ثم ودفعها، تحصيلها يف فاجتهد كيس، األربعمائة بطلب الحواالت عليه وحولوا

ثانيًا. الدفاتر
كتبة أرسار بجميع اإلحاطة الذمة، كاتب وظيفته، بحكم أفندي خليل واستطاع
يُكتب ال إنه حيث املصلحة؛ هذه أعمال إدارة يف أساليبهم ومعرفة وموظفيها، الروزنامة
خليل عليه يطلع حتى ديوانهم يف يُسطر مما ذلك خالف وال مريي ورقة وال تحويل
األفندية، أحوال عن ويتجسس يسأل الباشا وطفق عالمته، عليه ويرسم املذكور أفندي
أفندي خليل بيت إىل الروزنامة ديوان انتقل ثم أفندي، خليل من الباشا يستخرب قليل وكل
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كاتب أفندي قاسم بالديوان وترأس باألزبكية، الباشا ابن بك إبراهيم منزل تجاه نفسه،
والبحرين البهار ومال الثغور، وجمارك القبيل، الوجه يف االلتزام بشئون (املختص الشهر

جاجريت.» باش أفندي ومصطفى أفندي، قيطاس وقريبه والخردة)،
وقبض لتحرير ١٨١٢ أبريل أواخر يف الصعيد إىل ذهابه عند بك إبراهيم واصطحب
باش ومصطفى قيطاس وظل أفندي، قاسم املماليك، عىل نهائيٍّا القضاء بعد األموال،
يتعرضان وال أفندي، محمد وولده الروزنامجي أفندي حسني رعاية موضع جاجريت
الذي أفندي، قاسم يف بك إبراهيم ووثق عهدتهما، يف ويضمنانه له، يتصدران فيما لهما
كيًسا ثمانني سنة كل يف الباشا له ورتب والنديم، الصاحب الوزير مثل به خصيًصا صار
فيه يكون وما املستورات، كشف يف املناصحة عليه ورشط والكساوي، الخروج خالف
يعلمه والده إىل إبراهيم وأرسل األشياء، بعض كشف يف قرص فكأنه األموال، تحصيل
النكبة هذه خرب ووصل قوية علقة أفندي قاسم ورضب األرزاق، وكاتب هو بخيانته
يقرصان وصارا الفرصة، هذه وابنه الروزنامجي فانتهز ،١٨١٣ يناير ٤ يف القاهرة إىل
حقهما، يف غيظه مكمون الروزنامجي ابن وأظهر أفندي، ومصطفى أفندي قيطاس مع
يكيدان ورشعا الباشا باب إىل الحال إنهاء عىل فاتفقا لهما، القول ن وخشَّ أيًضا، ومانعهما

وولده. للروزنامجي
ومصطفى قيطاس بادر حتى ،١٨١٣ يناير ٢٣ يف القاهرة إىل إبراهيم رجع إن فما
حسني عىل باطني بإغراء ذلك «ولعل الجربتي: الشيخ ويقول الباشا، إىل أمرهما برفع
عن ويخفيها أفندي حسني يفعلها وأمور مصارف عن الباشا فعرَّفا الروزنامجي، أفندي
محمد وكان األكياس، من ألوف عليه يطلع املاضية السنني عىل ُحوسب إذا وأنه الباشا،
بمشايخ يتعلق فيما والخاصة للعامة السائرة الجامكية رصف يف أفندي لحسني أذن عيل
وكتب استحقاقهم ربع عداهم وما بالكامل، املحروقي محمد والسيد الكتبة واألفندية العلم
العلم أهل كبعض املراعاة يستحق من بعضهم يف الروزنامجي: له فقال بذلك، فرمانًا له
يعيشون إيراد لهم وليس بعيالهم بمرص ومستوطنني املهاجرين الحرمني وأهل الخاملني
اعتادوا الذين امللتزمني بعض وكذلك سنة، كل يف العالئف من لهم مرتب هو ما إال منه،
له: فقال والغالل، والعالئف اإلتالفات من لهم بما وبعضه املريي من عليهم ما سداد
يفعل وطفق ذلك عىل فاعتمد جزئياته، ضبط يعرس يشء هذا فإن لرأيك، ذلك يف النظر
الربع لهم فيرصف واألرامل العامة وأما الثلثني، أو بالثلث والبعض بالنصف البعض يف
وتكرار السعي من الشدائد استحقاقهم ربع تحصيل يف ويقاسون األمر، حسب غري ال

209



الثالث) (الجزء ١٨٠١–١٨١١م عرش التاسع القرن مطلع يف مرص

من الكثري وفيهم املسافة، بعد مع يشء غري من األكثر يف والرجوع والتسويف الذهاب
الباشا إىل وطلع الربع، عىل زاد فيما املتصدر مانع الحساب يف ترافعوا فلما العواجز،
ذلك بدون كان وما وفرماني، بإذني كان ما إال له تخصموا ال الباشا: فقال بذلك، فعرَّفه
مدة يف كبري مبلغ عليه فتأخر فعله، فيما متربع هو وقال: منه، السابق الحال وأنكر فال،
يسعه فال أتباعه، من برسول العسكر لكبار حواالت عليه يحول كان وكذلك سنوات، أربع
عليها.» معه هو التي الحالة عىل اتكاًال فرمان بدون عليه املحول القدر ويدفع املمانعة

قيطاس فخرج متقدمة، سنوات أربع عن أفندي حسني محاسبة الباشا اآلن فطلب
ونزلوا تركيا، مباًرشا صحبتهما «وأخذا عنده من جاجرت باش أفندي ومصطفى أفندي
أفندي عثمان أخيه، منزل إىل وتوجهوا (١٨١٣ يناير ٢٣) العرص بعد غفلة حني عىل
بك إبراهيم الباشا ابن بيت إىل بتمامها وأخذوها الدفاتر، خزانة ففتحوا الرسجي،
أفندي عثمان أخيه مع والحساب للمحاققة يناير) ٢٤) صبحها يف واجتمعوا الدفرتدار،
عىل الكيل وامليل واملدافعة، املرافعة مع أيام عدة واملحاققة املناقشة يف واستمروا املذكور،
ظهر الذي وبالقدر يفعلون، بما الباشا يخربون ليلة كل يف ويذهبون أفندي، حسني
يف ويزيدان أوداجهما، فتنتفخ التدقيق، عىل ويحرضهما عليهما ويثني ذلك، فيعجبه عليه،
عادته، عىل أنه ويظن جليته عىل أفندي وحسني الحساب، يف واملرافعة واملدافعة املمانعة
كيس آالف خمسة أي وكسور؛ كيس ومائتي األلف نحو واحدة، سنة عن الحساب وأسفر
وال مغيثًا يجد ولم وسواسه، وزاد أمره يف وتحري أفندي حسني فتقلق سنوات، أربع عن

دافًعا.» وال شافًعا
غرض وكان الروزنامة، يف منصبه يف اإلبقاء ِخلعة عليه وخلع أحرضه فرباير، ٩ ويف
كيس خمسمائة منه يطلب إليه أرسل ثم املبلغ، هذا يدفع حتى تطمينه، ذلك من الباشا
إىل ولده فأرسل مرحمة، ذا وال شافًعا له يجد ولم خناقه، «فضاق الحساب، أصل من
ظاهره رجل وهو الباشا، وبني بينه واسطة له وليكون فيه، يستجريه الديودار بك محمود
يف بك محمود وأجلسه به، ب ورحَّ وجهه يف فبش الباشا، إىل معه فذهب باطنه، خالف
لم الحساب إن يقول إنه له: يقول إليه ورجع الباشا، مع هو وتناجى املجلس، من ناحية
تكلمت وأنا وزيادة، كيس آالف خمسة أمس تاريخ أبيك عىل ظهر وأنه الحني، هذا إىل يتم
فيكون والكسور، املبلغ نصف يف واملسامحة الحساب باقي ترك يف عنده وتشفعت معه،
وقد العظيم، القدر هذا لنا أين ومن فقال: بدفعها، تقومون كيس وخمسمائة ألفني الباقي
أيًضا؟ هذا دون القدر كان إذا الناس يأمننا وال نتداين كنا حتى أيًضا، املنصب من عزلنا
وأما فيه، سامح ما سوى القدر تضعيف يمكني لم له: يقول إليه وعاد الباشا، إىل فرجع
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هللا وعىل الخصم، وينكمد اإلبقاء، عليه ويتجدد والدك، يطلع غد ويف عليكم، فهو املنصب
وأخرب دارهم، إىل فنزل وتوجه، يده وقبَّل الروزنامجي ابن أفندي محمد ونهض السداد،
وطلع فرباير) ١٠) صبحها يف وركب التسليم، إال يسعه ولم كربه، فزاد حصل، بما والده
لديه.» يتحصل وما تعلقاته بيع يف ورشع بقهره، داره إىل ونزل عليه، فخلع الباشا، إىل
أفندي مصطفى عىل خلع فرباير ١٥ ويف منصبه، من عزله أن يلبث لم الباشا ولكن
ويف الروزنامجي. بمنصب يهنئونه الناس وأتاه داره، إىل هذا ونزل جاجرت» «باش
قد وكان عليه، قرره ما منه «وطلب الروزنامجي، أفندي حسني الباشا طلب مارس ٧
توفِّ لم لك ما له: فقال كيس، خمسمائة إال يوفِّ فلم مسكنه، ودار وأمالكه حصصه باع
وقد يشء، عندي يبَق لم فقال: املال، إىل محتاج وأنا التأخري؟ هذا وما املطلوب، القدر
أنا وها كيس، خمسمائة يت وفَّ حتى الربويني من وتداينت وبيتي وأمالكي التزامي بعت
لم فقال: املدفون، املال أَخِرج بل ينفعك وال عيل، يروج ال كالم هذا له: فقال يديك، بني
منه فحنق محله، من فيخرجه فيذهب عنه، أخربك الذي وأما مدفون، مال عندي يكن
الكتخدا فيه ى فرتجَّ ليرضبه، السيف وجرَّد وجهه عىل ولطمه لحيته عىل وقبض وسبَّه
املفضضة بالعيص فرضبوه برضبه، األتراك القواسة وأمر فبطحوه، به فأمر والحارضون،
أقاموه ثم عليه، أتوا حتى جبهته، وشج عيص عدة بيده هو رضبه أن بعد بأيديهم، التي
حتى وأتباعه، خدمه به وأحاط حماًرا وأركبوه عليه، مغيش وهو وحملها فروته وألبسوه
حريمه، إىل يدخل يدعونه وال يالزمونه، العسكر من جماعة معه وأرسل منزله، إىل أوصلوه

أحد. منهم إليه يصل وال
أفندي عثمان أخيه ودار داره وعرب الباشا، بأمر الديودار بك محمود أثره يف وركب
وقت من تغيبوا فإنهم وأخواه ولده أما وسجنوه، القلعة، إىل صحبته وأخذ املذكور،
الباب آغات آغا إبراهيم (١٨١٣ مارس ٨) الثاني اليوم يف إليه ونزل واختفوا، الطلب،
ضعيف، رجل وأنا شيئًا أحصل وكيف له: فقال وقتئٍذ، كيس ثمانمائة بغالق يطالبه
وأخذتم أشغايل، ويقيض يعنيني الذي وهو (الحبس)، الرتسيم يف عندكم عثمان وأخي
ثم برهة، آغا إبراهيم عنده وأقام الدفاتر، من أخذتموه ما مع بأحوايل املختصة دفاتري

التحصيل.» يف يسعى أخاه له فأطلقوا ذلك، يف وكلَّمه الباشا إىل ركب

والتي املال، تحصيل يف الباشا اتبعها التي األساليب توضح التي األمثلة من طائفة إذًا تلك
نفسه الباشا لشخص ويوجه حكومته، عىل الشديدة بالالئمة ينحى الجربتي الشيخ جعلت
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ال وأن الناس، أيدي يف ملا والتطلع والحسد الحقد طبعه «من إن فيقول: مرٍّا، الذًعا نقًدا
والفقراء.» األغنياء من الناس أموال سلب سوى له غرض

مرغًما الباشا كان أم األساليب، لهذه نقده يف ا محقٍّ الجربتي الشيخ أكان وسواء
أحًدا فإن موضعها، يف ذكرناها التي لألسباب املال، إىل امللحة لحاجته إليها؛ اللجوء عىل
إن بل هذه، ترصفاته من يشء يف الباشا عىل يعرتض لم الشعبيني والزعماء املشايخ من
ومن الجربتي الشيخ واكتفى ومعاضدته، الباشا تأييد عىل يقبلون كانوا منهم املتصدرين
الطيارات يف آرائه تسطري يف وأمله، لكربه متنفًسا الشيخ ووجد الصامت، بالنذير نحوه نحا
ساكنًا املشايخ يحرك فلم تاريخه، تدوين يف بها استعان التي املذكرات قصاصات أو
الخاصة إيراداتهم مقاسمتهم عىل يعمل املال، إىل املستمرة حاجته يف الباشا رشع حتى
ملعارضته، املتصدرون فهب عليها، تنظروا التي األوقاف ريع ومن االلتزام فائض من
خصوًصا، مكرم عمر وبالسيد بهم، حاقت التي الكارثة منشأ معه اصطدامهم وكان
تلك من وتجريدها عموًما، الحكم شئون عن إلقصائهم الباشا اتخذها التي والذريعة

بها. جديرون وأنهم حقهم، من أنها إليهم ُخيل التي املوهومة الزعامة
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املشايخ إقصاء

تمهيد

لهم كان الذي النفوذ ذلك من املشايخ حرمان بالسلطة، االنفراد مقتضيات من كان
بل اآلن، وهنه من بالرغم — عليه يبنوا أن أرادوا والذي املايض، الزمن يف األهلني، بني
بهؤالء خليًقا وكان ومقاومته، الباشا معارضة عىل االجرتاء وسعها يف زعامة — زواله
يف تولَّد الذي نفسه، النفوذ هذا طبيعة إىل مردها ألسباب ابتغوه، فيما يفشلوا أن املشايخ
تجاوزه، عىل يقدر كان ما الذي املدى له وحدَّدت فيه، أُفرغ الذي القالب له هيأت بيئة
يف وذلك املحدودة، الضيقة دائرته يف إلدخاله املشايخ عمل ما سعة عن النفوذ هذا فعجز
السالفة، السلطة تشتت بفوىض فاستبدلت الزمان، غري الزمان فيه أصبح قد كان وقت
األخطار أو الداخل، يف صادفتها التي العقبات كل وجه يف االستقرار لها توفر حكومة
يف السلطة أسباب يجمع أن عليه لزاًما وجد عاهل دستها يف وتربَّع الخارج، من أتتها التي
الدولة أمالك من عادية مقاطعة مجرد من مرص باشوية لنقل يمهد كي وحده؛ هو يده
جرَّد وتغري، تبدل من أنفسهم املشايخ عىل طرأ بما ناهيك وراثية، باشوية إىل العثمانية
الحنيف، الدين بأمور واالشتغال الدنيا، يف والزهد والتقوى الورع صفات من سوادهم
عىل الدنيا يؤثرون اآلن فصاروا السابق، الزمن يف نفوذهم أوجدت التي الصفات وهي
الحياة، بلذائذ للتمتع الظاهر السبيل والصدارة، الزعامة أماكن عىل ويتنافسون اآلخرة،
الزائلة، العروض هذه عىل التكالب جراء من وكان أقوامهم. بني والسلطان الجاه ولبلوغ
القديم األهلني إيمان وفقدوا ريحهم، وذهبت بينهم، واالنقسامات الخالفات دبت أن
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الذي غ املسوِّ وضاع القائمة، السلطات أعني يف أقدارهم ونزلت لهم، واحرتامهم بزعامتهم،
عليهم. القضاء وسهل السابق، لنفوذهم كان

املشايخ نفوذ يف األصل (1)

البالد هذه لحكومة العثمانيون وضعه الذي الرتتيب القديمة، املشايخ زعامة مبعث وكان
مكَّن ترتيب وهو امليالدي، عرش والسادس الهجري العارش القرن يف افتتحوها أن منذ
األمر آخر يف العثماني للسلطان بقي بينما الفعلية، بالسلطة الظفر من املماليك البكوات
ال كان الذي الباشا رأسهم وعىل وضباطه عماله يف ممثلة فحسب، الرسمية السيادة
والبكوات جهة، من العثمانية الحاميات رؤساء العسكريني طغيان أمام طول وال له حول
وقد الرتتيب، هذا ويالت وقعت أن وحدهم املرصيني عىل وكان أخرى. جهة من املماليك

طويلة. أجياًال مرارته يتذوقون ظلوا
لغة يجهلون — بينهم من ندر من إال — املماليك والبكوات العثمانيون كان وملا
ملجأ من لألهلني يكن فلم الحاكمة، بالهيئات املحكومني اتصال األوضاع ومنعت البالد.
نكبتهم، تخفيف يف املعاونة يناشدونهم وفقهائهم، مشايخهم سوى نكباتهم يف إليه يلجئون
والفقهاء املشايخ واستطاع عنهم، املظالم لرفع البكوات لدى والشفاعة التوسط ويرجونهم
لدى مرموقة مكانة الغابر العهد ذلك يف لهؤالء وكان املعونة، هذه إسداء عديدة حاالت يف
بمحبة ولظفرهم بالصالح، واشتهارهم سواه، دون بالدين الشتغالهم الحاكمة الهيئات
قراءة حيث من قيام، خري بوظائفهم آنئٍذ قاموا الذين وهم لهم، العظيم واحرتامه الشعب
وتلقني والدراسة، البحث عىل والتوفر امللمات، حدوث عند الجوامع يف البخاري صحيح
األزهر، الجامع يف والتدريس والقرى، البنادر يف الحنيف والدين العبادة أصول األهلني
روحي بنفوذ فتمتعوا وغريها، واإلسكندرية وطنطا دسوق يف الهامة األخرى والجوامع
ألن أخرى؛ ناحية من والفقهاء املشايخ هؤالء مكانة وارتفعت األهلني، سواد عىل كبري
الطوائف عادة والتقوى، الصالح وأهل العلماء تبجيل إىل نفوسهم نزعت املماليك البكوات
االحتفاظ عىل تحرص لها وإهمالها الصحيح الدين بقواعد لجهلها التي والجماعات
دالئل ومن رجاله، عىل والتبجيل االحرتام إضفاء هذه، أوىل ومن بالدين، التمسك بمظاهر
البكوات إن ثم وشفاعتهم، والعلماء املشايخ وساطة قبول — شك وال — االحرتام هذا
وما الشعب، بني الروحي نفوذهم وازدياد املشايخ مكانة ارتفاع يف وجدوا أن لبثوا ما

واملحكومة. الحاكمة الهيئتني: بني اتصال كحلقة هؤالء استخدام لهم يتيح
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نتيجة حدث الذي التطور هذا من كبرية فائدة أفادوا قد املشايخ أن يف جدال وال
الهيئات ولتبجيل جهة، من الحاكمة الهيئات لدى وتوسيطهم حولهم األهلني اللتفاف
الشعب؛ لدى لهم كذلك هؤالء توسيط ثم لهم، املماليك البكوات األخص وعىل الحاكمة،
عند الجرأة لهم فصارت أخرى، جهة من لها تعرضوا التي األزمات اجتياز يف ملؤازرتهم
ويتهددونهم بل البكوات، ويتوعدوا ينذروا أن البكوات أيدي عىل باألهلني الخطوب اشتداد
وشفاعتهم، لوساطتهم االستماع أبوا أو لنصحهم إهمال منهم بدا إذا عليهم الرعية بتأليب
السلطات مساس عدم أهمها لعل عديدة، مزايا الوضع هذا من والعلماء املشايخ وكسب
ريعها من لإلنفاق ُحبست التي األوقاف أو الوقف، بنظام والعثمانية اململوكية الحاكمة
املشايخ وكان ذلك، إىل وما واملدارس والصدقات، الرب ووجوه والسبل، املساجد عىل
لعديدين عيش مصدر هذه كانت كما األوقاف، هذه من كثري عىل املنتظرون هم أنفسهم
امللك أيام من موضوعة واألطيان اإلرصادات هذه «إن الجربتي: الشيخ قال األهلني. من
املال؛ بيت مصاريف من وجعلها الخامس، القرن يف األيوبي الدين صالح يوسف النارص
امللوك ذلك يف به اقتدى ثم بسهولة، املال بيت من استحقاقهم بعض املستحقني إىل ليصل
ويرصدون واألسبلة، والخوانق والربط املساجد فيبنون هذا، وقتنا إىل واألمراء والسالطني
الجهة، لتلك غاللها أو خراجها فيستغل أوسيتهم، زمام من يخرجونها أطيانًا عليها
والصدقة الرب وجه عىل والفقراء العلم طلبة من األشخاص بعض عىل يربطون وكذلك
القايض قرَّر ذلك، عليه املرَصد مات وإذا العلم، طلب عىل به ويستعينوا بذلك، ليتعيشوا
السلطاني الديوان القايضودفرت سجل يف اسمه وقيد ذلك، يستحق ممن خالفه الناظر أو
له فيكتب الرزق، بكاتب ُعرف الذي بذلك، املقيد الروزنامة) أفندية (من األفندي عند
الباشا عالمة ثم عالمته عليه يضع ثم اإلفراج، له يُقال تقرير بموجب سنًدا األفندي ذلك
خارج، من طرة عليه مخصوص دفرت والبحرية القبلية األقاليم من إقليم ولكل والدفرتدار،
وتحرير االشتباه، عند واملراجعة والتحرير الكشف ليسهل اإلقليم ذلك اسم فيها مكتوب
مضبوًطا محفوًظا اإلحباسية الرَِّزق ديوان يزل ولم االستحقاقات، أرباب حصص مقادير
لشدة أربابه عنه ينزل ما إال خلل يتطرقه ال جيل، بعد جيًال املرصية الدول جميع يف
نفسه عىل للمفرغ ويقرر معجل، الدراهم من بقدر امللتزمني لبعض بالفراغ احتياجهم،
حينئٍذ ويسمونها للمفرغ، دفعه الذي املعجل نظري يف األصلية، القيمة دون مؤجًال قدًرا

املاضية.» القرون بطول ذلك عىل تزل ولم الزمام، داخل
لهم، صار الذي الوضع من كذلك املشايخ كسبها التي املادية املزايا أهم من ولعل
يكونون امللتزمون وكاد عنه، الكالم سبق وقد املشايخ، مسموح باسم املعروف النظام بقاء
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ضمن الداخلة األرض يف الفالحني من لون يحصِّ وظلوا القاهرة، وأغنياء املشايخ من جميًعا
مسموحهم. يف منها، معفون وامللتزمون املشايخ كان التي الرضائب حصصهم،

القرن أعالم من منهم املشايخ، من طائفة اململوكي العثماني العهد يف واشتُهر
«شيخ الرشنبابيل الدين شمس الشيخ امليالدي، عرش والسابع الهجري عرش الحادي
مرص علماء غالب وكان البقري، محمد الدين شمس والشيخ عرصه»، يف األزهر مشايخ
صالح من به وتحلوا علم، من بلغوه بما منهم طائفة واستحق تلميذه، تلميذ أو تلميذه إما
السواء، عىل واملحكومة الحاكمة الهيئتني لدى نفوذ من به يتمتعون صاروا ما وتقوى،
ملجأ كانوا امليالدي، عرش والثامن الهجري عرش الثاني القرن يف عديدون بينهم من وتميز
الحاكمة، السلطات لدى حاجاتهم لقضاء ويتوسطون للناس، يشفعون الحاجات، أصحاب
فصاروا الهداية، ونرش للتدريس واالنقطاع الدنيا، يف بالزهد اشتُهروا عنهم، الظلم ولرفع
الشيخ منهم ويهابونهم، الحكام وسائر البكوات ويخشاهم األهلني، وتبجيل احرتام موضع
املشار الصدور «أحد عرصه يف وكان ١١٦٩ه/١٧٥٦م، سنة املتوىفَّ املنصوري، سليمان
يف الناس ورغب الحنفية، مشيخة عليه ودارت الفروع، يف ومهر األصول أتقن إليهم،
سليمان والشيخ الشفاعة.» مقبول الكلمة، مسموع الذكر، عايل القدر، جليل وكان فتاويه،
يف العثماني السلطان عليها أزمع قد كان محاولة ملعارضة تصدى الذي هو املنصوري
بعض إلبطال مراسيم السلطنة دار من أيامه يف فوردت الوقف، نظام من للنيل ١٧٣٥ عام
والصدقات الخريات عىل املرصدة األوقاف ريع من برصفها العادة جرت التي املرتبات
الشيخ: جواب فكان إطاعته»، ويجب يُخاَلف، ال السلطان «أمر القايض: وقال إليها، وما
به جرت يشء وهذا السلطان، كفعل النائب وفعل السلطان، نائب «فعل املرتبات هذه إن
خريات عىل ورتَّبوه ويُشرتى، يُباع وصار الناس، وتداولته املتقدمني، امللوك مدة يف العادة
األمر ويل أمَر وإْن ذلك، يعطل أن ورسوله باهلل يؤمن ألحد يجوز فال وأسبلة، ومساجد
ما فعل يف لإلمام يُسلَّم وال للرشع، مخالف ذلك ألن أمره؛ ويُخالف له يُسلَّم ال بإبطاله

أراد. ما للشيخ وتم أيًضا.» لنائبه وال الرشع يخالف
العثمانيون والباشوات املماليك البكوات بهم واحتفى صيتهم، ذاع الذين املشايخ ومن
بلده إىل نسبة الحفني أو الحفناوي سالم بن محمد الشيخ جانبهم، وخشوا السواء، عىل
سنة وتُويف (١١٠٠ه/١٦٨٨م)، املائة رأس عىل ولِد بلبيس، أعمال من قرية وهي حفنا،
عنده للدنيا وليس ا، جدٍّ الطبع كريم … العفاف من غاية «عىل كان ١١٨٠ه/١٧٦٧م،
مكارم ومن … ووقار هيبة مجالسه عىل … الشكل مهيب السجايا، جميل قيمة، وال قدر
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أنًسا لذلك ويجد كانت، ما كائنة له أعطاها عليه حاجة أعز إنسان سأله لو أنه أخالقه
أقبل … وظاهرة خفية وصالت صدقات وله الدنيا، من بيشء أمله يعلِّق وال وانرشاًحا،
طلب َمن فكل والصعلوك، األمري وقصده امللوك، وهادنه والعرض، بالطول الوافدون عليه
العثمانيني الوالة أحد باشا راغب محمد عنه قال وجده.» اآلخرة أو الدنيا أمور من شيئًا
بعض قول ونظريه البالء، نزول من مرص عىل سقف إنه :(١٧٤٥–١٧٤٨) الوقت ذلك يف
من قل بل قال: مرص، عجائب من الحفناوي األستاذ له: قيل حني (البكوات) األمراء
للظفر الكبري بك عيل مسعى أيام البكوات بني الدائر النزاع يف ل تدخَّ الدنيا. عجائب
جمعية، فعقدوا مطاردته، خصومه وأراد الصعيد، إىل نُفي قد هذا وكان البلد، بشياخة
ذلك يف الحفناوي الشيخ فتكلم ذلك، يف وتشاوروا وتكلموا تجريدة، تشهيل عىل وعزموا
هذا يشء أي يف والبالد، األقاليم أخربتم وقال: ذلك، يف ومانع بالكالم، وأفحمهم املجلس،
يشء أي وخشداشكم؛ أخوكم رجل هذا بك عيل وتجاريد، ونزاع، خصام ساعة وكل الحال،
وحلف والناس، أنفسكم وأرحتم بعضكم مع واصطلحتم بيته، يف وقعد أتى إذا يحصل
إنه فقالوا: أبًدا، خري لهم يحصل ال ذلك فعلوا وإن مطلًقا، بتجريدة أحد يسافر ال أنه
إلينا، هو أتى إليه نذهب لم وإن ومماليكه، بنفسه االنفراد ويريد الرش، يحرك الذي هو
يأتي حتى بيشء تتحركوا فال مكاتبة، إليه أرسل أنا الشيخ: لهم فقال فينا، مراده وفعل
ونصحه وزجره فيه وبَّخه مكتوبًا الشيخ له فكتب االمتثال، إال يسعهم فلم الجواب، رد
يف وتُويف بالدم ورمى بأيام الحادث هذا بعد الشيخ مرض وقد إليه، وأرسلوه ووعظه،

.١٧٦٧ أغسطس ١١٨١ / ٢٣ األول ربيع ٢٧
/١١٢٥–١١٨٦) النقيب بابن املعروف موىس بن عيل الشيخ طرازه من وكان
واشتُهر الحسيني باملشهد األول درس وقد الدين، بدر السيد وأخوه ،(١٧١٣–١٧٧٢
من يشء يده يف يدخل ال ووفاء، ومروءة وكرم وسخاء جود ذا وكان … صيته وزاد أمره
درس إمالء يف وفاته عند خلفه وقد مبتغيه، عىل به وأغدق لسائليه، وبذله إال الدنيا، متاع
ومىش واألعيان، الناس عليه أقبلت الذي أخوه الحسيني، املشهد بمسجد النبوي الحديث
وإطعام األخالق مكارم يف وطبيعته نسقه عىل وجرى حسنًا، سريًا وسار أخيه، قدم عىل
يف والسعي املماليك، البكوات أي واألمراء؛ األعيان عىل والرتدد الضيفان، وإكرام الطعام،
وصلحهم، خصوماتهم وفصل دعاويهم، يف وخطته حارته ألهل والتصدي الناس، حوائج
وتشاجرهم شكاويهم يف والحكام األمراء من ولو عليهم، املعتدي ومدافعة عنهم، والذب
ومنزلة وجاهة له وصار ومقاصدهم، أمورهم يف لهم وملجأ مرجًعا صار حتى وقضاياهم،

عليهم. وصولته جانبه ويخشون قلوبهم، يف
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–١١١٢) املالكي العدوي الصعيدي أحمد بن عيل الشيخ والزهد بالورع واشتُهر
بالعلم، اشتغاله مبدأ يف بالجوع يبيت كان طاملا أنه عنه ُعرف ،(١١٨٩ / ١٧٠٠–١٧٧٥
الشكيمة شديد كان ولقد به، تصدق شيئًا وجد إن ذلك ومع الورق، ثمن عىل يقدر ال وكان
العلم، طلب يف االجتهاد ويحب الرشيعة وإقامة باملعروف ويأمر بالحق يصدع الدين، يف
وبحرضة بحرضته رشبه من ويمنع الدخان، رشب عن «وينهى األمور، سفاسف ويكره
ورأى املماليك) (البكوات األمراء منازل من منزل إىل دخل وإذا لهم، تعظيًما العلم أهل
ذلك، عنه وشاع األمراء، كبري يد يف كانت ولو آلته، وكرس عليه شنَّع الدخان يرشب َمن
بعيد، من مقبًال يرونه عندما فكانوا بحرضته، وتركوه والعام، الخاص جميع يف وُعرف
أنكر منها شيئًا رأى وإن عنه، وأخفوها وأقصابهم شبكاتهم ورفعوا بعًضا بعضهم نبَّه
أيام يف الكبري بك عيل إن حتى جانبه، البكوات وخيش وزجرهم»، وعنَّفهم ووبَّخهم عليهم
مجلسه، إىل وصوله قبل أخربوه شفاعة، أو حاجة يف الشيخ عليه دخل إذا كان إمارته

وتكربه. وتجربه عتوه مع وذلك وجهه من ويخفوه يده، من الشبك فريفع
عادته عىل «فتلقاه األوقات بعض يف بك عيل عىل دخل الصعيدي الشيخ أن واتفق
فأخذته عنه، إعراضه الشيخ فظن األمور، من أمر يف مفكًرا األمري فسكت وجلس، يده وقبَّل
عىل ورضاك غضبك هو من يا يامني، يامني، الصعيدية: باللغة له مخاطبًا وقال الحدة،
ويقول: بخاطره، يأخذ وهو قائًما، وقام ذلك، وكرر رضاك، من خري غضبك بل سواء، حد
سأل ثم ذاهبًا، وخرج ثانيًا، يجلس ولم يجبه، فلم ويستعطفه، يشء، من أغضب لم أنا
منقطًعا الشيخ واستمر بقضائها.» فأمر فأخربوه، بسببها، أتى التي القصة عن بك عيل
حسن الدين نور الشيخ مع رمضان ليايل من ليلة يف ركب حتى مدة، إليه الدخول عن
نور له فقال بك، عيل ببيت ومرَّا األمراء، بعض عند حاجة «يف الرحمن، عبد والد الجربتي،
معي، دخولك من بد ال فقال: أدخل، ال أنا شيخنا يا فقال: عليه، نسلم بنا أدخل الدين:
وصار بك، عيل مات وملا كثريًا.» رسوًرا الليلة تلك بك عيل بذلك وانرس مخالفته، تسعه فلم
الذهب أبو كان فقد إجالل، كل منه الصعيدي عيل الشيخ لقي الذهب، أبي ملحمد األمر
حاجة قضاء عليه تعرس من وكل أبًدا، يشء يف شفاعته يرد وال ويحبه شأنه من «يجل
ثم الورقة، تمتلئ حتى قائمة، يف غريها مع فيكتبها قصته، إليه وأنهى الشيخ إىل ذهب
جيبه، من القائمة يُخِرج الجلوس، يف يستقر فعندما ثالثة، أو يومني بعد األمري إىل يذهب
منها، كل بقضاء ويأمره واحدة، بعد واحدة والدعاوي، القصص من فيها ما ويقص

ذلك. من يشء يف خاطره ينقبض وال يخالف ال واألمري
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الدنيا، يف حق بغري يفوتك يشء عىل تأسف وال تضجر ال له: يقول ذلك أثناء ويف
وها نصحك، عن تأخرنا عن الرب يسألنا القيامة ويوم نموت، وكلنا فانية، الدنيا فإن
اتِق له: وقال عليه، رصخ يشء يف عليه تلكأ وإذا العهدة، من وخرجنا نصحناك، قد نحن
النار، من الكويسة اليد هذه عىل خائف أنا له: ويقول يده يمسك ثم جهنم، وعذاب النار

مثله. بعده يخلف لم أنه فيه الجربتي الشيخ رأي وكان ذلك.» وأمثال
العدوي حامد أبي بن محمد بن أحمد الشيخ نفسه، الطراز هذا من وكان
«يأمر كان ،(١١٢٧–١٢٠١ / ١٧١٥–١٧٨٧) بالدردير الشهري الخلوتي األزهري املالكي
عىل السعي يف وله الئم، لومة هللا يف يأخذه وال بالحق، ويصدع املنكر، عن وينهى باملعروف
ولدفع منهما، للشعب لالنتصاف ومراد إبراهيم حكم أيام تدخله كثر بيضاء»، يد الخري
الشغت، أو شعت بك حسني اعتداءات لوقف فعله ما ذلك من عنه، عمالهما وظلم ظلمهما
الحسينية، بحي األهلني أحد دار بك حسني نهب عندما ،١٧٨٦ مارس يف يهودي بمعنى
من كثرية جماعة عليهم والتف طبول، ومعهم األزهر، الجامع إىل «وحرضوا هؤالء فثار
فونَّسهم الدردير، الشيخ إىل وذهبوا ومساوق، نبابيت وبأيديهم والجعيدية العامة أوباش
وصعد أبوابه، وقفلوا الجامع، نواحي من فخرجوا معكم، أنا لهم وقال بالكالم، وساعدهم
حالة يف باألسواق وانترشوا بالطبول، ويرضبون يصيحون املنارات أعىل عىل طائفة منهم
والحارات األطراف أهايل نجمع غد يف الدردير: الشيخ لهم وقال الحوانيت، وأغلقوا منكرة،
شهداء ونموت بيوتنا، ينهبون كما بيوتهم وننهب معكم، وأركب القديمة، ومرص وبوالق
وتعهدوا الحال، تضاعف من وخافوا العاقبة املسئولون فخيش عليهم.» هللا ينرصنا أو
بك إبراهيم سؤال عىل — أجاب أن يلبث لم الشغت حسني أن ولو املنهوبات، بإحضار
وللشيخ — القضية» وبردت … أنهب وأنا ينهب، بك ومراد تنهب أنت نهابون، «كلنا
عسف وقد البدوي، أحمد سيدي موالد أحد أثناء طنطا يف القبيل هذا من أخرى واقعة
«فركب الزيارة، يقصد هناك وكان الدردير، للشيخ فاشتكوه باألهلني، الغربية كاشف
الكاشف، كتخدا خيمة إىل وصل فلما العامة، من كثرية جماعة وتبعه بنفسه الشيخ
من تخافون ما «أنتم له: وقال ووبَّخه فكلمه بغلته، عىل راكب والشيخ إليه فحرض دعاه
وهاجت الشيخ، تابع الكتخدا خدام فرضب ورضبه، األهلني أحد الكتخدا عىل وهجم هللا»،
الشيخ وأرسع دكاكني، عدة ونُهبت البلد، ويف الخيم يف النهب ووقع بعضهم، عىل الناس
جماعة من وهو — املنوفية كاشف وركب ذلك، بعد الحال وراق محله، إىل الرجوع يف
بخاطره وأخذوا الشيخ، إىل به وحرض وأخذه الغربية كاشف إىل وحرض — الكبري إبراهيم
الدردير. الشيخ وكذلك أوطانهم إىل الناس ورجع املولد وانقىض باألمان، ونادوا وصالحوه
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بك إبراهيم وكذلك أيًضا، بخاطره وأخذ الوايل، بك إبراهيم إليه حرض بمنزله استقر فلما
الجاويشية.» وكتخدا الكبري،

الشيخ هو وفضله بعلمه سامية مكانة احتل العلماء، من معارص الدردير وللشيخ
الحسيني، بمرتىض الشهري الرزاق عبد بن محمد بن محمد بن محمد السيد الفيض أبو
يف انتقاالته يف رحالت عدة صنَّف ،(١١٤٥–١٢٠٥ / ١٧٣٢–١٧٩١) الحنفي الزبيدي
تاج سماه مجلًدا عرش أربعة نحو يف القاموس رشح وأتم والبحرية، القبلية البالد
حاله، وترونق أمره راج حتى بره ووااله غربان كتخدا إسماعيل بشأنه اعتنى العروس.
وسافر املسومة، الخيول وركب الفاخرة املالبس ولبس والعام، الخاص عند ذكره واشتُهر
همام العرب شيخ وأكرمه وعلمائه، وأعيانه بأكابره واجتمع مرات، ثالث الصعيد إىل
ارتحل وكذلك وبروه، وهادوه وايف، وأوالد نرص وأوالد عيل، وأبو هللا، عبد أبو وإسماعيل
حني مراًرا، العظيمة البنادر وباقي واملنصورة، ورشيد دمياط مثل البحرية، الجهات إىل
وأرباب النواحي بأكابر واجتمع الجميع، وأكرمه بأكابرها، عامرة بأهلها، مزينة كانت
يف ورسوخه اطالعه وسعة بفضله شهد وأجازهم. وأجازوه عنهم، وتلقى والسلوك، العلم
كثريون. وغريهم محمد والشيخ الدردير أحمد والشيخ الصعيدي، عيل الشيخ اللغة، علم
للكتب، خزانة به وأوجد األزهر، من بالقرب املعروف جامعه الذهب أبو بك محمد أنشأ وملا
بذلك وانفردت نظامها، كمل بالخزانة وِضع إذا أنه وعرَّفوه … القاموس رشح إليه «أنهوا
ذكر وعال فضة.» درهم ألف مائة عنه وعوَّضصاحبه فطلبه ذلك، يف بوه ورغَّ غريها، دون
وهو وهادوه، به، واستأنسوا إليه وتحببوا واألعيان، األشياخ عليه وأقبل مرتىض، الشيخ
الجربتي الرحمن عبد الشيخ وحرض … بهم ويفيد ويعظهم، والتعفف، الغنى لهم يُظهر
اإلسكندراني بك مصطفى مثل الكبار، األمراء بعض إليه وانجذب ودروسه مجالسه
وواصلوه دروسه، مجالس لحضور وترددوا منزله إىل فسعوا الدفرتدار، بك وأيوب
إليه، وأصعده شأنه رفع (١٧٧٦–١٧٧٨) عزت باشا محمد توىل وملا الجزيلة. بالهدايا
وبُعد الشهرة من عليه مزيد ال ما بلغ وملا العطايا، له وأجزل سمور فروة عليه وخلع
األقطار، سائر من الوفود عليه وكثرت والعام، الخاص عند والجاه القدر وِعظم الصيت
أكابر من تأتيه التي الهدايا ورد داره، لزم ناحية كل من بحذافريها الدنيا عليه وأقبلت
بل إليه، يذهب لم ،١٧٨٦ عام يف البكوات لردع باشا حسن القبطان حرض وملا البكوات،
أرسل وإن تُرد، ال عنده الشيخ شفاعة وكانت وهاداه فروة عليه وخلع لزيارته، هو حرض
ووضعها يقرأها أن قبل الورقة وقبَّل واإلجالل بالقبول تلقاها يشء يف إرسالية إليه هذا

الحال. يف فيها ما ذ ونفَّ رأسه، عىل
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يف وزهد وتقوى، صالح العرصوسجاياهم: ذلك ومشايخ علماء صفات كانت إذًا تلك
الحاكمة، الهيئة لدى لهم يتوسطوا كي بهم الناس يلوذ والدرس، العلم عىل وانكباب الدنيا،
ويرشدونهم الحكام يعظون الحق، يف جرأة أصحاب الظالم، عنهم ويردوا فيهم، ويشفعوا
بعذاب ويتوعدونهم الرعية، عليهم ويؤلبون القول، يف لهم يغلظون أو السوي، الطريق إىل
ودَّهم، وخطبوا الجميع، وخافهم شأنهم، وعال ذكرهم، نبه غوايتهم، يف سدروا إذا النار
املتحلني هم أسماؤهم ذُكرت الذين هؤالء يكن ولم رضاهم، كسب ابتغاء إليهم، وتقربوا

زمالئهم. سائر ذلك يف شاركهم بل الصفات، بهذه وحدهم
نفوذ من العرص ذلك وعلماء مشايخ به يتمتع كان ما تُظِهر التي الحوادث من ولعل
يخشونهم، كانوا الذين املماليك، البكوات عند مهابة من لهم كان وما األهلني عىل عظيم
ما وظلمهم؛ جورهم عن والصفح عليهم، تحركه لعدم الشعب لدى بدورهم ويوسطونهم
الباب سلطان واسرتجاع املماليك، لعقاب باشا حسن القبطان الدولة أوفدت عندما وقع
فقد وخصوماتهم، لفتنهم ومرسًحا طوائفهم، بني نهبًا صارت التي الباشوية هذه يف العايل
رشيد إىل وجيشه أسطوله وصل الذي باشا حسن القبطان لدى املشايخ البكوات ط وسَّ
أحمد املشايخ من يتألف وفًدا وإبراهيم بك مراد منهم فأوفد ،١٧٨٦ يوليو يف واإلسكندرية
للعلماء واتضح األعيان، من جماعة إليهم وضموا الحريري، ومحمد األمري العرويسومحمد
عودتهم عند فأخربوا وإبراهيم، مراد حكم إنهاء عىل مصمم أنه باشا لحسن مقابلتهم عند
وأن والتعظيم، باإلجالل فقابلهم … مرات ثالث باشا حسن عىل اجتمعوا أنهم رشيد من
ببيوت مختلطة األمراء وبيوت ضعاف، قوم مرص رعية موالنا «يا له: قال العرويس الشيخ
بالرعية أوصاني السلطان موالنا أوصاني ما أول فإن يشء، من تخشوا «ال فقال: الناس»،
يسومونكم عليكم حكاًما وترضونهم كافران، مملوكان يملككم أن ترضون كيف قال ثم …
أن باشا حسن وطلب بيتكم؟» من وتخرجوهم عليهم تجتمعوا لم وملاذا والظلم، بالعذاب
وعندما العرويس، الشيخ فاعتذر األزهر، يف املأل عىل املشايخ يقرأها للرعية مكاتبة يكتب
أمرها، يذع ولم أُخفيت األعيان من الوفد هذا أعضاء أحد إىل مكاتبات باشا حسن سلَّم
ملنع املشايخ يوسطون وراحوا الرعية قيام من وخشوا املشايخ، يتملقون البكوات وصار
محمد الشيخ فزار املبارك، الفطر عيد حلول بك إبراهيم فانتهز عليهم، بالثورة قيامهم
عليه»، «وعيَّد آنئٍذ، األرشاف السادة ونقيب البكرية السادة سجادة شيخ الصديقي البكري
ا جدٍّ نفسه يف وتصاغر لهم يحكي «وصار الدردير أحمد والشيخ العرويس الشيخ زار ثم
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هذا مثل يف حركة أو قومة أو يحدثونه، أمر عن الرعية وكف املحافظة، عىل وأوصاهم
أرسلها التي الفرمانات أمر أُشيع ملا وخصوًصا ا، جدٍّ ذلك يخاف كان ألنه وذلك الوقت»؛
دفع وهو مجيئه، من الغرض إليهم يعلن وغريهم، العربان وأكابر للمشايخ، باشا حسن

الناس. بها وتسامع ومراد، إبراهيم من االنتقام وإليقاع األهلني عن الظلم
القاهرة، عىل باشا حسن القبطان زحف وقف عن مراد عجز عندما البكوات إن ثم
بهم يتوسلون والوجاقات املشايخ إىل مكاتبة «أرسلوا أن (١٧٨٦ أغسطس ١٧ (يف لبثوا ما
املشايخ فتوسط العايل، الباب طاعة أي الطاعة»؛ إىل ويعودون يتوبون وأنهم الصلح، يف
اليوم يف القاهرة باشا حسن القبطان ودخل طائل، دون ولكن يكن، محمد مرص، باشا لدى
أخرى مرة املشايخ وتوسط أسيوط، يف البكوات واستقر الصعيد، إىل بك مراد وفرَّ التايل،
املتوسطون وكان القاهرة، يف بقوا الذين وأوالدهم البكوات نساء بيع من باشا حسن ملنع
السادات الشيخ استهدف وقد والحريري، والعرويس والدردير السادات املشايخ: هذا يف
فيك ظنناه ملا مرص إىل بقدومك رسرنا «إنا يقول: أنشأ حيث له؛ خطابه لرصامة لغضبه،
الظلم، ومنع الرشيعة إلقامة مرص إىل أرسلك السلطان موالنا وأن والعدل، اإلنصاف من

الكالم.» من ذلك ونحو األوالد، وأمهات األحرار بيع يحل وال يجوز، ال الفعل وهذا
بالصعيد: الذين البكوات سعى ،١٧٨٧ أكتوبر يف البالد باشا حسن غادر وعندما
عىل الصلح هذا يقع أن وطلبوا القاهرة، إىل والعودة للصلح وغريهما وإبراهيم مراد
عابدين إليهم فأوفد — األعيان أي — الوجاقات كبار من وأناس والعلماء، املشايخ أيدي
يف وآخرين الخلوتي أفندي وإسماعيل األمري محمد الشيخ مرص، باشا الرشيف، باشا
البلد، شيخ منصب يشغل الكبري بك إسماعيل كان حيث طائل؛ دون ولكن ،١٧٨٨ فرباير
طوى حتى ذلك عىل الحال ظل وقد القاهرة، يف بالسلطة ومراد إبراهيم أخصام ويستأثر
البكوات كبار من وعدًدا الكبري بك إسماعيل التايل، العام بداية يف حدث الذي الطاعون
خطابًا يحمل األسيوطي مكرم أفندي عمر بالسيد وإبراهيم مراد فبعث بالقاهرة، اآلخرين
باشا محمد وللباشا، املشايخ وإىل بك)، إسماعيل (تابع طبل بك عثمان البلد شيخ إىل
املستقيم السوي الطريق بسلوك ويتعهدون الصلح، يطلبون ،١٧٩١ يونيو يف ا، رسٍّ عزت
يضمنون املشايخ أسيادنا وإن اليوم، أوالد «نحن رسائلهم: يف وقالوا املشايخ، بضمانة
التفاقم كان إن العرويس، أحمد الشيخ عنه أفصح الذي املشايخ رأي وكان غائلتنا.»
هؤالء، عند لهم للرتجي مستعدون فاملشايخ بالقاهرة، املوجودين البكوات وبني بينهم
جواب كتابة عىل الرأي اتفق ثم نائبه، للباشا فاألمر السلطان، وبني بينهم ذلك كان وإن
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أنكم وذكرتم بمكانه، وهو قدومه قبل بذلك الرسالة يقدم الصلح يطلب الذي «أن حاصله
املظالم، رد التوبة رشط فإن أثًرا، له نَر ولم مراًرا، القول هذا منكم تقدم وقد تائبون،
كذلك، األمر كان فإن املدة، هذه يف املريي من عليكم ما ترسلوا ولم ذلك، تفعلوا لم وأنتم
فإن لكم، باإلذن الدولة إىل عرضحال ونرسل والغالل، املال وترسلوا أماكنكم إىل فرتجعوا
أخرجكم الذي هو السلطان وإنما بقوتهم، وال بسيفهم يدخلوها لم بمرص الذين األمراء
ع وقَّ وقد األمر.» تحت الجميع فإننا ذلك، من لكم مانع فال الرضا حصل وإذا وأدخلهم،
به ذهب الذي مكرم، عمر السيد إىل وسلَّموه العثماني، والباشا املشايخ الخطاب هذا عىل

.١٧٩١ يونيو يف الصعيد يف البكوات إىل
القاهرة صوب وتقدموا بالصعيد، أماكنهم غادروا قد وأتباعهما وإبراهيم مراد وكان
وزيارتهم؛ إليهم بالحضور املشايخ عىل وأشاروا يوليو، أوائل يف حلوان إىل وصلوا حتى
يوليو، ٢٢ يف القاهرة دخولهم وبدأ معهم. واملشايخ الرعية أن األخصام عند يُشاع كي
الرعية، ظلم يف السيئة سريتهما األخري، وبخاصة ومراد، إبراهيم وأعاد بها، واستقروا
اعتدى أن ،١٧٩٥ يونيو يف حدث حتى وأتباعهما، لردعهما الجهد قصارى املشايخ وبذل
الرشقاوي هللا عبد للشيخ كان بلبيس، برشقية قرية أهل عىل (الكبري) األلفي بك محمد
الظلم رفع يف ومراد إبراهيم لدى الشيخ توسط يُِفد لم وملا به، هؤالء فاستغاث فيها، حصة
وخرجت واألهلني، املشايخ عليهما وألَّب الطاغيتني، وجه يف كبرية ضجة أثارها عنهم،
رفع برضورة التمسك إىل األلفي بك محمد اعتداءات بوقف املطالبة مجرد من املسألة
وأموالهم، أرواحهم عىل وتأمينهم الرعية حكم يف بالعدل والسري عامة، األهلني عن املظالم
… «ركبوا ثم والحوانيت، األسواق بغلق الناس وأمروا األزهر الجامع أبواب املشايخ فقفل
وازدحم السادات، الشيخ بيت إىل وذهبوا وتبعوهم العامة، من كثري خلق عليهم واجتمع
بلغه وقد بك، إبراهيم يراهم بحيث والربكة، الباب جهة من الشيخ بيت عىل الناس
بني ووقف عليهم، وسلَّم إليهم، فحرض الدفرتدار، بك أيوب ِقبله من فبعث اجتماعهم،
الرشع وإقامة والجور الظلم ورفع العدل نريد له: فقالوا مرادهم، عن وسألهم يديهم،
هذا إىل اإلجابة يمكن ال فقال: وأحدثتموها، ابتدعتموها التي واملكوسات الحوادث وإبطال
هللا عند بعذر ليس هذا له: فقيل والنفقات، املعايش علينا ضاقت ذلك فعلنا إن فإننا كله،
أمريًا يكون واألمري املماليك؟ ورشاء النفقات من اإلكثار عىل الباعث وما الناس، عند وال
املشايَخ يصل لم عندما الحال وتفاقم وانرصف، أبلغ»، حتى فقال: باألخذ، ال باإلعطاء
كثري، خلق عليهم اجتمع وقد ليلتهم، فيه باتوا حيث األزهر؛ إىل املشايخ وقصد جواب،
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وهذه معكم، أنا لهم ويقول «يعضدهم املشايخ إىل فأرسل العاقبة، من بك إبراهيم وخيش
فبعث الحركة، هذه نتائج من بك مراد يخيف وراح ومرادي»، خاطري غري عىل األمور
املنكرس وطلبكم بوالق، ديوان شيئني: إال ذكرتموه ما جميع عىل «أجيبكم يقول: مراد
تاريخه سنة جامكية لكم وندفع والظلم، الحوادث من ذلك عدا ما ونبطل الجامكية، من
فالطفهم الجيزة إىل فذهبوا بأسمائهم عيَّنهم املشايخ من أربعة طلب مراًدا إن ثم أثالثًا.»
الحوادث، هذه بداية من الثالث اليوم ويف ذكر، ما عىل الصلح يف السعي منهم والتمس
البكوات واجتمع بك، إبراهيم منزل إىل — العثماني الباشا — القيرصيل باشا حرضصالح
والشيخ لألرشاف) نقيبًا صار (وقد مكرم وعمر السادات، محمد املشايخ: من وحرض
وفاة بعد البكريية الخالفة سجادة توىلَّ (الذي البكري خليل والشيخ الرشقاوي، هللا عبد
منع وقد األمري، محمد والشيخ ،(١٧٩٣ نوفمرب يف الصغري البكري محمد السيد خاله ابن
البكوات أن عىل األمر «وانحط الحديث وطال الكالم، ودار خلفهم. السعي من العامة هؤالء
سبعمائة يدفعوا أن عىل الصلح وانعقد عليهم، العلماء رشطه بما والتزموا ورجعوا تابوا
وأموال الشون غالل ويرصفوا الحرمني، غالل يرسلوا أن وعىل موزعة، كيًسا وخمسني
بوالق، ديوان عدا ما واملكوس، والتفاريد والكشوفيات، املحدثة املظالم رفع ويبطلوا الرزق،
والعوائد الحرمني، رصة ويرسلوا الناس، أموال إىل أيديهم امتداد عن أتباعهم يكفوا وأن

حسنة. سرية الناس يف ويسريوا الزمان، قديم من املقررة
وختم الباشا، عليها وفْرمَن بذلك، عليهم حجة فكتب باملجلس، القايضحاًرضا وكان
املشايخ ورجع الفتنة، وانجلت أيضا، عليها فختم بك مراد إىل وأرسلها بك، إبراهيم عليها
رسم ما حسب ينادون: وهم العامة، من عظيمة جملة وخلفه وأمامه منهم واحد كل وحول
املرصية. الديار مملكة من بطالة واملكوس والحوادث املظالم جميع بأن العلماء سادتنا

ثم شهر، نحو ذلك عىل الحال وسكن األسواق، وُفتحت صحته، وظنوا الناس، وفرح
عليها ورضب دمياط، إىل بك مراد ذلك عقيب ونزل وزيادة، ذُكر مما كان ما كل عاد

ذلك.» وغري العظيمة، الرضائب
الوساطة بدور قاموا قد املشايخ أن ذكرناها، التي الحوادث يف األهمية ووجه
لهذه لهم أهَّ استطاعوه، الذي وبالقدر وجه، خري عىل واملحكومة الحاكمة الهيئتني: بني
حبَّب الدنيا، عن وانرصاف وتقوى، وصالح ورع من سوادهم عن اشتُهر ما الوساطة،
هؤالء جور ثم املماليك، والبكوات العثماني، الباشا لدى مكانتهم ورفع فيهم، الشعب

بهم. وعسفهم بالرعية األخريين
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محدود، أثر ذا كانت الوساطة هذه أن أخرى، ناحية من ذكره يجدر مما أنه عىل
يف تنجح لم ولكنها عنهم، املظالم من شيئًا ورفعت األهلني، حوائج بعض قضاء يف أفلحت
سادرين البكوات فظل الطيبة، العادلة الحكومة بإقامة إلزامهم أو وأتباعهم، البكوات ردع
والرفق املظالم، لرفع وارتباطاتهم، وعودهم الناحية هذه من شيئًا تُِفد ولم غوايتهم، يف
اشتد بل أثر، أي ١٧٩٥ يونيو يف بذلك عليهم ُكتبت التي الحجة لتلك يكن ولم بالرعية،
الرحمن عبد الشيخ إن حتى التالية، الثالثة السنوات يف طغيانهم وعظم البكوات بغي
يعتني والتي — ١٢١٠ / ١٧٩٥-١٧٩٦ عام يف الحوادث من وقع فيما يجد لم الجربتي،
يف أو واملظالم، املماليك، البكوات أي األمراء؛ جور من تقدم ما مثل سوى — بتقييدها
أسباب من اإلشارة إليه تقدمت ما سوى كذلك (١٢١١ه/١٧٩٧-١٧٩٨) التايل العام
حتى أشده عىل البكوات طغيان وظل املرتاسل، البالء ترادف وموجبات النوازل، نزول

سلطانهم. عروش فقوَّض املعروفة بحملته بونابرت جاء

املشايخ نفوذ اضمحالل (2)

فعوَّل السالف، العهد يف املشايخ به قام الذي الوساطة دور أهمية إىل بونابرت فطن وقد
بالحكم بالرىض الشعب إلقناع (اإلسالمية-الوطنية)؛ سياسته تنفيذ يف عليهم االعتماد عىل
والتعرف بونابرت، لسلطان والرضوخ املقاومة، وعدم السكينة إىل واإلخالد الفرنيس،
عىل أخرى جهة من بهم االستعانة ثم جهة، من الشعب ومطالب آراء عىل بواسطتهم
العنرص والعلماء املشايخ فكان إنجازها، رضورة الفرنسيون يرى التي املرشوعات إيجاز

الفرنسية. الحملة أيام عىل تشكلت التي الدواوين يف البارز
عسريًا، امتحانًا أثنائها يف املشايخ امتُحن جديدة، تجربة األجنبي الحكم هذا وكان
الصعيد، إىل أو الريف إىل القاهرة مغادرة أو البالد، خارج إىل الهجرة آثر فريق هناك فكان
شامل كالشيخ باملساجد، والتدريس القراءة إىل منرصفني الحوادث، عن بعيًدا االنزواء أو
محمد والشيخ املقدس، بيت إىل هاجر الذي الطرابليس سعود بن رمضان بن أحمد
الفعلية، املقاومة حركات يف اشرتك فريق هناك كان ثم أسيوط، إىل ذهب الذي الحريري
هللا عبد والشيخ الرشقاوي، أحمد والشيخ العميان، طائفة شيخ الجوسقي سليمان كالشيخ
إثارة يف هؤالء اتهم وقد الرباوي، إسماعيل والشيخ املصيلحي يوسف والشيخ الشرباوي
بن محمد الشيخ ثم الفرنسيون، أعدمهم وقد ،١٧٩٨ أكتوبر يف األوىل القاهرة ثورة يف الفتنة
املحروقي أحمد والسيد مكرم عمر السيد مع اشرتكوا الذين املشايخ من وطائفة الجوهري
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اختفى وقد ،١٨٠٠ وأبريل مارس يف الثانية القاهرة ثورة يف التجار) بندر (شاه
وهم واملتصدرين، املشايخ كبار من فريق هناك كان ثم الجوهري. الشيخ عقبها
الفيومي وسليمان الصاوي مصطفى املشايخ: دواوينهم، منهم الفرنسيون شكل الذين
الوييش وأحمد الرسيس وموىس املهدي، ومحمد البكري وخليل الرشقاوي هللا وعبد
(نسيب الرشيدي عيل والسيد الدواخيل ومحمد الشربخيتي، ويوسف الدمنهوري ومصطفى
الرحمن وعبد بالخشاب، الشهري الوهبي وإسماعيل الزرقاني، وإسماعيل منو) الجنرال

اآلثار». «عجائب صاحب الجربتي
يستطيعون لعلهم ومسايرتهم، الفرنسيني مداراة الخري من أن هؤالء اعتقد وقد
عقب لألهلني والشفاعة واملحكومة، الحاكمة الهيئتني: بني الوساطة دور يف االستمرار
الجديدة األوضاع هذه يف وجدت أن منهم جماعة تلبث لم ثم والفتن، الثورات حوادث
عىل فدأبوا الشخيص، لصالحهم النفوذ هذا واستغالل النفوذ، لكسب مواتية فرصة
نفوذهم وبسط الثروة جمع يف لهؤالء صداقتهم عىل واالعتماد وتملقهم، الفرنسيني مداهنة
املتصدرون املشايخ هؤالء يبغيه كان ما الشعب سواَد يُفت ولم أمتهم، أبناء عىل وسلطانهم
يف ملموًسا تحوًال — للبالد الفرنيس االحتالل فرتة — الفرتة هذه فشهدت إليه، ويسعون
طرأ الذي التغري بداية شهدت كما منهم، املتصدرون وبخاصة املشايخ، من الشعب موقف
ويتهافتون واإلرشاد، والوعظ والعبادة الدين عن ينرصفون وجعلهم عيشهم، أساليب عىل
رويًدا يفقدون املشايخ طفق أن جميًعا أثره من كان مما الزائل، وَعَرضها الدنيا عىل

سابقة. روحية زعامة من لهم كان ما رويًدا
وساطتهم بني ما شتان ولكن ويشفعون، يتوسطون املتصدرون، هؤالء ظل حقيقة
النقيب ابن أو الصعيدي عيل أو الدردير أحمد أيام عىل السابق، الزمن يف وشفاعتهم
البكري، خليل أو الفيومي سليمان أو املهدي محمد وشفاعة وساطة وبني الحفني، أو
يتفق كان فيما اللهم منها شيئًا يجيبون وال لها، الفرنسيون يأبه ال متخاذلة، هذه وكانت
كانوا ما الفرنسيني إن بل آخر، اعتبار أي وقبل فحسب، أنفسهم هم ومصالحهم منها
معاملتهم وإساءة لهم، وصداقتهم بمداراتهم اشتُهروا الذين املشايخ تعويق يف يرتددون
من حدث كما ذلك، يفعلوا أن وأمنهم سالمتهم عىل حرصهم يقتيض مناسبة كل عند
بالقلعة، الديوان أعضاء أكثر تعويق أو الثانية، القاهرة ثورة عقب عليهم الغرامات فرض
القائد عىل الحصار والعثمانيني اإلنجليز تضييق وقت املشايخ من غريهم مع وحبسهم

تسليمه. قبيل القاهرة يف Belliard «بليار» الفرنيس
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إىل أيديهم عىل هؤالء مداراة وانتقلت الفرنسيني، بتملق اشتُهروا الذين املشايخ ومن
الدنيا عليه أقبلت املهدي، محمد الشعب: سواد حساب عىل ونفاق ومداهنة صادق، تعاون
يف الطاعون وقع وعندما وافًرا، حظٍّا منهم ونال األكابر يف وتداخل الفرنسيني مجيء قبل
املوىل عن انحل مما أحبه بما «اختفى البالد، وأهل البكوات من كثريون وفني ،١٧٩١ سنة
وعان الدنيا، تحصيل أسباب يف وسعيه ورغبته ثروته وزادت وغريها، ورزق إقطاعات من
األصناف، من ذلك وغري واألرز والقطن الكتان مثل األشياء من كثري يف واملتاجر الرشكات
وابتنى والغربية، والجيزة باملنوفية وخالفها شابور مثل بالبحرية، حصص بعدة والتزم
املرصية، الديار إىل الفرنساوية حرضت وملا … الرويعي بناحية باألزبكية عظيمة داًرا
محمد الشيخ ر تأخَّ مرص، من هاربني وغريهم األعيان من الكثري وخرج الناس، وخافهم
وواصلهم، بهم اجتمع بل فيهم، املداخلة عن كغريه ينقبض ولم الخروج عن املهدي
ووثقوا شفاعاته، وقبلوا وأكرموه وأحبوه أغراضهم، يف والطفهم وسايرهم إليهم وانضم
وبني بينهم العظمى والواسطة بمرص، إقامتهم مدة دولتهم يف إليه املشار فكان بقوله،
عندهم لُقب حتى أعمالهم والة عند نافذة وأوامره وأوراقه وحوائجهم، قضاياهم يف الناس
يف املسلمني بني األحكام إلجراء رتبوه الذي الديوان رتبوا وملا الرس، بكاتم الناس وعند
أوامره، تحت فيه املوظفون الديوان وَخَدمة فيه، إليه املشار هو كان ودعاويهم، قضاياهم
أمره وراج الطريق، له عون يوسِّ العيص، وبأيديهم وأمامه حوله يمشون مىش أو ركب وإذا
يف عنهم وكيًال وأقاموه وأرزاًقا، وجهات بالًدا واحتوى وجمعه إيراده وزاد ا، جدٍّ أيامهم يف
الفالحون ويأتيه يرصفه، ما عنها ويرصف خراجها، إليه يجيء وقرى وبالد كثرية أشياء
إليه ويتقدمون العادة، به جرت وما والعسل، والسمن واألغنام بالهدايا غريها ومن منها
والرضب، الحبس من االلتزامات أرباب يفعله كان ما بهم ويفعل وشكاويهم، بدعاويهم

الناس.» وجهاء من وخدم وأتباع، أعوان له وصار املصالح وأخذ
وهو سلطانه، عليه قام الذي األساس بذلك التمسك عىل املهدي الشيخ حرص وقد
من بشكاياتهم إليه الساعني عن املظالم لرفع الحاكمة السلطات لدى والشفاعة التوسط
يف األصل كان عندما فيه امليض عن له غنى ال كان دور وهو األهلني، وسائر الفالحني
عىل للوقوف الشعب، وبني بينهم الواسطة يكونوا أن هو املشايخ لهؤالء الفرنسيني تقريب
ولتوطيد ضدهم، الخواطر إثارة يف سببًا يكون قد ما إزالة يف للسعي ورغباته، مطالبه
األيام تلك يف وتصدره بوجوده فكان «وبالجملة الجربتي: الشيخ فقال الداخيل، سلطانهم
أيام سيما ال وفتوًقا، جروًحا برأيه وداوى وخروًقا، واسعة ثقوبًا بفعله سدَّ العام، النفع
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فيتالقاه الرعية، مخارق من الفرنساوية طباع يكدر وما والتنازع، والخصومات الهيازع
لهذه كان أنه يذكر أن الشيخ يُفت ولم بمالطفاته.» حدتهم ويسكن كلماته، بمراهم
يتوسط الذين أولئك جانب من الجزيلة الجوائز بفضلها يستحق ثمن والشفاعة الوساطة

الفرنسيني. لدى فيهم ويشفع لهم
أيام عىل كبرية حظوة نال الذي العرييش، أحمد الشيخ كان الطراز، نفس ومن
واشرتى ذكره، واشتُهر والدعاوى، القضايا يف مجيئهم) (قبل «تداخل الفرنسيني،
وركب باملالبس وتجمل الشعرية، باب خارج املقيس بحارة الزلط بسوق واسعة داًرا
وقضاياهم دعاويهم يف والخاصة والعامة الناس وهرعت وخدم، أتباع له وصار البغال،
قاتله لكون كليرب؛ مقتل عند عنه هؤالء وانحرف القضاء الفرنسيون قلَّده وشكاويهم»،
براءته، تبينت عندما القضاء فولوه عادوا ولكنهم شيخه، وهو الشوام رواق من ظهر
عىل فوقعت بالقرعة القايض اختيار يكون أن رسم Menou منو جاك هللا عبد وكان

البالد. من الفرنسيون خرج حتى منصبه يف فاستمر الشيخ،
الهيئات من وتقربوا املال، وجمعوا الدنيا، عىل أقبلوا املتصدرين، سائر كذلك وكان
إىل حملتهم مجيء بعد الفرنسيني من أم املماليك البكوات من هذه كانت سواء الحاكمة
وبعض بعضهم األهلني بني املنازعات لفض توسطوا أي القضايا؛ يف وتداخلوا مرص،
كالشيخ والكرم الجود بعضهم عن ُعرف وإن التجارة، وزاولوا الحكام، وبني بينهم أو
هؤالء أحبه الفرنسيني، لدى ثم البكوات، لدى حظوة نال قد هذا وكان الفيومي، سليمان
معهم، أموره وساس الوالئم، لهم ويعمل داره، إىل يحرضون وصاروا شفاعاته، «وقبلوا
القرى أمور نظَّموا وملا املسلمني، بني األحكام إلجراء رتبوه الذي الديوان رؤساء يف وقرروه
أمور ترجع شيًخا بلد كل مشايخ عىل ورتبوا جعلوه، الذي النسق عىل املرصية والبلدان
ملشيخة ذلك مضاًفا املشايخ، شيخ الفيومي سليمان الشيخ وجعلوا إليه ومشايخها البلدة
مرتب وله أفواًجا، ويذهبون أفواًجا إليه فيأتون البلدان، بمشايخ داره ازدحمت الديوان،
أن ومع أيامهم.» انقضت أن إىل وجاهته يف معهم واستمر الديوان، مرتب خالف خاص،
والشفاعة الناس حوائج قضاء يف وسعيه وجوده كرمه وصف يف أطنب قد الجربتي الشيخ
دقيقة، العلم يف بضاعته إن عنه قال فقد الفرنسيني، عند ثم املماليك البكوات عند لهم
واقتنى أمالًكا «واشرتى العرويس، أحمد للشيخ بانتسابه الرسيس، موىس الشيخ أمر وراج
بدرب نفيسة داًرا واشرتى ومعارص، وطواحني مزارع ومنوف، الليانة رسس وببلده عقاًرا

الحسان.» والحبشيات والعبيد الجواري واشرتى األزواج وعدَّد باألزبكية، الحق عبد
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العيش، خشونة من قلة «يف حياته بدأ طموًحا، فكان الرشقاوي هللا عبد الشيخ وأما
إليه ويرسلون يواسونه معارفه وبعض نادًرا، إال داره يف يطبخ فال املعيشة، وضيق
فواصله ذكره، واشتُهر الناس عرفه وملا معهم، ليأكل يدعونه أو الطعام، من الصفحة
باملالبس، وتجمل حاله، فراج والصالت، والهدايا بالزكوات وغريهم الشوام تجار بعض
املياسري.» من يعارشه من بعض ثمنها يف وساعده داًرا له اشرتى ثم … تاجه وكرب
«فزاد األزهر الجامع مشيخة بعده توىل (١٧٩٤ (مارس العرويس أحمد الشيخ تُويف وملا
من جماعة عليه ب وتعصَّ املثل»، بعظمها يُرضب كان حتى وتعظيمها عمامته تكبري يف
حتى شأنه، فضعف وقتئٍذ، ضده الصاوي مصطفى للشيخ املنارصين والعلماء املشايخ
رئيس فجعلوه بكليته، إليهم ومال الرشقاوي، هللا عبد الشيخ نشط الفرنسيون حرض إذا
وقضايات ذلك، عن له املرتب املعلوم من له يتحصل صار بما أيامهم يف «وانتفع الديوان،
تركات عىل واستيالء ذلك، عىل وجعاالت (املماليك)، املرصية األجناد لبعض وشفاعات
طمعه وزاد الدنيا، عليه واتسعت وهلكوا، الفرنساوية حادثة يف أربابها خرجت وودائع
وزوجته األقدمني، األمراء مساكن من واسعة دار وهي األزهر، بظاهر داًرا واشرتى فيها،
أمرها عن إال يغدو وال يروح وال ويجمعه، يأتيه ما كل وتحرز أمره، تدبر التي هي
اشرتت الدنيا عليه كثرت فلما العيش، من قلة يف بها زواجه قبل وكانت ومشورتها،

صورة.» له شهر كل يف مبلًغا إيراده يغل بما والحوانيت والحمامات والعقار األمالك
أيام عىل األرشاف، نقابة توليه مكرم عمر عىل يحقد البكري خليل الشيخ وكان
النقابة «أن وعرَّفهم فيهم، تداخل حتى البالد، الفرنسيون احتل إن فما وإبراهيم، مراد
حاله وراج وإيرادها»، وقفها عىل واستوىل إياها، فقلَّدوه منه، غصبوها وأنهم لبيتهم كانت
عند «قبول له فكان أغراضهم، لخدمة ويسعى املوالد، يف الوالئم لهم يولم وصار معهم،
الكلمة، مسموع الحرمة، وافر فأضحى الديوان، رؤساء أعاظم من وجعلوه الفرنساوية،
من مماليك عنده واجتمع والشكاوى، بالدعاوى بيته فازدحم عندهم، الشفاعة مقبول
كبري ومقدم وقواسة خدم وعدة ومتغيبني، خائفني كانوا الذين املرصية األمراء مماليك
اتفاق عقب ضيا باشا يوسف حرض أن إىل ذلك عىل الحال واستمر وأجناد»، ورساجني
«ووقعت االتفاق، هذا نقض عقب الثانية القاهرة ثورة وقامت كليرب، مع املعروف العريش
فهجم البلدة، وأهل املرصية واألمراء والفرنساوية العثمانية بني (القاهرة) البلدة يف الحرب
بينهم وسحبوه ثيابه، من وعرَّوه حريمه، وهتكوا ونهبوه العامة من املتهورون داره عىل
الفتنة، انقضت فلما األعيان، بعض شفاعة سوى الهالك من ينقذه ولم الرأس»، مكشوف
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إىل ورجع له نُهب ما عليه «فعوضوا لهم، مواالته بسبب به حل ما للفرنسيني الشيخ شكا
معهم.» عليها كان التي الحالة

السادات محمد الشيخ منهم املشايخ، من قليلة حفنة املتصدرين هؤالء عن وشذ
جرأة وصاحب للعلم، منرصًفا وكان األمري، محمد والشيخ الفرنسيون، اضطهده الذي
القاهرة ثورة قبل الفرنسيني اضطهاد لحقه وقد الصاوي، مصطفى والشيخ وشجاعة،
الرحمن عبد الشيخ ثم «بليار»، تسليم قبل بالقلعة عوقوهم الذين بني من وكان الثانية،
أن لبث ما ولكنه الفرنسيني، دخول عند أبيار إىل القاهرة غادروا ممن وكان الجربتي،
باالتزان وُعرف تاريخه، بتدوين وشغل أنشأه، الذي الديوان يف «منو» عيَّنه ثم إليها، عاد
له صار الذي النفوذ الستغالل يعمد ولم املتصدرين، مسلك عن يرَض ولم واالعتدال،

والشفاعات. القضايا يف واملشاركة املداخلة، طريق عن الديوان، أعضاء أحد كأحد
سواد لدى هيبتهم ذهاب عن معًدى هناك يكن لم أكثرهم، حال كانت تلك وجماعة
يسألونهم إليهم األهلني لجوء القول هذا صحة من يغريِّ ال عنده، أقدارهم ونزول الشعب،
محنة — املحنة هذه يف املشايخ ألن قديم؛ من عادتهم به جرت كما والشفاعة، الوساطة
والشفاعة؛ الوساطة لهذه معلوم أجر بمثابة صار ما يتقاضون كانوا — األجنبي االحتالل
بالفرنسيني، صالتهم دعم عىل الشعب بني ونفوذهم مكانتهم تعزيز يف اعتمدوا وألنهم
جمع عىل والحرص الدنيا، عىل بانكبابهم ناهيك مآربهم، خدمة عىل والحرص ومداهنتهم
قام الذي واألساس السابقة، زعامتهم مبعث كانت التي األصيلة الصفات وزوال املال،

بالدين. واالشتغال الدنيا، يف والزهد والتقوى، الورع وهي املايض، يف نفوذهم عليه
البكري خليل الشيخ حادث يف هيبتهم، وضياع نفوذهم، اضمحالل بوادر ظهرت وقد
أثناء املتصدرين املشايخ هؤالء إىل الفرنسيون طلب ملا إنه ثم إليه، اإلشارة سبقت الذي
العثمانيني خروج أساس عىل الصلح وعقد الفتنة، إلنهاء يتوسطوا أن الثانية القاهرة ثورة
«وسبُّوهم املتوسطني عىل األهلون قام وقتئٍذ، القاهرة دخلوا الذين املماليك والبكوات
عمائمهم ورموا الرسيس موىس والشيخ الرشقاوي هللا عبد الشيخ ورضبوا وشتموهم،
فرنسيس، وعملوا ارتدُّوا، املشايخ هؤالء يقولون: وصاروا الكالم، قبيح وأسمعوهم

الفرنسيس.» من دراهم أخذوا وأنهم املسلمني، خذالن ومرادهم
الرسيس، وموىس الرشقاوي، هللا وعبد املهدي، محمد أمثال املتصدرون، هؤالء وكان
حكم انقضاء بعد العثماني الباشا بعودة ب رحَّ َمن أول هم وغريهم، الفيومي وسليمان
حاالت يف ولكن والشفاعات، الوساطات بعض الجديد العهد يف لهم وكانت الفرنسيني،
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إىل وانرصفوا غمرتها، يف وقتئٍذ املنترشة السياسية الفوىض غمرتهم ونادرة، متفرقة
باألحرى أو نفسه الشعب من مدفوعني إال الشعب لزعامة يتصدوا فلما الدنيوية، شئونهم
أرنئود من الجند اعتداءات وقوع وتكرر الباشوات، مظالم أبهظتهم الذين القاهريني من
املشايخ فيها تدخل التي النادرة الحاالت يف وحتى عليهم، وغريهم ودالة وإنكشارية
أدوات هذه الفوىض سنوات خالل وظلوا أثر، أي لذلك يكن لم ويشفعون، يتوسطون
يف عنها الحديث سبق والتي أثنائها، يف وقعت التي االنقالبات أصحاب أيدي يف طيعة
إىل هؤالء واطمأن مآربه، لتنفيذ بدوره يستخدمهم كيف عيل محمد عرف حتى موضعها،
بزعامتهم انفرد والذي األرنئود، ضباط كبار كأحد قوة من لديه كان ملا معه؛ التعاون
املظالم ورفع وأموالهم، أشخاصهم حماية وسعه يف أن واعتقدوا باشا، طاهر مقتل بعد

الشعب. سواد وعن عنهم
الفرنسيني خروج عقب انترشت التي السياسية الفوىض عن الكالم عند تقدم فقد
باشا طاهر إلباس عن تحدثوا خصوًصا مكرم عمر والسيد املشايخ أن كيف البالد، من
طاهر ملطلب أذعنوا أنهم وكيف طائل، دون رفعها وسألوه واإلتاوات املظالم عن الفرو
وأفىض وقع الذي لالنقالب تربيًرا اآلستانة، إىل إلرساله مهيأ إعالم عىل فوقعوا منهم، باشا
آغا مصطفى يف السادات محمد الشيخ تشفع وكيف الوالية، من باشا خرسو طرد إىل

جدوى. دون الوكيل،
لوساطتهم عيل محمد يأبه فلم السلطان، أصحاب لدى نفوذ كل املشايخ وفقد
وبلغ البالد، من بإخراجه األمر وانتهى واملدينة، مكة وايل باشا أحمد منهم طلبها التي
البكوات وسائر والربدييس إبراهيم أيدي يف طيعة أدوات صاروا أنهم انهيارهم من
باشا لعيل الدعوة يوجهون جعلهم يف عيل محمد وأفلح املعروفة، الثالثية الحكومة أثناء
حتى للبكوات بذلك الفرصة فأتاحوا القاهرة، إىل للحضور مسئوليتهم تحت الجزائريل
فعبثًا بطائل، للبكوات مسايرتهم لقاء املشايخ يُفز ولم عرفناها، التي الظروف يف يقتلوه
ضجيج عال التي املظالم لرفع ١٨٠٣ عام غضون يف بك إبراهيم لدى التوسط حاولوا
وترك العدل اتباع يف البكوات نصح األمري محمد الشيخ حاول وعبثًا منها، الشعب شكوى

التايل. العام أوائل يف الظلم
وباألشياخ مكرم، عمر للسيد وبتشجيعه للمشايخ، بتودده عيل محمد استطاع ولقد
الثورة تلك يف ويؤازرونهم األهلني يحرضون يجعلهم أن البكوات، حكومة معارضة عىل
الفرمان ذلك بصدق يؤمنون يجعلهم وأن ،١٨٠٤ مارس يف الحكومة هذه عىل قضت التي

نفسه. الشهر يف خورشيد باشا ألحمد القاهرة باشوية أعطى الذي املزور

231



الثالث) (الجزء ١٨٠١–١٨١١م عرش التاسع القرن مطلع يف مرص

تكاتف الحال واقتىض املظالم، إلنهاء خورشيد لدى التوسط املشايخ حاول وعبثًا
وسليمان املهدي ومحمد األمري ومحمد السادات، محمد منهم: املتصدرين، من أربعة

بك. مراد أرملة نفيسة السيدة حق يف للشفاعة مكرم؛ عمر السيد ثم الفيومي،
الوالية، من باشا خورشيد طرد يف استخدامهم أخرى، مرة عيل محمد استطاع ثم
يسبق لم ألنه عليه؛ ترتبت التي اآلثار ناحية من نوعه، يف فريًدا الحادث هذا وكان
من الباشوات أحد تنحية إىل وأفضت ذلك قبل وقعت التي االنقالبات يف االشرتاك للمشايخ
وقع ما وعىل عليه استندوا أن لبثوا ما املشايخ وألن املاضية؛ األربع السنوات يف الوالية
أثناء أو املعروفة، سالونيك إىل النقل كأزمة الالحقة الهامة الحوادث يف مشاركتهم من
معه املماليك البكوات خصومة إلنهاء يوسطهم عيل محمد صار عندما أو «فريزر»، حملة
العهد يف لهم صارت التي الزعامة لزوميات من أنها اعتقدوا باختصاصات املطالبة يف
ذلك من الباقية البقية عىل والقضاء الباشا، مع اصطدامهم منشأ ذلك فكان الجديد،
الذي الدور نفس يؤدوا حتى لهم، تحفظه أن الباشا إرادة شاءت الذي الضئيل النفوذ
عنها يرىض التي بالطريقة ولكن واملحكومة، الحاكمة الهيئتني: بني كواسطة سابًقا أدوه

بنفسه. لهم هو ويرسمها الباشا

الباشا مع االصطدام (3)

،١٨٠٥ مايو انقالب أثناء حدث ما عىل بالغة أهمية إضفاء عىل الكتاب درج ولقد
تضمنتها التي الوثيقة قيمة تقدير يف وبالغوا عيل، محمد بوالية املناداة عن أسفر الذي
التي الرشوط وهي نظرهم، يف الصالح الحكم إلقامة الشعبيني، والزعماء املشايخ رشوط
الرغبة إبداء عىل منصبة كانت الرشوط هذه أن فمع عيل، محمد وقبلها خورشيد، رفضها
املظالم ورفع عليهم، الجند اعتداءات وقف بتحقيقها: واألهلون املشايخ طلب طاملا التي
كلما ويطلبونه يفعلونه كانوا ما غرار عىل منهم، ل تحصَّ كانت التي والفرد واملغارم
املشهورة الحقوق إعالن وثيقة تشبه حقوق وثيقة بأنها هذه وصفت فقد الفرصة، واتتهم
من ستيوارت حكم أنهت التي الثورة عقب ١٦٨٩ عام يف اإلنجليزي الربملان أقرها التي
دون رضيبة فرض بعدم يقيض ا نصٍّ تضمنت قد الرشوط هذه أن أساس عىل إنجلرتة،
موافقة غري من رضيبة أال املعروف، املبدأ تقرير أي الشعب؛ ورؤساء املشايخ موافقة
عىل فعًال، حدث عما البعد كل يبعد الذي األمر تمثيل، غري من رضيبة وأال عليها، الشعب

عيل. محمد عه وقَّ الذي اإلعالم هذا تفاصيل عن الكالم عند توضيحه سلف ما نحو
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هذه عىل عيل محمد توقيع من الشعبيون والرؤساء املشايخ أراده ما كل كان فقد
الشعب ويشكو يشكون التي املظالم رفع هو عاجل، أحدهما أمرين: يف ينحرص الوثيقة،
ملا توقيًا الحكم، شئون ترصيف يف معهم املشاورة استمرار ضمان هو آجل، واآلخر منها،

املستقبل. يف جديدة مظالم من الشعب وعىل عليهم يقع قد
مايو انقالب يف مساهمتهم جراء من جديًدا نفوذًا كسبوا قد املشايخ أن يف جدال وال
ما عيل محمد جانب من يبُد ولم لهم، الباشا مشاورة إىل يتطلعوا أن لهم وحق ،١٨٠٥
كانت ذلك، النقيضمن عىل بل مشاورتهم، يريد ال أنه التاليني العامني يف يشعرون يجعلهم
العصيبة األزمات الجتياز عنها غنى ال رضورية نفسه عيل محمد نظر يف املشاورة هذه
والقروضلسد السلف وعقد اإلتاوات جمع يف املشايخ لتوسط وقتئٍذ، الحكم اعرتضت التي
ولالعتماد الجند، إليذاء تعرضوا الذين القاهريني ولتهدئة دائًما، املال إىل امللحة حاجته
من للظفر عيل محمد د مهَّ وقد الوالية، يف بقائه برضورة العايل الباب إقناع يف عليهم
العنان بإرخاء يريده، الذي النحو عىل واملشورة الرأي وإبداء منهم، مطالبه بتلبية املشايخ
رشاء من يستكثرون تركهم كيف تقدم وقد الخاصة، ثرواتهم إنماء عىل التكالب يف لهم،
وترف، بذخ يف يعيشون املشايخ، مسموح الشخيص لنفعهم ويستغلون االلتزام، حصص
يلبون يده، يف طيعة أدوات صاروا أن هؤالء يلبث فلم واألتباع، الُخدام حولهم ويجمعون
وسلطانه، ملكه لتعزيز — ذلك يريدوا لم أو شاءوا سواء — ويسعون منه، تبدر إشارة كل
عليهم ويعتمد املماليك، البكوات لدى ويوسطهم العايل، للباب العرائض يستكتبهم فهو

خصوًصا). فريزر حملة (أيام القاهرة عن الدفاع أسباب استكمال يف
وهو الخصوص، وجه عىل مكرم عمر والسيد املشايخ، م توهَّ أن هذا عىل ترتب وقد
ثم عيل، محمد لصالح ،١٨٠٥ انقالب سبقت التي األزمات إنهاء يف الطوىل اليد صاحب
أن هذا عىل ترتب أخرى؛ أزمات من االنقالب هذا تبع وما نفسه، ١٨٠٥ انقالب أثناء يف
عليه يشريون قد رأي لكل بالرضوخ للباشا إلزام بأنه املشاورة مبدأ يفرسون هؤالء راح
الباشوية من لطرده ضده الثورة وتحريك القاهريني بإثارة هددوا املشورة، أبى فإذا به،
الشعب أن أهمها: عدة، ألسباب نكبتهم الوهم هذا يف فكان باشا، خورشيد طردوا كما
طال كلما حكومته أركان وتتدعم صادفته، التي األزمات بنجاح يجتاز الباشا شاهد الذي
يعتزم الحاكم هذا أن ويدرك واحد، حاكم بالبالد صار قد أنه إىل يفطن صار األمد بحكمه
املتصدرين املشايخ يف ثقته يفقد بدأ الذي الشعب أن هذا إىل أضف باشويته، يف البقاء
واملشاحنات الخالفات تسود الدنيا، عىل متكالبني شاهدهم ثم الفرنيس، االحتالل أيام من
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أيدي يف أدوات أنفسهم من ويجعلون الخاصة، مصالحهم بخدمة إال يعنون وال بينهم،
اإلجبارية والقروض السلف وجمع األهلني، عىل واإلتاوات الفرض لتوزيع له وعماًال الباشا
أراد إذا حتى عنده، مكانتهم وضاعت لهم، يأبه ال صار عليها، االعرتاض من بدًال منهم،
يؤازرهم، ولم عنهم الشعب انفض الفرصة، فوات بعد الباشا حكومة مقاومة منهم فريق
ابتداء جديد من لهم يكون بدأ الذي النفوذ ذلك فقد عن املسئولني أنفسهم املشايخ فكان
يف كان والذي التالية، األزمات حوادث إياه أكسبتهم والذي ،١٨٠٥ عام انقالب حادث من
أنهم لو إلزاًما باتباعها وإلزامه الباشا، عىل مشورتهم فرض يف عليه يستندوا أن وسعهم
جبهة يف التكتل عىل وحرصوا الزائف، الجاه عن وعزفوا الدين، شئون عىل بالقيام قنعوا

الشعب. عن املظالم لرفع حقيقة التوسط رائدها واحدة
املشايخ بني الفرقة شاعت حتى ،١٨٠٥ انقالب عىل قليلة شهور مرت ما ولكنه
وأغراض أمور بسبب كانت إنها الجربتي الشيخ قال منافسات، األزهر أهل بني ووقعت
واآلخر الرشقاوي، هللا عبد الشيخ ينارص أحدهما حزبني: فتحزَّبوا رشحها، يطول نفسانية
الشيخ أنصار من وكان األزهر، الجامع نظارة عىل الخالف ودار األمري، محمد الشيخ
وختم القايض، من بذلك تقريًرا له فكتبوا السادات، محمد والشيخ مكرم عمر األمري،
وأوقاف أوقافه ونظر الجامع مشيخة بسبب قائًما الخالف استمر وقد املشايخ، عليه
مايو يف السجيني الرحمن عبد الشيخ جهود وفشلت طويلة، مدة كتخدا الرحمن عبد
وكذلك الشامي، وسعيد الدواخيل، محمد املشايخ: وسعى التنافر، أسباب إزالة يف ١٨٠٦
فأغروا ومنافسات وضغائن أمور بسبب الرشقاوي، هللا عبد الشيخ حق يف مكرم عمر
القايض تدخل حتى الجمعة، صالة إىل وال منها يخرج وأالَّ داره، بلزوم فأمره به، الباشا
حيث داره من والخروج الركوب يف له واإلذن عنه، لإلفراج الباشا مع شأنه يف أفندي عارف
بعضهم، مع تفاقمهم من ذلك وإنما عليه، التحجري يف يل ذنب ال أنا الباشا: فقال يريد،
عنده، وتغدوا ودعاهم، القايضوليمة لهم فعمل ذلك، يف له فأذن مصالحتهم، يف فاستأذنه

فيه. مستقر القلب يف والذي دورهم، إىل وذهبوا الفاتحة، بينهم وقرءوا وصالحهم،
ذهبت حتى املشايخ بني الحزازات وتزايدت واملنافسات الخالفات استمرت وقد
زيادة عىل للعمل للباشا الفرصة واالنقسامات الضغائن هذه وأتاحت تماًما ريحهم
معارضة كل إخماد ثم أمرهم إهمال له تسنى حتى إضعافهم، يف واإلمعان بينهم، التفرقة
وحده واالنفراد كثريًا، وهن قد كان الذي نفوذهم من تبقى ما عىل والقضاء جانبهم من

باشويته. يف السلطة أسباب بكل
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وتكراًرا مراًرا إليه اإلشارة سبقت ما املشايخ، شأن إضعاف يف العوامل أهم من وكان
من املرصي، املجتمع يف التقليدية وظائفهم وتأدية والعبادة، الدين عن هؤالء انرصاف من
والشفاعة حاجاتهم لقضاء والتوسط بأمورهم واالهتمام وإرشادهم، الناس وعظ حيث
وال أجًرا أدائه من ينتظرون ال حتمي، كواجب ذلك كل الحكام، عند منهم للمظلومني
هم مكانتهم تعزيز إال الوساطة من يبغون ال الدنيا، عىل متكالبني فصاروا شكوًرا،
يف العالية األجور الوساطة هذه عن يأخذون وصاروا الحاكمة، السلطات لدى أنفسهم
وقد لهم، يتوسطون الذين األهلني وسائر الفالحني من الجزيلة والعطايا الهدايا صورة
حادث يف األهلني، مصالح عىل الذاتية ومنافعهم مصالحهم وتقديم املشايخ، أنانية ظهرت
الذي الرتتيب عن مفصًال الكالم سبق وقد ،١٨٠٧ ونوفمرب أكتوبر يف الكبرية الجند فتنة
املشايخ أن وكيف الفتنة، إلنهاء منه الجند مرتبات دفع املطلوب املال لجمع عندئٍذ وضع
الفالحني وعىل إليهم، ومن الحرف وأهل التجار صغار عىل يقع األكرب العبء جعلوا
الفالحني لهؤالء السيئ املشايخ استغالل عن الكالم سبق كما حصصهم، يف املشتغلني
يريدون ال املتصدرين، املشايخ هؤالء أن الشعب لسواد واتضح حصصهم، يف املشتغلني
من تقربهم طريق عن الفرص وانتهاز ألنفسهم، باملغانم الظفر سوى الصدارة هذه من
بذخ يف والعيش واألموال، األرايض من لالستكثار الحكام، ملشيئة واإلذعان الحاكمة، الهيئة
مع يدورون الذين االنتهازيني أي الوقت»؛ «بمشايخ الجربتي الشيخ سماهم حتى وترف،

دارت. أينما الريح
التي والحصص البالد من هؤالء استكثار عىل ترتب ما الجربتي الشيخ وصف وقد
صار التي والفرض والشهريات املغارم من أُعفيت والتي املشايخ مسموح تحت دخلت
بذلك، اغرتوا املشايخ «إن فقال: ذلك، وغري الكشوفية ومظالم القرى، عىل يفرضها الباشا
ثم القيمة»، بدون املنجاحني أصحابها من الحصص رشاء من وأكثروا دوامه، واعتقدوا
«وافتتنوا فقال: صفوفهم، يف استرشى الذي والفساد الدنيا، عىل تكالبهم يصف راح
ترك مع الناموس، حفظ بمقدار إال العلم، ومدارسة املسائل، مذاكرة وهجروا بالدنيا،
الخدم واتخذوا األقدمني، األلوف األمراء أحد بيت مثل أحدهم بيت وصار بالكلية، العمل
بزب املعروفة والكرابيج بالفلقة والرضب والتعزير الحبس وأجروا واألعوان، واملقدمني
طرق حق وقدروا للبالد، اإلرساليات يف الجرائم وقطاع األقباط، كتبة واستخدموا الفيل،
سماع عدم مع املطلوب، تأخر عن وإنذارات وتحذيرات استعجاالت لهم وصارت ألتباعهم،
املجبولة والكراهية التحاسد بموجبات بعضهم مع القديمة ومخاصمتهم الفالحني، شكاوى
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واجتماعهم ديدنهم وصار بضده، فيهم الوضع وانقلب الخبيثة، طباعهم يف واملركوزة
والرماية واملضاف، والفائظ املريي وحساب وااللتزام، والحصص الدنيوية، األمور ذكر
جمعياتهم يف عظمائهم واستدعاء األقباط، مع والتناجي والتشكي واملراسالت، واملرافعات
إىل بينهم، فيما واملهاداة عليهم، والرتداد برتدادهم والتفاخر بشأنهم، واالعتناء ووالئمهم

رشحه. يطول مما ذلك غري
الرياسة، عىل والتحاقد والتحاسد التنافر من بينهم هو عما زيادة ذلك مع وأوقع
ما مع الواهية، األشياء عىل النفس وحظوظ األمور، سفاسف عىل والتكالب والتفاقم
والئم يف لألكل والتطلع األعني، وفراغ واالستجداء، والشكوى الشح من عليه ُجبلوا
االحتياج وإظهار بالطلب، والتعريض إليها، يُدعوا لم إن عليها واملعاتبة والفقراء، األغنياء
للعدالة، املسقطة باملروءة املخلة األمور وارتكابهم الدائرة، واتساع واألتباع، العيال لكثرة
والنقوط الجوائز وإعطاء املطربة، واآلالت والقيان واألغاني املالهي سماع يف كاالجتماع
من بمسمع الجمع سامر يف يقول وهو السامر، يف وإعالمه وقوله الخلبوص، ملناداة
والداني القايص يسمعه الذي الصوت برفع وخواصهم، الناس عوام من والرجال النساء
الطالبني، مفيد واملسلمني، اإلسالم شيخ حرضة ستي يا املغاني: رئيسة يخاطب وهو
نتيجة قليل، وجرمه كثري، مسماه قدر الذهب، النصفيات من وكذا، كذا منه فالن، العالمة
فعل يف بهم اقتدوا الذين الناس، وأوباش العوام بني العلم بمقام واالزدراء الكذب، للتفاخر
التضاحك مع مباالة، وال احتشام غري من ذلك كل عنها، النهي عليهم الواجب املحرمات
وألفاظ واملضحكات، الهزليات عىل ومواظبتهم مجمع، كل يف البعد من املسموعة والقهقهة

ذلك.» غري إىل األحداث، يف والتنافس باألنقاط، البلد أوالد عند عنها املعرب الكفاية
لهم، الباشا يأبه أن الدرك، هذا إىل باملشايخ الحال انحط وقد املنتظر، من يكن فلم
صار قد أن إليهم ُخيل التي املشورة أو النصيحة تلك ومشورتهم، لنصحهم يستجيب وأن
املبدأ هذا عىل اعتماًدا منهم، فريق اآلن يسعى وراح إلزاًما، باتباعها الباشا إلزام حقهم من
أمر من فراغه بعد عمد أن يلبث لم الباشا إن بل سلطانه، من والحد الحكم، يف ملشاركته
والفقهاء املشايخ، مسموح إبطال إىل اإلسكندرية، من فريزر جيش وانسحاب اإلنجليز
باملشايخ جسيمة مادية خسارة أنزل اإلجراء هذا أن ومع بها، التزموا التي البالد ومعايف
حصًصا ويملكون وقتئٍذ، امللتزمني كبار من كانوا — عرفنا كما — ألنهم املتصدرين؛
عىل وانقسامهم وتخاذلهم لضعفهم الباشا؛ معارضة عىل يجرؤ لم منهم أحًدا فإن كثرية،
هذا ملقاومة فالحيهم أو األهلني استثارة مقدورهم يف يكن لم وألنه جهة؛ من أنفسهم
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بعد منهم، فالحيهم ولنفور األولني، نظر يف عموًما هيبتهم لضياع ومنارصتهم، اإلجراء،
بمظاملهم. وأرهقوهم بهم، عسفوا أن

منه ظهر ،١٨٠٨ أغسطس يف عيل ومحمد املشايخ بني احتكاك أول وحدث
رضيبة، قرَّر قد الباشا وكان حصصهم، من بتجريدهم لهم تهديده أمام استخذاؤهم،
وأزعجت واألسواق، وامليادين الشوارع يف املباعة واملأكوالت الحبوب كل عىل املائة يف أربعة
العام هذا يف النيل فيضان جاء عندما البالء زاد ثم كبريًا، إزعاًجا القاهريني الرضيبة هذه
تحت الخليج فم عند الذي الراقد الحجر وانكشف أصابع، خمسة نحو النيل فنقص قليًال،
وانزعجت والسواحل، والعرصات، الرقع من الغالل ورفعوا الناس، فضج القائم، الحجر
الريف، وخراب املظالم، وتنوع الزرع، وهيفان املايض، العام يف النيل شحة بسبب الخالئق

أهله. وجالء
لرفع فعله، يجب فيما للنظر الباشا، عند وطلعوا أغسطس، ٢٠ يوم املشايخ فاجتمع
والضعفاء الفقراء يأمروا وبأن استسقاء، بعمل الباشا فأشار الناس، كربة وتفريج املظالم
الرشقاوي هللا عبد الشيخ انربى وعندئٍذ هللا، يدعوا وأن الصحراء، إىل بالخروج واألطفال
الرضائب تخفيض إن حيث الظلم؛ وترفعوا بالناس ترفقوا أن ينبغي فقال: الباشا، لنصح
لست «أنا عيل: محمد جواب فكان الضائقة، إزالة يف نفًعا أجدى الظروف هذه يف يكون قد
لكم إكراًما واملغارم الفرض حصتكم عن رفعت فإني مني، أظلم وأنتم وحدي، بظالم
يبلغ الحصص من أيديكم تحت فيه محرر دفرت وعندي الفالحني، من تأخذونها وأنتم
فالحيه من املرفوعة الفرضة يأخذ وجدته من وكل ذلك، أفحصعن أني بد وال كيس، ألفي
الناس بني ينرشون وراحوا التهديد، هذا أمام وسكتوا ذلك»، لك فقالوا: عنه، الحصة أرفع
لكونه العاص؛ بن عمرو جامع إىل الذهاب عىل رأيهم واتفق والسقيا، الخروج رضورة
ويستغفرونه، هللا ويدعون االستسقاء، صالة به يصلون الصالح، والسلف الصحابة محل

النيل. زيادة يف إليه ويترضعون
وتبعهم وغريهم، األزهر وأهل واملشايخ مكرم عمر السيد ركب أغسطس ٢١ ويف
الشيخ وصعد القديمة، بمرص املذكور، الجامع إىل وذهبوا كثري، عالم «واجتمع األطفال،
عىل الناس ن وأمَّ هللا، ودعا االستسقاء، صالة صىل أن بعد وخطب املنرب عىل املوىل جاد
هناك، مكرم عمر السيد وبات الظهر، صالة بعد الناس ورجع رداءه، ل وحوَّ دعائه،
أشار ثم باملاء»، الراقد الحجر واسترت األوىل، الزيادة محل إىل املاء رجع الليلة تلك ويف
وطوائف للقبط الدينيني الرؤساء بإحضار أغسطس) ٢٢) التايل اليوم يف الناس بعض
الكاثوليك، واملبرشين املقدسة، األرض إرسالية من الالتينيني واملسيحيني واألرمن، اليونان
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يصحبه ومن غايل، وحرضاملعلم الجامع، إىل جميًعا فخرجوا الربانيني، واليهود واملارونيني
أيًضا، الجمع وانفض الدخان، يرشبون املسجد، من ناحية يف وجلسوا األقباط الكتبة من
والقايض أغسطسحرضالباشا ٢٣ ويف الناس. وفرح بالوفاء ونُودي املاء زاد الليلة تلك ويف

ضعيًفا. جريانًا كان أنه ولو الخليج، يف املاء وجرى السد، وكرسوا الناس، واجتمع
من كان فقد والباشا، املشايخ بني احتكاك أول بسالم انقىض قد كان وإن أنه عىل
حرمانهم بسبب املشايخ، أوساط يف تتجمع أخذت قد والتذمر السخط عوامل أن الواضح
ثم حصصهم، من بتجريدهم لهم الباشا وتهديد مسموحهم، يف السابقة، إعفاءاتهم من
طيعة أدوات لهم الباشا اتخاذ مع حكومته، لدى لهم نفوذ كل فقدان من لهم اتضح ما
وإرهاقهم دفعها، عىل هؤالء حمل يف واستخدامهم األهلني، عىل والسلف املغارم لتوزيع
أساليب عن الكالم عند بيانها سبق التي بالصورة املتكررة، املالية بمطالبه أنفسهم هم

املالية. عيل محمد
إىل عموًما الباشا حكومة من موقفهم ويف وتذمرهم، سخطهم حال يف املشايخ وانقسم
الجماعة حساب عىل الخاص ونفعه الذاتية بمآربه للفوز التذمر هذا فرصة انتهز فريق،
به االستئثار أراد الذي الصدارة مكان عىل منافسيه حق يف والسعي الباشا لدى بالزلفى
ووقف الحساب، الباشا ملناقشة األوان آن قد أنه الوهم إليه خيل وفريق فحسب، لنفسه
النصيحة باتباع وإلزامه فرًضا، عليه املشورة بفرض حكومته، سلطان من والحد مظامله،
ذكرها، سيأتي التي الظروف يف مكرم عمر السيد املعارضة هذه يتزعم وانفرد إلزاًما،
متذمرين كانوا وإن الذين املتصدرين، غري من املشايخ من يتألف كان ثالث، فريق ثم
أصدقائهم بني إال اللهم وسخطهم، بتذمرهم الجهر وعدم الصمت آثروا فقد وساخطني،

وخاصتهم.

الجربتي الرحمن عبد الصامتة: املعارضة (4)

ى املسمَّ التاريخ صاحب الجربتي، الرحمن عبد الشيخ الصامتة، املعارضة هذه فريق ويمثل
والفضل، بالعلم أفرادها اشتُهر ساللة من انحدر واألخبار»، الرتاجم يف اآلثار «عجائب
وتلقى القوم، خيار فخالط وافر، ثراء أصحاب أهله وكان وثقافية، علمية بيئة يف ونشأ
قارئي أخبار عن الكثري وعرف الدنيا، الحياة شئون ومارس األشياخ، أكابر عن الدروس
وصغارهم، املماليك البكوات كبار وعن الجوامع، من غريه ويف الرشيف، األزهر يف العلم
املعرفة هذه من االستفاضة عىل زه حفَّ وقد عموًما، الدولة وأرباب العثمانيني، والباشوات
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ما سواء البالد، هذه يف وقعت التي الحوادث وتسجيل لهم، بالتأريخ اهتمامه خصوًصا،
عن الشيخ تحدث وقد بنفسه، منها شاهده ما أو يحرضه، لم مما منها خربه وصله
معرفته يسهل مما تسجيلها، يف اتبعها التي والطريقة الحوادث، هذه تدوين عىل له الدافع
كتبه، من كثريًا فقرأ بالتاريخ، الشيخ وأُغرم «تاريخه»، يف ذلك عن كتبه ما إىل بالرجوع
من يجري كان ملا مالحظته ودقة انتباهه حسن وأفاده جمة، وعربًا عظات منه واستخلص
كصورة ومراميه وأغراضه التاريخ فهم يف تاريخه يف وتسجيلها لتبويبها عرصه، يف وقائع
اشرتكوا الذين األفراد وصفات الخلق لطبائع صحيح ووصف جهة، من للحوادث صادقة
املجتمع نشأة يف رأي له وصار منها، سجله ما كل يف الدقة فتحرى الحوادث، هذه يف
أصول يف بها أخذ التي املبادئ ضوء عىل وراح وواجباتهم، الحكام، ووظائف اإلنساني،
مسلكهم عىل ترتبت التي اآلثار ويعرض الحكام، أساليب ينقد وغاياته، وأسبابه الحكم
األحداث مختلف من الرعية هذه موقف بيان يُفته ولم الرعية، شئون وسياسة الحكم يف

لها. نتيجة بينهم وقع الذي الفعل ورد شهدوها، التي

ونشأته بيئته (1-4)

السابع، جده — عنه ريضهللا — طالب أبي بن عقيل بن مسلم إىل الشيخ أجداد وينتسب
جربت من ارتحل الجربتي، الرحمن عبد الدين زين هو إليه، الشيخ علم ينتهي والذي
مراًرا، وحجَّ بها جاور التي مكة إىل انتقل ثم جدة، إىل الحبشة، بأرض زيلع بالد من
ثم عنهم، وتلقى األشياخ من بالحرمني لقي َمن ولقي سنتني، املنورة باملدينة جاور ثم
للهجرة، العارش القرن أوائل يف القلزم طريق من مرص إىل حضوره وكان جدة، إىل رجع
عىل وخلفه الجربتية، رواق عىل شيًخا وتوىل باألزهر، فجاور للميالد، عرش والسادس
دروًسا أقرأ كرامات، وصاحب عامًلا صالًحا وكان محمد، الدين شمس ولده الرواق مشيخة
نشأ وقد عيل، الدين نور الشيخ ابنه وفاته، بعد املشيخة عىل خلفه ثم واملعقول، الفقه يف
زينب وتزوج وثروة، شهرة له وصار والعمل، العلم مالزمة يف أسالفه قدم عىل أيًضا هذا
عيل، الدين نور الشيخ وأنجب ثراء، ذا وكان الجويني، الرحيم عبد القايض ابنة الجوينية
تسٍع سنة تُويف وقد الرحمن، وعبد اآلثار»، «عجائب صاحب والد جد حسن الشيخني:
،(١٦٨٦) وألف وتسعني سبٍع سنة حتى عاش فقد حسن وأما ،(١٦٧٨) وألف وثمانني

املذكورين.» زوجها ولدي عىل وقفتها ملكها يف جارية أماكن الجوينية لزينب «وكان
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الهجري، عرش الحادي القرن أهل من عرصه أشياخ عن الجربتي حسن الشيخ وأخذ
وتفقه الشوبري، والشهاب والشربامليس املزاحي وسلطان والزرقاني واألجهوري كالبابيل
برهان حسن، الشيخ وأعقب كلية، مالزمة والزمه الكبري الرشنباليل حسن الشيخ عىل
الشيخ بنت مريم الحاجة والدته فكفلته رضيًعا، أبيه وفاة عند هذا وكان إبراهيم، الدين
الوهاب عبد بنت ستيتة تزوج صالًحا، نشئًا أيًضا فنشأ األنصاري، املنزيل عمر بن محمد
وأعقب ،(١٦٩٦ (أكتوبر وألف ومائة ثماٍن سنة أول ربيع يف بها وبنى الدلجي، أفندي
واحد، بشهر ابنه والدة بعد تُويف وقد الرحمن، عبد الشيخ والد الجربتي حسن الدين نور

.(١٦٩٨) وألف ومائة عرش سنة يف وذلك
الشيخ ووصاية مريم، الحاجة أبيه، أم جدته بكفالة والدته الدين نور برتبية وقامت
عنه واملتكلم كأسالفه، الرواق مشيخة يف وقرروه حينئٍذ، األزهر شيخ النرشتي محمد
كالشيخ العرص، أشياخ عن العلم وأخذ ترعرع، حتى حجورهم يف فرتبى املذكور، الويص
وأحمد الرضير، السيوايس عيل السيد واملشايخ: الكبري، الرشنباليل ابن الرشنباليل حسن
أحمد والشهاب الزيادي العزيز عبد بن ومحمد العقدي، وعيل بالدقدويس، املعروف التونيس
الرضير، السجيني ومحمد املنويف ومنصور بالصباغ، الشهري اإلسكندراني مصطفى بن
الفارسية اللغتني وأتقن الخط بتجديد واشتغل الزمان، ذلك أئمة من وغريهم وغريهم
واملعارف الرياضية العلوم تلقى فيها، وبرع الرياضيات، بدراسة اهتم ثم والرتكية،
الكشناوي الغالني محمد والشيخ الهندي الدين حسام الشيخ عىل والفلسفية الحكمية
وخمسني تسٍع سنة وذلك الهندسة، علم عليه وقرءوا اإلفرنج من طالب إليه «وحرض
بها ونرشوا بالدهم إىل وذهبوا نفيسة أشياء وآالتهم صنائعهم من له وأهدوا (١٧٤٦)
باشا أحمد الوايل بعلمه وأُعجب الفعل»، إىل القوة من وأخرجوه الوقت، ذلك من العلم ذلك
اجتماعي إال مرص من أغنم لم «لو يقول: فكان ،(١٧٤٨–١٧٥٠) وزير بكور املعروف
املوازين يف ١٧٥٨ عام يف الخلل وقع عندما أنه نشاطه ومن لكفاني.» األستاذ بهذا
املوزونات مقادير واختلفت الخطأ فيها وظهر ورسمها وضعها أمر وجهل والقبانني
درجوا الذي تقليدهم الصناع عىل وفسد األموال، وتالف الحقوق ضياع ذلك عىل وترتب
وأطلعهم والوزانني القبانية كبار وأحرض ذلك، لتصحيح همته تحركت ذلك فعند عليه
باملوازين. يتعلق فيما الثمني العقد اه سمَّ كتابًا ذلك يف ووضع ومكنونها، الصنعة رس عىل
يف التصنع يعرف ال متواضًعا وفضله علمه عىل حسن الدين نور الشيخ وكان
التعاظم يرىض وال والطلبة، التالميذ عىل مشيخة وال معرفة وال علم دعوى وال األمور،
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ويسعون واألعيان والوزراء واألمراء األكابر قلوب يف عظيمة منزلة وله اليد، تقبيل وال
وال شفاعته يردون فال إليهم ويرسل والشفاعات، املقتضيات لبعض إليهم ويذهب إليه،
من نظرائه عن زيادة قلوبهم يف ومنزلة محبة عندهم وله فيها، يتكلم حاجة يف يتوانون
األمري ١١٨٦ه / ١٧٧٢ سنة يف استشاره واصطالحهم، ولغتهم بلسانهم ملعرفته األشياخ
كتخدا أو الصحفية تقليد األفضل: أيهما يف الجاويشية بكتخدا املعروف الدفرتدار بك عيل

برأيه. فعمل بالثانية، عليه فأشار الجاويشية،
يشاءون، ما منها ويستعريون والطالب املشايخ إليها يختلف مكتبة للشيخ وكانت
ومرص الروم الدولة أكابر وكذلك خزائنه، من نفائس الثالث مصطفى السلطان أهداه
حافظ وديوان الكلستان مثل األعاجم كتب من لديه واجتمع والجزائر، تونس وباشة
الفلكية اآلالت وكذلك ذلك. وغري زليخا ويوسف ودمنة وكليلة العجم وتواريخ نامه، وشاه
واألسطرالبات األرصاد وحلق واملياالت، االرتفاعية اآلالت من وغريها النحاس الكرات من
والحدادين والخراطني النجارين مثل الصنائع، غالب وأدوات الهندسية، والعدد واألرباع

والتقاسيم. الرسم وآالت والصواغ، والنقاشني واملجلدين والسمكرية
إسماعيل بن محمد وبينه، بينهم الصداقة أوارص توثقت الذين املشايخ من الزمه
العرييش، الرحمن وعبد األمري، ومحمد الدسوقي، عرفة ومحمد الصبان، ومحمد النفراوي،
الجداوي وحسن املصيلحي العرصمحمد أشياخ من عنه وتلقى وغريهم، الفرماوي ومحمد
جانب إىل وهذا وغريهم، الجوهري بابن الشهري الشافعي الخالدي ومحمد يونس بن وأحمد

واملهاجرين. الناشئني األشياخ من يعولهم كان َمن
عدة، أماكن جدته عليه وقفت ورخاء، يرس يف الجربتي حسن الدين نور وعاش
املدرسة بجوار ومنزل ومرجوش وبالغورية بجوارها والحوانيت بالصنادقية الوكالة منها
واملضاربة واملشاركة والرشاء والبيع التجارة يعاني كان بالعلم اشتغاله ومع األقبغاوية،
متفرقة، اختيار باش آغا، عيل األمري جده وفاة بعد جدته تزوجت أن وحدث واملقايضة،
وبها عامرة ذاك إذ وكانت واملويلح، والسويس الطور قالع حكم وله بالطوري املعروف
وملا بابنته، الدين نور الشيخ وبنى واالحتياجات، العلوفات عليهم ويرصف املرابطون،
العلماء، عداد يف كونه مع وظيفته يف وحل أعماله تقلد ١١٣٧ه/١٧٢٥ عام يف صهره مات
يُسمى له خادًما أرسل عندما خاطره تكدر أن يلبث لم ولكنه الزمن، من فرتة بها ولبث
األمر، هذا وترك لذلك، فتكدر هناك، فقتلوه املويلح، قلعة عىل (جربجيا) الحصايف سليمان
حياة يف آغا عيل األمري بنت زوجة وماتت االشتغال، من شأنه، عىل وأقبل عنه وأعرض
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وثروة مجد بيت وهم بالخشاب، املعروف يوسف بن جلبي رمضان بنت فتزوج أبيها،
جامع تجاه وحوانيت وربع لكتان، وكالة ذلك ومن وأوقاف، وعقارات أمالك ولهم ببوالق
هذا رمضان وتُويف جربجي، مرزه جامع تجاه وآخر النيل، بساحل كبري وبيت الزردكاش،
الدين نور الشيخ عصمة يف ابنته واستمرت .(١٧٢٧) وألف ومائة وثالثني تسع سنة يف
ستون وعمرها (١٧٦٨ (مايو وألف ومائة وثمانني اثنتني سنة املحرم يف ماتت حتى محمد
وخمسني إحدى سنة يف صحبته ت وحجَّ املصونات، الخريات الصالحات من وكانت سنة،
والحبوش البيض والجواري والعبيد املماليك واقتنى مطيعة. وله بارة به وكانت (١٧٣٩)
ولم البلوغ، دون كلهم ماتوا وإناثًا ذكوًرا ولًدا وأربعني نيًفا األوالد من وأنجب والسود،
مرضه بعد الدين نور الشيخ وفاة وكانت الجربتي، الرحمن عبد سوى األوالد من له يِعش
.(١٧٧٤ أبريل ١٣) وألف ومائة وثمانني ثماٍن سنة صفر غرة يف الصفراوية، بالهيضة
وأدب ودين علم بيئة وهي الجربتي، الرحمن عبد فيها نشأ التي البيئة كانت إذًا تلك

كبريان. ونفوذ جاه ولوالده ثراء، يف أهله ويعيش وثقافة،
،(١٧٥٤) وألف ومائة وستني سبٍع سنة خريف يف الرحمن عبد الشيخ ولد وقد
لحق أن أخوه يلبث لم ثم العام، هذا يف لولده الثاني االبن وكان الرساري، إحدى ووالدته
الرحمن عبد وأما ١١٧٩ه/١٧٦٦م. سنة ذلك وكان املتوفني، الدين نور الشيخ أوالد بسائر
ثم الصنادقية، بخطة السنانية مدرسة يف ثم األزهر، بحي الكتاتيب بعض يف درس فقد
،(١٧٦٣) العرييش الرحمن عبد الشيخ يد عىل الحنفية مذهب لتلقينه الشوام برواق التحق
املجاورة، فقطع ١١٨٢ه/١٧٦٨م، عام سنوات خمس بعد زوَّجه أن يلبث لم والده ولكن
وانتفع والفلكية، والحكمية الرياضية العلوم والده عن أخذ األزهر، عن ينقطع لم ولكنه
الدروس هذه يف شاركه وقد والحكام، والعلماء األشياخ، أخبار من عليه يقصه كان بما
الرحمن وعبد الطهطاوي بني الصداقة عرى وتوثقت الطهطاوي، أحمد الشيخ ناشئ، وهو
مرتىض محمد الفيض أبو عنده، األثرين أساتذته أكرب وكان الحني، ذلك من الجربتي
من وكان الست. بابن املعروف العزيزي ربه عبد ثم — عنه الحديث سبق وقد — الزبيدي
الشنواني يوسف أحمد كالشيخ األدب، وصناعة والصالح بالعلم ُعرفوا أشياخ أصدقائه
وعيل الخشاب، وهبي إسماعيل والسيد العلوي، عيل والسيد بكريل الديار يوسف والشيخ
الفلك علم يف الرحمن عبد وبرع وغريهم. العطار حسن والشيخ الرومي درويش هللا عبد
الفلك يف بيته ويف األزهر يف الدروس وإلقاء حضور عىل ثابر وقد الرياضية، والعلوم
إليه انتقل عندما العلم، عن الدنيوية مشاغله ترصفه ولم والفقه، والحساب والهندسة
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القاهرة، يف لألرسة كانت التي واألوقاف والده، عن ورثها التي األمالك إدارة عىل اإلرشاف
الجهات. من ذلك غري ويف وإدكو، وبوالق القديمة ومرص

األيام يف الرحمن عبد قام أن الجربتي حسن الدين نور الشيخ والده وفاة بعد وكان
كفر فزار البحري، الوجه إىل برحلة (١٧٧٥) وألف ومائة وثمانني تسٍع عام من األوىل
هناك الصداقة أوارص وعقد العام، هذا يف بها األحمدي املولد حرض حيث وطنطا؛ الزيات
يف بمنزله عليه ويرتدد ذلك بعد يزوره ظل الذي الشافعي، السماليجي أحمد الشيخ مع
ثم لوالده، مؤلفني وشهد الخرضي، عيل أحمد الشيخ زار حيث ورشيد؛ فوة ثم القاهرة،
أرض بها لألرسة حيث كذلك؛ أبيار زار قد يكون أن يبعد وال الجربتية، أوقاف وبها إدكو
حج أنه عليه املتفق ومن واملنصورة. دمياط نفسها السنة يف الرحمن عبد وزار ومزارع،
بالشيخ اجتمع حيث واإلسكندرية؛ قري أبا زار أنه يرجح من وهناك الصعيد، وزار مكة إىل

العهد. لذلك األكرب وشيخها اإلسكندرية عالم املالكي، املسريي
التي داره الرحمن عبد ر عمَّ (١٧٧٧) وألف ومائة وتسعني إحدى سنة ويف
وتاريًخا أبياتًا بالصاوي املعروف أحمد بن مصطفى الشيخ ألَّف وقد بالصنادقية،

بقوله: تبدأ الداخل، العقد مجلس بطراز ُرقمت

ظ��ه��وره ��ا ح��قٍّ األك��وان ع��ل��ى والح زه��وره ف��اح��ت ال��روض ه��ذا خ��ل��ي��ل��ي

بقوله: وتنتهي

ن��وره ال��ج��ب��رت��ي ب��ال��م��ول��ى ال��ع��ز ح��م��ى م��ؤرخ��ا ال��س��ع��ود س��ع��د ب��ه ودام

صديقِه ربيبَة الشيخ تزوج (١٧٨١) وألف ومائة وتسعني خمٍس سنة أواخر ويف
حوَّله حتى واملصاهرة النسابة حصلت إن وما منه، برغبة الرومي درويش هللا عبد عيل

املعاش. أسباب وتعطيل الوقت لتعب منزله؛ إىل بعياله

اآلثار» «عجائب تصنيف (2-4)

عىل معاونته يف الزبيدي مرتىض الشيخ أستاذه فاتحه أن ،١٧٨٨ مارس شهر يف وكان
طلب الذي وكان وحجازيني، مرصيني من الهجري عرش الثاني القرن ألعالم ترجمة إتمام
فكان الحسيني، املرادي خليل محمد املودة أبو دمشق، مفتي ذلك، مرتىض الشيخ من
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أوراًقا فسوَّد همة، بكل عمله عىل الرحمن عبد انكب وقد اآلثار»، «عجائب مبعث ذلك
«جمع إنه قال الهجري، عرش الثالث وأوائل يليه وما عرش الثاني القرن آخر حوادث يف
وأمور أدركناها، محن وغالبها تفصيلية، محققة وأخرى إجمالية، الوقائع بعض فيها
مؤلفات من عليه عثر ما كل إىل الوقائع هذه تقيص يف الشيخ رجع وقد شاهدناها.»
املؤرخني مشهوري أسماء ن دوَّ قد كان وإن فإنه قليلة، كانت هذه أن ولو ومصنفات،
والذهبي، واملسعودي، خلكان، وابن الجوزي وابن األثري وابن كالطربي وتصانيفهم،
واليافعي، عساكر، وابن والسيوطي والصفدي العسقالني، حجر وابن والسمعاني
مجلًدا، أربعني يف إنه تاريخه عن الشيخ قال وقد والعيني، واملقريزي، نعيم، وأبي
دقاق، وابن والسخاوي، الكامل، قالب يف ضخمة وهي بخطه مجلدات بعض منه رأيت
عليها اطلع من حدة، عىل مجلد ومقدمته ضخام مجلدات ثمان يف وهو خلدون وابن
الشيخ إن نقول واملفهوم. املنطوق جواهر بنفائس مشحونًا بالعلوم، متالطًما بحًرا رأى
قائًال: استدرك فقد كتبهم، أسماء ن ودوَّ املؤرخني هؤالء كل ذكر قد كان وإن الجربتي
مدشتة أجزاء بعض إال كله ذلك من نَر لم فإنا مسميات، غري من أسماء صارت «وهذه
وباعها الصحافيني، أيدي تداولته مما باملدارس، األوقاف كتب خزائن بعض يف بقيت
الفتن يف البقايا بقايا ذهبت ثم والسودان، املغرب بالد إىل ونُقلت واملبارشون، القومة

بالدهم.» إىل وجدوه ما الفرنسيس وأخذ والحروب،
قبله بيشء يوصله أن أراد تاريخه، لكتابة سوَّده كان ما جمع عىل الشيخ عزم وملا
ركيكة األجناد من العامة بعض سوَّدها كراريس بعض إال والتفتيش البحث بعد يجد فلم
بعض خالل يف مواضع من النقص اعرتاها وقد والرتتيب، التهذيب مختلفة الرتكيب،
لشخص مطبوع، الجملة يف نسق عىل لكنه الفروع، تلك من بتاريخ ظفر وكان الوقائع،
املرصية، للديار عثمان بني تملك وقت من فيه مبتدئًا الغني، عبد بن جبيل أحمد له يُقال
الكتاب ذلك إن ثم ،(١٧٣٧) هجرية وألف ومائة خمسني إىل ذكره مما كغريه وينتهي
إىل الوقت ذلك ومن العدم، صندوق يف ووقع القدم، به وزلت األصحاب، بعض استعاره
الجربتي فرجع يفيد، شيئًا الشأن هذا يف يسطر ولم بتقييد، أحد يتقيد لم هذا وقتنا
عىل انتُقش وما واملبارشين، الكتبة دفاتر وصكوك املسنني، الشيخة أفواه من النقل إىل
أمور التسعني إىل بعدها وما السبعني، إىل القرن أول من وذلك املقبورين، ترب أحجار
إىل وسطرناها وقيدناها تعقلناها أمور وقتنا إىل ومنها وتذكرناها، نسيناها ثم شاهدناها
وقد األوان. ذلك إىل وقتنا من استطراده أردنا ما وانتظم كان، وجه بأي قصدنا ما تم أن
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املودعة الوثائق من إليها وما والحجج الصكوك عىل الوقوف يف الخشاب إسماعيل عاونه
املعاش، يف التكسب لرضورة بها الشهادة لحرفة تنزل قد وكان الكبرية، املحكمة بدار
الذي الديوان لحوادث التاريخ كتابة يف الخشاب، أي عينوه؛ أن الفرنسيون يلبث لم ثم

املسلمني. لقضايا رتبوه
السالف دمشق مفتي إىل التاريخ هذا جمع يف الفضل الرحمن عبد الشيخ ويعزو
كان فإنه النسق، هذا عىل التاريخ هذا لجمع الداعي األعظم «السبب إنه فيقول: الذكر،
بالده أهل تراجم جمع أي ذلك؛ نحو منه والتمس مرتىض، محمد السيد شيخنا راسل
يف مرتىض السيد ورشع لِطلبته»، فأجابه الهجري، عرش الثاني القرن أهل أعيان وأخبار
الجربتي ويذكر ذلك، عىل الحامل السبب يذكر ولم الرحمن، عبد بمعونة املطلوب جمع
عليه، فأطلعه الشاميني، بعض وعنده مرتىض السيد إىل جمعه تيرس بما يوًما ذهب أنه

املجلس. من بمسمع ذلك نحو يف الجربتي وطارحه وطارحه، كثريًا، بذلك فُرس
،(١٧٩١ أبريل (يف مرتىض السيد تُويف أن قليل بوقت املقابلة هذه بعد حدث ولكنه
فبعث املودة، أبي دمشق، مفتي إىل مرتىض السيد نعي ووصل شهوًرا، األمر هذا فتُنويس
تستدعي القباقيبي التاجر محمد السيد يد عىل بهدية وقرنه الرحمن عبد إىل بكتاب
ضمه تيرس وما الرحمن عبد جمعه ما وضم أوراقه، من مرتىض الشيخ جمعه ما تحصيل
قد الجربتي الرحمن عبد أن نفسه مرتىض الشيخ من املودة أبا بلغ وقد وإرساله، أيًضا

ذلك. عىل أعانه
بها، الظفر استطاع قد وكان مرتىض، الشيخ أوراق فحص يف الرحمن عبد فنشط
حروف عىل مرتىض الشيخ رتَّبها كراريس، عرشة يف وهي وفاته، بعد تركته من ورشاءها
من جالسه أو ساجله أو عنه أخذ وَمن شيوخه فيه ذكر املختص، املعجم اه وسمَّ التهجي
وأحببته هللا يف أحبني من فيه أذكر وقد املشاهري، من «أو وقال: وصالح، وصاحب رفيق
وكرًما معروًفا منه بلوت أو كاتبته أو كاتبني أو شيئًا أنشدني أو شيئًا منه استفدت أو
بياضات الحروف يف وتُرك تكمل، لم املذكورة الكراريس أن إال قال»، ما آخر إىل …
والروم املغرب أهل من أفاقيون — الرحمن عبد وجدها كما — فيها ما وغالب كثرية،
األحياء من بضاعة كثري وال شهرة لهم ليس والذين والسودان، بل والحجاز والشام

ونحوهم. واألعاظم العلماء كبار من يُرتجم أن يستحق من وأُهمل واألموات،
الرتاجم، هذه جمع عىل الباعث وعلم ذلك، رأى ملا إنه فيقول، الجربتي ويستطرد
بجمع بادر دمشق، مفتي خليل السيد املودة أبي أي لذلك؛ الطالب رغبة لديه وتحققت
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جاءه بذلك، مشتغل هو وبينا األخبار. دون فقط تراجم وهي فيه، وزاد سوَّده، كان ما
وألف ومائتني ستٍّ سنة صفر أواخر يف حلب يف تُويف الذي نفسه، املودة أبي نعي
حتى طويلة مدة اإلهمال زوايا يف األوراق تلك وُطرحت الهمة ففرتت ،(١٧٩١ (أكتوبر

وتضيع. تتناثر كادت
يف األخبار دون بالرتاجم الخاصة األوراق هذه طرح قد كان وإن الجربتي ولكن
منها استجد ما وبخاصة الوقائع تدوين عىل أخرى جهة من حرص فقد اإلهمال، زوايا
جزازة يف بذاتها واقعة كل يسجل وكان الفرنيس، االحتالل أيام عىل التاريخ هذا بعد
الفرنسيني خروج عند استطاع أنه ذلك عىل والدليل — يسميها كما — طيارة أو مستقلة
إلهدائه الفرنسيس» دولة بذهاب التقديس «مظهر إنتاجه وباكورة األول، كتابه يضع أن
وقد املحتلني، من وإنقاذها البالد، لهذه الدولة اسرتجاع بمناسبة باشا، ضيا يوسف إىل
اآلثار» «عجائب يف وأثبته ،١٨٠٢ يناير ١٢١٦ / ٤ شعبان آخر عند التاريخ هذا انتهى
العطار. حسن الشيخ صديقه كتبها قد كان وفصوًال مقدمته، حذف أن بعد تدوينه عند
استبدل أنه ،(١٧٨٦) وألف مائتني سنة من ابتداء الوقائع تسجيله عىل آخر دليل وثمة
الوفيات، بذكر االهتمام أكثر واالهتمام السابقة، األعوام يف للحوادث اإلجمايل برسده
ومغربها وعرصها وظهرها أيامها صبح يف أوقاتها يتناول بتدقيق مفصلة الوقائع إثباَت
كما لهم، ترجم َمن وفاة تواريخ تحري عن عجزه عن يعتذر يعد لم إنه ثم ومسائها،

.١٧٨٦ عام عىل السابقة الفرتة يف خصوًصا يفعل كان
إال فيه ظهر الذي النسق يف اآلثار» «عجائب تاريخه كتابة الرحمن عبد يبدأ ولم
األوراق جمع عىل نفيس من باعث عندي «حصل عندما وذلك الزمن، من طويلة فرتة بعد
عىل واملتجددات والحوادث الوقائع ضم مع طويلة مدة اإلهمال زوايا يف ُطرحت التي
الكتب، خزائن يف ب ينقِّ راح أن — إليه اإلشارة سبقت كما — عندئٍذ وكان النسق»، هذا
سمعه كان ما استذكار يف الذهن ويجد املقبورين، ترب أحجار لقراءة باملقابر ويطوف
مراجعة يف الخشاب، إسماعيل معاونة ويطلب واملرصيني، األشياخ ويسأل والده، من
معلوماته الستيفاء إليها لجأ التي الوسائل من ذلك غري إىل باملحكمة، والصكوك الحجج

بها. تاريخه يصل أن أراد التي السابقة والحوادث املوضوعات عن
عن الالحقة أو السابقة الحوادث هذه عن تاريخه يف له سجَّ ما أن الجربتي يزعم ولم
عن ذكره ما إن يقول يفتأ ما فهو وتجريح، مطعن كل عن وبمنأى والحقيقة، الصدق
اإلمكان، بحسب اإلجمال سبيل «عىل هو إنما أعالمه، وتراجم عرش، الثاني القرن وقائع
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مدونًا شيئًا أجد ولم القرن، هذا أهل من املتقدمني تراجم من يشء عىل أعثر لم فإني
بعض من واستنبطته ذهني، يف وعيته وما فقط، وفياتهم من حصلته ما إال ذلك يف
التيسري «بحسب كان جمعه ما وأن الطاقة»، حسب عىل أشياخهم، وإجازات أسانيدهم
وعاه وما اإلمكان، بحسب وذلك متعرس، الظالم يف الشوارد وجمع متعذر، التفصيل أن
:(١٨١٠) وألف ومائتني وعرشين خمٍس سنة ختام يف يقول ثم خوان»، والذهن الفكر
عن للتباعد استيفاؤها يمكن ال إذ بعضها؛ قصصنا التي بحوادثها السنة «وانقضت
الرواية يف ونقصهم وزيادتهم النقلة وتحريف الصحة، عىل تحققها وعدم األمور مبارشة
التي الكلية األمور من وغالبها واالشتهار، بالتواتر صحتها أتحقق حتى حادثة أكتب فال
غريها، ويحدث أثبتها، حتى حادثة قيد أخرجت وربما التحريف، من الكثري تقبل ال
هذه تهذيب عند تعاىل هللا شاء إن محلها، يف أقيدها حتى طيارة يف فأكتبها وأنساها،
وضعف االشتغال، وكثرة العيال، وهم الحال، وتكدر البال، تشوش من ذلك وكل الكتابة،

العطن.» وضيق البدن،
وبخاصة بنفسه الجربتي سجلها التي الوقائع أن عىل االستقراء دلَّ فقد ذلك، ومع
والرابع الثالث الجزأين العهدان هذان ويشغل عيل، ومحمد الفرنسية الحملة عهدي عن
يف صحيحة ،١٨٢١ سبتمرب ١٢٣٦ / ٢٧ الحجة ذي آخر عند يقف الذي تاريخه من
ووجه األجانب، املعارصين من غريه عنها ذكره ما مع ومتفقة وتفاصيلها، جوهرها
الحديث، البحث أظهره ما وبني أنفسهم، املعارصون وهؤالء الشيخ دوَّنه ما بني االختالف
إنما تفسرياتها استيفاء يف أو الوقائع، بعض رسد يف نقص من يالحظ قد ما مرد أن
األمور، خفايا معرفة عن املعارصين األجانب الكتاب من وغريه الشيخ عجز إىل هو
سبيل ال والتي فحسب، وحدهم واملسئولني الحكام شأن من كانت التي السياسة، وأرسار
متناول يف يكن لم مما الحكومية، والوثائق التقارير إىل بالرجوع إال وإدراكها ملعرفتها
من — نفسه هو قال كما — يكن لم الجربتي أن هذا إىل أضف متناولهم، أو الشيخ
عن دوَّنها التي املعلومات فاستمد عيل، محمد أيام والسلطان الحكم أصحاب من املقربني
هو كان وقد املماليك، بالبكوات املتصلني من أو واملشايخ، وإخوانه أصدقائه من عهده
األخبار يقيد صار أو الخاصة، مشاهداته عىل اعتمد أو منهم، بكثريين صلة عىل نفسه
وتفسري صحتها، مبلغ عن التحري يف التدقيق بعد وذلك واالنتشار، الذيوع لها ُقدر التي
السياسية عيل محمد بصالت الخاصة املسائل من اآلثار» «عجائب خلو الحقيقة هذه

منها. اليسري النذر إال األجنبية بالدول
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الجربتي السيايسعند التفكري (3-4)

جناها ثم والده، يد عىل الرحمن عبد الشيخ بها ف تثقَّ التي الثقافة شأن من كان ولقد
الرتجمة أراد الذين األعيان تراجم عن التنقيب عىل ر توفَّ أن منذ بالتاريخ، اشتغاله من
ثم أوًال، التقديس» «مظهر يف وتسجيلها تنسيقها أراد التي الحوادث شوارد وجمع لهم،
العامة حياته من كسبهما اللتني والتجربة الخربة جانب إىل ثانيًا، اآلثار» «عجائب يف
كان كما منو، الجنرال أنشأه الذي الديوان أعضاء أحد الشيخ كان وقد — والخاصة
كأحد وجاهه عرصه، يف العلماء نوابغ كأحد فضله له وأتاح البكوات، من لعديدين صديًقا
صارت أن كله ذلك شأن من كان إنه نقول — األشياخ أكثر يصادق أو يعرف أن رساته،
التي الحوادث من موقفه شكلت والسياسة الدولة أصول يف محددة واضحة فكرة للشيخ
من هؤالء كان سواء عهده، يف املسئولني عىل أصدرها التي األحكام بها وتأثرت شهدها،
من أم املماليك، البكوات من أم — املسئولية أصحاب عداد يف اعتربهم وقد — املشايخ
عيل. محمد اآلخرين هؤالء رأس وعىل العثمانيني، الباشوات من أم الفرنسيني، الحكام

خلدون، ابن بآراء — يبدو ما عىل — تأثر ما أكثر تفكريه يف الجربتي تأثر ولقد
تاريخه إن وقال خلدون، ابن العالمة اه وسمَّ ومقدمته، بتاريخه الشيخ أُعجب الذي وهو
متالطًما بحًرا رأى عليها اطلع َمن حدة، عىل مجلد ومقدمته ضخام مجلدات ثمان يف
آخر تصنيف أي الشيخ يختص ولم واملفهوم. املنطوق جواهر بنفائس مشحونًا بالعلوم،
«العرب لكتاب خلدون، ابن مقدمة به وصف ما بمثل ذكرها التي والتواريخ الكتب من
السلطان ذوي من عارصهم ومن والرببر، والعجم العرب أيام يف والخرب، املبتدأ وديوان

األكرب».
أصحاب من خلدون، ابن بغري يتأثر لم الشيخ بأن االعتقاد يجب فال ذلك، ومع
العرص هذا علماء أوساط يف املعروفة الذائعة باآلراء أو ذكرها، التي والتصنيفات التواريخ
والتي والسياسة، الحكم بأصول املتصلة األنظمة من ذلك إىل وما واإلمامة الخالفة عن
الشيخ تجارب إن بل العرب، واملؤرخني الفقهاء من والرأي الفكر قادة وأوضحها بها دان
تكييف يف أثر ذا كان نفسه، يف انطباعات من عنها تخلف وما الحياة، واقع من املستمدة
ثمة أن عىل املسائل. هذه كل يف له صار الذي الرأي وبناء بها، أخذ التي النظر وجهات
الحوادث ومن تجاريبه من الشيخ استخلصها التي والعظام العرب أن هي أخرية، حقيقة
واملثل القيم تلك عىل مبنية كانت بنفسه، شاهدها أو والتنقيب بالبحث عليها وقف التي
فكرته تنسيق يف الجديد فكان عرصه، يف والفقهية العلمية األوساط يف الذائعة التقليدية

248



املوطدة الحكومة

علماء عند عليه املتفق باملعنى والعدل العلم جعل أن كله، املزج لهذا نتيجة السياسية،
من اتخذ وأن الرشيدة، والسياسة الصالح الحكم وأساس البرشي املجتمع قوام التفسري
درجات. بعض فوق بعضها ترتفع طبقات، إىل املجتمع لتقسيم أداة والعدل العلم مقياس
والسياسية االجتماعية الظواهر لتفسري املتصدين بني عليه املتعارف السبيل كان وملا
أصول يف الرأي لبسط توطئة منها، والعظات العرب الستخالص البرشي، العمران يف
فقد العالم، خلق منذ البرش تاريخ عىل الوقوف هو له، وتعزيًزا الدولة، وسياسة الحكم
تسجيله من الغرض وبيان التاريخ بتعريف — سبقوه الذين فعل كما — الجربتي عنى
ال الشأن هذا يف مقالته أن يبدو بل بجديد، الشيخ يأِت ولم منافعه، وذكر ودراسته،

نفسه. خلدون ابن قاله ملا موجًزا تلخيًصا كونها تعدو
وبلدانهم الطوائف أحوال معرفة عن فيه يُبحث «علم بأنه التاريخ الجربتي عرَّف وقد
املاضية األشخاص أحوال وموضوعه ووفياتهم، وأنسابهم وصنائعهم وعاداتهم ورسومهم
والغرض وغريهم، والسالطني وامللوك والشعراء والحكام والعلماء واألولياء األنبياء من
بتلك العربة وفائدته كانت، وكيف هي حيث من املاضية األحوال عىل الوقوف منه
ليتحرز الزمن؛ تقلبات عىل بالوقوف التجارب ملكة وحصول بها والتنصح األحوال
أفعالهم، خيار ويستجلب السالفني، املذكورة األمم من الهالكني أحوال مثل عن العاقل
رشيف علم وهو الباقي»، طلب يف ويجتهد الفاني، يف ويزهد أقوالهم، سوء ويجتنب
الدار هذه يف أمثاله من مىض من عىل نفسه العاقل يقيس وبه واالعتبار، العظة «فيه
سلًفا بتدوينه تعتني اإلنساني النوع هذا هللا أوجد حني من املاضية األمم تزل ولم …
ما لواله كثرية، علوم فيه يندرج «علم التاريخ وفن خلف»، بعد من وخلًفا سلف عن
مثل الفنون من فن يف أُلِّف «ما إنه يقول: ثم فروعها»، تشعبت وال أصولها، ثبتت
ولكثرة املغيبات، األمور عىل والتطلع إليها، الطبع النجذاب وذلك التواريخ؛ يف أُلِّف ما
ما مع امللوك، من تقدمهم من سري عىل التطلع بحب اعتناقهم لزيادة السالطني رغبة
املصنفة بالكتب طويلة قائمة الشيخ أثبت وقد ذلك»، وغري والسياسات األحوال من لهم
ورشوطه، الحكم، وأصول اإلنساني املجتمع نشأة يف الجربتي نظرة وأما التاريخ. يف
ماءها منها وأخرج ودحاها، األرض خلق ملا تعاىل هللا أن «اعلم قوله: يف أوجزها فقد
ترتيب يف بعض إىل الناس بعض أحوج أقواتها، ر وقدَّ دابة كل فيها وبثَّ ومرعاها،
التي الحيوانات كسائر ليسوا ألنهم ومساكنهم؛ مالبسهم وتحصيل ومأكلهم معايشهم
وحده يستقل ال ضعيًفا، اإلنسان خلق تعاىل هللا فإن صنعة، بغري إليه تحتاج ما تحصل
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يتعاضدون تعاىل هللا فجعلهم وسالح، ولباس ومسكن غذاء إىل الحتياجه معاشه بأمر
هذا وعىل لهذا، ذاك ويخبز لذاك، هذا يزرع بأن وترتيبها، تحصيلها يف ويتعاونون

والعدل. الظلم نفوسهم يف وركز ومصالحهم، أمورهم سائر تتم القياس
للعدالة، ميزانًا بينهم يضع عالم وملك عادل سائس إىل بينهم الحاجة مست ثم
ومعامالتهم، طاعاتهم إليه وترجع وسكناتهم، حركاتهم به تُوزن للسياسة، وقانونًا
ِباْلَحقِّ اْلِكتَاَب أَنَْزَل الَِّذي ﴿هللاُ تعاىل: قال كما بالعدل، وميزانه بالحق، كتابه هللا فأنزل

َواْلِميَزاَن﴾.»
سبقوه َمن مذهب ذهب قد اإلنساني، املجتمع نشأة تفسري يف الجربتي أن وواضح
يتمتع البدائية، الحياة قوام املطلقة الحرية اعتبار حيث من إجماًال، العرب مفكري من
إىل منها الحد عدم يفيض إذ نفسه؛ الفرد سالمة عىل الحرص سوى يحدها فال فرد، بها
هذا أن إىل باإلضافة وذلك عقد، إىل حاجة ودون وطبيعيٍّا، بداهة التقليد هذا ويتم هالكه،
الحالة هذه عىل ويرتتب للعدالة، وميزان للسياسة قانون األفراد حرية من نفسه الحد
عن بعضهم يدفع وازع ظهور االجتماع، هذا بوجود يرتبط ثم للبرش، االجتماع حصول
ولكنه خلدون، ابن مع كله هذا يف متفًقا كان الجربتي أن مالحظته تجدر ومما بعض.
العالم امللك ذلك يد يف الحكم يكون أن من مناص ال أن اعتبار يف خالفه أن يلبث لم
وحياة «الوجود أن خلدون ابن يرى بينما هللا، عند من مفروض برشع العادل والسائس
عىل بها يقتدر التي بالعصبية أو لنفسه الحاكم يفرضه بما ذلك، دون من تتم قد البرش
األركان أحد النهدم القول، بهذا سلم لو الشيخ أن وجيل جادته»، عىل وحملهم قهرهم
يف السلطان أو امللك أنابه وإن الذي عيل، محمد لحكومة الالذع نقده عليها بنى التي
بها واقتدر بعصبيته، عليها حكمه فرض باشوية، لنفسه ملك فقد البالد، هذه حكم

جادته. عىل وحملهم البالد أهل قهر عىل — الشيخ نظر يف —
الصفات سائر دون معينة صفات تمييز من الجربتي إليه عمد مما ويستبني
عن ينوب الذي الحكم لصاحب — نظره يف — وبالتايل واإلمامة، الخالفة يف املشرتطة
سلوك عليها يقيس معايري يتخذها أن أراد ا، خاصٍّ اهتماًما بها اهتم صفات الخليفة
إنه ثم سواهما، عىل والعدل العلم صفتي إيثاره من — وقته يف الحكم عن املسئولني
والسائس العالم الحاكم أو امللك بأن القائلة بفكرته تمسك الصفتني، لهاتني تفسريه عند
وقد عنده، من مفروض وبرشع تعاىل، هللا عند من األرض عىل مستخلف هو إنما العادل،
الحكم، يف املقدس أو اإللهي امللوك بحق القائل املذهب من هذه فكرته يف الشيخ اقرتب
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الحكم صاحب يلزم ال الذي املطلق، بالحكم التسليم إىل بها األخذ يدعو قد نظرية وهي
كان ولكنه تامة، طاعة طاعته الرعية عىل ويوجب منهم يطلبها أو الغري مشورة باتباع
وجوب بيان إىل يهدف كان والعدل للعلم بتفسريه الشيخ أن أخرى، ناحية من واضًحا
عند خلدون ابن قال فقد إفصاًحا، ذلك عن يفصح لم أنه ولو منهما، يتجرد َمن عزل
اشرتاط «فأما نصه: ما والحاكم امللك يف أو واإلمامة الخالفة يف املطلوبة الرشوط ذكر
ال يعلمها لم وما بها، عامًلا كان إذا تعاىل هللا ألحكام منفذًا يكون إنما ألنه فظاهر؛ العلم
واإلمامة نقص، التقليد ألن مجتهًدا؛ يكون أن إال العلم من يكفي وال لها، تقديمه يصح
سائر يف ينظر ديني منصب فألنه العدالة وأما واألحوال، األوصاف يف الكمال تستدعي
هذا وطبَّق الرأي بهذا عمل وقد فيه.» باشرتاطها أوىل فكان فيها، رشط هي التي املناصب
خورشيد تنحية عند وقته يف املشايخ وسائر الشيخ نظر وجهة من عمليٍّا، تطبيًقا املبدأ
الذي األساس أن عن فضًال ،١٨٠٥ مايو يف عيل محمد بوالية واملناداة الحكم عن باشا
سالونيك إىل النقل أزمة أثناء الباشوية يف عيل محمد ببقاء املشايخ مطالبة عليه ارتكزت
الباشا عىل الجربتي حنق من زاد الذي األمر والعدل، بالعلم تحليه كان التايل، العام يف

عادًال. وال عامًلا اعتباره يف يكن لم عيل محمد ألن مًعا؛ املتصدرين املشايخ وعىل
والعدل، العلم وامليزان، بالكتاب املراد أن ذكروا التفسري علماء إن الشيخ: قال
ترتيب خالف عىل وسبب، واسطة غري من بنفسه، هللا من األمر هذا مبارشة وكانت
فيها فاستخلف البرشي، والعمران اإلنساني، االجتماع ونشأ الحكمة، وقانون اململكة
حتى الناس، بني بهما ليحكموا والعدل، العلم قلوبهم يف ووضع خالئف، اآلدميني من
وضع يف تنازعوا ولو متبوع، رأي عىل كلمتهم وتجتمع مرشوع، دين عن تدبريهم يصدر
يف آخر مناب أحد ينوب أن الخالفة فمعنى معاشهم، واختل نظامهم، لفسد الرشيعة

ونواهيه. أوامره حدود عىل واقًفا الترصف
ألنها املساواة؛ تقتيض الذات يف صفة أو النفس يف خلق فهي العدالة معنى وأما
ملا عادًال اإلنسان يُسمى وإنما يشء، كل منفعتها وعموم أثرها لشمول الفضائل أكمل
يف واستخلفه فضله، فيض إليصال وواسطة سببًا وجعله عدله، من قسًطا هللا وهبه
َداُووُد ﴿يَا تعاىل: قال كما والعدل، بالحق الناس بني يحكم حتى الصفة، بهذه أرضه

.﴾ ِباْلَحقِّ النَّاِس بنَْيَ َفاْحُكْم اْألَْرِض ِيف َخِليَفًة َجَعْلنَاَك إِنَّا
حدود يتعد ومن االستقامة، طريق يف والعدالة بالقسط القائمون هم هللا وخالئف
بالرصاط الرشيعة يف عنها املعرب األمور بأوساط للعلم تابعة والعدالة نفسه. ظلم فقد هللا
الحقيقة العدالة أن إىل إشارة ُمْستَِقيٍم﴾، اٍط ِرصَ َعَىل َربِّي ﴿إِنَّ تعاىل: وقوله املستقيم،
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يف وال األرض يف ذرة مثقال عنه يعزب ال الذي الحقيقي العادل فهو تعاىل، هلل إال ليست
«بالعدل ملسو هيلع هللا ىلص: وقوله الشامل، وعدله الكامل علمه مقتىض عىل يشء كل ووضع السماء،
فرض لو قدًرا، يشء لكل جعل الذي تعاىل هللا عدل إىل إشارة واألرض»؛ السموات قامت

والكمال. التمام بهذا النظام هذا عىل الوجود ينتظم لم عنه، ناقًصا أو عليه زائًدا
طبقات املجتمع يف العدول يقسم والعدل، العلم معنى أوضح أن بعد الشيخ وانربى
اْألَْرِض َخَالِئَف َجَعَلُكْم الَِّذي ﴿َوُهَو تعاىل: قال كما درجات بعض فوق بعضهم هللا رفع
والعدالة العلم توفر درجة عىل التقسيم هذا فبنى َدَرَجاٍت﴾، بَْعٍض َفْوَق بَْعَضُكْم َوَرَفَع
املجتمع، يف األفراد قيم لوزن معياًرا والعدل العلم اتخاذ واستتبع إليه، ذهب حسبما
تجب والذي درجات، بعض فوق بعضها هللا رفع طبقات، إىل نفسه املجتمع هذا تقسيم
الطبقة إرضاء أوجده الذي الطبقي التقسيم هذا بفضل استطاع الشيخ أن مالحظته
نه لقَّ ما إىل ذلك ومرد األمور، ووالة امللوك طبقة عىل بها يعلو وأن إليها، هو ينتمي التي
بالصالح اشتُهروا كانا اللذين والنفوذ السطوة وعن العلم، أهل فضائل عن والده إياه
الجربتي أن وإىل املماليك، البكوات سلطان أيام وعىل الغابر، الزمن يف منهم والتقوى
وهو الرساة، العلماء األشياخ من وآبائه بأجداده ويعتد وتقوى، وصالح علم بيت يف نشأ
ثم بمثلهم»، فجئني آبائي «أولئك الجربتي: حسن الدين نور أبيه ترجمة يف يقول الذي
األصح عىل أو الحكام، عند هيبتهم وذهاب املشايخ، نفوذ اضمحالل من شاهده ما إىل
مآربه، لتنفيذ أدوات املشايخ يستخدم وصار بالسلطة، االنفراد إىل عمد الذي عيل، محمد

إليه. إسدائها عىل هؤالء جرؤ إذا بها يعمل وال النصيحة، يسألهم وال يشاورهم وال
الذين والعلماء األشياخ عىل بالالئمة ينحى أن للشيخ أتاح التقسيم هذا إن ثم
من لهم كان ما وفقدوا أمورهم، واختلت طبائعهم ففسدت الدنيا، إىل الدين عن انرصفوا
الخلق سائر عن فميزهم أنبيائه بعد به هللا اصطفاهم ما بحكم حقهم من هو نفوذ،
إليها وصل التي السيئة الحال يصور ما الطبقة هذه عن كالمه ويف والعدل، بالعلم
سعيًا أرادوها؛ التي الزعامة إىل التطلع وبني بينهم حالت والتي عرصه، يف الوقت مشايخ
العلماء أن ينفي الشيخ كان وإن فحسب، الدنيا بغرور لالفتتان ونتيجة الجاه، وراء
الحتالل أهًال لذلك يزالون ال وأنهم الوقت، مشايخ من جميًعا صاروا قد أيامه عىل
جانب من عجز من ظهر ما الشيخ علل وقد يحتلوها، أن حقهم من التي العالية املكانة
األزلية الحكمة بأن الظالم، الحاكم سلطان من الحد عن العدول العلماء املشايخ سواد
والثاني األنبياء، األول خمسة الخالئق من العدل «أصناف إن فيقول: ذلك، اقتضت قد
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يعطوا لم وإن األنبياء من القدوة مقامات فهموا فهم األنبياء، ورثة هم الذين العلماء،
نور ومرشق خلقه، من وصفوته هللا أحباب هم إذ آثارهم؛ واقتفوا بهم، واقتدوا درجاتهم،
كشًفا حكمتهم، ونرشوا دعوتهم، وأيدوا سبيلهم، عىل ورسوا به، أتوا بما فصدقوا حكمته،
يزالون فال وباطنًا، ظاهًرا لهم املتابعة بكامل وعلًما، وإيمانًا وتحقيًقا، وذوًقا وفهًما
الهدى أعالم وإقامة الرشع، منار يرفع الحق وإظهار العدل قواعد تمهيد عىل مواظبني
أمناء ألنهم للرخص؛ تزهًدا الفتوى، يف األحوط برعاية التقوى مباني وأحكام واإلسالم،
اتباع يف مجتهدون العبودية، مقام يف مخلصون … آدم، بني وخالصة العالم، يف هللا
وتلذذوا خالدون، فيها هم الفردوس يرثون الذين الوارثون، هم أولئك … الرشيعة أحكام
يف االختالل من الزمان هذا يف ظهر وما يشتهون، ما ربهم عند ولهم املشاهدة، بنعيم
حال يف يقدح ال والحقد، والحسد واملنصب والرياسة واملال الجاه حب من البعض حال
مستورون أخفياء ولكنهم املبطلون، كثر وإن محقيهم من الزمان يخلو ال ألنه الجميع؛
والعلماء األزلية، والحكمة اإللهية الغرية يد حالهم عن تكشف ال الخمول قباب تحت
أقفال ومفاتيح الغيوب، مصابيح وهم الرحمن، وخلفاء الزمان، وأفراد األكوان، آحاد هم

«… خلقه من هللا خاصة خالصة وهم القلوب،
التي الصفات عن كثريًا الشيخ تحدث وقد واألمراء، امللوك فهم الثالثة الطبقة وأما
مدار أن البيان، عن وغني الرعية، نحو عليهم الذي والواجب هؤالء بها يتحىل أن يجب
ويجري والسنة، الكتاب يوجبه وعينًا، فرًضا ولزومه العدل حول كان كله هذا يف الحديث
وجور بظلم الراسخ العتقاده الباب؛ هذا يف وجال الشيخ صال ولقد والسنة، بالكتاب
لم عدل إذا الباشا وألن لكربه؛ متنفًسا العدل عن الكتابة يف وجد وألنه عيل؛ محمد حكومة
تسويد وانتفى له، جنًدا وصارت راضية لحكمه الرعية وانقادت بالجيش، حاجة له تعد
واإلنكشارية، والدالتية، األرنئود، كبار يرى الجربتي كان ولقد خيارهم، عىل القوم أرشار
مراتب إىل يصلون بالدهم، يف الدهماء من أكثرهم كان والذين األعاجم من وأجنادهم
إال — نظره يف — تسويدهم مبعث يكن ولم يرى، ما فيؤمله أقدارهم وترتفع السيادة،
سجل ولطاملا وظلمهم، السياسية الفوىض فرتة يف الحكام من سبقه ومن عيل محمد جور
التجارة كساد وظواهر قراهم، من الفالحني فرار حوادث ذلك بعد تاريخه يف الجربتي
الشيخ استند وقد وضباطه، عماله وعسف الباشا لظلم نتيجة الناس مساتري وإفالس
ولقد كثرية، مأثورة وحكم وأقوال نبوية، أحاديث عىل العدل إقامة رضورة يف الجربتي
الحاجة عن ذكره أن سبق ما تفسري يف الشيخ زاد أن العدل، عن حديثه سياق يف كان
هذه فعزا أموره، واستقامة املجتمع عقد النتظام عالم، وملك عادل سائس إىل املاسة
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حتى ووقفه، منه الحد يجب الظلم إىل ميل من البرش طباع يف ارتكز ما إىل الرضورة
وآخرتهم. دنياهم شئون إىل سالم يف الناس ينرصف

نظام إىل توصًال والرعايا؛ الناس بني واإلنصاف العدل «يراعون واألمراء فامللوك
بلدانهم، وعمارة وأبدانهم أموالهم يف الناس لسالمة السلطنة؛ قوام إىل وتوسًال اململكة
اململكة فرأس الرشيف، عىل والدنيء الضعيف عىل القوي لتسلط وسلطتهم قهرهم ولوال
أو إسالمية الدولة كانت سواء واإلنصاف، العدل وبنيانها: األمة أحوال وثبات وأركانها،
بالعدل، أمر تعاىل هللا فإن ومكرمة، سعادة كل وبنيان مملكة كل أس فهما إسالمية، غري
َواْإلِْحَساِن﴾؛ ِباْلَعْدِل يَأُْمُر هللاَ ﴿إِنَّ تعاىل: فقال اإلحسان، إليه أضاف حتى به يكتِف ولم
البرشية الطباع فإن وزوالها، خرابها والظلم وبالجور ودوامها، األشياء ثبات بالعدل ألن
يف كامن والجور والظلم لهم، اإلنصاف وعدم الخصوم من االنتصاف حب عىل مجبولة

قيل: كما بالقدرة، إال يظهر ال النفوس،

ي��ظ��ل��م ال ف��ل��ع��ل��ه ع��ف��ة ذا ت��ج��د ف��إن ال��ن��ف��وس ش��ي��م م��ن وال��ظ��ل��م

نرش عىل عالم وال صالته، عىل مصلٍّ يقدر لم العدالة، وميزان السياسة قانون فلوال
قال: حيث املبارك؛ بن هللا عبد در وهلل سفره، عىل تاجر وال علمه،

ألق��وان��ا ن��ه��بً��ا أض��ع��ف��ن��ا وك��ان ال��س��ب��ل ل��ن��ا ق��ام��ت م��ا ال��خ��الف��ة ل��وال

العباد، بني عدل من باهلل العلماء قال كما هو قلنا: العادل، امللك حد فما قيل فإن
وأطاعه الحق، نرصه ظلمه عن وكف حكمه يف عدل فمن … والفساد الجور عن وتحذر
الجيش، عن واستغنى بالعيش، فتهنأ الدنيا، عليه وأقبلت النعمى، له وصفت الخلق،
ما تعاىل هللا ألن جنًدا؛ رعيته وظلت فرًضا، طاعته وصارت الحروب، وأمن القلوب، وملك
الجور، من أمرَّ وال اإلنصاف، من القلوب إىل أروح وال العدل، من مذاًقا أحىل شيئًا خلق

الظلم. من أشنع وال
ألنه والسنة؛ بالكتاب إال العدل باب يف يقطع أالَّ األمور والة وعىل امللك عىل فالواجب
ومستخلًفا الحرضة، تلك عن نيابة ورسوله نبيه برشيعة هللا وعباد هللا ملك يف مترصف
أن فينبغي أمره، يخالف فيما وقهره ربه سطوات من يأمن وال املقدس، الجناب ذلك عن
واتباع العلم معرفة إىل الناس أحوج فإنه والجهل، والظلم واملخالفة الجور عن يحرتز
وإصالح العباد، ملصالح منتصب فإنه والعدالة، الرشع قانون وحفظ والسنة، الكتاب
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باإلسالم الرشيعة حامي وهو بينهم، النزاع وقطع خصوماتهم، بفصل وملتزم البالد،
ذمته، إبراء إىل بذلك ليتوصل وحرامها؛ بحاللها والعلم أحكامها، معرفة من بد فال
بمحبته القلوب وتمتلئ ودنياه، دينه مصلحة له فيجتمع رعيته، وحفظ مملكته، وضبط
اململكة حفظ يف األشياء وأبلغ لبقائه، وأدوم ملكه، لعمود أقوم ذلك فيكون له، والدعاء

«… الرعية عىل واإلنصاف العدل
يسع ال العباد» ملصالح الرشاد «نصائح من بطائفة هذا كالمه الشيخ ذيَّل وقد
له تتاح ال وصارت عيل محمد حكومة يف كوَّنه الذي الرأي خالصة فيها يرى أن إال املرء
ذوي اطراح امللوك، هالك سبب أن «اعلم الشيخ: قال فقد تاريخه، يف سجله إال الفرصة
املادح، بتزكية واالغرتار الناصح، بعظة واالستخفاف الرذائل، ذوي واصطناع الفضائل،
استغنى ومن السفل، باصطناع الدول وزوال النوائب، من سِلم العواقب يف نظر َمن
ومن الصواب، سبيل سلك األلباب، ذوي استشار ومن زل، برأيه اكتفى ومن ضل، بعقله
عدل أعوانه، عن استغنى سلطانه، يف عدل َمن املأمول. بدرك فاز العقول، بذوي استعان
عىل يبقى وال والعدل، الكفر عىل يبقى امللك الزمان، خصب من للرعية أنفع السلطان
يكون أن بالده، يف وحكَّمه عباده، عىل هللا ملَّكه من عىل حق ويُقال: واإليمان، الجور
الرضا حالتي يف وللعدل هاضًما، وللظلم كاظًما، وللغيظ تارًكا، وللهوى مالًكا، لنفسه
طاعته، النفوس ألزم كذلك، كان وإذا مؤثًرا، والعالنية الرس يف وللحق ُمظهًرا، والغضب

«… وأعوانه أنصاره عدوه عىل وكثر زمانه، عدله بنور وأرشق محبته، والقلوب
معاملتهم، يف العدل يراعون الناس أوساط هم فالرابع الباقيان: العدل صنفا وأما
جوارحهم، وضبط قواهم، وتعديل نفوسهم بسياسة القائمون واألخري، والخامس
رعيته، رعاية عن مسئول اإلنسان أفراد من فرد كل ألن العدول؛ سلك يف وانخراطهم

رعيته. عن مسئول وكلكم راٍع كلكم ورد: كما وقواه، جوارحه هي التي

عيل محمد حكومة يف رأيه (4-4)

عليها والطعن الباشا حكومة من النفور عىل الجربتي حملت التي األسباب من كان ولقد
يف والحكم بالسلطة املماليك البكوات استئثار عهد عىل تجارب من كسبه ما وتجريحها،
عيل محمد حكم من شهدها التي املدة طوال ثم لها، الفرنسيني احتالل وأثناء مرص،
دقيقة تكون أن طاقته قدر عىل ى توخَّ مقارنة، يعقد أن ذلك بفضل فاستطاع نفسه،
عن التنزه عىل حرصه عن نفسه الشيخ تحدث وقد الثالثة، العهود هذه بني وصحيحة
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طاعة أو كبري جاه ذي خدمة بجمعه أقصد «ولم فقال: تاريخه، وكتابة بحثه يف الهوى
نفساني مليل لألخالق، مباين ذم أو مدح أو بنفاق، دولة فيه أداهن ولم أمري، أو وزير
مال برأس وتجارتي أسلكه، لم طريًقا وصفي من هللا أستغفر وأنا جسماني، غرض أو

أملكه.» لم
التي النظرية فكان الثالثة العهود هذه عىل أحكامه به قيست الذي املقياس وأما
أساس هما والعدل العلم أن اعتبار عىل السياسة، وأصول الحكم شئون يف لديه تكوَّنت
العاديون واألفراد واملسئولون الحكام فصار البرشي، العمران أو اإلنسانية الجماعة
إما شيئني: أحَد — ذكرها التي الخمس الطبقات منهم تتألف الذين جميًعا وهم —
إذًا النظرية هذه ضوء ويف والظلم، بالجور منعوتني وإما والعدل، بالعلم متصفني
التي واإلملاعات اإلشارات مغزى ويستبني أثبتها، التي الحقائق كنه «تاريخه» يف ينكشف

بسطها. التي اآلراء عليها انطوت التي املعاني وتتبلور لها، سجَّ
عىل أصدرها التي أحكامه يف الحق توخي نفسه عىل أخذ وإن الجربتي ولكن
بنزعات متأثر أنه الواضح، من كان فقد عرفناها؛ التي وبمقاييسه الثالثة، العهود هذه
بها، تثقف التي الثقافة ونوع فيها، نشأ التي البيئة مبعثها معينة، ومبادئ وفكرات

به. مرت التي والتجارب واحد، آٍن يف وعلمية دينية هذه وكانت
ويحفظ املرصية األمراء يسميهم بل البالد، عن غرباء املماليك البكوات يعترب ال فهو
يف كان وألنه بهم؛ نفسه هو وصالته وأجداده، أبيه صالت بحكم ا وودٍّ عهًدا لهم
الذروة، والعلماء األشياخ احرتام بلغ أن سطوة، كربائهم وأعظم البكوات حكومة عهد
الرعية. صالح يف وشفاعاتهم لوساطاتهم بقبولها بنفوذهم، الحاكمة الهيئة واعرتفت
يف األمل يفقد أن رفض ولكنه وجورهم، ظلمهم األمراء هؤالء عىل الجربتي نعى ولقد
الكبري بك عيل األمري أعاظمهم من يجل وارتداعهم، فعلهم، قبيح عن ارعوائهم إمكان
لنفسه يرىض ال كان والذي املشهورة»، والحوادث املذكورة، الوقائع «صاحب (القازدغيل)
والحشمة الوقار أهل إال يجالس وال … الكربى والرياسة العظمى، السلطنة بدون
الدين نور هؤالء بني من وكان وأجلَّهم، واحرتمهم واملشايخ العلماء وصادق واملسنني،
والدعاوى القضايا يف يتداخلون الذين املفسدين تتبع الجربتي، الرحمن عبد والد حسن
الشديد بالرضب وعاقبهم والجعاالت، الرشوات بأخذ الحقوق إبطال عىل ويتحيلون
أو متعمًما كان سواء أحًدا ذلك يف يراِع ولم البعيدة، البالد إىل والنفي والقتل واإلهانة
وأموالهم، أرواحهم عىل الناس وأِمن األمن، عهده يف استتب كاتبًا، أو قاضيًا أو فقيًها
إنه ثم عمره، من العرشين حوايل يف يافًعا شابٍّا الكبري بك عيل وفاة عند الجربتي وكان
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بإشارة يافا أهل قتله سوى الذهب أبي بك محمد منه، امللك منتزع عىل يأخذه ما يجد لم
يقول: الشيخ واستطرد سيئاته، من أكثر الذهب أبي حسنات لكانت ذلك ولوال وزرائه،
أمرهم وعظم اليسرية، املدة يف شأنهم وظهور املماليك كثرة يف مثله ألمري يتفق «ولم
املماليك واشرتوا الجهالة، طريق إىل ومالوا العدالة، قبول عن طباعهم وانحرفت بعده،
عىل وتمادوا مغانم، وظنوها املظالم وأِلفوا سوابقهم، عن وزادوا طرائقهم، عىل فنشئوا
نزل»، ما بالناس ونزل حصل، ما حصل أن إىل الفور، عىل البغي يف وتالحقوا الجور،
البالد لهذه الفرنسيني احتالل سوى — الجربتي رأي يف — نزل وما حصل ما يكن ولم

عيل. محمد حكومة قيام ثم
السنوات يف إليهما عودتها منذ وبخاصة بالسلطة استأثرا اللذان وإبراهيم مراد وكان
كان فاألول النكبات، هذه عن املسئولني الفرنسية، الحملة مجيء سبقت التي السبع
بما املرصي اإلقليم خراب يف األسباب أعظم من كان وهو معجبًا، مختاًال غشوًما، «ظامًلا
من وبالرغم ذلك ومع لهم»، ومسامحته والتهور الجور من وأتباعه ومماليكه منه تجدد
العلماء يحب «كان مراًدا أن يذكر أن الشيخ يُفت لم له، عدَّدها التي والنقائص السيئات
واملسلمني، اإلسالم إىل طبعه ويميل شفاعتهم ويقبل لكالمهم وينصت معهم ويتأدب
ومواهبه جمة، عطاياه … واملتكلمني الذوق وأهل والفصحاء الندماء معارشة ويحب
كثري أفعالهم، يف لخشداشينه «مرخًصا كان فقد إبراهيم، وأما همة.» كل فوق وهمته
وأتباعه، بك مراد وخصوًصا األمور، من كثري يف له معارضتهم مع مساويهم عن التغافل
فإنهم الرشور، ملبادئ سببًا والتغافل والرتخص اإلهمال هذا وكان … ويتجاوز فيغيض
واستصغروا األمور، عواقب عن الغفلة وغمرتهم الغرور، وداخلهم التعدي يف تمادوا
وغريهم الفرنساوية اإلفرنج وبضائع التجار أموال ألخذ أيديهم وامتدت عداهم، َمن
الذي العثماني بسلطانهم واالكرتاث املباالة وعدم ولغريهم، لهم الحقارة مع الثمن، بدون
من ومنعهم الوالية واحتقار خزينته، ومنع أوامره مخالفة مع طاعته يف أنهم يدعون
الفرنسيني يد عىل البكوات دولة زوال سبب كله هذا فكان عليهم، والحجر الترصف
الحال وأدى سلطانهم، عىل وقىض بأكثرهم فتك الذي ثانيًا، عيل محمد يد عىل ثم أوًال،
السودان بالد إىل عشريته من بقي ومن هو والترشيد، والتشتيت الخروج إىل بإبراهيم
بالدهم.» يف الجالبة يلبسها التي القمصان ومالبسهم منه، ويتقوتون الدخن يزرعون

الجربتي، الشيخ عند حظوة البكوات هؤالء أكثر كان الكبري، األلفي بك محمد ولعل
الجربتي، صديق العطار، حسن الشيخ صادق الشهري، والرضغام الكبري، األمري فهو
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يف النظر صحيح كان إنه عنه وقال مجالسه، وحرض كثريًا، األخري هذا عليه وتردَّد
فوجده للعثمانيني، الحكم وعودة الفرنسيني خروج عقب مرة إليه ذهب األمور، عواقب
زواج يف يستأذنه أمرائه بعض عليه فدخل ساعة، معه فجلس السجادة عىل جالًسا
إىل انظر للشيخ وقال وطرده وشتمه فيه فنرت خشداشينه، ِمن مات َمن زوجات إحدى
جميع أن مع ويتأهلون، ويتزوجون بمرص، استقروا أنهم يظنون املغفلني، هؤالء عقول
ولقد اآلن. فيها نحن التي الورطة من أهون وغريها الفرنسيس حوادث من تقدم ما
عند فيه قال الكبري، األلفي يف الشيخ آراء من الكثري ذكر الدراسة هذه سياق يف تقدم
عواقب يف ونظًرا ورصاحة شهامة املرصيني األمراء من أدركنا من «آخر كان إنه وفاته:
وتفرقت دولتهم، اضمحلت وبموته جنسه، أبناء يف فريًدا نفسه يف وحيًدا وكان األمور،

«… وإدبار نقص يف زالوا وما نفرتهم، وزادت شوكتهم، وانكرست جمعيتهم،
للرعية ووضعوا وأصلحوا، عدلوا البكوات أن لو يود الجربتي الشيخ كان ولقد
لحكمة وظلموا جاروا ولكنهم األمور، تستقيم حتى للسياسة، وقانونًا للعدالة ميزانًا

الفرنسيس. مجيء وأولها الكوارث، بالبالد فنزلت أزلية،
بغض وهو به، أخذ الذي اآلخر مبدأه الفرنيس، االحتالل من الشيخ موقف ويفرس
مساوئ تعداد إىل الشيخ يرصف فال التعصب، من يخلو بغض ولكنه الغاصب، األجنبي
أن األزلية الحكمة شاءت فقد معهم، التعاون من يجفل يجعله وال فحسب، الفرنسيني
امليزان، اختالل يفيض وأن العدل، فينمحي الظلم يطغى وأن العلم، من بدًال الجهل يسود

البالد. عىل األجانب هؤالء تسلط إىل الحكمة قانون وزوال
فذهب الريف، إىل غادروها الذين بني من القاهرة، الفرنسيني دخول عند الشيخ كان
اللذين الشيخني من طلب بونابرت ألن أيام؛ عرشة تتجاوز لم بها إقامته ولكن أبيار، إىل
الصاوي مصطفى ،١٧٩٨ يوليو يف األهرام واقعة بعد ملقابلته ذهب الذي الوفد ترأسا
لهم. كتبوا من بني من الجربتي فكان بالحضور، هربوا للذين الكتابة الفيومي، وسليمان
وفضله علمه يف له كان وقد بونابرت، رتبها التي الدواوين يف الشيخ يتعني ولم
العلماء استمالة عىل دأب بونابرت وأن سيما ال بها، التعيني فرصة له يتيح ما وجاهه،
املشايخ عىل نعى الذي الشيخ ولكن اإلسالمية، الوطنية لسياسته تنفيذًا واملشايخ
أن اعتقد وإن إنه ثم املتصدرين، بني من يكون أن يشأ لم الدنيا بالحياة افتتانهم
بالرغم مالحدة كانوا هؤالء فإن البالد، احتالل للفرنسيني هيأت التي هي األزلية الحكمة
السلطان حكم أنهوا ومغتصبني، أجانب وكانوا اإلسالمي، الدين باحرتام تظاهرهم من
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والحكم اإلدارة أساليب ينظمون ورشعوا البالد، يف ونوابه املسلمني) (خليفة العثماني
معهم التعاون عىل اإلقبال قبل به حريٍّا فكان وخربه، الشيخ أِلفه ما يغاير نهج عىل
أحوالهم عن شيئًا يعرف وأن العدالة بميزان تمسكهم مدى عىل يقف أن مقاومتهم، أو
وجدوى مرضته، أو األهلني سواد لصالح التعاون هذا بفائدة يقتنع وأن ونشاطهم،
واجب أنه الشيخ اعتقد الذي الوساطة بدور يقوم وعندئٍذ معهم، فيتعاون املقاومة،

واملقاومة. املعارضة يحبذ أو واملحكومة، الحاكمة الهيئتني: بني واألشياخ العلماء
الحوادث، سري مراقبة عىل حرص بل أبيار، من عودته بعد الشيخ يعتكف لم ولذلك
ومصانعهم كتبهم خزائن وشاهد العلمي، مجمعهم وزار الفرنسيني، احتفاالت وشهد
والفلك والطبيعيات بالرياضيات يهتم بارًعا عامًلا كان وألنه االستطالع، بغريزة مدفوًعا
أساليبهم يعرف أن واملتصدرين املشايخ مع صالته بفضل وأمكنه ذلك، إىل وما واألرصاد
عاداتهم عىل األمور بمجريات اهتمامه أوقفه كما منها، وغاياتهم وأغراضهم الحكومية
وصحيحة كثرية تفصيالت «تاريخه» يف يسجل أن كله ذلك بسبب له وتسنى وأخالقهم،
معينة ومبادئ آراء لديه تكوَّنت كما البالد، به ابتُليت الذي األجنبي الحكم هذا عن

الثالث. سنواته يف الفرنيس االحتالل من موقفه وحدَّدت مسلكه، شكَّلت
آمله ما أشد وآمله أخالقهم، وانحالل وخالعتهم مجونهم الفرنسيني عىل نعى فقد
األهلني، من أخرى طبقات إىل الفساد امتداد ثم مباذلهم، يف بهم الناس دهماء اقتداء
للفرنسيني مكَّنت التي هي األزلية الحكمة كانت ملا ولكنه حكمهم، زوال ينشد وصار
كذلك، أزلية بحكمة منهم خالصها يجيء أن انتظر فقد البالد، عىل سلطانهم فرض من
ويتسلح والصعيد، الشام يف ينترشون املنهزمني ومماليك البكوات فلول شاهد الذي وهو
مسلك ويسلكون بها، الطوابي ويحصنون الحديثة، والقتال الحرب بآالت الفرنسيون
ولذلك راسخة؛ قوية قواعد عىل سلطانه وإرساء املستمرة اإلقامة عىل عزمه صح َمن
تشجيع ونقد ،(١٧٩٨ (أكتوبر األوىل القاهرة ثورة يف ساهموا ممن الشيخ يكن لم
«لم املتعممني من البعض هذا إن فقال: الثورة، هذه دبَّروا الذين للعامة املتعممني بعض
بعدم الشيخ إيمان من وزاد مأسور» القبضة يف أنه يتفكر ولم األمور، عواقب يف ينظر
وأخذهم األهلني، وإيذاء األزهر، بالجامع الفرنسيون فعله ما الثورات، هذه أمثال جدوى

ذلك. بعد والعنف بالقسوة
أيام عىل (١٨٠٠ وأبريل (مارس الثانية القاهرة ثورة من الشيخ موقف كان وكذلك
بتأليب أنهم املتصدرون، واألشياخ املماليك والبكوات العثمانيون الرؤساء م توهَّ فقد كليرب،
وإخراج القاهرة، تملك يستطيعون ضدهم الثورة نار وإشعال الفرنسيني، عىل العامة

259



الثالث) (الجزء ١٨٠١–١٨١١م عرش التاسع القرن مطلع يف مرص

أنفسهم فيعرضوا األوهام، بهذه القاهريون ينخدع أن الشيخ وآلم البالد، من العدو
يف وحزَّ الجامحة، الفتنة لهذه ضحية األبرياء من العديدون ويذهب الفرنسيني، لنقمة
رجل هؤالء ومن الهوجاء، الفتن يف يكثرون الذين «للدجاجلة» الشعب ينقاد أن نفسه
كما ذلك، غري أو مال أو أهل أو مسكن من عليه يخاف ما مرص يف له ممن «ليس مغربي
أن بعد الفتنة إلنهاء سعوا الذين املشايخ عىل العامة آثار جميل»، وال فيها ناقتي ال قيل:
املماليك والبكوات العثمانيني عجز وظهر بسببها، وكربهم الناس بالء وعظم استفحلت،
هليوبوليس واقعة يف — معروف هو كما — عليهم كليرب انترص بل الفرنسيني، طرد عن
العامة والتفَّ ورضبوهم، وشتموهم املشايخ الناُس فسبَّ القاهرة، عىل الخناق وضيَّق
غرضه وكان باآلخر كلٌّ وتعضد … األمور لعواقب إدراكهم «لعدم املغربي؛ هذا حول
اإلمارة بصورة والتصور والسلب النهب من يريده ملا يتوصل بها فإن الفتنة؛ دوام
استطالت عندما ومحركيها الثورة هذه الجربتي الشيخ وكره عليه.» األوغاد باجتماع
الفقراء وخصوًصا الناس هلكت حتى األقوات وانعدمت والتعب، النََّصب وزاد أيامها،
معهم، يجدونه ما وخطفهم للرعية العثمانيل عسكر إيذاء من الشيخ وشكا والدواب،
صدره أثلج وقد عليها. كانوا التي حالتهم عىل الفرنسيس ورجوع زوالهم، تمنوا حتى
عىل غضبه جام يصبُّ الدولة)، (كتخدا كتخدا عثمان إىل السادات محمد الشيخ كتبه ما
جماعة ودخل البالد، هذه السرتجاعهم الفرصة الحت إن ما الذين وعساكرهم، العثمانيني
عليهم، ويعتدون الناس يؤذون صاروا حتى العريش، اتفاق نقض قبل القاهرة منهم
هزيمتهم عنهم ويخفون بأكاذيبهم، القاهريني ويخدعون الثورة، يشعلون راحوا ثم
السيد يد عىل السادات بها بعث التي التذكرة صورة الجربتي وأثبت عنهم، املدد وانقطاع

ونصها: كتخدا، عثمان إىل املحروقي أحمد

ببعيد: الظاملني من هي وما النصري، ونعم املوىل نعم الوكيل، ونعم هللا حسبنا

وس��اع��دي ال��زم��ان اش��ت��د إذا وي��دي ب��ه��ا أس��ط��و ع��دت��ي أن��ك ظ��ن��ن��ت
ال��ب��ارد ب��ال��زالل ي��ش��رق وال��م��رء أم��ل��ت��ه م��ا ب��غ��ي��ر م��ن��ك ف��رم��ي��ت

الظََّلمة وأطعت جدي، بيت آل مودة وتركت عهدي، نقضت فقد بعد، أما
وسارعت والجور، البغي عىل فأََعنتهم السفلة، املارقني أمر وامتثلت السفلة،
والغني والصغري الكبري إلزامكم من الفور، عىل الفاسد مرامهم تنجيز يف
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النهب يف وبلغ واملرضات، الذل باملؤمنني أوقع الذي عسكركم إطعام والفقري،
حتى واملالهي، املوبقات أماكن يف جهادهم فكان الغايات، غاية والفساد
وُمنعت والخراب، الدمار فاستحكم والدواهي، املصائب أعظم باملسلمني نزل
الحريق عمَّ وبهم مخذوًال، عسكركم كان فبذلك األسباب، وانقطعت األقوات
يف للمرتزقة السوء أضمرت وأكابركم ال كيف مشموًال، بالخري كان بيت كل
وتعلقاتهم، أرزاقهم من بأيديهم ما وإتالف مرتباتهم، وأخذ معايشهم، تضييق
فررتم ثم طفئها، بعد الفتنة نار وأشعلتم أمنها، بعد البلد أهل أخفتم وقد
غوثاه فوا األمور، أشنع متوقعني الضعفاء وتركتم السنور، من الفريان فرار
الحاكمني، أحكم يا ذلك بعد واحكم املستغيثني، غياث يا أغثنا غوثاه! وا

الراحمني. أرحم يا املظلومون الضعفاء عبيدك فإننا لنا، وانترص وانرصنا

الجربتي، ذهن يف يدور كان ما كل عن هذه تذكرته يف السادات الشيخ أفصح ولقد
«وانكشف قوله: يف أوجزه فقد الجامحة الفتنة هذه عىل حكمه وأما صدره، يف ويختلج
العثمانيون هم (الذاهبون واملتخلفني الذاهبني أمل وخيبة املسلمني، تعسة عن الغبار
استفاد وما البالد) أهل وسائر القاهريون هم واملتخلفون الفرنسيون، هزمهم الذين

والهباب.» والسخام الخراب إال الغارة من جرى وما العمارة هذه من الناس
الجنرال مقتل وقع حتى الفتنة، هذه انتهاء عىل تقريبًا شهران يمِض لم أنه عىل
بسببها حصلت عجيبة، نادرة فكانت ،١٨٠٠ يونيو ١٤ يف الحلبي سليمان يد عىل كليرب
يف عظيم أثر الحادث لهذا كان وقد انزعاج، وشدة وكرشة الناس، يف عظيمة هوجة
َسورة يف ينتقموا أن املتوقع من كان ملحدين، أقوام عدالة عن له كشفه ما بسبب نفسه
السطوة أصحاب وهم وبريء، مذنب بني تمييز دون األهلني، من كبريهم ملوت غضبهم
الجريمة يف ورشكائه القاتل من القصاص إىل يعمدوا ولم عدلوا، ولكنهم والسلطان،
ثم بجرمه، واعرتافه الجريمة وقوع وقت القاتل ضبط مع ومحاكمة، تحقيق بعد إال
وعىل الشيخ عىل غريبة ظاهرة هذه فكانت املحاكمة، يف براءته ثبتت َمن ساحة أطلقوا
إعجاب تزايد ولقد السواء، عىل واملذنبني باألبرياء الحكام بطش أِلفوا الذين معارصيه
أجروها التي العدالة هذه بني مقارنة يعقد أن استطاع عندما الفرنسيني، بعدالة الشيخ
عند أهواله األهلون قاىس الذي الظلم ذلك وبني لهم، دين ال الذين وهم أحكامهم، يف
ذهاب بعد جديد من عليها البكوات وتسلط العثمانيني، حكم إىل البالد هذه عودة
طويلة، سنوات وغريهم ودالة أرنئود من العسكر طوائف اعتداءات واستمرت الفرنسيني،

261



الثالث) (الجزء ١٨٠١–١٨١١م عرش التاسع القرن مطلع يف مرص

الفرنسيون نها ضمَّ التي األوراق من صورة إثبات عىل العدالة لهذه تقديره حمله وقد
والرتكية الفرنساوية الثالث: باللغات كبرية نسًخا منها وطبعوا واملحاكمة، الواقعة أخبار
هؤالء من األحكام وضبط االعتبار من فيها «ملا — الشيخ قال كما — وذلك والعربية،
كبريهم عىل تجارى وقد وكيف بدين، يتدينون وال العقل، يحكمون الذين الطائفة
وقتل بقتله يعجلوا ولم وقرروه، عليه وقبضوا وغدره، أهوج، آفاقي رجل ويعسوبهم
بدم مضمخة القتل آلة معه ووجدوا عليه عثروا أن بعد اإلقرار، بمجرد عنهم أخرب َمن
عليه وكرَّروا القاتل وأحرضوا ومحاكمة، حكومة رتَّبوا بل وأمريهم، عسكرهم ساري
وسألوهم عنهم أخرب َمن أحرضوا ثم بالعقوبة، ومرة بالقول، مرة واالستفهام السؤال
مصطفى وأطلقوا التحكيم، اقتضاه بما فيهم الحكم نفذوا ثم ومجتمعني، انفرادهم عىل
جميع يُفهم كما قصاص، عليه يتوجه ولم حكم يلزمه لم حيث الخطاط؛ الربصيل أفندي
الذين العساكر أوباش أفعال من ذلك بعد رأيناه ما بخالف السطور، فحوى من ذلك
البنية هدم عىل وتجاريهم األنفس، وقتلهم مجاهدون، أنهم ويزعمون اإلسالم، يدَّعون

بعد.» بعضه عليك سيُتىل مما الحيوانية شهواتهم بمجرد اإلنسانية
بالتعاون اقتناعه يف — شك وال — أثرها بالشيخ مرَّت التي التجارب لهذه وكان
البحث عىل علمائهم وتوفر بالعلم، اهتمامهم من ظهر ما جانب إىل فهم الفرنسيني، مع
ضحية منهم عدد وذهاب واألقاليم القاهرة يف االضطرابات من بالرغم والدراسة والتنقيب
شعائر احرتام عىل حرصوا العدالة، بميزان تمسكهم من أظهروه ما جانب وإىل لها،
وصاروا مجيئهم، عند معهم تعاونوا الذين املتصدرين املشايخ يكلفوا ولم املسلمني،
إنه حتى الحنيف، الدين مع يتعارض ما بإتيان بونابرت، شكله الذي الديوان يف أعضاء
لها يُقال التي العالمة وهي — «الجوكار» وضع الرشقاوي هللا عبد الشيخ رفض عندما
وضعها ألن الشارة؛ هذه رفع يف ا محقٍّ يكن لم الرشقاوي أن الجربتي رأي كان الوردة،
لعلمائهم وسؤاله العلمي، مجمعهم عىل الشيخ تردد عن نجم إنه ثم بالدين، يخل ال
إذا الذين وهم علمية، تجارب من يشاهده أو آالت من لديهم يصادفه صار عما مستفًرسا
أماكنهم، أعز إىل الدخول يمنعونه ال الفرجة يريدون ممن املسلمني بعض إليهم حرض
إليهم ذهب الشيخ إن حتى إليهم، بمجيئه الرسور وإظهار والضحك بالبشاشة ويتلقونه
عدًدا عرف أنه كما علمائهم، من بعدد الشيخ اتصل أن — ذلك عىل وأطلعوه مراًرا،
بهم، مخالطة لهذا وكان الخشاب، إسماعيل صديقه طريق عن الفرنسيني، من آخر
دون تحول منهم نفرة من لديه تبقى قد يكون ما إزالة عىل العوامل هذه كل فتضافرت

دواوينهم. أعضاء إىل ينضم أن إليه طلب إذا معهم تعاونه
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كليرب، مقتل بعد العامة الحملة قيادة «منو» الجنرال تسلم عندما فإنه ذلك، وعىل
هذا أعضاء أحد الجربتي الرحمن عبد صار ١٨٠٠ أكتوبر يف الجديد ديوانه وأقام
أي التاريخ؛ لسلسلة وكاتبًا ملحفوظاته أمينًا الخشاب إسماعيل صديقه وصار الديوان،
أعضاؤه ورضخ منو، يد يف طيعة أداة الديوان هذا كان ولقد الديوان، جلسات محارض
القاهرة ثورتي بعد حصل الذي الفعل رد ذلك ومبعث منهم، «منو» طلب ما لكل
الغرامات بفرض األهلني من االقتصاص يف الفرنسيني ورصامة كليرب، ومقتل السابقتني
أعضاء يقني ثم لدفعها، املال بتدبري وأشياخهم القاهريني وانشغال عليهم الفادحة
طرد عن بمفردهم عاجزين كانوا طاملا املقاومة أو املفاوضة من جدوى ال بأن الديوان
الجيوش يد عىل القريب الفرج انتظارهم الرضوخ هذا مبعث كان كما بالدهم، من العدو
قتال يف فشلوا الذين العثمانيون يكن ولم العدو، من إلنقاذها مرص عىل لإلغارة املتأهبة
من اآلن حلفاء لهم صار بل وحدهم، منهم الجيوش هذه تتألف الذين هم الفرنسيني،
واملدربني منها، الفرنسيني لدى ما طراز من بأسلحة املسلحني الجند من أي اإلنجليز؛

عليها. الفرنسيون ُدرب التي والقتال الحرب فنون نفس عىل
عامالن: يتنازعه صار الديوان، هذا يف عضويته منذ الجربتي الشيخ أن يف جدال وال
سائر عليها بنى التي القاعدة هي املداراة وكانت الحاكمني، مداراة يف الرغبة أحدهما
يف التوسط يستطيع الشيخ لعل — العام الحملة قائد مع مسلكهم كذلك الديوان أعضاء
الفرنسيون أوقعها التي املظالم من شيئًا ترفع املداراة هذه لعل أو الناس، حوائج قضاء
التعاون هذا من يتأتى لعله أو باألهلني، لها نهاية ال التي املالية مطالبهم صورة يف آنئٍذ
توطئة الديوان؛ عىل عرضها التي «منو» مشاريع أحد — األعمار ومعرفة األنساب ضبط
الثاني، العامل وأما بالًغا. اهتماًما وقتئٍذ األشياخ بها اهتم مسألة وتلك املواريث، لضبط
يف إغفاله ذلك آية منه، خالص ال الذي واالستسالم الرضوخ هذا من الشيخ خجل فكان
الديوان أعضاء من Fourier فوريه» «الكمثاري طلب التي الورقة تلك إثبات «تاريخه»
املسلمة املرأة من له ولد الذي مراد سليمان املولود عىل «منو» للجنرال تهنئة يكتبوها أن

الرشيدية.
يُعرف فلم املسايرة، كل الجديد العهد حكومة وساير الهدوء، جانب الشيخ ولزم
تعليل فأما رأيًا، أبدى أو أمًرا اقرتح أنه نفسه عن هو يذكر ولم يشء، يف عارض أنه عنه
عن يذكر لم أنه وأما ذكرها، سبق التي باالعتبارات أخذنا إذا ميسور، فسهل مسايرته
ألعضاء فيها الحرية تُركت التي القليلة املسائل يف جديٍّا مساهمته عىل يدل ما نفسه
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عىل دليًال ينهض فال األعمار، ومعرفة األنساب ضبط كمسألة وبحثها ملناقشتها الديوان
أن يف جدال وال إليه، اإلشارة سبقت الذي الخجل عامل مبعثه إن بل الشيخ، نشاط عدم
عن «تاريخه» حواها التي التفصيالت من يؤخذ الذي وهو خامًال، عضًوا يكن لم الشيخ
شك ال مما ولكنه فيه، يدور صار بما واهتم جلساته حضور عىل واظب أنه الديوان هذا
االندفاع أو الشغب، عن واالبتعاد واالتزان، باالعتدال الفرنسيني عند ُعرف أنه كذلك فيه
من فريًقا أصعدوا عندما طليًقا، حرٍّا له هؤالء ترك القول، هذا يؤيد العواطف، وراء
القاهرة عىل الزاحفة والربيطانية العثمانية الجيوش خطر اقرتاب وقت القلعة إىل زمالئه
هم الرسيس، وموىس األمري ومحمد البكري خليل مع الجربتي، فكان األخرية، هذه من
عنه أُفرج الذي الفيومي سليمان إليهم انضم ثم الديوان، يف بليار الجنرال أبقاهم الذي

األمري. محمد اعتُقل بينما قليل، بعد
النهزام نتيجة األهلني بني انترش الذي الخواطر بهياج تأثر الذي الشيخ ولكن
االعتقاالت ترضه ولم القريب، الخالص وتوقعهم الزاحفة، الجيوش يد عىل الفرنسيني
احتضارهم ساعات يف واإلتاوات الغرامات جمع يف الفرنسيني عسف واستفزه حدثت التي
طريق عن ال البغيض، األجنبي الحكم هذا زوال يف أمله انتعش ما رسعان األخرية،
عند شاءت التي األزلية، الحكمة بمقتىض ولكن والشعب، املؤذية الفتنة وإثارة الثورة
«بليار» بالغات فصارت ميزانه، وينصب بهما، العدل يستبدل أن والجور الظلم تفاقم
وأكاذيب، تمويهات الديوان، إىل اإلسكندرية من بها بعث التي األخري هذا ورسائل و«منو»

الفارغ. بالكالم ومحشوة
التقديس «مظهر كتابه بإهدائه الفرنسيني، حكم لزوال فرحه عن الجربتي وأفصح
ذكره تقدم ما نحو عىل — باشا ضيا يوسف األعظم الصدر إىل الفرنسيس» دولة بذهاب
العليا، هي هللا وكلمة السفىل، كفروا الذين كلمة جعل ملن «حمًدا بقوله: استهله وقد —
يف عربة الشيخ ووجد والدنيا»، الدين بهجة الخاقانية واململكة العثمانية الدولة وجعل
توطَّد قد سلطانهم وأن البالد، يف رسخت قد أقدامهم أن بدا أن بعد الفرنسيني ملك زوال
يتحول وال ملكه يزول ال من وسبحان والتحكم الترصف عن ينخلعون هم فإذا بها،
عند الباشا بصحبة وكان باشا قبطان وكيل بك حسني عليه ه قصَّ ما وراعه سلطانه!
بك: حسني قال البالد. عن وإجالئهم الفرنسيني لقتال الحملة أثناء اإلنكليز، إىل ذهابه
الوقت ذلك يف علينا قبضوا فلو آالف، الخمسة نحو يف واإلنكليز الخمسني نحو يف «كنا
ذلك عىل الشيخ تعليق فكان املهالك!» من املنجي فسبحان ممانع، غري من اإلقليم مللكوا
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اإلسالم؛ لدين والكرامة االعتبارات أعظم فيها يرى القضية، هذه يف العاقل تأمل «إذا أنه
املسلمني، ومساعدة الطائفة تلك لدفع هذه للملة أعداء هم الذين الطائفة ر سخَّ حيث
فسبحان الفاجر»، بالرجل الدين هذا يؤيد هللا «إن ملسو هيلع هللا ىلص: وقوله الرشيف الحديث مصداق

ال!» الفعَّ القادر
ما رسعان ولكن العثمانيني، إىل الحكم بعودة العدالة تسود أن الشيخ ع توقَّ ولقد
واالنقالبات، الفتن وكثرت التالية، الخمس السنوات يف الفوىض ت عمَّ عندما أمله ضاع
من بهم نزل ملا باألرياف، والفالحون القاهريون، وهاج األهلني، عىل الجند واعتدى

الفرنساوية. أحكام يتمنون — قال كما — الناس أكثر وصار جورهم،
حال وتوقف واملظالم، الفرد وتوالت واإلتاوات، الجربية لف السُّ الشعب وأرهقت
يف الشيخ رأي وذكر وتوضيحه، ذكره سبق مما الفرنسيس، أحكام عن ورضوا الناس،

الدراسة. هذه سياق يف كله ذلك
محمد األرنئود رؤساء أحد شهد عندما أمل، بارقة الحت أن تلبث لم إنه ثم
منهم، ويتقرب املحروقي، وأحمد مكرم عمر أمثال واملتصدرين املشايخ إىل يتودد عيل
التذمر يف لهم ومشارًكا لهم، ومطمئنًا والرعية العامة مع متحدثًا الشوارع ويجوس
ويمنِّي املعروفة، حكومتهم أيام البكوات وسائر الربدييس عثمان عسف من والشكوى
هؤالء عىل والرعية األشياخ تأليب استطاع حتى والجور، الظلم عهد انتهاء بقرب الجميع
تمكَّن حتى خورشيد، أحمد مع أزمته أثناء اليشء نفس يفعل راح ثم الظلمة، البكوات
الباشوية، إىل بنفسه والوصول الوالية، من األخري هذا إزاحة من والرعية املشايخ بمعاونة

الجديد. املبرش هذا يد عىل جديد عهد بداية الجربتي ع فتوقَّ
األحداث، هذه خالل املشايخ دور عن الجربتي ذكرها التي التفاصيل من ويُستدل
الشيخ أن الفرتة، هذه يف إليه املتطلعون أو الحكم أصحاب لهم أراده الذي وبالقدر
كثري، أو بقليل ذلك إىل يُِرش لم فإنه كان إذا أو املتصدرين، هؤالء بني من يكن لم
نشاطهم بتتبع ويعنى باألشياخ، الصلة دائب ظل فقد يشرتك لم أم اشرتك وسواء
السلطة يف الدولة منازعي املماليك، البكوات ونشاط العثمانيني، الباشوات الحكام ونشاط
تسجيل عىل انكبابه أو الدروس، قراءة أو الخاصة بشئونه اشتغاله يرصفه ولم والنفوذ،
والحساب الحنفي الفقه يف تأليفها أراد التي الكتب بعض باستكمال االهتمام أو الحوادث
البكوات، من وغريه الكبري األلفي محمد عىل الرتدد عن هذا يرصفه لم ذلك، وغري والفلك
مكرم عمر وزيارة باشا، خورشيد أحمد مجالس وحضور البكري، الفقار ذي كاألمري

وقته. يف واألعيان املشايخ من املتصدرين من وغريهما املحروقي وأحمد
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ولم واإلتاوات، والسلف املظالم عهد يُنِه لم األمور لزمام عيل محمد تسلم ولكن
األشياخ من ومتزعموهم األهلون يلَق ولم العدل، ميزان — الشيخ نظر يف — به يتحقق
هذه عىل انقالب أيما الشيخ وانقلب الوالية، تقليده يف سعيهم عىل حسنًا جزاء واألعيان
كل املال إىل امللحة حاجتها لسد طرائق من اتبعته فيما خالفت والتي الظاملة، الحكومة
يحدث ما كل يف يَر فلم والدولة، الحكم سياسة عن مبادئ من الشيخ به يدين كان ما
ومثابرة أكابرهم، عىل االستعالء من القوم ألسافل وتمكينًا لها، وانتفاء للعدالة ضياًعا إال
واستهانة بالرأي واستبداًدا للفالحني، وترشيًدا لألهلني وتجويًعا األموال، استنضاح عىل
أساس عىل السلطة توطيد يف بالعصبية واعتداًدا الفضل، ذوي برأي واستخفاًفا بالعلماء
وما األرض من وتجريدهم وأرزاقهم، أقواتهم وسلب بهم، والعسف بالناس الجور
صار حتى أجناده، ورؤساء وصنائعه وعشريته أهله عىل وآالئه بنعمه لإلغداق يملكون
البالد. بأهل والجوع املرض يفتك بينا الطائل، والثراء والسيادة الشأن أصحاب هؤالء كل
من يكن فلم ملكه، زوال تمنى أنه لدرجة الباشا عىل الشيخ حفيظة عظمت ولقد
الباشوية يف عيل محمد ببقاء فيها طالبوا التي العرائض عىل عوا وقَّ الذين األشياخ بني
فوصف الرعية، وأسعد العدل، أجرى أنه بدعوى املعروفة، سالونيك إىل النقل أزمة أثناء
أنه به وختموا يفعل لم َمن خاتم روا زوَّ أو عليه، أختامهم ووضعوا قوه نمَّ ما الشيخ

فيعتذرون.» لهم يُؤذن وال «يُسئلون عنه كالم
عىل الشديدة حملته بواعث أحد هي عيل، محمد لحكم نفسها الكراهية وهذه
وانقساماتهم الدنيا، عىل بتكالبهم للباشا مكَّنوا الذين الوقت»، «مشايخ عرصه، أشياخ
من إسدائه عىل يجرءون قد وبما بهم واالزدراء أمرهم، إغفال ومنافستهم، وحزازتهم
املماليك، البكوات من وتكدره استيائه مبعث كانت كذلك الكراهية وهذه إليه، نصح
ومنافساتهم وتخاذلهم، كلمتهم اجتماع وعدم فرقتهم، بسبب كذلك هم عليهم والحملة
إىل النقل أزمة أثناء السانحة الفرصة اهتبال عن فعجزوا بعًضا، لبعضهم وكراهيتهم
وهم البالد، هذه من األرنئود جنده رأس عىل عيل محمد وطرد الحكم السرتداد سالونيك
الجربتي اعتربهم الذين البكوات خالف عىل بها، صلة تربطهم ال والذين عنها، الغرباء
أقوى خصوًصا، الربدييس عثمان عىل سخطه اشتد ولقد مرصيني، — أسلفنا كما —
املسرتشدين وإخوانه فعدَّه له، عداء وأكثرهم السلطة، عىل ومنافسيه األلفي خصوم

باشويته. يف عيل محمد واستمرار الفرصة، تفويت عن مسئولني الضعيف، برأيه
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باأللفي القضاء يحم أن الدنيوي باشا عيل محمد سعد تمام من الجربتي واعترب
تجري أن عىل مأخذ كل منه الحزن أخذ وقد ولكنه «فريزر»، حملة وصول قبيل
الباشا عىل حقده ملكنون تشفيًا يسعه لم الصورة، بهذه األزلية والحكمة القدر تصاريف

الشاعر: قول يسجل أن إال

ل��ق��ي��ن��ا ك��م��ا ال��ش��ام��ت��ون س��ي��ل��ق��ى أف��ي��ق��وا ب��ن��ا ل��ل��ش��ام��ت��ي��ن ف��ق��ل

قد وتخاذلهم تفرقهم باستمرار ألنهم شديدة؛ نقمة البكوات عىل الجربتي ونِقم
باشويته. من عيل محمد لطرد «فريزر» حملة أثناء كذلك الفرصة أضاعوا

حملة فشل عند حزن من أظهره ما عىل الشيخ مؤاخذة عىل الكتاب درج ولقد
ما غري األقدار فشاءت حكمه، وأنهوا الباشا عىل انترصوا اإلنجليز أن لو وتمنيه «فريزر»،
يف سالونيك إىل النقل أزمة أسفرت كما قياس، غري عىل الواقعة وحصلت الشيخ، تمنى
صادرة تكن لم عيل محمد لحكم الشيخ كراهية ولكن القضية، انعكاس عن السابق العام
الظلم الشيخ عىل وقع حقيقة نزوة، أو شهوة أو ذاتية مصالح أو شخصية اعتبارات عن
يف العيش له يكفل ما والثراء الواسعة األمالك من له كان ولكن غريه، عىل وقع كما
ولكنه نفسه، إىل اإلشارة من «تاريخه» وخال شيمته، من الطمع يكن ولم ويرس بحبوحة
من يالقونه صاروا وما والفالحني، الناس عامة بعيش املتصلة والوقائع باألمثلة ذخر
وكثريًا الظاملة، املالية الباشا ألساليب نتيجة ومعاشهم حياتهم يف بالغني وإرهاق عنت
إال نفسه الجربتي يكن ولم الفرنسيني، حكم لعودة الناس تمني يسجل الشيخ صار ما

األمنية. هذه وقتئٍذ الشعب سواد شاطروا الذين أولئك من واحًدا
كراهية من الرغم عىل — األجنبي الحكم عودة تمني بني تعارض هناك يكن ولم
وجوب يف تنحرص والتي الشيخ، بها دان التي املبادئ وبني — له الشيخ وكراهية الناس
أم املسلمني، من كان سواء به، الحاكم تعاىل هللا ألزم عيني كغرض العدالة ميزان إقامة
والظلم، الجور يستمر أن أما املسلمني. غري من يكون أن نفسها األزلية الحكمة شاءت
به، الرىض كان أيٍّا امرئ من يطلب وال قرص، أم به األجل امتد انتهائه من بد ال ما فذلك
أزلية، حكمة هذا مبعث أن بد فال الباشا، عىل اإلنجليز انترص فإذا لصاحبه، والطاعة
سوف سبحانه فإنه الفرنسيني، حكم إلنهاء الفاجر بالرجل الدين هذا هللا أيَّد وكما
أي الفاجرين؛ هؤالء حكم بإنهاء ذلك األزلية الحكمة اقتضاء عند أخرى، مرة يؤيده
والجور، الظلم زوال تمنيه إال هؤالء فشل عىل الشيخ حزن مبعث يكن فلم اإلنجليز،
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عىل حصلت الواقعة «وهذه اإلنجليز: هزيمة عىل تعليًقا قوله ذلك آية العدالة، وانتشار
النتصارهم اإلقليم أهايل رأي هللا أفسد وقد أساس، غري عىل بناؤها وصادف قياس، غري
وما الناس، أيدي كسبت فبما مصيبة من الناس أصاب وما نعمهم، ويسلب يرضهم ملن
وقدَّره كتبه ما لربوز فهو هؤالء، رأي هللا أفسد ملاذا وأما نفسك. فمن سيئة من أصابك
به، ستسمع كما بعد، سيكون وما الحاصل، الدمار من اإلقليم أهل عىل غيبه، مكنون يف
والقطر اإلنكليز تعسة من جالله جل املوىل أراده ما إال كان فما بعضه، عليك ويُتىل

هللا.» يشاء أن إال وأهله
بأيدي ما إىل متطلع والجور، الظلم عىل منطبع أنه عيل محمد يف الشيخ ورأى
وال مراد، كل يف أوامره ونفوذ الشوكة «يحب له، حبيب وال صديق ال مستبد، الغري،
ريح منه يهب بابًا له يفتح أو جزئية، يف ولو يعارضه، ال من إال ويحب يصطفي
ملة أي من سبب، أو طريق أي من ربح أو كسب فيه ما عىل يدله أو والدنانري، الدراهم
كبار من بمعاونيه غدر باإلسكندرية، اإلنجليز حصول بلغه عندما عزائمه انحلت كان»،
وبيَّت مكرم، عمر د ورشَّ ونفى وغريه، الروزنامجي أفندي بحسني البالء أنزل األرنئود،
عهده يف املظالم توايل هذا إىل أضف ،(١٨١١) القلعة مذبحة يف وقتلهم املرصية غدر

«تاريخه». يف الشيخ فصله ما كل من الناس مساتري وإفالس الغالء، واستمرار
يف عادًال يكون وأن عيل ملحمد كراهيته من يتحرز أن الشيخ حاول فقد ذلك ومع
من اعتربه وقد ،(١٨١٦) وإعادته اإلسكندرية سد إصالح بمناسبة فذكر عليه، حكمه
هللا وفقه فلو األزمان، هذه ملوك من لغريه تكن لم مندوحة له كان أنه األفعال محاسن
لكان واملطاولة، والتدبري والشهامة والرياسة العزم من فيه ما عىل العدالة، من ليشء

أوانه. وفريد زمانه أعجوبة
باستمرار مقرتنًا عيل، محمد ملك رسوخ ذكرناها التي الحوادث بعد الجربتي، وشهد
آثارها، ووصف «تاريخه» يف ذكرها عىل الشيخ حرص التي التعسفية الحكومية األساليب

التالية. السنوات يف وحكمه، الباشا يف نظره يتغري فلم
كانت ولقد عيل، محمد لحكومة الجربتي الرحمن عبد معارضة أسباب كانت إذًا تلك
حاول أنه الشيخ عن يُعرف فلم صامتة، معارضة — أسلفنا كما — املعارضة هذه
عبد فعل كما لتقويمه له النصح ه يوجِّ أن أو الباشا، أساليب علنية بصورة ينقد أن
املعارضة إىل االنضمام أو ،(١٨٠٨ (أغسطس االستسقاء حادث يف مثًال الرشقاوي هللا
الشيخ معارضة كانت فقد ذلك ومع ذكره، سيأتي كما بعد فيما ظهورها عند السافرة
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جوهرها يف تتصل معينة، مبادئ عىل قامت إنها حيث من خطرية، معارضة صمتها عىل
أغراًضا مبعثها يكن فلم للحكام، الطاعة لوجوب أساسيٍّا رشًطا العدل توفر برضورة
عن اإلفصاح من الشيخ يمتنع أن املنتظر من يكن ولم ذاتية، مصالح لرعاية شخصية
شتى يف معهم الرأي وتبادل بهم، اجتمع الذين لألشياخ أو ألصدقائه، الصحيحة آرائه
اإلتاوات استمرار أهمها ومن وقته، يف املتصدرين أو األشياخ أذهان شغلت التي األمور
من كثري من الباشا جرَّدهم وقد ذلك، يف األشياخ حديث عن نُدحة وال واملظالم، والسلف
إيرادات عىل استوىل أن يلبث ولم املشايخ، مسموح فأبطل السابقة، املادية امتيازاتهم
عالوة وهو التزامهم، فائض يف — املشايخ من وأكثريتهم — امللتزمني وشارك األوقاف،
سلطانه، من والحد نصحه عىل منهم واحد يجرؤ وال وحده، بالسلطة انفرد قد ذلك عىل
يف دونها التي املذكرات أو كتبه الذي «التاريخ» من أجزاء أن عىل يدل ما وهناك بل
من يكن فلم املشايخ، أوساط ويف أصدقائه بني — األقل عىل — أمره ذاع قد طيارته
األوساط، سائر بني صدى لها تجد وأن اآلراء هذه تذيع أن يشء يف القائم النظام صالح
أن وبعد تقريبًا، أعوام بعرشة بصددها نحن التي الحوادث هذه انقضاء بعد إنه حتى
يف الكامل بالسلطان واستبد واملقاومة، املعارضة عنارص كل عىل قىض قد الباشا كان
وإسكاته، الشيخ آراء عىل الَحْجر لحكمه األصلح من ورجاله هو وجد أن يلبث لم ملكه،
الدفرتدار بك محمد الباشا صهر أن عىل التواتر فأجمع هذه، الصامتة معارضته يف حتى
ظهره، البالء هذا فقصم ،١٨٢٢ يونيو يف الجربتي الرحمن عبد الشيخ بن بخليل فتك
القراءة يف اإلجهاد بجانب الحزن، ذهب أن يلبث لم ثم والكتابة، التسجيل عن وعزف
تُويف حتى داره يف معتكًفا ذلك بعد وعاش السبعني، عىل أرشف وقد ببرصه، والكتابة

.١٨٢٦ أو ١٨٢٥ عام يف قليل بعد

مكرم عمر السافرة: املعارضة (5)

املعارضة يف يسهم ولم للباشا، بمعارضته يجهر لم كان وإن الجربتي، الشيخ أن بيد
سجل فقد خصوًصا، ١٨٠٨ عام يف االستسقاء حادث بعد تتألف بدأت التي السافرة
مبعث كان سواء واملتصدرين األشياخ من متزعميها وأخبار املعارضة، هذه تفاصيل
الشخصيني بالخصوم لإليقاع املناورة مجرد أم والسلطان الجاه يف رغبة لها زعامتهم
ويحدو البصرية، وعمى الغرور املعارضة عىل األولني يدفع أحقادهم، غليل وإشفاء
املعارضة هذه جعل مما الدنيا، عىل والتكالب والنهم الطمع مناوراتهم يف األخريين

ونتائجها. ومالبساتها ظروفها يف تعسة تجربة — الشيخ نظر يف — السافرة
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الجربتي عن يختلف وهو مكرم، عمر فكان السافرة املعارضة لهذه املتزعم وأما
يف نشأ أن عنه يُعرف فلم الحياة، من وهدفه لألمور ونظرته وثقافته تنشئته حيث من
فلم كبرية، مكتبة واقتنى باألزهر، جاور أنه ومع الجربتي، فيها نشأ التي البيئة مثل
لالنشغال انرصف ما أكثر انرصف الجربتي، فعل ما خالف وعىل املشايخ، عداد يف يكن
شئون يف االنغماس طريق عن الصدارة أماكن لبلوغ واالجتهاد املال، وجمع بالدنيا،
يهيئه أن وسعيه بتدبريه هو استطاع والذي الظروف، له هيأته الذي بالقدر السياسة،
مسرتشًدا به مرَّت التي العهود من عهد كل من موقفه يحدد الجربتي كان وبينما لنفسه،
ما وربط جهة، من العدل ميزان إقامة رضورة حول دارت التي املعينة املبادئ بتلك
للفرص نهاًزا مكرم عمر كان أخرى، جهة من األزلية الحكمة بموجب أحداث من يجري
منه، يجنيه الذي النفع بمقدار به مرت التي العهود من عهد أي خدمة يف سعيه يقيس
عن يحجم ال وهو أيديهم، يف السلطة بقيت طاملا املماليك للبكوات حميم صديق فهو
الجدد، السلطان أصحاب من يفيد أن بوسعه أن له تراءى إذا حولهم، من االنفضاض
والصمود، الثبات عليه تحتم إذا إال والشدة، امللمات أوقات يف حال كل عىل يثبت ال وهو
أيامه، آخر حتى االتزان يفارقه ال مبدئه، عىل حفيًظا رأيه عىل أمينًا الجربتي يظل وبينا
الحكمة عىل الطغيان لدرجة بنفسه اعتداده ويزداد مكرم، عمر رأس الغرور يركب

الضياع. إىل نفوذ من به استمتع مما الباقية البقية وتعويض الحسن، والتدبري

ونشاطه نشأته (1-5)

الثامن القرن منتصف حدود يف يكون قد مجهول، تاريخ يف أسيوط، يف مكرم عمر ولِد
النبوي البيت إىل ينتسبون أنهم إال أجداده أو والده عن يشء يُعرف لم امليالدي، عرش
من الوفاء بني سبط أن املعروف فمن هذا، انتسابه يف عريًقا بيتهم يكن ولم الكريم،
البكرية السجادة مشيخة بعيدة أزمان من لهم كانت الذين هم والسادات البكري بيتي
بن هادي أبو محمد السيد جمع امليالدي عرش الثامن القرن أواسط ويف األرشاف. ونقابة
١٧٦٢ سبتمرب يف وفاته بعد وتوىلَّ األرشاف، ونقابة البكرية السجادة مشيخة بني وفا
األرشاف نقابة عن ونزل إسماعيل، بن أحمد السيد األمداد أبو ابنه الوفائية الخالفة
يف وطمع مًعا، املنصبني هذا توىلَّ وقد الكبري، الصديقي البكري أفندي محمد السيد إىل
محمد السيد بموت الظهور أوالد سلسلة انقراض بسبب السادات محمد السيد املشيخة
— شهدنا كما — يوفَّق لم ولكنه الوفاء، بني سبط من السادات والشيخ هادي، أبي
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انتسابه دعوى إال اللهم مكرم، عمر السيد — حق وجه دون — األرشاف نقابة يف وطمع
الكريم. النبوي للبيت البعيد

إىل وإبراهيم مراد البكوات فر عندما مأربه، لتحقيق مكرم عمر الفرصة وواتت
بأسيوط، مقامهما واتخذا ،(١٧٨٦) باشا حسن القبطان حملة مجيء وقت الصعيد
كتبهما حمل الذي هو مكرم عمر وكان به، فوثقا منهما، مقربًا صار حتى معهما فسعى
عىل — إليهما هؤالء بجواب ورجع ١٧٩١ عام منتصف يف القاهرة يف املسئولني إىل
عىل وعمل املهمة، يف نجاحه بسبب لديهما كبرية حظوة ونال — ذكره سبق ما نحو
بمرص، األرشاف ونقيب البكرية السادة سجادة شيخ تُويف إذا حتى بهما، صلته توثيق
فتقلد وإبراهيم، مراد تدخل ،١٧٩٣ نوفمرب يف الصغري الصديقي البكري أفندي محمد
الوفائية، أو البكرية الخالفة سجادة البكري خليل توىل بينما األرشاف، نقابة مكرم عمر
أوقاف إدارة عىل مكرم عمر وأرشف وغيظه، حنقه كتمان إىل السادات محمد واضطر
لهؤالء وأسدى للبكوات، املقربني أقرب من وظل إيراداتها، عىل وهيمن النقابة، وأمالك
واملشايخ البكوات بني حدثت التي األزمة إلنهاء جهده يسعى صار بأن جليلة خدمة
والتي ،١٧٩٥ يونيو يف بلبيس قرى إحدى عىل الكبري األلفي بك محمد اعتداء أثر عىل
فيها وأعلنوا العدل بالتزام البكوات فيها تعهد التي الحجة تلك كتابة عن حلها أسفر
وأن كاذبة، كانت وإبراهيم مراد وعود أن كيف تقدم ولقد السابقة، مظاملهم عن توبتهم
األشياخ نظر يف وكان السواء، عىل خصوًصا) (والفرنسيني واإلفرنج األهلني شمل ظلمهما
الشيخ إن حتى األجنبي، واالحتالل الفرنيس الغزو نكبة البالد عىل جرَّ الذي السبب
البكوات طلب عندما وذلك وأتباعهما، لتقريعهما سبيًال ذلك من وجد السادات محمد
اإلسكندرية، إىل الفرنسيني بطلوع القاهرة إىل الخرب وصول وقت معهم للتشاور املشايخ
ملَّكتمونا معكم، أمرنا وآخر وظلمكم، مقالكم سوء هذا كل وقال: بالتوبيخ الشيخ فتكلم
وأخذ متاجرهم عىل وأمرائك أنت وتعديك بأفعالك وخصوًصا بك: مراد وشافه لإلفرنج.

وإهانتهم. بضائعهم
وحيلة جهد من وسعه ما مكرم عمر بذل القاهرة، من الفرنسيني اقرتاب وعند
ما أفزعهم قد العامة وكان البكوات، ومؤازرة العدو قتال عىل ولحملهم العامة لتطمني
فداخلهم القاهرة، من لالرتحال التأهب يف واإلرساع البكوات عزائم انحالل من شهدوه
البكوات، هددهم أن لوال للهروب املقدرة وأولو األغنياء واستعد والفزع الكبري الخوف
ذلك، يف الساعني بني مكرم عمر وكان الجهاد، عىل الناس الستحثاث أنصارهم وسعى
النبوي، البريق العامة سمته كبريًا بريًقا منها فأنزل القلعة، إىل األرشاف نقيب فصعد
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والعيص بالنبابيت العامة من ألوف وحوله وأمامه بوالق، إىل القلعة من يديه بني فنرشه
فكانت ذلك، وغري والزمور الطبول ومعهم الصياح من ويكثرون ويكربون يهللون
إنبابة أو األهرام معركة يف البكوات وانهزم ا، رضٍّ تدفع ولم نفًعا تُجِد لم كبرية مظاهرة
متوجًها إبراهيم وفرَّ الصعيد، إىل طريقه يف مراد وفرَّ ،١٧٩٨ يوليو ٢١ يف املعروفة
املشايخ رأي وقر القاهرة، من االرتحال يريدون األهلني من كثريون وخرج الشام، إىل
واطمأن مقاصدهم، عن واالستفسار بالغزاة االتصال عىل يوليو) ٢٢) التايل اليوم يف
ومعهم الفارون فرجع وأرواحهم، أموالهم عىل الناس بتأمني الفرنسيني لوعود عديدون
محمد الشيخ ومنهم — املطرية حتى — فرارهم يف صحبوهم قد كانوا الذين األشياخ

يرجع. ولم يطمنئ لم فإنه مكرم عمر وأما الرشقاوي، هللا عبد والشيخ السادات
مع البالد هذه من االرتحال عىل عزمه صح قد كان النقيب السيد أن والواقع
املقام به واستقر الرشق، نحو الهاربة إبراهيم جماعة فاتبع عنها، ارتحلوا الذين البكوات
بل مرص، يف أقدامهم وطدوا وقد الفرنسيني يرى ألن كافية كانت الزمن، من فرتة يافا يف
لديه وليتأكد كذلك، وفتحها الشام لغزو جيًشا وا سريَّ إنهم حتى فيها، األمر لهم واستقام
الصعيد، يف الفرنسيون وطاردهم هؤالء، جموع تشتتت فقد زالت، قد البكوات دولة أن
إنهم ثم ويرس، سهولة يف ١٧٩٨ أكتوبر ٢١ يف (األوىل) القاهرة ثورة أخمدوا هم بينما
فاستولوا الشام، عىل زحفهم وقف عن عجزوا الذين والبكوات العثمانيني عىل انترصوا

عناء. دون وغزة العريش عىل
يستعيص سوف أنه — يافا يف العثمانيون تحصن وقد — مكرم عمر واعتقد
قتال بعد للغزاة هذه دانت ما رسعان ولكن فتُحها، بونابرت وقائدهم الفرنسيني عىل
أحد مكرم عمر وكان ،١٧٩٩ مارس ٧ يف أيديهم يف فسقطت فحسب، أيام ثالثة دام
مكرم عمر وكان مرص، إىل بونابرت فأعادهم بها، الالجئني املرصيني من تقريبًا أربعمائة
يف الجربتي الشيخ ذكرهم جماعة مع البحر، بطريق دمياط إىل وصل العائدين، مع
يف أخريًا بوالق إىل وصل ثم «الكرنتيلة»، بسبب الزمن من فرتة بدمياط وتعوق «تاريخه»
داره، إىل وصل حتى بوالق، بساحل التي بك عيل بزاوية هنيهة فمكث ،١٧٩٩ يوليو ٧
القاهرة ودخل الشام، يف الفاشلة حملته من نفسه بونابرت رجع قد ذلك أثناء يف وكان
بونابرت بمقابلة — يوليو ٨ يف أي — وصوله يوم ثاني مكرم عمر فبادر يونيو، ١٤ يف

عنه. الفرنسيني برضاء يفوز أن استطاع الذي املهدي محمد الشيخ بصحبة
أغسطس منذ وقلدوها مكرم، عمر من األرشاف نقابة نزعوا قد الفرنسيون وكان
لبيتهم كانت النقابة أن وعرفهم فيهم، تداخل قد هذا وكان البكري، خليًال الشيخ ١٧٩٨
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عن وفضًال وإيرادها، وقفها عىل واستوىل إياها، الفرنسيون فقلده منه، غصبوها وأنهم
وقد — به اهتم ما كل صار فقد ولذلك مكرم؛ عمر أمالك الفرنسيون صادر فقد ذلك
النقابة؛ يسرتد أن بوسعه يكن ولم املفقودة أمالكه يسرتجع أن — مرص إىل اآلن رجع
الفرنسيني. لدى كبرية حظوة نال قد كان — اإلشارة سبقت كما — البكري خليًال ألن
لدى كذلك حظوة صاحب وهذا — املهدي محمد وساطة يف مكرم عمر ووجد
لبونابرت، الشيخ بصحبة مقابلته فكانت مأربه، نيل عىل يعينه ما خري — الفرنسيني
لرضاء كسبًا القابلة؛ لهذه للتمهيد سعى قد املهدي محمد يكون أن املستبعد من وليس
واألعيان، والعلماء املشايخ استمالة عىل الوطنية اإلسالمية سياسته قامت الذي بونابرت
بعض إليه ورد بخري، ووعده له «بش فقد — الجربتي قول حد عىل — بونابرت وأما
تغدو الناس وصارت بداره، فاستقر مكرم، عمر به ظفر ما كل هذا وكان تعلقاته،

العادة.» عىل إليه وتروح
الفرنسيني عىل اإلغارة محاولتهم يف العثمانيون ففشل مرسعة، األحداث توالت ثم
وارتحل ،١٧٩٩ يوليو ٢٥ يف الربية قري أبي موقعة يف وانهزموا البالد من لطردهم
من هذا يكن ولم الحملة، قيادة كليرب الجنرال وتوىلَّ أغسطس، ٢٢ يف مرص عن بونابرت
فرنسا، إىل رسعة بكل الرشق جيش وعودة البالد إخالء يريد بل مرص، يف البقاء أنصار
أسفرت التي املفاوضة تلك واإلنجليز، العثمانيني مع الجالء رشوط يف يتفاوض ورشع
معركة يف العثمانيني وانهزام نقضه ثم ،١٨٠٠ يناير ٢٤ يف العريش اتفاق عقد عن

نفسه. العام من مارس ٢٠ يف هليوبوليس
إىل البالد هذه عودة يرتقب صار الذي مكرم، عمر السيد آمال املفاوضة وأنعشت
لسلطانهم البكوات واسرتداد السابقة، حالها إىل بها األوضاع ورجوع الدولة، حظرية
نقابة يسرتجع أن واستطاعته الدولة، أعداء مع باملتعاونني القصاص ونزول القديم،
الجديد، العهد ملقابلة يستعد فراح املصادرة، ممتلكاته عدا وريعها، وأوقافها األرشاف
بسبب األمل خاب ولكن العريش، اتفاق إبرام عقب القاهرة العثمانيني بعض دخل ثم
(وعىل والبكوات ضيا يوسف وجيش كليرب بني الحرب رحى ودارت االتفاق هذا نقض
هياجهم، اشتد حتى املدافع صوت القاهريون سمع إن فما بك)، إبراهيم هؤالء رأس

مارس). ٢٠) نفسه املعركة يوم بدأت التي الثانية القاهرة ثورة وقامت
مكرم عمر م تزعَّ — الجربتي الشيخ يفعل صار كما — العامة تهدئة من وبدًال
التلول إىل سارعوا الذين بني من املحروقي أحمد والسيد هو فكان الفاشلة، الثورة هذه
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… (القاهرة) بمرص الذين واملغاربة الخلييل خان أتراك إليهما وانضم النرص، باب خارج
وكذلك السالح، معه والقليل والعيص، النبابيت وبأيديهم البلد أهل عامة من كثري وتبعهم
وأطراف باألزقة يطوفون وجعلوا والحرشات، واألوباش العامة طوائف من كثري تحزَّب
وخرافاتهم، اخرتاعاتهم من يقضونها بكلمات وتجاوب وضجيج صياح ولهم البلد،
جمع عاد ثم الصورة، تلك عىل البلد، خارج إىل منهم الكثري وخرج ساق، عىل وقاموا
وخلفهم املتقدم، الرشح عىل وجلبة صياح ولهم البلدة خارج كان ممن العامة من عظيم
الدولة، كتخدا عثمان وخلفهم كذلك أخرى ثم آغا، سليم وخلفهم أخرى ثم بك، إبراهيم
النقيب مكرم عمر السيد وصحبتهم عساكرهم، من وافرة عدة ومعه باشا نصوح ثم
اقتلوا للعامة يقول باشا نصوح وراح البكوات، من وطائفة املحروقي، أحمد والسيد
إهانة ومنها حوادثها، من طرف بنا مرَّ عاتية، ثورة وكانت فيهم، وجاهدوا النصارى
حظوظ إليه دعتهم وما البعض بعضهم عورات الناس تتبع حيث البكري؛ خليل الشيخ
إليهم ويرسل الفرنسيس يوايل بأنه خليل الشيخ فاتهم وضغائنهم، وحقدهم أنفسهم
أحمد سيدي توسط سوى العامة أوباش وبعض العسكري أيدي من ينقذه ولم األطعمة،

إنقاذه. يف قطًعا مكرم عمر يتوسط ولم التاجر، محرم محمود بن
معه عقد قد كليرب وكان — واألشياخ الفرنسيني بني الصلح مساعي تُِفد ولم
والسيد مكرم عمر السيد وظل الجامحة، الثورة هذه إلنهاء — أبريل ٥ يف معاهدة
عىل ويحضونهم بالقتال، الناس ويأمرون وقت كل يف يمرون وأتباعهما املحروقي أحمد
لحظة كل الهالك توقع من الثورة عن تسبب وما جدواه، عدم اتضاح مع الجهاد،
الرؤساء، عىل السفهاء وتطاول العقالء، عىل الجهالء ومغالبة يُطاق، ال بما والتكليف

حرصه. يمكن ال مما ذلك وغري الحرافيش، ولغط العامة، وتهور
وخرَّبوه بوالق حي وأحرقوا الوطنية، األحياء يف الحرائق الفرنسيون أشعل ولقد
يخرج لم إذا بأرسها القاهرة بحرق يهددون وصاروا باألزبكية، املنازل أغلب وتهدمت
فتم باإلذعان، إال للخالص سبيل أال واضًحا وبات منها، ورؤساؤهم العثمانيون الجند
كليرب، الجنرال مع بك، وإبراهيم العثمانيون عه وقَّ اتفاق يف أبريل ٢١ يف نهائيٍّا الصلح
ذكره ما نحو عىل — غبارها انكشف التي الفتنة وخمدت القاهرة، األولون وغادر
واملتخلفني، الذاهبني أمل وخيبة املسلمني تعسة عن — ذلك قبل وأبنَّاه الجربتي الشيخ
العثمانية «خروج الجربتي: فقال القاهرة، من خرجوا الذين بني من مكرم عمر وكان
مكرم عمر السيد ومعهم وأجناده واأللفي ومماليكه وأمراؤه بك وإبراهيم وعساكرهم
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إىل ومشاة ركبانًا مرص أهل من وكثريون بندر، الشاه املحروقي أحمد والسيد النقيب
فرجعوا معه وَمن حسن بك عثمان وأما وأجناده، الجداوي بك حسن وكذلك الصالحية،
خلفهما، جماعتهما ترك بك وحسن بك إبراهيم يَسع فلم ضيا، يوسف الوزير صحبة

أمرهم.» وبال وذاقوا أثرهما، عىل بجماعتهما رجعا بل قبيل، إىل بأنفسهم وذهابهم
الفرنسيون انهزم إذا حتى املماليك، والبكوات األعظم الصدر عريض مكرم عمر ولزم
رجع البالد، عن والجالء واإلسكندرية القاهرة تسليم إىل واضطروا التايل، العام يف
أحمد السيد وصحبته ١٨٠١ يوليو ١٥ يف القاهرة فدخل رجعوا، من ضمن مكرم عمر
تكريم دليل السمور، من ِخلعة منهما كل ارتدى وقد بمرص، التجار بندر شاه املحروقي
ووالئهما. جهودهما عىل لهما ومكافأة عنهما، ورضائهم لهما، الجدد والحل العقد أهل
جردوا إنهم بل عليه، السمور الِخَلع بخلع مكرم عمر بمكافأة العثمانيون يكتِف ولم
حال الجربتي الشيخ فوصفه إياها، مكرم عمر وقلَّدوا األرشاف، نقابة من البكري خليًال
يكن لم النقابة من البكري خليل تجريد وكأنما األرشاف، نقيب بأنه القاهرة دخوله
متخذين حقه، يف باشا خرسو محمد لدى يسعون فراحوا أخصامه، غليل إلشفاء كافيًا
منها تربأ قد هذه وكانت منه، للنيل ذريعة الفرنسيني أيام طورها عن له ابنة خروج من
أغسطس ٤ يف ضيا يوسف األعظم الصدر من بأمر وُقتلت هؤالء، خروج بعد والدها
ويعاقر للموبقات، مرتكب بأنه خرسو محمد إىل ينهون البكري خليل أعداء فراح ،١٨٠١
وتربئة خوًفا قتلها وأنه بعلمه، الفرنسيس إىل تذهب كانت ابنته وأن ذلك، وغري الرشاب
وأنه منها، التنصل وال فيها، عذره يُقبل وال سرتها، يمكنه ال التي الشهرة من لنفسه
الشيخ أتباع أحد وقلَّدها منها الباشا فعزله الوفائية، السادة سجادة ملشيخة يصلح ال
من لتجريده مسعاهم أعداؤه د جدَّ ثم سعد، محمد الشيخ له يُقال سلسلتهم من شخًصا
عمر السيد مثل املتظاهرين من أنفار وأذيته ملفاقمته فتصدى كذلك، وأمواله ممتلكاته
دعوى أو َدين له من عليه وتسلط وخالفهما، السادات وفا محمد والشيخ النقيب، مكرم

حصصه. بيَّعوه حتى مطالبة أو

الفوىضالسياسية وعهد مكرم عمر (2-5)

كان هذا ولكن الجديد، العهد يف الصدارة مكان يحتلون ممن حينئٍذ مكرم عمر وصار
التي تلك عن األوضاع فيه اختلفت السياسية، الفوىض بطابع اتسم — عرفنا كما — عهًدا
يعمل العثماني فالباشا الفرنيس، االحتالل قبل املماليك، البكوات سطوة أيام عىل خربها
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سلطانهم يفقدون والبكوات العايل، الباب لسياسة تنفيذًا البكوات سلطان الجتثاث جاهًدا
ومطاردتهم لتعقبهم الحمالت الباشوات عليهم ويسريِّ القاهرة، من ويطردون رويًدا،
أحد بباشوية تطيح االنقالبات حوادث القاهرة يف وتكثر والصعيد، البحري الوجه يف
فينئ كله، ذلك وسط الشعب عىل املظالم وتتواىل أخرى، تارة اآلخر وبرأس تارة، الوالة
عليه الجند اعتداءات من ويشكو واملغارم، اإلجبارية والسلف والفرد اإلتاوات جور من
وسائر األزهر الجامع إىل تقصد مظاهرات يف صخبه ويعلو تذمره يشتد ثم له، وإيذائهم
الوساطة بدور يقوموا حتى املشايخ الغاضبون املتذمرون املتظاهرون ويطلب الجوامع،
يف الزمن من فرتة الحكم لهؤالء صار عندما — البكوات لدى أو العثماني الباشا لدى
طلبه يف الشعب يكن ولم املظالم، هذه لرفع — املتالطمة السياسية الفوىض هذه عهد
من السابقة، األزمان يف عليه درج ما مألوف عن خرج قد واملتصدرين املشايخ من هذا

الحاكمة. الهيئات وبني بينه واسطة واملشايخ العلماء اتخاذ حيث
الصدارة بمكان السياسية الفوىض هذه أثناء يف يحتفظ كيف عمر السيد عرف ولقد
التي الحدود يف ولكن الجديد، العهد رجال من وكرجل لألرشاف، كنقيب له، صار الذي
لدى رأي صاحب بحال يكون لن فهو ذاتها، السياسية الفوىض هذه أحداث له رسمتها
السلطة عىل جميًعا بينهم فيما املتنازعني وكبارهم األجناد رؤساء أو العثمانيني الباشوات
بها، للرعية دخل وال فحسب، وحدهم شأنهم من خالفاتهم اعتربوا هؤالء ألن والحكم؛
فيها أرادوا التي الحاالت يف طيعة كأدوات واألعيان األشياخ من املتصدرين واستخدموا
الدولة، أعني يف انقالباتهم بها يربرون رشعية كأسانيد واإلعالنات العرائض استكتابهم
البكوات لدى توسيطهم أو األهلني، من ذلك إىل وما والسلف اإلتاوات بجمع تكليفهم أو

املماليك.
القدامى، أصدقائه البكوات أعضاء من كذلك بحال يكون لن النقيب والسيد
إليهما؛ وصل اللتني والصدارة الوجاهة وأصل نعمته، ومصدر عليه، الفضل وأصحاب
هذه أكانت سواء عليها ثورة ويف الدولة مع دائم خصام يف صاروا أن لبثوا ما ألنهم
من وفائدة نفًعا يرى ال كذلك وهو أكثرها، يف سافرة أم األحايني بعض يف مسترتة
عاجزين يزالون ال وأجنادهم العثمانيون والباشوات كلية، لهم الوالء ونبذ عليهم االنقالب
منهم، موقفه يف الرتدد ظاهر نفسه العايل الباب يزال وال الساحقة، الهزيمة هزيمتهم عن
السلطة البكوات يفقد يكاد وتارة معهم، يصطلح وتارة ثائرين، عصاة يعلنهم فتارة

أيديهم. يف هذه تنحرص وتارة تماًما،
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لم ما — األقل عىل — برأي التظاهر عىل يجرؤ ال كله ذلك فوق النقيب والسيد
أصدقاء له كان وإن ألنه واملتصدرين؛ املشايخ سائر بني عليه اإلجماع انعقد قد يكن
ويسألوه شكواهم، يبثوا كي ويقصدونه األهلون عليه ويرتدد األشياخ، بني من كثريون
وأن زائفة، األشياخ زمالئه صداقة غالب أن ضمريه كامن يف يعلم فهو والنصيحة، الرأي
واستمتاع إثراء من حصولها يستتبع ملا والصدارة، والزعامة الرئاسة عىل القائم التنافس
عىل قدروا إذا إيذائه يف ويسعون بعًضا، بعضهم عىل يحقدون جعلهم قد الدنيا، بلذائذ
السافرين أعدائه من فهناك له، نفًعا هذا يف وجد إذا إيذائهم عن نفسه هو يحجم وال ذلك،
به، وأتباعه هو أوقع كما به لإليقاع املقادير تسعفه وقد — البكري خليل املسترتين، أو
ومحمد — وهدمه خليل السيد تدمري بإحكام التالية السنوات يف مكرم عمر ُشغل وقد
ومحمد — له صداقته يف اعتقد يبدو ما عىل مكرم عمر كان وإن — الوفا) (أبو السادات
الرشقاوي، هللا وعبد — عليه حقًدا املشايخ أكثر من وهذان — املهدي ومحمد الدواخيل،
رضاء أو غضب بمقياس ولغريه له صداقتهم قاسوا الذين املتعلمني من غريهم عدا وذلك
يف يعلم إنه ثم عنهم، إدبارها أو املتصدرين عىل الدنيا إقبال ومقدار الحاكمة الهيئات
زعامته نفوسهم، من احتلها التي واملكانة به، العامة تعلق مبعث أن كذلك ضمريه كامن
من مندوحة له تكن فلم ،(١٨٠٠ (مارس-أبريل الثانية القاهرة ثورة إبان لهم السابقة
يفعل أن الفرصة له أُتيحت كلما املسئولة السلطات إىل — األقل عىل — شكاواهم إبالغ
بها، االحتفاظ عن معَدى ال مكانة بدورها وتلك عندهم، بمكانته االحتفاظ شاء إذا ذلك،
عليه يبقى الذي بالقدر املسئولة، السلطات وبني بينه الصلة انقطاع وعدم صدارته لبقاء
— كذلك مندوحة له تكن لم إنه ثم وأمالكها، أوقافها ريع من يحرمه وال األرشاف نقابة
إذا الثائرين، أو املتظاهرين املتذمرين األهلني تزعم من — بمكانته االحتفاظ رغب إذا
املتصدرين وسائر باملشايخ يقذف الغضب بركان وانفجر البالء وتمكن الظلم استفحل
الجور لرفع الحاكمة الهيئات لدى التقليدي الوسيط بدور للقيام األمامية، الصفوف إىل

منه. الشعب يشكو الذي والظلم
طريق هذه السياسية الفوىض سنوات يف مكرم عمر السيد سلك فقد ذلك، وعىل
ُدبرت الذين البكوات بدماء حوادثها تخضبت التي الشدة أيام سكن والحذر، الحيطة
بهم االتصال فطنة عن بنفسه فنأى الجديد، العهد مطلع يف الغتيالهم املعروفة املكائد
الرضوخ يف واألعيان األشياخ من زمالئه سائر عن يشذ ولم وسيلة، بكل معهم والتعاون
صالح يف وتكلم الجند، رؤساء أم العثمانيني الباشوات من سواء السلطة أصحاب ملطالب
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حدود ويف عليه، املسئولني غضب يثري ال الذي بالقدر — القاهريني أو — الشعب
الحكومة أثناء الحكم إىل البكوات بعودة ب ورحَّ املالئمة، واملناسبات املواتية الظروف
بينما مكانته، وارتفعت عيل، ومحمد الربدييس وعثمان بك إبراهيم من املتألفة الثالثية
البكوات، هؤالء أيدي عىل السادات محمد الشيخ وغريمه بمنافسه والعسف الظلم نزل
تقويض يدبِّر عيل محمد وراح ضدهم، القاهريون ثار عندما املجن، ظهر لهم قلب ثم
محمد قدرة إىل الطمئنانه معه؛ مكرم عمر فتعاون القاهرة، من وطردهم حكومتهم
القائد آزر ثم القاهرة، يف عيش لهم يعد لم البكوات أن وتيقنه األرنئود، واألجناد عيل
الصدارة رضوب من به النفس يُمني ما أقىص بلغ ثم خورشيد، أحمد غريمه عىل املنترص
الفوىض وأنهى عيل، بمحمد املناداة إىل أفىض الذي االنقالب تأييد عىل إقباله يف والزعامة
شأنه تزايد وقد الفوىض، هذه فرتة ميَّزت التي املتالحقة األزمات من فخرج السياسية،
بدأ الذي العهد لحكومة الكبري العضد وصار والزعامة، الصدارة يف رسوًخا وقدمه رفعة

السابقة. الفوىض أشالء عىل مؤسًسا
ثمنًا دفع وإن — هذه غايته إىل الوصول له كفل الذي النقيب السيد مسلك يفرس
بل ينزِو، ولم يعتكف لم أنه منها حوادث، جملة — أدركه الذي لنجاحه ذلك بعد باهًظا
السلطات إىل التفاته يوزع الصدارة، بمظاهر التمسك عىل وثابر العامة، الحياة يف اشرتك
فيحرض صالحه، مع يتفق الذي وبالقدر والقسطاس، بالعدل املماليك والبكوات الحاكمة
من يُقام ما ويحرض عديلة)، (السيدة بك إبراهيم كريمة عقد احتفال ١٨٠١ أكتوبر يف
الرشيفة الكعبة كسوة لوصول أو العايل، الباب من الواردة الفرمانات لقراءة احتفاالت
نقابة عىل نازعه عندما األوىل األيام هذه يف أزمة صادفته وقد السلطان، حرضة من
قبل والسرية السمعة بسوء اشتُهر أفندي، يوسف يُدعى شخص منه وسلبها األرشاف،
صار ثم البالد، بهذه مكثهم وقت إسالمبول إىل البالد عن ارتحل الفرنسيني، مجيء
املدرسة ومشيخة األرشاف نقابة بتويل ظفر حتى الدولة حوايش بعض يف ويتدخل يتحيل
أوًال أمره وأُهمل الفرنسيني، جالء بعد ١٨٠١ ديسمرب يف مرص إىل فحرض الحبانية،
يف النقابة قلده أن يلبث لم باشا خرسو محمد أن غري له، األرشاف أعيان ملعارضة
يوسف مسعاه يف وآزره السرتجاعها، جهده قصارى مكرم عمر وبذل ،١٨٠٢ فرباير ٢
مغادرته عند لتوديعه املتعممني وبعض مكرم عمر هرع الذي األعظم، الصدر ضيا
يمِض فلم الفاتحة، له وقرءوا رصًرا فأعطاهم نفسه، العام من فرباير ١٣ يف القاهرة
نقابة وتقرير بمكاتبات الرومية الديار من قاصد ١٨٠٢ أبريل ١٨ يف وصل حتى شهران
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ه وتوجَّ املذكور عمر السيد ركب أبريل ١٩ ويف أفندي. يوسف وعزل عمر للسيد األرشاف
مدة فكانت أفندي، رشيف الدفرتدار عند حرض ثم سمور، ِخلعة فألبسه الباشا عند إىل

ونصًفا. شهرين النقابة من عزله
رجال ثقة وموضع باشا، خرسو من مقرَّبًا يظل أن عىل حرص مكرم عمر إن ثم
بني ١٨٠٢ أكتوبر شهر غضون يف مرياث عىل نزاع ثار أنه ذلك عىل األدلة من الدولة،
إحضار بوسعه أن منهما كل وادعى ونسيبه، البدوي أحمد سيدي مقام خدمة عىل القائم
وذهب مكرم، عمر السيد بيت يف املقام خادم فعوَّق للحكومة، اآلخر يكنزها التي األموال
مردومة برئ يف مخبوءة كانت كثرية بأموال وجاء طنطا إىل الجند من طائفة مع نسيبه

أخرى. مواضع ويف
أثناء «سباستياني» مقابلة عن امتنع عمر السيد أن هو األول، من أهم دليل وثمة
فقال الكتاب، هذا فصول أحد يف عنها الكالم سبق التي مهمته يف ملرص هذا زيارة
هذا ولكن ،١٨٠٢ أكتوبر ٢٨ يوم مكرم عمر لزيارة ه توجَّ إنه تقريره: يف «سباستياني»
النقيب مقابلة ذلك بعد له تسنى أنه «سباستياني» يذكر ولم ولده، فقابله مريًضا كان
من حزب للفرنسيني فيه كان وقت يف للفرنسيني، مقابلته عدم مبعث الحذر وكان بتاتًا،
هذا يف شاطر وقد والدولة، هؤالء بني متحرجة والعالقات املماليك، البكوات طوائف بني
وبعث األمري، ومحمد املهدي ومحمد العرييش أحمد كاملشايخ: املتصدرين، سائر الحذر
الحكومة وبني بينه العالقة لسوء نظًرا زيارته؛ عدم «سباستياني» يرجو البكري خليل
مع السادات محمد وبعث الفيومي، سليمان سوى الفرنيس بزيارة ب يرحِّ ولم القائمة،

للفرنسيني. والءه يؤكد (جوبري) رسوله
االنقالب يف صوت — واملتصدرين املشايخ لسائر أو — مكرم عمر للسيد يُسمع ولم
بالتدخل، ألحد االنقالب أصحاب ليسمح يكن ولم خرسو، محمد طرد إىل أفىض الذي
لكم عالقة فال رعية وأنتم بعضنا مع نحن يقولون — عرفنا كما — كانوا الذين وهم
واملشايخ القايض من عليه ع موقَّ رشعي سند إىل باشا طاهر احتاج عندما ولكن بنا،
— مكرم عمر ومنهم — هؤالء طلب لحركته، تفسريًا الدولة إىل به يبعث األرشاف، ونقيب
واملظالم الحوادث رفع عىل وكلَّموه الفرصة املشايخ فانتهز ،١٨٠٣ مايو ٦ يوم ملقابلته
ولكن ذكرنا، ما سوى الكالم هذا عن الجربتي الشيخ يسجل ولم الخريية، فيه وظنوا
عمر أن — القسطنطينية يف «شتورمر» إىل رسالته يف أضاف (روشتي) النمسا قنصل
باشا طاهر وأن الشعب، منها يشكو التي املظالم رفع يف املتكلمني بني من كان مكرم
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هذه أن كيف شهدنا ولقد خريًا، املشايخ وعدا قد الرسجاني أفندي خليل والدفرتدار
فيها تكاتف التي الوساطة لهذه يكن فلم الكاذبة، الوعود هذه برغم استمرت املظالم
بحيث الجدوى وعدم القيمة قلة من كانت بل أثر، أي مكرم عمر بها ينفرد ولم املشايخ

عنها. تفاصيل أية لذكر مسوًِّغا الجربتي الشيخ يَر لم
النقيب للسيد يُسمع فلم باشا، طاهر برأس أطاح انقالب ذلك تبع أن يلبث ولم
وايل باشا أحمد توسيط سوى الحادث، هذا يف تدخل عنهم يُعرف أو صوت واملشايخ
باشا أحمد طمع عندما الطاعة إىل باإلذعان إلقناعه عيل محمد لدى باألمر لهم املدينة
الحكومة بقيام كبريًا ترحيبًا ب رحَّ مكرم عمر ولكن الوالية، يف — جدوى دون —
الذين البكوات أرس يف بوالق إىل باشا خرسو محمد فيه وصل الذي اليوم ويف الثالثية.
يف (١٨٠٣ يوليو ١٩ (يف بك إبراهيم مكرم عمر دعا القاهرة، إىل دمياط من اقتادوه
وملا الجديد الحكم بأرباب صالته توثيق النقيب وغرض ساعة، عنده فجلس ببوالق بيته

القائممقامية. بك إبراهيم تويل عىل أسبوعان يمِض
البكوات لدى احتجاج أو إرشاد أو نصح يف توسط أنه مكرم عمر عن يُعرف ولم
اليشء سابًقا رسدنا والتي بالناس، أوقعوها التي املظالم من بالرغم حكومتهم إبان
املتصدرين املشايخ بعض معه وتساند توريًطا، العامة ورَّطه إذا إال اللهم منها، الكثري
الخواطر بتهدئة أنفسهم البكوات إىل تُسدى خدمة عىل التوسط وانطوى املسعى، هذا يف
هذا من والعرشين الخامس يف وقف حيث ١٨٠٣؛ نوفمرب يف حدث كما ناحيتهم، من
أناس عدة وشلَّحوا النهار، طلوع يف األزهر الجامع خط يف العسكر من جماعة الشهر
فوصلت أمرها استفحل كرشة فيه ووقعت الناس فانزعج وعمائمهم، ثيابهم وأخذوا
هللا عبد الشيخ إىل وذهبوا الناس واجتمع الحوانيت، وأُغلقت العتيقة ومرص بوالق إىل
إىل الركوب من ا بدٍّ هؤالء يَر فلم األمري، محمد والشيخ النقيب، عمر والسيد الرشقاوي

… معهم وتكلموا العساكر كبار وأحرضوا جمعية وعملوا البكوات
الحول أصحاب صاروا الذين البكوات، معارضة مكرم عمر صالح يف تكن ولم
ظلمهم شمل وقد له، صداقتهم استبقاء عن نُدحة له تكن ولم القاهرة، يف اآلن والطول
ولقي وساطته، يف واثًقا الشعب وظل لديهم، بمكانته محتفًظا فبقي والخاصة، العامة
فمن مكرًَّما، معزًزا هو استمر بينما وإرهاق، عنت كل البكوات أيدي عىل منافسوه
منافس السادات محمد الشيخ من عنوة ينتزع أن حاول الربدييس عثمان أن املعروف
الشيخ ينقذ فلم ،١٨٠٤ يناير أواخر يف إجبارية سلفة البطن يف وعدوه النقيب السيد

بك. إبراهيم ابنة هانم عديلة تدخل سوى
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األهلني عىل اعتداءاتهم وتتواىل غوايتهم، يف البكوات يسدر أن املحال من كان ولكن
وكان انفجارها، بقرب السحب تلبد وأنذر النهاية، يف للثورة الشعب يتحرك أن دون
الشيخ فيذكر البكوات، نظر لفت عىل حمله ما والشجاعة الجرأة من األمري محمد للشيخ
العايل الباب من ورد فرمان لقراءة البكوات لدى ُعقد اجتماع فرصة انتهز أنه الجربتي
يرتتب وما الظلم وترك العدل اتباع يف ونصائح كلمات بعض فذكر ،١٨٠٤ فرباير ٢ يف

والخراب. الدمار من عليه
البكوات مصافاة عىل االستمرار إما ثالثة: أمور أحد يختار أن مكرم عمر أمام وكان
الشعب طلب الذين واملتصدرين املشايخ إجماع مع هذا يف يصطدم وسوف ومؤازرتهم
حكومة عىل ناقمني املشايخ وكان لنداءاته، االستجابة يف تردًدا هؤالء يُبِد ولم وساطتهم،
االلتزام حصة من املشايخ أخذه ما عىل عنوة وجماعاتهم استيالئهم بسبب البكوات
إلبراهيم عرًضا هذا يف وكتبوا ذلك من شكوا أن لهم سبق وقد العثمانيني، أيام بالحلوان
تلك عن األزمة هذه يف تخليه ذلك ومعنى الحيدة، التزام وإما ،١٨٠٣ أكتوبر ٢٠ منذ بك
وإما بحال، يرضاه ال ما وهذا فيها، التفريط عدم عىل الحرص كل حرص التي الصدارة
ال ألنه فعل؛ إن عليه خوف وال الشعب، ملطلب االستجابة يف واملتصدرين املشايخ مجاراة
خصومه أحد يسعى أن إىل سبيل فال معهم، ومتآزًرا املتصدرين، من واحًدا كونه يعدو

ضده. البكوات لدى
الصاخبة املظاهرة تلك يف يد له كانت أنه عنه يُعرف فلم مرتدًدا، مكرم عمر وبقي
بردييس»، يا تفلييس من تاخد «إيش نداؤها: وصار ،١٨٠٤ مارس ٨ يوم انفجرت التي
ملقابلة وذهبوا ركبوا إنهم الجربتي قال الذين املشايخ بني كان أنه عنه يُعرف ولم
لدى التوسط عىل يستحثهم األزهر، إىل حرض الذي الصاخب الجمهور مع البكوات
السيد يد عىل تنفيذها يف ورشعوا واألمالك، العقار عىل قرروها التي الفردة لرفع البكوات
التوِّ يف إبطالها يف املشايخ وساطة ونجحت فحسب، واحد بيوم ذلك قبل املحروقي أحمد

والساعة.
البكوات خنوع دل كما الغاضبة، باملظاهرة القيام لحد األهلني جرأة دلت ولقد
ال وصار حكومتهم، جثمان يف يدب بدأ قد الضعف أن عىل ملطالبه، واستسالمهم
يتفق الذي بالشكل برسعة، الحكومة هذه من موقفه تحديد عن النقيب للسيد معَدى

وصالحه.
املشايخ، إىل يتودد عيل محمد رشع عندما نهائيٍّا، موقفه لتحديد الفرصة وواتت
البكوات، حكومة عرش قوَّض الذي انقالبه إلحداثه توطئة إليه؛ املتصدرين ويستميل
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«روشتي» بشهادة — استطاع قد عيل محمد أن كيف تقدم ولقد منهم، القاهرة وأخىل
عمر فكان العلماء، وسائر األرشاف نقيب عمر السيد وبني بينه االتحاد عرى توثيق —
ُقرئ الذين بني من وكان البكوات، سلطان إنهاء وجوب عىل وافقوا الذين بني من مكرم
العايل، الباب لدن من الباشوية عىل بتوليته خورشيد أحمد من الواصل الفرمان عليهم
القاهرة. من البكوات بطرد انتهت التي املؤامرة فكانت وتنفيذه، اعتماده عىل رأيهم فقرَّ
الحني ذلك من وبدأت الجديد، الحكم يف املتصدرين كبار عداد يف مكرم عمر وظل

عيل. بمحمد الوثيقة صالته
يف بك مراد أرملة نفيسة الست حادث يف املتوسطني بني من النقيب السيد فكان
وجوب يف تشدد الذي أن ولو — الحادث هذا تفاصيل بنا مرت وقد — ١٨٠٤ مايو
األمري، محمد الشيخ كان إهانتها ألحد يغفر لن الشعب بأن وهدَّد عنها الظلم رفع
يف قامت التي واملظاهرات الهياج لتهدئة خورشيد طه وسَّ الذي هو عمر السيد وكان
والصنائع الحرف أرباب كل بأن النقيب السيد واحتج مظامله، عىل احتجاًجا نفسه الشهر
من مكرم عمر وكان عليهم، فرضها كان التي الجديدة املغارم خورشيد فرفع فقراء،
هذا أخفق وإن الرجلني، لتعاون توطئة األلفي؛ بك ومحمد خورشيد بني الوسطاء كبار

عرفناها. التي الظروف يف املسعى
الذين خورشيد جند وهم األهلني، عىل الدالة واعتداء واملظالم، الغرامات توايل ولكن
أن يلبث لم أخصامه، وسائر خصوًصا، عيل محمد ضد منارصته يف عليهم االعتماد أراد
السحب تجمعت إن وما حكومته، مع مكرم عمر جانب من تعاون أي املتعذر من جعل
ملحمد املنارصين مقدمة يف النقيب السيد كان حتى الحكومة، هذه بهدم أنذرت التي

.١٨٠٥ مايو يف عيل بمحمد باملناداة انتهى الذي االنقالب أقطاب ومن عيل،
الذي الدور مدى عن يكشف املناسبة هذه يف بالتسجيل جديًرا حادثًا هناك أن عىل
واملخاتلة، الخداع عىل ينطوي دور وهو الوالية، من عيل محمد لتمكني مكرم عمر به قام
محمد عىل الفرصة وفوَّت املماليك، البكوات القدامى ألصدقائه النقيب السيد فيه تنكَّر
واضطراب خورشيد، عىل الثورة أزمة أثناء الحكم، اسرتجاع يف وأكفئهم، أقدرهم األلفي
ومراوغته مكرم عمر مخاتلة لوال — يومئٍذ األلفي وسع يف كان ولقد القاهرة، يف األحوال
يف لديه رغبة عىل مبنيٍّا كان مكرم عمر مسلك أن املرء يتخيل وقد القاهرة، يحتل أن —
بوعود وثق وأنه املماليك، البكوات أيدي عىل كثريًا األهلون منها عانى التي املظالم إنهاء
ولكن صحيًحا، هذا يكون وقد حسنًا، سريًا األمر ويلِّ إذا الرعية يف بالسري له عيل محمد
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انتهاز يف الرغبة تمليه بما متشكًال كان السابقة الحوادث جميع يف مكرم عمر مسلك
استبقاء دائًما؛ الرابح الحصان عىل واملقامرة دارت، أينما الريح مع والدوران الفرص،
م توهَّ قد وألنه له؛ كانا اللذين والثراء الجاه من واستزادة يشغله، الذي الصدارة ملكان

الجديد. العهد يف األول الرأي صاحب هو يغدو أن
عيل محمد بني املفاقمة حصلت ملا «ثم فقال: الدور، هذا الجربتي الشيخ وصف
النقيب مكرم عمر بالسيد عيل محمد وانترص باشا، أحمد خورشيد وبني وجماعته
البلدة وأهل باشا خورشيد بني الحروب وهاجت والرعايا، البلدة وأهل والقايض واملشايخ
عمر والسيد الطرانة، بناحية عنهم منعزل واأللفي التبني بناحية املرصيون األمراء كان
األمر ويعود األوباش، هذه وإخراج أجلك من القيام هذا بأن له: ويذكر ويعده يراسله
القول، فيصدق والعدل، والصالح الخري فيك لظننا بذلك املعني وأنت كان، كما إليكم
ومحمد خورشيد)، (ضد واملحاربني املقاتلني صالح يف ليرصفه املال بإرسال ويساعده
مرتدًدا أوساطه، ويف الليل أواخر يف ويأتيه إليه ويتملق ا رسٍّ عمر السيد يداهن عيل
عىل الكاذبة واأليمان واملعاقدة املعاهدة بعد األمر له تمَّ حتى أوقاته، غالب يف عليه
بمشورته إال أمًرا يفعل وال املظالم، عن واإلقالع والرشائع األحكام وإقامة بالعدل سريه
كما ذلك عىل قادرون وهم وأخرجوه، عزلوه الرشوط خالف متى وأنه العلماء، ومشورة
وكل زالبية، الوقائع كل وأن صحته، ويظن القول بذلك املخاطب فيتورط اآلن، يفعلون

خالفهم. به يشعر لم ا رسٍّ ذلك
لهم وذكر واألعيان املشايخ وأحرض عيل محمد عند مجلًسا عمر السيد عقد أن إىل
تعيني من بد وال فشًال، إال تزداد ال الحالة هذه عىل دامت ما الحروب وهذه األمر هذا أن
قائم ليكون األمر؛ لهذا وتختاروه تجدوه َمن فانظروا للوالية، القوم جنس من شخص
إىل فأشار تراه. ما الرأي الجميع: فقال يتعني. َمن الدولة طرف من يتعني حتى مقام
األمراء من وال الوزراء من ولست لذلك، أصلح ال أنا وقال: التمنع هذا فأظهر عيل، محمد
رضا والعربة والكافة، الجمع برأي لذلك اخرتناك قد جميًعا: فقالوا الدولة، أكابر من وال
بخلع وجهروا وهنأوه، له وباركوا له وألبسوها فروة أحرضوا الحال ويف البالد، أهل
يأتي أو املتويل يأتي حتى النيابة يف املذكور وإقامة الوالية، من باشا أحمد خورشيد
النيابة يف عيل محمد وإقامة باشا خورشيد بعزل املدينة يف ونُودي بالوالية، تقرير له
فانقبض واملشايخ، مكرم عمر السيد ويراسل الجيزة برب وكان ذلك األلفي بلغ فلما …

دمنهور.» وأراد البحرية، إىل ورجع خاطره

283



الثالث) (الجزء ١٨٠١–١٨١١م عرش التاسع القرن مطلع يف مرص

نجمه أفول (3-5)

— الوالية أريكة عىل عيل محمد وتربع االنقالب، نجح وقد — النقيب السيد م وتوهَّ
عيل محمد ومدَّ بحذافريها، له دانت قد السلطة وأن بتمامها عليه أقبلت قد الدنيا أن
تنميق طريق عن األول، عهدها يف باشويته تمكني يف به فاستعان الوهم، هذا يف له
يف وتوسيطه باشويته، يف تثبيته اعرتضت التي الصعوبات لتذليل للدولة العرضحاالت
سيما ال املماليك، البكوات أعدائه عىل به واالنتصار الرعية، من واإلتاوات الفرض جمع
ذلك يف باشا عيل ملحمد مكرم عمر أسداها التي الخدمات ذكر سبق وقد األلفي، محمد
كانت وقد سالونيك، إىل النقل أزمة أثناء معه الصادق مكرم عمر تعاون وظهر كله،
تنميق يف االشرتاك جانب فإىل عيل، محمد بباشوية تطوح كادت عصيبة أزمة هذه
من غريه مع — ويوسطونه فيه يثقون ظلوا الذين بالبكوات والتغرير العرضحاالت،
دمنهور أهل همة استحثاث عىل مكرم عمر دأب الباشا، مع االتفاق أجل من — األشياخ
إىل «منضافة — الجربتي الشيخ يقول كما — البلدة هذه وكانت األلفي، مقاومة عىل
ويمدهم إليهم ويرسل األلفي من ويحذرهم إليهم يرسل فكان النقيب، عمر السيد
سورها وبنوا البلدة فحصنوا للحرب، االستعداد عىل ويحضهم والبارود، الحرب بآالت
يحتاجون ما لهم وأحرضوا الكثرية، املدافع عليها وركَّبوا وبدنات، أبراًجا فيها وجعلوا
دمنهور وامتنعت خنادق، حولها وحفروا سنة، يكفيهم وما والجبخانة الذخرية من إليه
ويمدهم يقويهم عمر والسيد غرًضا، منهم ينل ولم وحاربهم أهلها فحاربه األلفي، عىل
معه، مكرم عمر السيد تالعب لأللفي وظهر االحتياجات، من وغريه البارود إليهم ويرسل
وأراد ورضبه، وحبسه بينهما، كان الذي السفري عىل فقبض نفسه، عىل يقويه كان وكأنه
يناير ويف سالونيك. إىل النقل أزمة انتهت قد كانت ١٨٠٦ أكتوبر ويف أطلقه.» ثم قتله،
عيل. محمد باشوية املتقدم العهد هذا يف تهددا خطرين أكرب فزال األلفي، تُويف ١٨٠٧

الباشا، حكومة يف والطول الحول صاحب مكرم عمر يصبح أن من بدًال ولكن
تكشفت وقد مكرم، عمر وجد — له به تعهد ما نحو عىل — هذا يستشريه أن من وبدًال
تنفيذ يف هذا يستخدمه عيل، محمد يد يف طيعة أداة كونه يعدو ال أنه الحقيقة، له
استمرار من تذمروا الذين األهلني من والسلف اإلتاوات جمع يف وبخاصة فحسب، مآربه
املناداة وقت وأعيانهم وزعماؤهم هم يتوقعونه كانوا ما خالف عىل عليهم، املظالم وقوع
عىل مكرم عمر السيد ويف زعمائهم، يف تتزعزع األهلني ثقة وبدأت عيل، محمد بوالية
عاتقهم عىل يأخذون عادوا ما املتصدرين األشياخ ألن الحني؛ ذلك من الخصوص وجه
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الدنيا عىل وتكالبهم وحزازاتهم بمنافساتهم وانشغلوا عنهم، املظالم هذه لرفع التوسط
وجاهة املتصدرين أكثر وهو — مكرم عمر وألن وااللتزام؛ الحصص من واالستكثار
يف ولكن عنهم، املظالم رفع يف ال الواسطة، كان — شأنًا وأرفعهم الجديدة الدولة يف

الحكومة. مطالب وتلبية لها، الرضوخ عىل ترويضهم
والذي عيل، محمد مع تعاونه عليه فرضه الذي الدور هذا من مكرم عمر وضجر
يف التورط هذا كل تورط وقد — وسعه يف يكن ولم حوله، من بسببه الناس ينفضُّ بدأ
من فكان اليوم، وأخصام األمس أصدقاء للبكوات، امِلَجن ظهر وقلب الباشا، مع تعاونه
التي الوهدة من نفسه ينتشل أن — عليهم الحكم اسرتجاع فرصة تفويت يف املشرتكني
وكأنما والرياسة، الحكم يف املشاركة إىل وتطلعه والصدارة بالوجاهة تشبثه فيها رماه
تظاهر وقد — مرة ذات عليه فاقرتح مكرم، عمر خاطر يف يجول ملا عيل محمد فطن
مقامه قائًما يكون وأن عنه، ينوب أن — ١٨٠٦ أبريل يف األلفي لقتال الخروج يريد بأنه
ونفعه وامتنع ذلك يقبل فلم حذًرا فطنًا كان النقيب السيد ولكن غيابه، مدة األحكام يف
إيهامات أنها وتبني األلفي، ملحاربة الخروج عن وقتئٍذ همته فرتت الباشا ألن حذره؛
يف عجزه ثم به، يقوم صار الذي الدور من النقيب السيد ضجر وأما لها، أصل ال
يوم حوادث تسجيله عند الجربتي الشيخ أوضحهما فقد عنه، التخيل عن نفسه الوقت
برأيه كيس أربعمائة توزيع عمر السيد من «التمس الباشا إن فقال: ،١٨٠٦ ديسمرب ٢١
لم حيث الناس؛ ومساتري التجار عىل توزيعها يف رشع ولكنه صدره، فضاق ومعرفته،

ذلك.» عن التباعد وال التخلف يمكنه
مطالب تلبية يف االستمرار أحدهما مبعث عامالن: مكرم عمر يتنازع صار ولقد
النقيب بالسيد الحفاوة عىل جانبه من يحرص كان الذي عيل، محمد صديقه وأوامر
عىل اشرتطها التي الرشوط تلك التنفيذ موضع يضع لم كان وإن واحرتامه، وتبجيله
النقيب السيد بنصح يعمل بأن ،١٨٠٥ مايو انقالب وقت معه تعاهده يف نفسه
األخري الشطر هذا كان وما والعلماء، األشياخ وإرشادات نصح جانب إىل — وإرشاداته
ينفذ أن املحتمل من أن السيد إىل وُخيل — له يأبه أو بتنفيذه مكرم عمر يهتم مما
الباشا يطلبه الذي املال تدبري تفويض املشورة، تعدو فال به، تعهد ما عيل محمد
منه الناس نفور وتحصيله، توزيعه مسئولية تحميله عىل فيرتتب ومعرفته، برأيه إليه
الظاهر يف املتسببة اليد بنفس صدارته عروش وتقويض حوله، من األهلني وانفضاض
شدته التي السالسل تحطيم يف الرغبة فهو اآلخر، العامل مبعث وأما قواعدها، بإرساء
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الرأي له يكون أن أساس عىل إنشائه، عىل العاملني من نفسه هو كان حكومي نظام إىل
إىل النقل أزمة إبان فرصة أعظم فاتته وقد ولكنه أحكام، من يجري فيما واملشورة
الحكومة هذه استقرت قد كأنما وظهر الباشا، حكومة من الخالص ملحاولة سالونيك
لنفسه رضيه الذي الدور يف االستمرار من مناص هناك يعد فلم ثابتة، دعائم عىل نهائيٍّا

وعده. تنفيذ عىل الباشا يحمل قد ما يطرأ أن اآلن يرجو صار والذي األمر، مبدأ يف
يف أفضت بصورة التالية، الحوادث يف مكرم عمر مسلك االعتبارات هذه هت ووجَّ
الجاه مظاهر من الباقية البقية تلك وزوال نفيه، إىل ثم الباشا مع اصطدامه إىل النهاية

نهائيٍّا. يده من اآلن وضاعت بها، الظفر عىل حياته طوال دأب التي والصدارة
خطر ألعظم عيل محمد باشوية وتعرض مرص، إىل «فريزر» حملة مجيء أذن فقد
مكرم عمر يتوهم بأن بواليته، املناداة تلت التي واالختبار التجربة سنوات خالل صادفته
وأن الباشا، مع تعاونه عليه فرضها التي املذلة الطاعة قيود من التحرر وسعه يف أن
الرعية عىل االعتماد من مناًصا يجد ال سوف — اآلن به املحنة اشتدت وقد — هذا
للجهاد العامة استنفار حادثة أن مكرم عمر وتخيَّل باشويته، عن للذود الشعب وزعماء
عىل اآلن، يتكرر سوف الغزاة األجانب لدفع وهراواتهم وفئوسهم ونبابيتهم بعصيهم
أنه الثابت ومن بل القاهرة، أبواب هؤالء طرق عندما الفرنسيني غزو أيام حدث ما غرار
جيوش يجتاحون سوف اإلسكندرية، عىل استولوا وقد اإلنجليز أن ذهنه، يف ومض قد
الحكم يف الباشا أيام وأن املماليك، جيوش قبلهم من الفرنسيون اجتاح كما عيل، محمد
اجتياز عىل ملعاونته جهًدا يبذل أن النقيب بالسيد يجدر ال وأنه معدودة، صارت قد
ولم شكوًرا، وال جزاء يلقى أن دون السابقة األزمات يف فعل ما كفاه إذ األزمة؛ هذه
الرأي إبداء طريق عن الحكم يف املشاركة سوى الشكور وهذا الجزاء هذا اعتباره يف يكن

واملشورة.
عند القاهرة إىل اإلسكندرية من هرب الذي الفرنيس القنصل «دروفتي» أن ذلك آية
ضد املعروفة تجريدته يف بالصعيد وقتئٍذ عيل محمد وكان — اإلنجليزية الحملة مجيء
بعد إال ونشاًطا همة يبِد فلم متقاعًسا، الهمة فاتر النقيب السيد وجد — املماليك البكوات
ولم القاهرة، لتحصني حوله واألهلني األشياخ والتفاف الفرنيس، القنصل نشاط شاهد أن
متحرك الباشا بأن الصعيد من األنباء ورود سوى نهائيٍّا وإحجامه تردده عن يخرجه
جيشه وإنفاذه إليها، فعًال عيل محمد عودة ثم القاهرة، إىل الرسعة جناح عىل للعودة

اإلنجليز. ملالقاة
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يخرجوا أن (١٨٠٧ أبريل ١٢) للباشا لهم مقابلة يف واألشياخ مكرم عمر وعرض
وإنما خروج، البلد رعية عىل «ليس أن جوابه فكان والعسكر، الرعية مع للجهاد جميًعا
من وغريه الحادث هذا تفصيل سبق ولقد العسكر»، لعالئف باملال املساعدة عليهم
سبق كما اإلسكندرية، عن الجالء إىل واضطرارهم اإلنجليز، بانهزام املتصلة الحوادث
إليه امللحة حاجته ظلت الذي املال لجمع عيل محمد إليها لجأ التي األساليب تفصيل

قائمة.
صار قد اإلنجليزية الحملة واقعة بعد دوره أن النقيب للسيد تبني ما ورسعان
من مكاتبة تصله تارة فهو له، كان الذي الصدارة مكان تدريجيٍّا يفقد وأنه ثانويٍّا،
املظالم إيقاع من جنده يمنع حتى الباشا لدى وساطته يطلب برشيد كريت حسن السيد
قطاع أحد مع باملضالعة املتهم القليوبية كبري فودة أيوب إليه يلجأ وتارة رشيد، بأهل
العقاب، من ينجو حتى املال من بمبلغ نفسه عىل للمصالحة زغلول ويُسمى الطرق،
لحق ما القرافة وأهل األرضحة خدام إليه يشكو وتارة ،(١٨٠٧ (مايو سريته ويستعيد
يحتاجونه ما وإرسال الصعيد ببكوات باالتصال التهامهم الجند أيدي عىل إيذاء من بهم
واملتصدرين األشياخ من غريه مع وساطته البكوات يطلب وتارة وسالح، بضائع من
جماعة إليه يلجأ وتارة ،(١٨٠٧ ويوليو (يونيو عيل محمد وبني بينهم الصلح إلجراء
لهم ليتوسط بالفسيخ املعروف القديد السمك وباعة والحطابة القبانية طوائف من
املرة هذه يف عمر السيد شفاعة وتنجح عليهم، فرضها التي اإلتاوة رفع يف الباشا لدى
واستيالئهم بيوتهم من لهم الجند إخراج األهلون إليه يشكو وتارة ،(١٨٠٧ أغسطس ٨)
دون بك كتخدا إىل ذلك يف عرًضا واملشايخ مكرم عمر فيكتب واقتداًرا، عنوة عليها
االحتفاء لتكليفهم القلعة إىل املشايخ مع الباشا يستدعيه وتارة ،(١٨٠٧ (أكتوبر نتيجة
(ديسمرب القاهرة إىل به دخل الذي موكبه يف النقيب السيد فيسري األلفي، بك بشاهني
الوهابيني لحرب للتهيؤ الدولة إرادة فيه عرض الذي الباشا ديوان يحرض وتارة ،(١٨٠٧
من مع يخرج وتارة ،(١٨٠٨ (فرباير الالزمة االستعدادات إلنجاز املال جمع ورضورة

.(١٨٠٨ (أغسطس عمرو جامع يف االستسقاء لصالة خرجوا
لألرشاف) (نقيبًا منصبه بحكم عليه كان كله، ذلك جانب إىل النقيب السيد إن ثم
وفاء واحتفاالت الدولة، من الواردة الفرمانات لقراءة الرسمية االجتماعات يحرض أن

ذلك. إىل وما النيل،
غري يف به اجتماعه أو الباشا اتصال فقلَّ رويًدا، رويًدا مكرم عمر شأن وانخفض
واملتصدرين، املشايخ من غريه مع الباشا فيها يستدعيه التي أو الرسمية، املناسبات

287



الثالث) (الجزء ١٨٠١–١٨١١م عرش التاسع القرن مطلع يف مرص

لم التي واملغارم اإلتاوات بدفع األهلني إقناع يف عليه يعتمد أو يوسطه صار ما إنه حتى
املتعذر من وكان ذلك، تحصيل يف جنده عىل اآلن اعتمد الباشا ألن عليهم؛ فرضها ينقطع
اتحادهم من مكرم عمر فيجد ومشاريعه، الباشا إجراءات ملقاومة املشايخ يتحد أن
وبلغ تفرقهم، تزال ال واألحقاد واملنافسات فالخالفات لها، معارضته يف له سنًدا وتكتلهم
هذا ألحقه ما مع املشايخ، مسموح إلغاء عىل االعرتاض عىل يجرءوا لم أنهم تخاذلهم من
املسموح بهذا املتمتعني من املتصدرين أكثر وكان مصالحهم، لصميم إيذاء من اإلجراء

الحصص. رشاء من — عرفنا كما — واستكثروا قديم، زمن من
العامة، السياسة مرسح عن التواري إىل اآلن اضطر وإن النقيب السيد ولكن
وسؤال أخرى، مرة بالظهور النفس يُمني يزال ال كان تامة، تكون تكاد عزلة يف واالنزواء
وإلزامه واألشياخ، السيد مشورة طلب وعدم عهَده، نْكِثه عن الحساب عندئٍذ الباشا
بواليته. املناداة حادث يف معه مكرم عمر تعاون أساس عىل قام الذي االتفاق بتنفيذ

بل فحسب، وأحالمه وأمانيه لخياله العنان بإطالق يقنع لم مكرم عمر إن ثم
إشاعة عىل ويشجع ذلك، إىل سبيًال وجد إذا الباشا حكومة ملناوأة الفرص يتحني راح
معني حادث يف مسلكه ودلَّ مجالسه، يف الباشا ترصفات انتقاد من يتحرج وال الفوىض،
صدره. مكنون يف عليه ويحقد منه ينقم وأنه عيل، محمد لحكومة خريًا ينوي ال أنه عىل

العسل) بنها (شيخ سليمان حادث

الناس واعتقد العسل بنها يف ظهر الذي سليمان الشيخ حادث فهو الحادث، ذلك أما
النذور عليه وتوالت خيمة له ونصبوا متواضعة بداية بدأ والجذب: والسلوك الوالية فيه
الفقراء، طعام برسم الحبوب من مقادير القرى من يطلب فصار شأنه، وارتفع والهدايا
الحكومة تفعل ما نحو عىل معني، طريق كراء لهم وجعل لتحصيلها املريدين ويعني
ومعاونوه الشيخ راح ثم الجهات، من جهة إىل املال ومحصيل الجباة إرسال عند ذاتها
الحكومة، تطلبها التي واإلتاوات الفرض أو الرضيبة دفع عدم عىل األهلني يحضون
الظََّلمة تعطوا وال اليوم ظلم ال بقولهم: النواحي تلك يف ينادون حوله الذين «وصار
العسكر من ورد من كل فكان فاقتلوه، أتاكم ومن منكم، يطلبونها التي املظالم من شيئًا
وطردوه، عليه فزعوا يفرضونها، التي الفرض أو الكلف يطلب النواحي تلك إىل املعينني

والعسكر. الكشاف عىل أمره فثقل قتلوه، عاند وإن
من لديه واجتمع وأخصاص، خيام عدة له فصار وخطره، الشيخ رش واستفحل
بالبلد أن بلغه إذا وكان البالد، مشايخ أوالد وغالبهم أمرد، وستني املائة نحو املردان
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عظيم ابن كان ولو الحال يف إليه فيحرضوه يطلبه، أرسل الصورة، وسيم غالًما الفالنية
عنه ننقل الذي الجربتي الشيخ ويستطرد طلب»، غري من إليه يأتون صاروا حتى البلدة،
يستأنف ثم يشء»، كل يف التقليد يف املرصي اإلقليم حال يخفى «وال فيقول: الرواية هذه
عند اجتمع ما عىل زيادة وذلك املردان، جنس من كان الكبري العدد هذا أن فيذكر روايته
الخرز من عقوًدا لهم عمل فقد املردان وأما أيًضا، كثريون وهم اللحى ذوي من الشيخ

آذانهم. يف أقراًطا ولبعضهم أعناقهم، يف امللون
دعوى «ادعى البنهاوي، هللا عبد الشيخ ويُدعى األزهر فقهاء أحد أن حدث إنه ثم
ذلك عىل استولوا بالقرية امللتزمني وأن ألسالفه، كان بنها أرايض من مستأجرة بطني
رعونة، به زقزوق والشيخ القرية، مشايخ بعض بإغراء بل فيه، لهم حق غري من الطني
منها بد ال التي الدراهم من وخليٍّا مفلًسا كونه وخصوًصا دعواه، سبك يحسن ولم
أنه نفسه يف ويظن وأتباعهم، األحكام وأرباب للوسايط والرباطيل الجعاالت يف اآلن
بلده، ومشايخ امللتزمني مع فتخاصم ودرسه، لعلمه إكراًما املصنف بقال قضيته يقيض
األزهرية املشايخ من عليه التشنيع سوى يشء منها يحصل ولم مجالس، بسببه وانعقدت
الباشا فأمر والباشا، بك كتخدا إىل أمره ورفع عرضحال له كتب ثم النقيب، عمر والسيد
محق غري إنه للباشا: وقالوا واملشايخ، مكرم عمر السيد بحرضة بسببه، مجلس بعقد
ذلك وكان واإلسكندرية»، البحرية جهة إىل أيًضا الباشا وسافر بلده، إىل فسافر وطردوه،

اإلنجليز. ضد قائًما النضال يزال وال ،١٨٠٧ أغسطس أوائل يف
بنها شيخ سليمان، بالشيخ يستعني أن مأزقه من له مخرًجا زقزوق الشيخ فوجد
وصل متى وأنه (القاهرة)، مرص إىل الحضور عىل يغريه وراح إليه فقصد العسل،
الدعوة هذه وصادفت والفتوح، الفتح يده عىل ويكون البلدة، وأهل املشايخ عليه اجتمع
تزايدت، قد سليمان الشيخ أطماع وكانت حوله، وامللتفني ومريديه الشيخ لدى قبوًال
اآلن أراد بل لها، املجاورة والجهات بنها يف نفوذ من له كان بما يكتفي ال صار حتى
يف القرى أهل أن ذلك عىل عه وشجَّ الجهات، من غريها عىل وسلطانه نفوذه يبسط أن
والجباة املحصلني وطردوا املال دفع عن فامتنعوا وإرشاده، بنصحه عملوا قد ناحيته
حوله واملجتمعون به املحيطون العقول خساف وحرَّضه معهم، حرضوا الذين والعسكر
وألهلها باملدينة، اشتُهرت واليته ألن شأن؛ له يكون سوف إنه قائلني مرص إىل املجيء عىل

شياطينه. فأطاع جسيم، وحب عظيم، اعتقاد فيه القاهريني
مشايخ طريق عىل وكاسات، طبول ومعه وغلمانه، «برجاله سليمان الشيخ وحرض
بها يفرقعون فراقل وبأيديهم غفلة، حني عىل املدينة إىل فدخلوا واألوان، العرص أهل
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وسطهم»، يف وشيخهم والبدايات، الغلمان خلفهم ومن وجلبة، وصياح متتابعة، فرقعة
وجلسوا ازدحاًما القاهرة أحياء أشد يف ويقع الحسيني املشهد إىل قصدوا ما أول وقصدوا

يذكرون. باملسجد
السيد بيت إىل فقصدوا الكرابيج) (أو الفراقل حملة من جماعة عنهم انفصل ثم
أمام منهم جماعة وظلت الفرقالت، من أيديهم يف بما يفرقعون وهم ودخلوه مكرم عمر
سليمان الشيخ وأقام املسجد، إىل ارتدوا ثم النهار، طول الفرقالت بهذه يفرقعون البيت
كاشف إسماعيل له يُقال األجناد من إنسان دعاهم ثم العرص، إىل باملسجد وأتباعه
الصباح، إىل عنده وباتوا داره، إىل معه فذهبوا اعتقاد، املذكور الشيخ يف له مناخري، أبو
الشافعي اإلمام رضيح إىل بطائفته وذهب الجندي ذلك بغلة الشيخ ركب النهار طلع وملا

يذكرون. أتباعه مع أيًضا فجلس
بك كتخدا معه الذي والحشد هو أحدثها التي والضجة سليمان، الشيخ خرب وبلغ
باملدينة، اضطرابات وقوع من فخيش — عيل محمد غياب يف القاهرة هذا ويحكم —
وأراد الشافعي، مقام إىل قوج آغا صالح رأسهم عىل الجند من جماعة فوره من وأنفذ
املكان، ذلك يف له التعرض عليك ينبغي ال له: وقالوا الحارضون، فخوَّفه عليه، القبض
العرص، قريب إىل الشيخ فتبطأ شويكار، بقرص فانتظره وإياه، فدونك خرج فإذا
فذهب عليه، املجتمعني من الكثري عنه وتفرَّق القبيل، الباب من بالخروج عليه وأشاروا
دار إىل وغلمانه بداياته وذهب الجبل، ناحية من سار ثم سعد، بن الليث مقام إىل

بها. باتوا التي كاشف إسماعيل
إىل وأرسلها تذكرة كتب قد سليمان الشيخ عىل القبض قرَّر عندما بك كتخدا وكان
به، يفتك أن وقصده الطلب، يف وأكد به، التربك بدعوى الشيخ، يطلب النقيب عمر السيد
عىل القبض يف بك كتخدا مع التعاون من فبدًال به، يُراد ما عمر السيد وعلم منه، لقهرهم
سعودي الحاج يُدعى عنده من رسول بإيفاد بادر املسألة، يف التدخل عدم أو الشيخ،
رسك فأظهر الكرامة، أهل من كنت إن له: يقول سليمان الشيخ إىل برسالة الحناوي
طريق يف وأتباعه خروجه بعد بالشيخ الحناوي ولحق وتغيب، فاذهب وإال وكرامتك،
كتخدا فوجد عمر، السيد إىل ورجع عمر، السيد رسالة وبلَّغه أثره، واقتفى الصحراء،
فأخربهما األول، بالطلب يكتفوا ولم عنه، يسأالنه عمر السيد إىل حرضا آغا ورجب بك
عليه بالقبض القليوبية كاشف إىل نرسل وقالوا فاغتاظوا، الرسائل، تلحقه ولم ذهب أنه

ذاهبني. وانرصفوا كانوا، أينما

290



املوطدة الحكومة

وأخذوهم الغلمان عىل فقبضوا مناخري، أبو كاشف إسماعيل بيت العساكر وقصدت
اللحى، ذوات أتباعه وتفرَّق وتغيب، وهرب بعيًدا كان من إال منهم ينُج ولم دورهم، إىل
الذي البنهاوي زقزوق الشيخ نفس به وىش فقد رسيعة، سليمان الشيخ خاتمة وكانت
الشيخ وكان مكانه، عىل ودل اآلن منه فتربأ القاهرة، إىل الحضور عىل أصًال حرَّضه
ثم وأحرضوه، عليه قبضوا جنًدا بك كتخدا فبعث نوب، إىل ثم بهتيم إىل قصد قد سليمان
بعد ثم راجعني، وانقلبوا حصة غابوا ثم به وانحدروا مركب يف وأنزلوه بوالق إىل ذهبوا
.١٨٠٧ أغسطس أواخر يف أمره انقىض وهكذا البحر، يف وألقوه قتلوه أنهم تبني ذلك

يف مكرم عمر به قام الذي الدور تفاصيل عىل حكومته رجال من الباشا ووقف
النقيب والسيد أمره، يف الحكومة بمراوغة سليمان، الشيخ إنقاذ ومحاولته املسألة، هذه
سليمان للشيخ الفرصة أُتيحت لو الذي الحادث هذا إثارة عوامل أكرب من كان الذي هو
يزال ال وقت يف القاهرة يف والفوىض االضطراب تشيع فتنة إىل النقلب غرضه لتنفيذ
البنهاوي زقزوق الشيخ معاداة يف مكرم عمر فلجاجة اإلنجليز، بمناجزة مشغوًال الباشا
هذا جعلت التي هي حق، عىل دعواه استناد من بالرغم األشياخ، سائر مع عليه والتشنيع
والجباة والجند الكشاف أن ومع القاهرة، إىل الحضور عىل سليمان الشيخ يغري األخري
بنها إقليم يف القرى وأهل الفالحني امتناع من شكاواهم كثرت قد املال بتحصيل املكلفني
عليه، القبض يف املسئولني معاونة عن مكرم عمر السيد تقاعس فقد الرضائب، دفع عن

منه. ويحذِّره به املحدق الخطر إىل ينبِّهه إليه وأرسل
وصدارة، وجاهة صاحب لألرشاف، كنقيب مكرم، عمر ظل فقد األمر، كان وأيٍّا
أن — األيام بمرور النقيب السيد وبني بينه الجفوة تتزايد ظلت وإن — الباشا يشأ ولم
له، بمعارضته يجهر لم ألنه به؛ االصطدام وتحاىش ينبذه، أن أو نهائيٍّا به صلته يقطع
مشاغل إلثارة يدعوه ما يجد لم — أهمية أكثر بمسائل منشغًال وكان — الباشا وألن
كانت وإن أوضحناه، الذي بالقدر العامة الحياة يف مكرم عمر اشرتاك فاستمر جديدة،

اقرتبت. قد مجده نهاية
ابن لختان أقامه الذي االحتفال بالقاهرة، مكرم عمر للسيد طنطنة آخر وكانت
١٨٠٩ مايو أول ويف والتعابي، الهدايا إليه هؤالء وأرسل واألعيان، الباشا فدعا بنته،
صعايدة، وعصب وجمعيات واملالعيب والعربات الحرف أرباب فيها مىش زفة له «عمل
وزمور وطبول األصناف جميع من وغريها والحسينية والكفور بوالق أهايل من وخالفهم
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كما — الفرح هذا وكان للفرجة، األماكن فيه اكُرتيت مشهوًدا، يوًما فكان كثرية، وجموع
ما ذلك عقيب له حصل فإنه بمرص، عمر السيد طنطنة آخر — الجربتي الشيخ يقول

القاهرة. أي مرص»؛ من والخروج النفي من قريبًا عليك سيُتىل

عيل ومحمد مكرم عمر بني التصادم (4-5)

أساليبه يف عيل محمد ميض مكرم، وعمر الباشا بني املبارش االصطدام مبعث وكان
املشايخ، الخصوص وعىل األهلني تذمر وازدياد املال، إىل امللحة حاجته الستمرار املالية؛
واتت قد الفرصة أن مكرم عمر م توهَّ ثم مبارشة، األساليب هذه مصالحهم ت مسَّ الذين
القاهريني يحرِّك أن اآلن بوسعه صار قد وأنه الباشا، لحكومة عالنية بمعارضته للجهر
العهد ذلك وتنفيذ األشياخ، ومع معه التشاور بوجوب يلزمه وأن الباشا، ضد الثورة عىل
من يبُد لم مضت، سنوات أربع منذ ومشورته، نصحه باتباع نفسه عىل أخذه الذي
من العكس عىل الدليل قام بل بوعده، ارتباطه عىل يدل ما أثنائها يف عيل محمد جانب
وحده. هو يده يف الحكم أسباب وجمع بالسلطة، لالنفراد ا جادٍّ يعمل إنما أنه عىل ذلك،
النقيب السيد جعلت والتي االصطدام، هذا عىل البواعث ضمن من كان إنه ثم
هامة، اعتبارات عدة حسابه يف يُدِخل لم أنه سافرة، معارضة الباشا معارضة عىل يجرؤ
أسباب زوال وألمكن التقدير، سوء عىل الحكمة لتغلبت عنايته، أوالها لو أنه يف شك ال
النقيب السيد استعادة إىل ذلك يفيض أن املحتمل من ولكان الباشا، وبني بينه النفور
من بالرغم عليٍّا محمًدا وأن خاصة مشاورته، هذا ويقبل الباشا، عند القديمة ملكانته
يف آزره أنه ينىس وال مكرم، لعمر ظاهًرا تقديًرا نفسه يف يحمل كان بينهما الجفوة
عمر حظ سوء من كان ولكن بها، مر التي األزمات اجتياز يف معه وتساند الوالية بلوغ
أن وقت عليه كانت عما اآلن كليٍّا تغريًا تغريت قد األوضاع أن إىل يفطن لم أنه مكرم
شهد الذي الشعب ألن القائمة؛ السلطات عىل وتحريكهم العامة استثارة بوسعه كان
بمصالحهم واهتمامهم مصالحه، عن الذود عن وانرصافهم وتخاذلهم، املشايخ انقسامات
ولجوء ،١٨٠٧ أكتوبر يف الجند عصيان واقعة يف حدث ما نحو عىل فحسب، وحدهم هم
املال إتاوة من األكرب العبء األهلني وسواد التجار صغار تحميل إىل واملتصدرين املشايخ
مرص أن والرباهني األدلة بتوايل لديه ثبت ثم للفتنة، إخماًدا الجند مرتبات لدفع املطلوب
يف يثق الشعب هذا يعد لم مقاومته، العبث من عيل، محمد هو واحد سيد لها صار
كله هذا إىل أضف الخصوص، وجه عىل مكرم عمر السيد زعامة يف أو املشايخ زعامة
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األشياخ من عليه والناقمني وحاسديه أخصامه أن حسابه يف يُدِخل لم النقيب السيد أن
الباشا أظهر إذا عليه املنقلبني أول يكونون سوف فهم وداهنوه، نافقوه وإن املتصدرين،
املشايخ تكتل دون بحيلولتها الدفينة، األحقاد هذه وأن منه، غاضبًا وصار عليه، تغريه
عموًما، املشايخ من هؤالء نفرة وتزيد األهلني، تكتل دون كذلك تحول سوف والزعماء،

عيل. محمد عىل الثورة حاول إذا خصوًصا مكرم عمر السيد عن وانرصافهم
مكرم. عمر نفي إىل أفضت التي الوقائع بتتبع تتضح أن تلبث ال الحقائق هذه

الباشا مشاركة مسألتني: عموًما املشايخ وبني الباشا بني االصطدام مثار كان فقد
الباعة، من السلع ملتزمي مقاسمة فشملت املشاركة هذه وامتدت فائظهم، يف للملتزمني
وملتزمي املشايخ) هؤالء مقدمة (ويف األرض التزام أصحاب من األهلني خواطر فثارت
عىل الرضيبة فرض فكانت الثانية املسألة وأما وضجيج. جلبة لتذمرهم وكان السلع، هذه
تفوق الثانية املسألة وكانت ذلك، إىل وما والسبل الجوامع عىل املوقوفة والعقارات األرض
الستيالء التمهيد اإلجراء هذا من الغرض كان حيث األوىل؛ املسألة وخطورتها أهميتها يف
حكومة فرشعت واحد، وقت ويف مًعا اإلجراءان اتخذ وقد األوقاف، هذه عىل الحكومة
منهم) (لتحصيله امللتزمني فائظ بنصف دفرت تحرير «يف ١٨٠٩ يونيو ٢٨ يف الباشا
واألسبلة املساجد عىل املرصدة األحباسية الرزق عىل رضيبة، أي مال؛ بفرض آخر ودفرت
بامللتزمني»، أيًضا املختصة األوسية أطيان وكذلك والصدقات، الرب وجهات والخريات
املسافرين عىل منه لإلنفاق ريعها ويُخصص الرضيبة، من معفاة أيًضا هذه وكانت
بعض يخصص كما الناحية، أهل عىل ضيوًفا ينزلون الذين الحكومة وموظفي والجند

املحلية. النفقات ملواجهة الريع هذا
هذه وكانت األوقاف، حجج فحص الوقف أرايض عىل الرضيبة تقرير واستتبع
حتى مرص، عىل املتعاقبة الحكومات لها تتعرض لم قديم، زمن من احرتام موضع
الكبري بختمه وممهورة مرص وايل اسم تحمل كانت طاملا بيشء، الفرنيس االحتالل أثناء
استبدال أي وتجديدها؛ الحجج هذه بفحص أمر الباشا ولكن الدفرتدار، عالمة وعليها
إبراز عىل األوقاف هذه عىل املتولون عجز إذا وأما صحيحة، أنها ثبت إذا بها، غريها
وعهدت األرايض عىل الباشا حكومة استولت يوًما، أربعني ظرف يف لتجديدها الحجج
بطلت ُعزل أو السلطان مات «إذا بقولها: اإلجراء هذا الحكومة وبررت لغريهم، بإدارتها
الجديد»، املتويل نواب من تواقيع تجديد إىل ويحتاج نوابه، وكذلك ومراسيمه تواقيعه
إىل أضف عليها، العهد تقادم بسبب لبالها الحجج من كثري إبراز امليسور من يكن ولم
معالم تجديد عن فيها جاء ما عىل ينطبق ال صار كذلك الحجج هذه من كثريًا أن هذا
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الوقف إنشاء عىل الطويل الزمن مليض الراهنة الوقف أعيان عىل أصًال املوقوفة األرض
الحجج هذه معظم تصبح أن ذلك معنى فكان االستحقاق، يف للنزاع أو املعالم ولتغري
عليها املتولون ويحرم الحكومة، عمال لدى آلخر أو لسبب مقبولة غري الفحص عند

أرزاقهم. من خرياتها يف واملستحقون
بها الحكومة وعينت والبالد، القرى إىل «مراسيم الباشا اتخذه الذي باإلجراء فُكتبت
املساجد عىل املرصدة الرزق عىل بالكشف األقاليم كشاف طرف من طرق وحق معينني،
بأن يده عليها وواضع األطيان، هذه من يشء يف مترصف كل إىل وتقدموا والخريات،
الحضور عن تأخر وإن جديد، بمرسوم ويقوى سنده، ويجدد الديوان، إىل بسنده يأتي
غريه، منه ويُمكَّن ذلك، عنه يُرفع ذكرنا) كما يوًما أربعون وهي له املعطاة املهلة (يف
طني إليه وأضافوا والرشاقي، الري الطني بمساحة البحرية إلقليم دفرتًا حرروا إنهم ثم
ويف امللتزمني، بأسماء كشوفاتها املبارشون وأخرج مناشري، بذلك وكتبوا والرزق، األوسية
النعاالت وباعة األقمشة بأنواع امللتزمني فائظ بنصف دفرت تحرير يف رشعوا نفسه الوقت
امللتزم بيد يُعلَّم حتى يشء منها يُباع فال ختمية، عليها وجعلوا والبَُلغ، الرصم هي التي

وثمنها.» البضاعة تلك بحسب مقدر قدر والعالمة الختم وضع وعىل ويُختم،
من يعيشون الذين أولئك فقط ليس أرزاق هددت قد اإلجراءات هذه كانت وملا
الناس ضج فقد واملتسببني، الباعة من الناس وعامة األوايس، وأصحاب بل األوقاف، هذه
بينهم ومن الصاخبني، واملتظاهرين باملتذمرين القاهرة أحياء وازدحمت لغطهم، وتزايد
أو األوقاف يف استحقاقاتهم من بالحرمان مهددين صاروا الذين وأطفالهن السيدات
شأن يف بالتكلم املشايخ ووعد وتشكوا، األزهر، الجامع إىل املتظاهرون وقصد خرياتها،

التثبت. بعد ذلك
أقارب من العلم أهل من شخص عىل الرشطة قبض أن الفورة هذه أثناء وحدث
أصعدوه بل رساحه، إلطالق التوسط املشايخ حاول وعبثًا وحبسوه، البقيل حسن السيد

الواقعة. هذه بسبب سوءًا الحال فزادت القلعة، إىل
من الكثري «فحرض املتظاهرين، بجموع األزهر الجامع احتشد ،١٨٠٩ يونيو ٣٠ ويف
فاجتمع الدروس، وأبطلوا ويستغيثون، يرصخون وهم املسجون، وأهل والعامة النساء
قاموا ثم معهم، وجلس إليهم فحرض النقيب عمر السيد إىل وأرسلوا بالقبلة، املشايخ

بيوتهم.» إىل وذهبوا
فيقول ومقاومته، الباشا ملعارضة ينشدها كان التي الفرصة مكرم عمر وجد وهكذا
أن منذ ألنه عميقة؛ عزلة يف طويلة مدة من يعيش كان النقيب السيد «إن املعارصون:
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من عمل أي يف االشرتاك عن متزايدة بصورة إبعاده عىل هذا عمل عيل، محمد سلطان تأيد
وهو يرى فكان الشيخ، هذا مبادئ من شيئًا تغريِّ لم العزلة هذه أن بيد العامة، األعمال
هو كان الذي الرجل بها استأثر التي املطلقة السلطة زيادة اضطراد صومعته بداخل
السياسة معرتك إىل لينزل اآلن الفرصة فواتته مرص، حكومة لتقليده الفرو ألبسه َمن أول

يديه.» بكلتا عليها وقبض الشعب، وحقوق الدين، صالح عن للدفاع اآلن متصديًا
س تحمَّ اجتماًعا وكان يوليو)، (أول التايل اليوم يف باملشايخ اجتمع فقد ذلك وعىل
عن الدفاع أجل من وذلك املنافرة، وترك االتحاد عىل وتقاسموا فتعاهدوا األشياخ، فيه
عىل الباشا أرص إذا أنه فأعلنوا الحارضين بعض حماس وعظم وحقوقهم، امتيازاتهم
يثريوا وأن العايل، الباب إىل شأنه يف يكتبوا أن عليهم وجب يسلكه، الذي طريقه يف امليض
إنهم ثم عليه، أجلسوه الذي العرش من يخلعوه وأن الجديد، الطاغية هذا عىل الشعب
وطلب األمتعة وختم والبدع، املظالم من املحدثات فيه يذكرون الباشا إىل عرضحاًال كتبوا
ذنب، بال وحبسه البقيل قريب أخذ وكذلك الفائظ، يف واملقاسمة والرزق األوسية مال

املظالم. هذه برفع وطالبوا
سبب عن يستفرس (سكرتريه) أفندي ديوان إليهم فأوفد اجتماعهم الباشا إىل ونمى
وحاول تفصيًال، له وبيَّنوه إجماًال، سطَّروه بما فعرَّفوه مطلوبهم، عن ويسأل اجتماعهم،
فقال: والباشا، األشياخ بني سلمي حل إىل والوصول األزمة هذه إنهاء أفندي ديوان
يرد وال أمركم يخالف ال وهو تريدون، بما مشافهة وتخاطبوه إليه، ذهابكم «ينبغي
غشوم، وظالم جاهل مغرور شاب ألنه الخطاب؛ يف تالطفوه أن القصد وإنما شفاعتكم،
الغرض»، إنفاذ وعدم بكم رضر حصول عىل غروره حمله وربما التحكم، نفسه تقبل وال
وساطة بقبول يعد الذي عيل محمد لسان عىل يتكلم إنما أفندي ديوان أن واضًحا وكان
نذهب «ال واحد: بلسان فقالوا موقفهم، عىل أرصوا هؤالء ولكن معهم، والتشاور املشايخ،
واملظالم البدع إحداث عن وامتنع عنها رجع فإن الفعال، هذه يفعل دام ما أبًدا إليه
ال العدل، عىل بايعناه فإننا السابق، يف كنا كما عليه وترددنا إليه رجعنا هللا خلق عن
ويحصل مشافهة تخاطبوه أن قصدي وأنا أفندي: ديوان لهم فقال والجور، الظلم عىل
حالنا، عىل ونقترص بيوتنا، نلزم بل فتنة، نثري وال أبًدا، عليه نجتمع ال فقالوا: الغرض،
الجواب. برد ووعدهم العرضحال أفندي ديوان وأخذ وبغرينا.» بنا هللا تقدير عىل ونصرب
وألن تغري؛ قد — أرشنا كما — الزمن ألن التقدير؛ واملشايخ مكرم عمر وأخطأ
كان الذي العهد انقىض فقد ولألشياخ، النقيب للسيد احرتامه يُظِهر ظل وإن الشعب
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للثورة تحريكهم من مكرم عمر يمكِّن أو يمكِّنهم ما العامة عىل النفوذ من لهؤالء فيه
األوقاف إيرادات عىل واسيتالءه فائظهم يف للملتزمني الباشا مقاسمة وألن الباشا؛ ضد
لحصص امتالًكا الناس أكثر هم األشياخ وكان الشعب، لسائر بالنسبة قليلة فئة حرم قد
املظالم توايل من القاهريون ضج حقيقة منهم، األوقاف عىل املنتظرين وأكثر االلتزام،
مرتاحني إال أنفسهم قرارة يف يكونوا لم — املعارصون يذكر كما — ولكنهم عليهم،
ورخاء، بحبوحة يف العيش من معينة لفئة مكَّنت التي الفوارق أزال الذي اإلجراء لهذا
من يتحركوا لن هذه والحالة فهم وشقاء، وبؤس وحرمان تقتري يف األكثرية عاشت بينما
يعنون كانوا ما الذين املشايخ طائفة مصالح صميمها يف هي مصالح عن الدفاع أجل
والعامة واألطفال بالنساء األزهر احتشاد يكن فلم فحسب، شأنهم ورعاية برعايتها إال

عيل. محمد حكومة عىل للثورة مستعدون القاهريني أن األحوال من بحال معناه
له كان الذي عيل محمد تُفت لم ولكنها مكرم، عمر السيد الحقيقة هذه فاتت ولقد
عىل التجسس — الجربتي تعبري حد عىل — دأبه من كان والذي واألرصاد، العيون من
يتحرك لن الذي الشعب ناحية من سواء حقيقته عىل املوقف معرفة له يكفل ما الناس،
والتكتل االتحاد عليهم يستحيل الذين أنفسهم املشايخ ناحية من أو مكرم، عمر ملؤازرة
املستضعفني نفوس يف الخوف إشاعة عىل الباشا ل فعوَّ ومنافساتهم، أحقادهم بسبب
أو منهم الصدارة إىل املتعطلني ناظري أمام باملنافع والتلويح جهة، من املشايخ من
عليها املنتظر األوقاف عليه تدرُّها التي اإليرادات يف أو عمر السيد منصب يف الطامعني

وسهولة. يرس يف الباشا خطة ونجحت أخرى، جهة من
االنتصار من تيقنه مع عيل محمد أن هي ذكرها، عن معَدى ال حقيقة هناك أن عىل
قطيعته يبغي أو له، مما عمر السيد تجريد يريد كان ما املتخاذلة، املعارضة هذه عىل
األيمن ساعده كان وألنه سنه؛ كرب بسبب كبري، احرتام من له يحمله ملا نفيه، يطلب أو
النقيب السيد استمالة إمكان يف النهاية حتى األمل يحدوه ظل بل الوالية، إىل الوصول يف
الباشا أن الرغبة هذه مبعث بحال يكن ولم معه، واملودة الصفاء عالقات واستعادة إليه،
أمره، تحت والعامة الرعية أن ويعلم صولته، «يخىش — الجربتي الشيخ يذكر كما —
الخاصة وجمع وأعانه وساعده ينرصه قام الذي وهو فرَّقهم، شاء وإن جمعهم شاء إن
الشيخ فاتت فقد ذلك»، بنقيض فعل شاء إن أنه ويرى اإلقليم، ملَّكه حتى والعامة
إىل ذلك مرد ولعل سابًقا، ذكرناها التي الحقائق نفسه مكرم عمر فاتت كما الجربتي،
عىل كباًرا آماًال يعقد كان ملكه، زوال ولتمنيه عيل، محمد لحكومة لكراهته الشيخ أن
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حول من وانفضاضهم املشايخ تخاذل بسبب فشلها عند يََسعه فلم املناوئة، الحركة هذه
عيل محمد تدابري إىل الفشل هذا يعزو أن إال حقه، يف للدسيسة وسعيهم بل مكرم، عمر
خوًفا مكرم عمر مؤازرة عن ورصفهم األشياخ بني الفرقة إشاعة عاتقه عىل أخذ الذي

منه.
بعدم وتظاهر املشايخ، إليه كتبه الذي العرضحال أمر أغفل بأن إذًا الباشا بدأ
قد ناحيته من البادي الربود هذا كان حتى فحسب، أيام خمسة تمِض فلم به، االهتمام
مصالحهم، ضياع من الخوف القلق هذا تبع ثم املشايخ، من عدد نفوس يف القلق أشاع
الدواخيل ومحمد املهدي محمد الشيخان: (١٨٠٩ يوليو ٤) الخامس اليوم يف فبادر
ومن املهمات ناظر األعرج)، أي بطبل؛ (ويُعرف الودنيل أفندي محمد عند باالجتماع
يف انتقلوا ثم بعضهم، مع فتناجوا فيها، ما عمر للسيد نفسهم يف وثالثتهم الباشا، رجال
أفندي محمد أن له يذكران مكرم عمر إىل والدواخيل املهدي وقصد وتفرقوا، عرصيتها
ويؤكد ذلك نقل من كذب وقد الرزق، وال األوسية مال يطلب لم الباشا إن يقول هذا طبل
ومواجهته عليه اجتماعهم وعند املشايخ، أوامر أخالف ال «إني يقول: الباشا، أي أنه؛

املراد.» يحصل
— طبل أفندي محمد لسان عىل — الباشا إىل منسوبة األقوال هذه نقل كان ولقد
املشورة مبدأ تنفيذ أساس عىل مكرم، وعمر املشايخ مع التفاهم يبغي الباشا أن معناه
وبينهم، بينه النزاع مثار األوقاف مال مسألة يف ترضيتهم ومحاولة به، يطالبون الذي
واملهدي طبل أفندي محمد — مكرم عمر عىل الحاقدين الثالثة اجتماع كان وسواء
املؤامرة هذه يف الباشا معهم ويشرتك هالكه، لتدبري والتمهيد عليه للتآمر — والدواخيل
النزاع هذا تسوية حقيقة الباشا رغبة كانت أم املشايخ، صفوف يف التخاذل يشيع حتى
إنهاء وسعه يف النقيب السيد أن الواضح من كان فقد واملشايخ؛ مكرم عمر واسرتضاء
للمسألة، مناسب حل إىل الوصول كذلك املحتمل ومن الباشا، وبني بينه الجفوة أسباب
صحَّ قد ولكن ومشافهته، ملقابلته املشايخ مع ه وتوجَّ عيل، محمد لرغبة استجاب أنه لو
موقف عن ونزل طلبه، أجاب هو إذا فاعتقد السافر، العداء الباشا مناصبة عىل عزمه
ذلك لتفكيك السبيل للباشا د ومهَّ املجدية، املقاومة فرصة أضاع العلنية، هذه معارضته

به. وتعهدوا عليه املشايخ أقسم الذي والتكتل االتحاد
والحزازات الخالفات أن توهمه — شك وال — مبعثه كبريًا خطأ مكرم عمر وارتكب
واالتحاد التآزر وعىل نسيانها عىل أقسموا قد املشايخ دام ما فعًال تُنوسيت قد املاضية
والدواخيل، املهدي وخصومه، أعدائه ألكرب موقفه عن فكشف عيل، محمد ضد بينهم فيما
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وامتناعهما — الباشا إىل بأنفسهما مكرم عمر يقوله ما نقل عن يمتنعان كانا وإن وهما
أن ذلك الباشا، أسماع تبلغ حتى مكرم عمر أقوال يذيعان سوف فهما — فيه مشكوك
عيل، محمد أي إنكاره؛ «أما طبل: أفندي محمد كالم عىل أجاب أن يلبث لم مكرم عمر
امللتزمني لبعض عندي املبارشين أوراق من أوراق هي فها واألوسية الرزق مال طلب
أذهب فال إليه، الذهاب وأما والرزق، األوسية ومال الفائظ ونصف الفرضة عىل مشتملة

لكم.» فالرأي بيننا، وقع الذي والعهد األيمان تنقضون كنتم وإن أبًدا، إليه
من جدوى ال أن له وتبنيَّ عيل، محمد — ريب أو شك دون — الحديث هذا بلغ
سائر ومع بل املعارضة، حركة متزعم مكرم عمر مع فقط ليس وديٍّا النزاع تسوية
وكان تكتلهم، يمنع حتى بينهم والتخاذل الفرقة إشاعة إىل فعمد املتذمرين، املشايخ
بعض إليه «يجمع — الجربتي الشيخ قال كما — فطفق ذلك، يفعل أن عليه سهًال
من صار أنه ويرى بذلك فيغرت إليه، ويضحك معه، ويختيل املظاهر أصحاب من أفراد
بقدر ويرشده حقده، جراب له فيفرغ ونصح، وافق إن شأن له وسيكون املقربني،

املعاونة.» فيه ملا اجتهاده
إىل الرتجمان بكتاش هللا وعبد أفندي ديوان يوليو) ٤) الليلة نفس يف الباشا وأوفد
يف واملعالجة الكالم بينهم «وطال والدواخيل، املهدي االجتماع وحرض مكرم، عمر السيد
الرقرقة هذه وكانت والدواخيل»، املهدي من كل لذلك ورقرق الباشا، ومقابلتهم طلوعهم
السيد تجعل بأن قمينة الباشا، طلب لتلبية والدواخيل املهدي جانب من امليل إظهار أو
املهدي وطلب االمتناع، عىل مصمًما ظل ولكنه حكيًما، كان أنه لو رأيه عن يعدل النقيب
متوعك، بأنه اعتذر هذا ولكن القلعة، إىل ملصاحبتهما األمري محمد الشيخ والدواخيل
القلعة، إىل وطلعوا مكرم، عمر السيد بكتاش هللا وعبد أفندي وديوان الشيخان وغادر

الباشا. وقابلوا
باحرتام دائًما يستمع أنه معهما حديثه يف وجاء بالشيخني، عيل محمد ب ورحَّ
من عليه االحتجاج يشاءون أو وإرشاد، نصح من إياه إسداءه يريدون ما لكل وتقدير
للمشايخ، ارتياح مبعث عمله يكون أن مناسبة أو ظرف أي يف يهمل ولن ترصفاته،
عقد إىل املشايخ يعمد أن قطًعا يأبى ولكنه شفاعتهم، يرد وال وساطتهم يقبل وسوف
من شيئًا يريد ال فهو خواطرهم، وإثارة الثورة، عىل األهلني وتحريض العامة االجتماعات
طائل وال منها نفع ال التي املظاهرات هذه فإن ذلك عن وفضًال الشعبية، التهيجات هذه
الذين وهم املشايخ يهدد كما بالثورة الشعب قام إذا ألنه تزعجه؛ ولن تخيفه لن تحتها
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اجتماعهم عىل طغى الذي الحماس أثناء — تحريكها عن منهم فريق تحدث أن سبق
واالنتقام. السيف سوى لدي يجد فلن — عرضحالهم كتابة يوم

كذبًا الباشا بلغت التي األقوال هذه نفي سوى به يجيبان ما الشيخان يجد فلم
عقدوا عندما وإنهم يُصِدقوه، لم ذلك أبلغوه الذين إن فقالوا املشايخ، عن وبهتانًا
الغرض يئول أن بتاتًا َخَلدهم يف يدور يكن لم — يونيو ٢٨ اجتماع — املذكور االجتماع
التآمر يكن ولم ذهنهم يف يرد لم الخاطر هذا مثل ألن عيل؛ محمد سلطة عىل بالتآمر منه
عند فعله اعتادوا ما سوى — األمر حقيقة يف — يفعلوا لم وهم نواياهم، من قطًعا
املتألم، الشعب عن الضنك حدة وتخفيف تفريحه وسائل يف للتدبر بالضيق شعورهم

جالله. عز املوىل لدن من الفرج بسؤال
الذي السبب عن سأل ثم منعها، وطلب االجتماعات، أمر يف الكالم الباشا وعاود
عىل اليمني أقسموا الذين أسماء معرفة وطلب يوليو، أول اجتماع عقد إىل باملشايخ حدا
عليه، حافًزا هياجه كان الذي الشعب إىل االجتماع عقد الشيخان فعزا والتعاضد، االتحاد
اتحاًدا أن قوة بكل يكذبان ذلك من بدًال وراحا الثاني، املطلب عن الصمت آثرا ولكنهما

الباشا. سلطة ضد حصل قد
جرى ما الجربتي الشيخ ذكر فقد املقابلة، هذه يف دار ما كل هذا يكن ولم
حركة متزعم من موقفهما عن عيل ملحمد الشيخني بكشف يتعلق فيما وبخاصة فيها،
رجاءكم، أقطع وال شفاعتكم أرد ال أنا كالمه: يف الباشا «قال مكرم: عمر املعارضة،
السيد يلوم أخذ ثم وترشدوني، تنصحوني أن انحراًفا مني رأيتم إذا عليكم والواجب
يقول: الباشا وراح البواقي، عىل ويثني ملقابلته)، الحضور عدم (يف وتعنته تخلفه يف عمر
املهدي: الشيخ فقال الجمهور، بقيام ويخوِّفني أحكامي ويبطل يعاندني وقت كل ويف
وقف، جابي أو حرفة صاحب إال هو إن بيشء، يسوى فال عنا خال وإذا بنا، إال ليس هو

املستحقني.» عىل ويرصفه اإليراد يجمع
قد بأنه له، وتجريحه مكرم عمر عىل املهدي الشيخ طعن الجربتي الشيخ ويعلل
الشيخ عن وبالنيابة نفسه عن باألصالة حاًرضا األخري هذا وكان — ولزميله له تبني
فوافق به، لإليقاع والتمهيد مكرم عمر تخذيل أي الباشا؛ قصد — الرشقاوي هللا عبد

حقه. يف يتكلمان وراحا عمر، للسيد الحقد من نفوسهم يف ما ذلك
كان هو ما خالف وُمظِهران مذبذبان وهما املقابلة هذه من الشيخان وانرصف
السيد إىل وقصدا العواقب يف مفكرين غري النفس، وحظوظ الحقد من نفسيهما يف
بأن فأخربوه العهد، ونقض الشذوذ من حصل مما بالغيظ «ممتلئ األخري وهذا عمر،
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التحكم، تقبل ال نفيس ولكن شفاعتكم، أردد ال أنا وقال: خالف، منه يحصل لم الباشا
أردكم ال فأنا وتشفعوا، تنصحوني أن مخالًفا شيئًا فعلت رأيتموني إذا عليكم والواجب
ال فهذا باألزهر، واالجتماع التشنيع من تفعلونه ما وأما نصحكم، قبول من أمتنع وال
كنتم كما الرعية، وقيام الرشور وتهييج االجتماع، بهذا تخوفوني وكأنكم منكم، يناسب
لهم فليس أمر الرعية من حصل وإن ذلك، من أفزع ال فأنا املماليك، زمان يف تفعلون
وإنما الفتن، ثوران نحب ال ونحن يكون، ال هذا له: فقلنا واالنتقام، السيف إال عندي
عمن تخربوني أن أريد قال ثم الكرب، يرفع هللا وندعو البخاري قراءة ألجل اجتماعنا
أي وتضعيف؛ الدمغة بإبطال وعد وأنه فغالطناه، بالخلف، ابتدأ ومن األمر، لهذا انتبذ
البحرية»، إقليم من والرزق باألوسية الطلب وأنكر النص، بعد الربع إىل الفائظ تقليل

بشأنه. الباشا وبني بينهما دار ما عىل الحال بطبيعة عمر السيد يُطلعا ولم
حريص وكلٌّ والقال، القيل واستمر النفاق، باب املشايخ بني وانفتح أيام، ومرت
النقيب والسيد ضمريه، يف ما خالف وُمظِهر وسمعته، شهرته وزيادة نفسه حظ عىل
والباشا منه، والقربى الباشا لدى التزلف يف يِجدُّون الوصوليون واألشياخ برأيه، متمسك
حسًما ومقابلته القلعة إىل بالصعود مكرم عمر إلقناع وحيلة جهد من وسعه ما يبذل
نفسه. مكرم عمر عىل مغبته عودة عن معَدى ال والذي تحته، طائل ال الذي النزاع لهذا
أفندي ديوان الباشا فأوفد ،١٨٠٩ يوليو ١٤ يوم كان حتى ذلك، عىل الحال واستمر
مسألة يف وتكلموا ببيته، املشايخ واجتمع عمر، السيد إىل الرتجمان بكتاش هللا وعبد
الذي بالقسم املشايخ يذكِّر وراح رأسه، ركب السيد ولكن ومقابلته، الباشا إىل طلوعه
إليه يطلع ال أنه «فحلف غضبه، جماح كبح يستطع ولم والتضافر، االتحاد عىل أقسموه
الناس جميع إن وقال: األحدوثات، هذه أبطل إذا إال وجًها له يرى وال به يجتمع وال
مىض، ما ويكفي معه، باتفاقي إال يفعله يشء عىل يتجرأ ال أنه ويزعمون معه، يتهموني
صفًحا الجربتي الشيخ رضب كثريًا»، كالًما وتكلم والجور، الظلم يف يتزايد تقادم ومهما
الباب إىل األمر بإحالة مكرم عمر هدَّد فقد يذكره، املعارصين من غريه ولكن ذكره، عن
عمر وقال عليه، للثورة وتحريكه الشعب وتأليب مظامله، عىل الباشا أرص إذا العايل
الذهاب باتٍّا رفًضا ورفض منه»، بإنزاله كفيل فإني الحكم، إىل أصعدته «وكما مكرم:
األشياخ سائر يمتنع سوف الباشا مقابلة عن بامتناعه أنه إليه ُخيل وقد عيل، محمد إىل

كذلك. مقابلته عن
مقابلة املشايخ قرَّر حيث أيًضا؛ املرة هذه يف التقدير أخطأ النقيب السيد ولكن
الدواخيل ومحمًدا املهدي ومحمًدا الرشقاوي هللا عبد املشايخ: املقابلة لهذه واختاروا الباشا
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معهم، يريدونه وكانوا ملرضه، الذهاب عن األمري محمد الشيخ واعتذر الفيومي، وسليمان
يف ذاكروه الباطنية، اآلخر لغة منهم كل فهم وقد معه، وتكلموا الباشا إىل طلعوا فلما
األوسية، األطيان عن الطلب يرفع وكذلك الدمغة، بدعة يرفع أنه فأخربهم املحدثات، أمر
بما وأخربوه عمر، السيد بيت إىل نزلوا إنهم ثم ذلك، عىل وقاموا الفائظ، ربع وتقرير
االستمرار عىل عزمه من تخضد ولم مكرم، عمر تُرِض لم تسوية كانت هذه ولكن حصل،
يخربه إليه أرسل الباشا إن قال ثم ذلك؟ وأعجبكم فسألهم: واملقاومة، املعارضة يف
الباشا طلب ملا ألنه بالكلية؛ ذلك رفع إال وأبى يرَض، فلم الفائظ، املال ربع بتقرير
أنها فحلف متبعة، ُسنة تصري هذه عمر: السيد له قال الربع إحداث السابق العام يف
ملعونًا يكون املستقبل يف طلبها وإن النفقة، لرضورة وذلك العام، هذا بعد تكون ال
بصحة املشايخ وشهد ذلك، عىل وقتئٍذ عمر السيد الباشا وعاهد هللا، رحمة من مطروًدا
رفع إنه قوله «وأما فقال: عيل محمد دعاوى لهم يفنِّد مكرم عمر طفق ثم الواقعة، هذه
الطلب، لها وجهوا البحرية أوراق هي وها لذلك، أصل فال والرزق األوسية عن الطلب
يف السبب إن فقال: الطلب، بأوراق وكابرناه فأنكر، ذلك له ذكرنا إننا املشايخ: فقال
الري أرايض عىل للكشف نزلوا ملا الكشافني فإن خاصة البحرية إقليم من ذلك طلب
يف كان فإذا والتدليس، الخيانة منهم حصل األطيان فرضة عليها ليقرروا والرشاقي
فقررت وأوسية، رزًقا الباقي وسموا مائة، عليها قالوا ري، فدان خمسمائة البلدة أرض
واجب أمر ذلك وهل عمر: السيد فقال وخيانتهم، تدليسهم نظري يف لهم عقوبة ذلك
التي األطيان فرضة وهي املايض، العام يف أحدثه وظلم جور مجرد هو أليس فعله؟
وزاد، عاد فقد ملثلها؟ يعود ال أنه وحلف الجند) (مرتبات العلوفة إلتمام لزومها ادعى
وحدي رصت الذي وأنا بكلمة، تصدعونه وال تصدونه، وال وتسايرونه توافقونه وأنتم
دون املجلس» وانفض واأليمان، العهد نقضهم يف اللوم عليهم ه ووجَّ وشاذٍّا، مخالًفا

نتيجة. إىل الوصول
وتحركت النفاق، سوق وراج اآلراء، «تفرَّقت — الجربتي الشيخ يقول كما — وهكذا
بالليل وتناجيهم مكرم عمر عىل الحاقدين املشايخ سعي وكثر والحسد، الحقد حفائظ
يطلبه عمر، السيد مراسلة عن كله هذا أثناء يف الباشا ينقطع لم ذلك ومع والنهار»،
املحتمل من الباشا وظن به، عليه يشري ما بإنجاز ويعده به، واالجتماع إليه للحضور
الباشا نظر يف — انتفى قد حيث املال؛ يف طمع النقيب السيد إرصار مبعث أن
الطلب تقرير إىل دعته التي األسباب أوضح قد أنه طاملا بموقفه، لتمسكه يدعو ما —
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برفع ووعد الربع إىل االلتزام فائظ طلب وأنقص البحرية، إقليم يف والرزق األوسية عىل
وقد معه، التشاور ويريد النصيحة، مكرم عمر يسأل أن كله ذلك من واألهم املظالم،
هذه بطريق الحكم يف املشاركة كان النقيب مقصد أن إىل — شك وال — الباشا فطن
وليعرض به، ليرتفق الالظ)؛ آغا (محمد كتخداه إليه أوفد هذا، يقنع لم فلما املشاورة،
له يُعطى كيس عدا فوًرا، النقيب السيد إىل تُدفع الباشا من عطية كيس ثالثمائة عليه

يقبل. فلم يوميٍّا،
ن وتيقَّ بينهما، الوحشة فزادت الستمالته، عيل محمد جعبة يف سهم آخر هذا وكان
بسببه الخاطر متعلق … يزل فلم منه، االحتياط وعدم أمره، إغفال العبث من أن الباشا
به أغرى وربما العسكر، كبار من عليه يرتدد من وعىل أحواله، عن ص ويتفحَّ ويتجسس
ساعدوه ملفاقمته انتبذ إن وأنه للباشا، كراهتهم له وأظهروا ا، رسٍّ فراسلوه الكبار بعض
وممتنًعا مصمًما يزل ولم مكرم، عمر السيد عىل يخَف لم ولكن عليه، بنرصته وقاموا
ما ينقلون مكرم عمر عىل املرتددون وراح عليه، ويسخط إليه، واالمتثال به االجتماع عن

واألهواء. األغراض بحسب ويحرِّفون الباشا، إىل معهم مجالسه يف منه يبدر

مكرم عمر نفي (5-5)

سواء مكرم، عمر أمر يف الباشا يبت أن من مناص ال وكان الحال، هذه دوام وتعذَّر
تبقى ما وتحطيم بإقصائه أم له، كان الذي الصدارة مكان إىل وإرجاعه منه بتقريبه
القاعدة بالسلطة، االنفراد واحد، األمرين ومبعث نهائيٍّا، تحطيًما وصدارة وجاهة من له
اندرجت والتي الداخلية، البالد شئون سياسة يف حكمه برنامج عيل محمد عليها بنى التي
مرص. يف الوراثي بالحكم والظفر باشويته، يف له األمر استقرار األعىل، برنامجه تحت

عىل ا مرصٍّ هذا بقي طاملا منه مكرم عمر تقريب يستطيع كان ما الباشا أن عىل
لديه ما كل استنفاد بعد إال به يبطش أن الباشا يشأ ولم معارضته، عىل مصمًما تجنبه،
محك من بد ال فكان ذلك، عن عجزه واتضاح جادته، عىل السري عىل لحمله وسائل من

النهائي. حكمه الباشا ليصدر الرجلني بني أخري
يوسف سلحدار وصول منذ لتهيئته األسباب عت تجمَّ فقد األخري، املحك هذا أما
باألزهر للمشايخ اجتماع أول قبل أي — ١٨٠٩ يونيو ٢٨ يف القاهرة إىل باشا ضيا
بطلب مرسوًما — بنا مرَّ ما نحو عىل — السلحدار حمل فقد — فحسب اثنني بيومني
كشوفية، قلم بصفة بمرص كان حيث أحدثه؛ كان مما باشا ضيا ليوسف املتجمع املال
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تجهيزات إمدادية بصفة العايل الباب أضافها ألف عدا كيس، ٢٨٠٠ ذلك حساب بلغ وقد
املبلغ، هذا دفع من التنصل الباشا أراد كيف تقدم فقد الوهابية، ضد الحربي السفر
أمواًال فيها أنفق التي الوجوه ويبني املايل، عجزه عن فيها يعتذر راح التي رسالته فأعد

العايل. الباب مطالب تلبية عىل قدرته عدم يف سببًا لها إنفاقه وكان طائلة،
كان ألنه عليه؛ التوقيع مكرم عمر من طلب عرضحاًال أعدَّ بأن الباشا ابتدأ فقد
ولكن املبلغ، بهذا اآلن بموجبه ضيا يوسف يطالب الذي الرتتيب استحداث وقت موجوًدا
التي البيانات عىل يطعن طفق بل باالمتناع، يكتِف لم ثم التوقيع، أبى مكرم عمر
قد املطلوبة األكياس أن عرضحاله يف الباشا ذكر وقد كذبها، ويعلن العرضحال تضمنها
وعىل كيس، ثمانمائة ومبلغه الفرعونية، الرتعة سد يف ُرصف ما منها املهمات، يف ُرصفت
عظيًما، مبلًغا كذلك الطاعة، يف دخلوا حتى املرصية األمراء ملحاربة العساكر تجاريد
حفر يف وكذلك أيًضا، مبلًغا إليها املياه تنقل التي واملجراة القلعة عمارة يف ُرصف وما

ذلك. ونحو البالد، رشاقي بسبب املريي املال ونقص والرتع، الخلجان
فإن الرتعة، سد يف رصفه ما «أما قائًال: بابًا، بابًا كله ذلك يفنِّد عمر السيد فانربى
كذب فكله ذلك غري وأما كثرية، أضعاًفا رصفه ما عىل يزيد البالد من وحياه جمعه الذي
واملظالم الفرض من املرصي القطر من أخذه ما عىل يحاسبه من وجد وإن له، أصل ال
يف واغتاظ حنق الكالم، بذلك وأخربوه عيل، محمد أي عليه؛ ردوا فلما الدفاتر، وسعته ملا
انتظار دون ،١٨٠٩ يوليو ١٤ يف للدولة عرضحاله كتابة من عيل محمد وفرغ نفسه.

مكرم. عمر لتوقيع
السيد قال الرتاسل، من أكثر فلما فامتنع، به لالجتماع مكرم عمر الباشا وطلب
قيل فلما يكون، فال إليه طلوعي وأما السادات، بيت يف به فأجتمع بد وال كان إن النقيب:
بالنزول ويأمرني ويرذلني يزدريني أن به بلغ إنه وقال: حنقه، ازداد ذلك، يف للباشا

الناس.» بيوت إىل حكمي محل من
الفاصلة. هي الواقعة هذه فكانت

«وطلب الدفرتدار بك إبراهيم ولده بيت إىل أغسطس ٩ يوم الباشا حرض فقد
طرف من ورسوًال طرفه من رسوًال عمر السيد إىل وأرسل املذكورين، واملشايخ القايض
وال دواء رشب بأنه وأخربا فرجعا معه، ويتشارع ليتحاقق للحضور يطلبه القايض،
الطامع السادات محمًدا الشيخ أحرض قد الباشا وكان اليوم»، هذا يف الحضور يمكنه
الباشا أحرض ذلك «فعند الرشقاوي، هللا عبد والشيخ بعيد، أمد من األرشاف نقابة يف
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السيد بخروج فرمان بكتابة وأمر األرشاف، نقابة عىل السادات الشيخ وألبسها ِخلعة
حتى أيام ثالثة إمهاله يف املشايخ فتشفع تاريخه، يوم (القاهرة) مرص من ونفيه عمر
يذهب ال فقال أسيوط، بلده إىل يذهب أن يف سألوه ثم ذلك، إىل فأجاب أشغاله، يقيض

دمياط.» أو إسكندرية إىل إما ويذهب أسيوط، إىل
وزاهد عنه راغب فإني النقابة منصب «أما متجلًدا، الرضبة هذه مكرم عمر وتلقى
ولكن الورطة، هذه من وأرتاح مطلوبي، غاية فهو النفي وأما التعب، إال فيه وليس فيه،
فليأذن أسيوط إىل الذهاب يف يل يأذن لم إذا حكمه تحت تكن لم بلدة يف يكون أن أريد
دمياط، إىل بذهابه إال يرَض فلم الباشا، فعرفوا درنة، إىل أو الطور إىل الذهاب يف يل
نقيبًا بوصفه بابه عىل (الواقفني الجاويشية يأخذ أن باشجاويش أمر عمر السيد إن ثم

السفر.» أسباب يف وأخذ الجديد) (النقيب السادات بيت إىل بهم ويذهب لألرشاف)
أحمد السيد بن املحروقي محمد السيد اعتنى أغسطس) ١٠) يوم ثاني ويف
الباشا إىل وذهب عمر السيد بأمر (١٨٠٤ نوفمرب منذ (املتوىفَّ التجار بندر شاه املحروقي
الباشا: وقال بذلك، فأجازه وتعلقاته، وبيته أوالده عىل وكيًال أقامه بأنه وأخربه وكلَّمه
املحروقي محمد وطلب أفوته»، وال خاطره أراعي أزل لم وأنا يشء، كل من آمن «هو
مكرم عمر سفر وجوب عىل أرص ولكنه خاطره، وطمن الباشا وقابله عمر، السيد ابن

دمياط. إىل
وكان األلفي كتخدا محمد وحرض عمر، للسيد املودعون اجتمع أغسطس، ١٣ ويف
املتعممني من الكثري وشيعه مكرم عمر فخرج دمياط، إىل صحبته بالسفر تعني قد
من وخروجه سفره عىل الناس اغتم وكذلك فراقه، عىل حزنًا حوله يتباكون وهم وغريهم
بوالق إىل فسار الحق، نرصة عىل ولتعصبه للناس ومقصًدا وملجأ ركنًا كان ألنه مرص؛
ويف دمياط. إىل إليهم يحتاج الذين وخدمه بأتباعه ليلته من وسافر املركب يف ونزل
وصوله معلنًا عمر السيد تشييع من القاهرة إىل األلفي كتخدا محمد رجع أغسطس ٢١

بها. واستقراره دمياط إىل
تأييًدا للثورة الشعب يتحرك فلم للباشا، مكرم عمر معارضة مسألة انتهت وهكذا
ولم طويل، زمن من أيامها انقضت قد كانت مكرم عمر زعامة ألن زعيمه؛ ملعارضة
كرسيه عن إلنزاله عيل محمد عىل بتأليبها النقيب هدد التي الرعية من أحد يتحرك
موضع كان وإن ألنه نفيه؛ دون والحيلولة ببقائه والتمسك الزعيم هذا عن للدفاع
بالدرجة به الشعب تعلق معناه يكن لم االحرتام هذا فإن الجميع، عند واالعتبار االحرتام
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التي الزعامة حقوق من مكرم عمر به ظفر ما فكان أجله، من الثورة عىل زه تحفِّ التي
الجربتي. الشيخ ذكر كما وخروجه سفره عىل الناس اغتم أن توهمها

وتقليدها منها تجريده حادث بعد األرشاف، نقابة يف مكرم عمر تقرير كان وملا
بكتابة عيل محمد ُعني فقد الدولة، من جاء قد ١٨٠٢ عام غضون يف أفندي يوسف
مكرم عمر خلع إىل دعته التي األسباب يذكر كذلك املشايخ من عليه ع موقَّ عرضحال
بمسعى بالقيام نفسه حدثته إذا السلطنة، دار يف هذا مساعي يبطل وحتى النقابة؛ من
صفحة تسويد من بد ال وكان السابقة، املرة يف فعل كما النقابة، اسرتجاع أجل من هناك
الذين األشياخ يف ضالته الباشا ووجد ذلك، يف ورجاء أمل كل تقطع بصورة عمر السيد
أول السادات محمد وكان منه، تحصل لم أشياء مكرم عمر إىل ينسبوا أن عن يتورعوا لم
ويواليه، إليه ينتمي ومن عمر السيد حق يف باملكروه ح ورصَّ نفسه، يف الكامن أظهر من
وعدوا الباشا، أرادها التي بالصورة العرضحال تسطري يف واملهدي الدواخيل مع وتعاون
أدخل أنه منها التي املوبقات من أنواًعا إليه ونسبوا وذنوبًا وجنًحا ومعايب مثالب له
الرشفاء من أناًسا وقطع واليهود القبط من أسلم ممن أشخاص أسماء األرشاف دفرت يف
مبلًغا السابق يف األلفي من أخذ أنه ومنها املدخلني، لألقباط راتبهم ورصف املستحقني
األمراء كاتب أنه ومنها خورشيد، باشا أحمد فتنة أيام يف (القاهرة) مرص ليملِّكه املال من
ليحرضوا مرص من بالقرب كانوا حني الفتنة وقت يف أيًضا املماليك) (البكوات املرصيني
القاهرة تمليكهم يريد وكان حصل، ما لهم وحصل الخليج، قطع يوم يف غفلة حني عىل
حادث هنا واملقصود — الباشا حرضة عليهم فنرصهللا والعساكر، والناس الباشا غفلة يف
البغاة ومواالة الفتن وإثارة اإلقليم خراب يف التسبب فأراد — ١٨٠٥ أغسطس ١٦ يوم
العساكر يف الفتن إيقاع أراد أنه ومنها اململكة، يف وتطميعهم البكوات، أي املرصيني؛
وأخالط والصعائدة املغاربة طوائف عليه ويجمع خالفه ويويل الباشا دولة لينقض
الطرابليس برغل باشا عيل قتل عىل (البكوات) املرصيني أغرى الذي هو أنه ومنها العوام،
حني األلفي مع البالد يف عهم وطمَّ اإلنكليز كاتب الذي وهو مرص، عىل واليًا قدم حني

ذلك. وغري اإلسالمية، العساكر عليهم هللا ونرص وملكوها اإلسكندرية إىل حرضوا
العرضحال هذا — الوقت» «مشايخ الجربتي الشيخ سماهم الذين — املشايخ ق نمَّ
التي االتهامات هذه أن الواضح ومن الدولة، إىل الباشا لريسله ١٨٠٩ سبتمرب ١٢ يف
العرضحال بهذا جاء ما الجربتي الشيخ وصف كاذبة، كلها مكرم لعمر كيًال كيلت
األغراض وتنميق القضية، عكس عبارات من كان به ُسطر ما وأن وبهتان، زور بأنه
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مع لتعاونه هذه، محنته يف مكرم عمر عىل بعطف يشعر لم الشيخ أن ولو النفسانية،
نقابة من وتجريده مكرم عمر نفي عىل فعلَّق — رأيه يف — سلطانه وتمكني الظالم،
وأن عليه، ُسلط ظامًلا أعان من حد عىل أنه حقه، يف العرضحال هذا تسطري ثم األرشاف

أحًدا. ربك يظلم وال عليه، ُسلط ظامًلا أعان ومن يستحقه، ما بعض له وقع الذي
فلم الطحطاوي أحمد الشيخ وآخًرا أوًال العرضحال هذا توقيع عن املمتنع وكان
وفا) (ابن محمد الشيخ وخصوًصا عليه التحامل يف زادوا الذين املشايخ، رش من ينُج
وانتهى كثرية، إهانات الطحطاوي أحمد بالشيخ ولحقت األمري، محمد والشيخ السادات،
بدًال املنصوري حسن الشيخ وتعني ،١٨٠٩ سبتمرب ١٤ يف الحنفية إفتاء من بعزله األمر
تعني ثم الزور، شهادة يف يوافقهم لم لكونه عليه؛ والحط ذمه يف يبالغون وراحوا منه،
التايل. العام من يونيو يف تُويف ثم ١٨١٥ يناير يف املنصوري وفاة بعد الحنفية مشيخة يف
عليه، أبطأ وقد الفرج ينتظر وهو بدمياط إقامته طالت فقد مكرم عمر وأما
بعمارة وتشاغل البحر، شاطئ عىل آخر مكان إىل فيه هو الذي املكان من ينتقل وهو
قايض أفندي صديق عليه ورد حتى يزل فلم له، مالزمون والحرس هناك، أنشأه خان
وأجاب ففعل، (طنطا) طندتاء إىل انتقاله يف الباشا عند له يتشفع بأن فكلَّمه العسكر،
مقيًما فظل طنطا، إىل مكرم عمر انتقل ،١٨١٢ أبريل منتصف وحوايل ذلك. إىل الباشا

القاهرة. إىل بالعودة الباشا له فأذن ،١٨١٨ عام من ديسمرب شهر حتى بها
الوهابية، حرب يف بانتصاره للباشا واملرسة النرصة حصلت عندما مكرم عمر وكان
باإلسكندرية، وقتئٍذ هذا وكان عيل، ملحمد تهنئة بكتاب صالح السيد حفيده أوفد قد
يف هل له: فقال لكم، ويدعو بخري له فيقول جده، عن يسأله وطفق بالبشاشة «فتلقاه
انرصف ثم لحرضتكم، البقاء طول غري يطلب ال فقال: له؟ نقضيها حاجة أو يشء نفسه
صار وقد — السالنكيل عثمان يوم ثاني يف إليه الباشا فأرسل به، نزل الذي املكان إىل
الباشا مشافهة من يستحي أن عىس عما ويستفرسه ليسأله — قليل بعد باشا قابجي
له أذن إن هللا بيت إىل الحج إال نفسه يف يكن لم قال: حتى يالطفه يزل فلم بذكره،
بداره يقيم وأن مرص إىل بالذهاب له وأذن بذلك أنعم بالجواب، عاد فلما بذلك، أفندينا
إال املدة هذه الغربة يف أتركه لم أنا وقال: بحًرا، شاء وإن برٍّا شاء إن الحج أوان إىل
من أنساه ال ما وبينه وبيني أبي، فإنه ذلك، من يشء يبَق لم واآلن الفتنة، من خوًفا

باإلجابة.» جوابًا له وكتب واملعروف، املحبة
له عيل محمد يكنه ما عىل يدل وهو الجواب، هذا صورة الجربتي الشيخ أثبت وقد
ألَّح عندما الباشا أن عىل الطوال السنوات هذه كل بعد دليًال وينهض وود، احرتام من
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كان نفيه، إىل أفضت التي األزمة إلنهاء القلعة يف إليه هذا وطلوع مكرم عمر مقابلة يف
خوف عن ال مكرم، عمر واسرتضاء بينهما، الجفوة أسباب إزالة يف وقتئٍذ النية صادق
عطف عن ولكن إليه، أصعده إنه قال الذي الحكم من وإنزاله عليه للرعية هذا تأليب من
توليه منذ السابقة أزماته كل يف عاضده الذي بالرجل صالته تنقطع أن من وإشفاق
من طائفة بالتفاف واغرتاره مكرم عمر عناد سوى الباشا مسعى يفسد ولم الباشوية،
ثم له، ومداهنتهم معه األشياخ نفاق جراء من عليه الغفلة ودخول حوله، املتعممني
له بمعارضته التمسك وعىل عيل، محمد إذالل عىل إرصاره يف يشتط جعله الذي كربيائه
عىل حلفوها التي اليمني من بالرغم حوله من األشياخ انفضاض له تبني أن بعد حتى

الباشا. سلطان ضد والتعاضد االتحاد
بدأه بوالده، الباشا فيه اه سمَّ مشهور، كتاب عمر السيد إىل عيل محمد وكتاب
األكرم، املجد بيت ساللة وسميها، الشئون حميد سنيها، الشمائل «ُمظِهر إىل بقوله:
االنتصار ذلك عىل له تهنئته عىل يشكره راح ثم شأنه»، دام مكرم عمر السيد والدنا
هللا بيت إىل بالحج له إذنه ويبلغه مناه، بنيل الباشا وأعىل السيد، لثناء مجلبة كان الذي
ويسأله العظام، املشاعر بتلك السيد لدعوات ورجاء واإلكرام الجالل لذي تقربًا الحرام؛
باسم آخر كتابًا هذا كتابه مع إليه بعث الباشا إن ثم له، الدعاء وال االبتهال يدع أال

بالقاهرة. راحته عىل يسهر حتى الظ، آغا محمد بك الكتخدا
مكرم، عمر السيد إىل به بعث الذي غري بك كتخدا إىل كتابًا عيل محمد وأرسل
إىل ترجمانه بك كتخدا وأرسل القاهرة، إىل السيد وصول قبل الكتاب هذا ووصل
حتى ومكذب، مصدق بني الناس فكان مقدمه، خرب وأُشيع بذلك، ليبرشهم السيد منزل
زيارة إىل ه وتوجَّ هناك من «فركب ،١٨١٩ يناير ٩ يف بوالق إىل مكرم عمر وصل
بقصائدهم، الشعراء وهنَّأ عليه، وسلَّم الكتخدا وقابل القلعة، إىل وطلع الشافعي، اإلمام
العام املجلس يف الجلوس عن امتنع ثم أياًما، الناس ازدحام واستمر الجوائز، وأعطاهم
فانكف األفراد، من يريده من بعض إال به يجتمع فال الخاصة، بحجرته واعتكف نهاًرا،
بيت إىل يحج ولم الرأي»، حسن من «وذلك الجربتي: الشيخ وقال الرتداد.» عن الكثري

لضعفه. الحرام هللا
حياة من له تبقى يميضما بالقاهرة طويًال عمر السيد يبقى أن مقدًرا يكن لم ولكن
بالقاهرة اضطرابات قامت أن تقريبًا عامني بعد حدث أن يلبث لم إذ هادئة؛ شيخوخة يف
وظن الفتنة، واشتدت املنازل، عىل الباشا فرضها رضيبة من القاهريني تذمر بسبب

307



الثالث) (الجزء ١٨٠١–١٨١١م عرش التاسع القرن مطلع يف مرص

،١٨٢٢ أبريل منتصف يف القاهرة بمغادرة فأمره فيها، ا يدٍّ عمر للسيد أن عيل محمد
عمره. من السبعني حوايل يف وهو الوفاة، أدركته أن إىل بها أقام حيث طنطا؛ إىل منفيٍّا

باملشايخ املطاف خاتمة (6)

ونال ،(١٨٠٩ أغسطس (يف دمياط إىل مكرم عمر بنفي الوقت ملشايخ املجال انفسح
عمر السيد فيه غادر الذي نفسه اليوم يف ضده سعيه عىل مكافأته املهدي محمد الشيخ
عليه فأنعم عمر، السيد وظائف وطلب الباشا عند اليوم ذلك صبح يف فحرض القاهرة،
عىل بناء وذلك ببوالق، باشا سنان وقف ونظر الشافعي، اإلمام أوقاف بنظر الباشا
ذلك عىل وزيادة كثري، مال منهما ويتحصل عمر السيد يد تحت الوقفان وكان طلبه،
غابها قد كان سنوات أربع مدة الغالل راتب من له املنكرس عىل املهدي الشيخ حاسب
كيًسا، وعرشون خمسة وقدرها نقًدا، خزينته من له بدفعها الباشا فأمر القاهرة، عن
رجع ذلك وعند ذُكر، ما به أوقعوا حتى عمر السيد خيانة يف اجتهاده نظري يف وذلك
عىل والرتداد السعي كثرة من بعضها عن انقبض قد كان التي األوىل حالته إىل الشيخ
وما واألطيان والرزق والفائظ االلتزام وأمور والشفاعات القضايا يف دولته وأكابر الباشا

الناس. عليه وازدحمت الرشكاء، ومحاسبة والفيوم، الصعيد بالد يف به يتعلق
عىل وأقبل ،١٨٠٩ أغسطس ٩ منذ األرشاف نقابة توىلَّ قد السادات محمد وكان
وتقلَّد ،١٨١٣ مارس ٢١ يف تُويف ثم مرض أن يلبث لم ولكنه عظيمة، داًرا وأنشأ الدنيا،
الدواخيل، محمد الشيخ مكرم، عمر بالسيد الوقيعة يف اآلخر الرشيك األرشاف، نقابة
الخدم، وأرباب واملقدمون الجاويشية أمامه ومشت الكبري، التاج ولبس الخيول «فركب
دوًرا فيها وأدخل القديمة سكنهم دار ر وعمَّ والشكاوى، الدعاوى بأرباب بيته وازدحم
الغرور وداخله زوجاته. إحدى أسكنها أخرى داًرا ر وعمَّ لطيًفا مسجًدا تجاهها وأنشأ
القلعة، إىل ليلة كل يف وينزل يطلع الرءوس أعيان من وصار له، صفا قد الوقت أن وظن
الزائد، الغرور وداخله الباشا، معه ويسرتسل الناس، قضايا يف ويعقد ويحل إليه، ويُشار
ضاق أن إىل مطالبه يف الباشا ويراجع وغريهم، األقباط الكتبة كبار عىل يتطاول وصار
توجه ثم أشهًرا، بها فأقام (١٨١٦ (عام دسوق إىل ونفيه بإخراجه وأمر منه، الباشا
منحرف الحواس متعلق بها يزل فلم الكربى، املحلة إىل املحروقي محمد السيد بشفاعة
الباشا عند فيه يشفع أن يف املحروقي السيد يراسل قليل وكل الطبع، متكدر املزاج
ذلك، من يشء يف له يُؤذن فلم داره، يف ليموت باملرض يحتج ومرة الحج، يف له وليأذن
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نفي عىل الجربتي الشيخ تعليق وكان .١٨١٨ يناير ٢٣ يف تُويف» حتى باملحلة يزل ولم
من كان فإنه مكرم، عمر السيد يف فعله وجزاء قصاص هو «إنما له وقع ما أن الدواخيل
العمل.» جنس من والجزاء (القاهرة) مرص من وأخرجوه عزلوه أن إىل عليه الساعني أكرب
مثار وفاته وكانت ،١٨١٢ أكتوبر ٩ يف تُويف فقد الرشقاوي هللا عبد الشيخ وأما
يؤازر بعضها متفرقة، شيًعا هؤالء فتحزب األزهر، مشيخة عىل املشايخ بني خالف
بدوي الشيخ يرشح ثالث وفريق الشنواني، محمد الشيخ اآلخر والبعض املهدي، محمد
محمد اختيار عىل الرأي قر ثم فحسب، اثنني أو ليوم بها املهدي محمد وفاز الهيتمي،

لها. الشنواني
ذلك عىل وساعد كثريًا، شأنهم انخفض قد كان مكرم عمر نفي بعد املشايخ أن عىل
يقفون عصابة، بينهم من ألَّفوا قد كانوا املتعممني املظاهر أصحاب أبناء من نفًرا أن
مدة، ذلك عىل الحال واستمر منفرًدا عليه يعثرون من لسلب األزهر صحن يف بالليل
واجتمعوا األزهر، بحارة سكنوا الفواحش والنساء القوادين من طائفة أخرجوا «وكذلك
وديدنهم سمرهم جعلوا والسوق البلد وأهل بل وعساكرهم، الدولة أكابر إن حتى أهله، يف
منه تظهر موبقة كل نرى ويقولون: وقبيحة، رذيلة كل له ونسبوا وأهله األزهر ذكر
قبُل منه ظهر وقد ذلك، بعكس صار والعلم، الرشيعة منبع كان أن وبعد أهله، ومن
الجامع بخط الحوادث وقوع وتواىل مخيفة»، ذلك غري وأمور الحرامية، واآلن الزغلية،
الناس ضج حتى ذلك وتكرر والحوانيت، الدور من أمتعة وضياع رسقات من األزهر
حتى ذلك ينقطع ولم يرسقون الذين هم املجاورين من جماعة أن واتضح لغطهم، وكثر

.(١٨١٢ مايو (يف التهمة عليهم ثبتت ممن اقتصوا
الشيخ كذلك ومات ،١٨١٠ يناير يف تُويف قد الفيومي سليمان الشيخ كان وملا
عرفنا الذين وهم املتصدرين، األشياخ عهد انقىض فقد ،١٨١٧ سبتمرب يف األمري محمد
حذوهم، أكثرهم حذا فقد واملتعممني، املشايخ من غريهم وأما عرفنا، ما قصصهم من
النفوس، من ووقارهم هيبتهم «زالت قد إنهم فقال: عليهم حكمه الجربتي الشيخ وأصدر
الجهال ومشاركة الشيطانية والوساوس النفسانية والحظوظ الدنيوية األمور يف وانهمكوا
فرتاهم كالبهائم، األسمطة عىل يتكالبون واملآتم، األفراح يف الوالئم إىل واملسارعة املآتم يف
وجب ما وعىل خاطفني، واملحمرات وللكباب راكعني، الخوانات وعىل ذاهبني، دعوة كل يف
األول ربيع شهر حوادث يف الشيخ له سجَّ فقد الرأي هذا وأما تاركني»، النصح من عليهم

.١٨١٦ فرباير يف أي ١٢٣١؛ عام
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الوالية بسطسلطان

املماليك عىل القضاء

تمهيد

تخىش التي أو املناوئة، العنارص عىل القضاء الجند، تطويع بعد املشايخ إقصاء أتم
أركان دعم عوامل من بها انفراده وكان بالسلطة، فانفرد عيل، محمد لحكومة مناوأتها
الباشوية هذه يف قدمه رسوخ الضطراد نتيجة نفسه الوقت يف جاء أنه كما باشويته،
منذ صادفته التي الصعوبات وذلل سبيله، اعرتضت التي العقبات بسالم اجتاز أن بعد
كان أو الداخلية، الحكم شئون بممارسته منها تعلق ما سواء ،١٨٠٥ عام يف توليته

خصوًصا). وفرنسا (إنجلرتة األجنبية والدول العايل الباب مع عالقاته بتدبر متصًال
ألرسته الوراثي الحكم تمكني تحقيقه، يف جد الذي الهدف بالسلطة انفراده وواءم
مقتضيات من يكن فلم حكومته، توطيد — تبني كما — لذلك األول والرشط مرص، يف
مقصود ألن واملتصدرين؛ املشايخ من فريق به طالب الذي الشورى مبدأ إجازة برنامجه
يرىض كان ما ألنه ذلك؛ فعل عليه ويستحيل املالية، إجراءاته وقف الشورى من هؤالء
الطرق أرسع من املال عىل للحصول الوحيد السبيل ألنها شذوذها؛ من الرغم عىل بوقفها
الوجوه يف منه لإلنفاق السنوات هذه طوال ملحة إليه حاجته ظلت الذي املال — وأيرسها
الطاعة عىل الجند ترويض — شهدنا كما — هذه وأهم الداخيل، سلطانه دعم تكفل التي
من يأتي قد أجنبي غزو لدفع تهيًؤا والثغور القاهرة وتحصني إليهم، مرتباتهم بدفع
إلقصائه مرص إىل العايل الباب بها يبعث قد حملة لصد أو فرنسا، أو إنجلرتة ناحية
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أسباب أولئك وكل املماليك، البكوات ضد املرسلة التجريدات إلعداد وأخريًا الحكم، من
أركانها. وتقوية باشويته لتثبيت عنها معَدى ال

كان الدلتا وأرجاء والثغور القاهرة يف سلطانه وتقرير بالسلطة، االنفراد أن عىل
بعض عدا — تقريبًا بأرسه الصعيد بقي طاملا باشويته، عىل لتأمينه يكفي ال وحده
باشويته؛ سلطان عن وخارًجا املماليك، البكوات بأيدي — وهناك هنا املبعثرة املراكز
الصعيد إخضاع تحقيقه، يف وجد إليه، أرشنا الذي الهدف نفس اقتىض فقد ولذلك
كل يف سلطانه ببسط إال يتأتى لن الحكومة هذه توطيد أن واضًحا وكان لحكومته،

باشويته. جوانب
باشويته عىل ماثل خطر ومصدر جانبه، يف شوكة يظلون سوف املماليك فالبكوات
الذي وهو عليهم، سيطرته تمكني عن وعجز بسلطانه، االعرتاف رافضني ظلوا إذا
مخاصمته يف عنادهم بسبب السابقة واالختبار التجربة سنوات خالل منهم الكثري عانى
حشودهم هؤالء يرسح أن يعني الباشوية سلطان فبسط مناوأته، عىل وإرصارهم
عدم ويعني بأسهم، يخىش عيل محمد أن يف جدال ال قوة؛ فرسانهم وكان العسكرية،
عىل للتآمر مواطن معسكراتهم تظل ال حتى إليهم املتمردين جنده من الهاربني لجوء
يشجعهم التي والنهب السلب أعمال حدة فتنكرس حولهم، من العربان وانفضاض ملكه،
ثم والدساكر، القرى عىل اإلغارة يف لوائهم تحت واملنضوين املماليك مع تزاملهم عليها
أيديهم، يف التي الواسعة األقاليم عىل الرضيبة أو املريي تحصيل يشء كل قبل يعني إنه

املماليك. البكوات مسألة معالجة من حينئٍذ مناص ال فكان
شتى وأجربته الوالية، أريكة اعتالئه منذ البكوات أمر يتدبر عيل محمد بدأ ولقد
حتى معهم، الطرائق مختلف ممارسة عىل تبدل، عليه طرأ وكلما املوقف، مالبسات
أو ضده وتكتلهم اتحادهم دون ويحول جموعهم، من ويشتت شوكتهم، من يخضد
أو البالد، عىل نفوذها بسط يف الطامعة الدول مع أو األجانب، الغزاة مع تعاونهم
فرياوغهم كامًال، عليها الرشعي سلطانه يسرتجع أن إال يأبى الذي العايل الباب مع
الفرقة إلشاعة دائًما ويعمل أخرى، تارة ملطاردتهم التجريدات ويخرج تارة، ويخادعهم
يتسنى حتى والتمهيل الوقت، كسب كله ذلك أثناء يف ويبغي صفوفهم، يف واالنقسام
االقتدار من انحسامها ويقربه العاجلة، بعنايته لخطورتها أجدر مشكالت من الفراغ له
القلعة مذبحة وكانت النهاية، يف كذلك هم ملشكلتهم القاطع الحل وإيجاد مناجزتهم عىل

عقدتهم. به ُقطعت الذي البتار السالح املروعة
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املجزرة، هذه يف بهم باإليقاع البكوات مع نضاله اختتم قد عيل محمد كان وملا
لتحقيق إال معهم عالقاته كل يف يسعى كان ما أنه لكثريين الفعلة هذه أوحت فقد
املشايخ بإقصاء بالسلطة االنفراد أن — رأيهم يف — ذلك عىل دليًال ينهض الغاية، هذه
مبعث هو والطغيان، الجربوت عىل يقوم حكم لتأسيس خصوًصا، مكرم عمر وترشيد
ساحقة هزيمة هزمهم أن بعد شأن أي لهؤالء فيه يُعد لم وقت يف بالبكوات، فتكه
استأمن من حتى يده من يفلت ولم وبينهم، بينه أخريًا نشبت التي املعارك يف ماحقة
أن به، أخذوا ما عىل الرأي هذا أصحاب رتَّب وقد حمايته، وتحت كنفه يف وعاش منهم
كان بالبكوات البطش وأن طويل، زمن من خيوطها ُحبكت مؤامرة كانت القلعة مذبحة
ويل أن منذ لتحقيقه والخديعة الغدر وسائل إىل اللجوء من يأنف وال إليه يسعى غرًضا

سنوات. بخمس ذلك قبل مرص أمر
الجرأة ووجه وقعت، التي الفعلة هول يسوِّغه قد جريء، اتهام هذا أن يف جدال وال
معهم، عيل محمد عالقات كل من القصيد بيت كان البكوات عىل اإلجهاز بأن الزعم فيه
نفاًقا إال يكن لم والصفاء الود من أساس عىل بهم صالته لتسوية مسعاه بأن والظن
ذاتها حد يف املذبحة واقعة تغدو ألن وحدها؛ الجرأة هذه كفت ولقد ومخادعة، وختًال
املسئول تعيني حيث من ونقاش، جدل مثار — حدوثها نكران إىل سبيل ال وهي —
َمن هناك أن وثبوت عيل، محمد عن املسئولية انتفاء صح إذا أنه وجيل ومرتكبها، عنها
الفتك عىل — طويل زمن ومن — النية بيَّت أنه كذلك عنه ينفي غريه، ذها ونفَّ دبَّرها
فالزعماء تعليلها؛ يف واختلفت اآلراء وتضاربت الخلط فزاد كله، االتهام أساس بالبكوات،
الذي الرجل وهو — يديه فلطَّخوا املرصيني باألمراء الغدر دبَّروا الذين «هم األلبانيون
يف القلعة مذبحة يف بدمائهم — مظاهرها يف والقوة الوحشية ويستنكر املذابح يمقت
هذه يف عيل محمد نصيب كان ولو باملوافقة، عيل محمد ألزموا الذين وهم ،١٨١١ سنة
له نصيب ال قول وهو بها»، تم التي بالدقة التنظيم تم ملا املنظم اآلمر نصيب الواقعة
بتدبري عليه أشار الذي هو Mandrici «مندرييش» الخاص الباشا وطبيب الصحة، من
توضيحها يأتي سوف لبواعث به أخذ «دروفتي»، الرأي هذا وصاحب بهم، للفتك املذبحة
أمر يمتثل أن إال يََسعه فلم ذبحهم، عيل محمد من طلب الذي هو العايل والباب حينه، يف
وهكذا. الحقيقة، عىل القول هذا انطباق مدى — موضعه يف — كذلك نرى وسوف مواله،
هذه ومدبِّر القلعة، مذبحة صاحب نفسه الباشا أن األذهان يف يستقر أن بد وال
صادق النية، خالص كان بأنه كذلك، التسليم يجب ولكن وحده، عنها واملسئول املكيدة،
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وأنهم دائًما، عهودهم نكثوا هؤالء وأن املماليك، البكوات مع للصلح مسعاه يف الرغبة
وأن بأيديهم، قبورهم فحفروا أعدائه، ومع بينهم فيما ملكه وسالمة سالمتهم عىل تآمروا
الظفر شاء إذا دفعه من محيص ال كان الذي الثمن الوهابية، للحرب الخروج رضورة
إال ذهنه يف ينبت لم املذبحة يف التفكري وأن بهم، الفتك إىل ألجأه الوراثية، بالباشوية
قصة البكوات، مع عيل محمد قصة فكانت تنفيذها، من األكثر عىل شهرين أو شهر قبل
نجاح وصار أمرهم، يف الحيل أعيته إذا حتى ناحيتهم، من وإدبار ناحيته، من إقبال
كباًرا، آماًال عليه عقد — الوهابية الحرب وهو — باشويته مطلع يف مرشوع أضخم
من إحجام أو تردد ألي مجال هناك يعد لم ومبارشته، له التفرغ عىل بقدرته مرتهنًا
أو رشعيٍّا سنًدا تلقى فلن سياسته، برنامج أجازها وإن التي الفعلة ارتكاب عن ناحيته

لتربيرها. أخالقيٍّا
إنما املماليك ضد النضال أن أوًال: وهي؛ نكرانها، إىل سبيل ال إذًا حقائق فثمة
منذ عيل محمد ذهن يف قاطعة بصورة معامله ارتسمت الذي الربنامج ذلك نظام يف يدخل
الوقت ذلك منذ مرص يف أرسته يف الوراثية الباشوية تقرير استهدف والذي ،١٨٠٧ عام
النحو عىل حكومته، توطيد بعًضا لبعضهما واملكملتان دعامتاه، كانت والذي املبكر،
حتًما استتبع الذي األمر باشويته، أنحاء كل عىل الداخيل سلطانه بسط ثم شهدناه، الذي
من الغرض يكن لم الحقيقة هذه وضوح من بالرغم أنه وثانيًا: املماليك. عىل القضاء
يرجو عيل محمد ظل لقد بل وإفناءهم، املماليك إبادة معهم غمارها خاض التي الحرب
بسلطانه، الرضاء إىل املماليك استمالة يستطيع أن املرير النضال هذا أثناء يف صادًقا
نعم من عليهم يغدقه وما أمالك، من يُقِطعهم ما ظل يف وسالم هدوء يف والعيش
ورؤساء قواده كبار مع املنتظر الجديد وضعهم يف املساواة قدم عىل ويجعلهم وأرزاق،
— بهم ويبعث مشاته، قوات بفرسانهم فيعزز جيشه، صفوف يف يدخلهم — جنده
الوهابيني. أيدي من الرشيفني الحرمني السرتجاع الحجاز أرض إىل — جيشه من كجزء
أمينًا عيل محمد ظل (١٨٠٧–١٨١١) األخرية مرحلته يف النضال هذا طوال أنه وثالثًا:
بهم يغرِّر ولم معهم، أبرمه اتفاًقا ينُقض ولم البكوات، من مستأمن كل مع عهده عىل
دائًما، معه بعهودهم نكثوا الذين هم — أملعنا كما — البكوات كان بل يخدعهم، أو
كانت التي الباشوية تلك وتحطيم سلطانه، عروش وتقويض به، والفتك خديعته وأرادوا

النهاية. يف أنشأها التي الدولة نواة
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البكوات مع الصلح مساعي (1)

«حملة أيام من هذه، األخرية مرحلتها يف والبكوات عيل محمد بني العالقات قصة وتبدأ
املصلوب وزاوية الربنبل يف البكوات لدى «مانجان» وساطة بفضل الباشا ونجاح فريزر»،
بينه الحرب أثناء يف الحياد موقف بالوقوف هؤالء إقناع إىل الوصول يف ،١٨٠٧ يونيو يف

اإلنجليز. وبني
اإلنجليز؛ مع الحرب انتهاء بعد معهم الصلح أجل من مساعيه الباشا يقطع ولم
تمرد يف والجند الصعيد، من عليه ويزحفوا البكوات يتحد أن من يخاف يزال ال ألنه
يئنون واألهلون مستقرة، غري القاهرة يف والحكومة املال، من خاوية وخزانته وعصيان،
ثلث تقريبًا أجدب لقد حتى مهملة واألرض ضنك، يف والزرَّاع واملغارم، الرضائب ثقل من
محمد عزم يف كان ولقد ،(١٨٠١) مرص من الفرنسيني خروج عند منها مزروًعا كان ما
أن — ١٨٠٨ أبريل ٨ يف ذلك بعد حكومته إىل تقريره يف «دروفتي» أكد ما عىل — عيل
عصيان لوال — اإلنجليز مع الصلح إبرام بعد املماليك، لقتال جيشه رأس عىل يخرج

ذلك. عن يعدل جعله الذي ،١٨٠٧ أكتوبر ٢٦ يف الجند
لقتال خروجه من عيل محمد غرض أن كذلك، تقريره يف يذكر «دروفتي» أن بيد
إعطائها عىل اليوم الباشا يوافق التي األقاليم يف عليهم الصلح رشوط إلمالء كان املماليك
يظلوا بأن وريض ضدهم، وإبادة فناء حرب إثارة عزمه يف يكن لم عيل محمد إن أي لهم؛
لحكومته اإلذعان رشيطة عىل الصعيد، يف فعًال بأيديهم كانت التي الواسعة األقاليم يف
أي لعقد أساًسا التالية املراحل ويف املرحلة هذه يف اتخذه الذي الرشط عنها، املريي ودفع

معهم. صلح
األلفي بك شاهني وكان أكتوبر، أواخر منذ «روشتي» املسعى هذا يف الباشا ط ووسَّ
الشهر: هذا حوادث عن تقريرهم يف الفرنسيون الوكالء وقال للصلح، استجاب َمن أول
ويف وكشوفية التزاًما الفيوم إقطاعه شملت سخية، كانت عليه عرضها التي العروض إن
هذه وأغرته للباشا، الخضوع شاهني فقِبل نفسها، والجيزة سويف بني يف قرى عدة
حرض نوفمرب ٥ ويف بينهما. الرسائل فتُبودلت الكبري، األلفي توصيات بتنايس العروض
وأسفرت الصلح، رشوط يف الباشا مع ليتباحث األلفي شاهني كتخدا محمد القاهرة إىل
له الترصف وإطالق وكشوفية التزاًما بتمامه الفيوم إقليم شاهني إعطاء عن املباحثة
بالد من بالد وعرشة كشوفيتها، مع البهنسا إقليم من بلدة ثالثني جانب إىل فيها،
له يكتب وأن الجيزة، كشوفية مع وتعجبه ويختارها ينتقيها التي البالد من الجيزة
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كشوفية مع البحرية إقليم من بالد وعرشة الغربي، الرب سائر يف نافذة تقاسيط بذلك
محمد بسلطان واعرتافه شاهني خضوع لقاء وذلك اإلسكندرية، حد إىل بتمامها البحرية
الستقباله الباشا وتهيأ نوفمرب، ١٣ يف القاهرة األلفي) (كتخدا كخيا محمد وغادر عيل،
األخرى الجيزة بيوت ضمن خرَّبوه قد العسكر وكان — لنزوله الجيزة قرص يعد ورشع
الرشقي الرب إىل الجميع فعدَّى والكاشف، الجند من الجيزة بإخالء وأمر — خرَّبوها التي
الجبخانة به وما حوله وما القرص األلفي الكبري كاشف عيل نوفمرب) ٢٩ (يف وتسلم

وغريها. الحرب وآالت واملدافع
ديوان انتظاره يف بها وجد حيث دهشور؛ إىل نوفمرب ٢١ يوم وصل فقد شاهني وأما
وأحرضشاهني الجيزة، حتى وملرافقته به للرتحيب عيل؛ محمد بن وطوسون طاهر أفندي
حصانًا الثالثني نحو الباشا برسم املرادي املنفوخ بك ومحمد بك إبراهيم من هدية معه
هذه قدَّم سوداء، جارية وعرشون خصيان وأربع سكر ومثلها قهوة، بن قنطار ومائة
ولده ومعهما هدية صحبتهما هذا فأرسل كاشف، وعيل كتخدا محمد عيل، ملحمد الهدية
إنكليزيٍّا، نفيًسا وسالًحا تقدمة له وقدَّم فروة، طوسون عىل شاهني وخلع أفندي، وديوان
أُطلقت ديسمرب، ٦ يف الجيزة إىل شاهني وصل فلما نوفمرب، ٢٦ يف شربامنت بلغ قد وكان
أنه ولو فاخرة، وليمة الجيزاوي موىس جربجي عيل له وأولم لقدومه، تحية كثرية مدافع
ديسمرب، ٨ يوم الباشا لزيارة شاهني وذهب البلدة، أهل عىل وكلفها مرصوفها فرض
وعربان واملماليك الكشاف من كبرية طائفة مع الرشقي الرب إىل فعدَّى عظيم، موكب يف
طوسون ابنه صحبة بانتظاره مكرم عمر والسيد املشايخ أمر قد الباشا وكان الهوارة،
فتألف الدالة، من طائفة معهم وكان عليه، وسلَّموا هؤالء فتلقاه القديمة، مرص عند بك
يتلوهم الطليعة، يف يسريون وسفافريهم بطبالتهم الدالة من القلعة إىل قصد الذي املوكب
وخلفهم بك، طوسون وبجانبه األلفي شاهني ثم واملشايخ، مكرم وعمر واملماليك الكشاف
إىل وصلوا حتى سريه يف املوكب واستمر النقانري، وخلفهم والخدم، واألتباع الطوائف
رساية إىل العزب باب وطلعوا القلعة، إىل وساروا ركبوا ثم فزاروه، الشافعي اإلمام رضيح
فروة عليه فخلع الباشا شاهني وقابل دورهم، إىل ونزلوا املشايخ عنهم وانفصل الديوان،
عند تغدَّى ثم برسوجها، خيوًال له وقدم وتعابي، مجوهًرا وخنجًرا وسيًفا مثمنة سمور
خيوًال له وقدَّم أيًضا، عليه وخلع فأكرمه باشا حسن زار ثم بالقلعة، رسايه يف طوسون
الباشا، أخت ابن باشا طاهر عند وذهبوا باشا وحسن وطوسون شاهني ثالثتهم: وركب
مخيمه إىل وذهب الجيزة، إىل عائًدا شاهني ركب ثم تقادم، له وقدَّم أيًضا عليه فسلَّم
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إىل وأجنادهم كشافهم وتردد القرص، عمارة تمم حتى باملخيم مقيًما واستمر بشربامنت،
انتقل ديسمرب، ١٠ ويف مخيمهم. إىل ويرجعون والليلتني الليلة فيبيتون باملدينة بيوتهم

الجيزة. بحري إىل وخيامهم بعرضيهم األلفية
نفوسهم وتاقت املنفى ملوا الذين األلفية، كبار من عدًدا والسخاء الكرم هذا وجذب
هم: صناجقهم، من أربعة ديسمرب ١٢ يوم فوصلها القاهرة، يف املرتفة حياتهم الستئناف
القلعة إىل طلعوا األلفي، بك ومراد الصغري، بك وحسني بك ونعمان األلفي، بك أحمد
باشا، حسن إىل نزلوا ثم تقادم، لهم وقدَّم سيوًفا، وقلَّدهم فراوي، الباشا عليهم وخلع
(سلحدار السلحدار آغا صالح بيت إىل ذهبوا ثم ِخلًعا، أيًضا عليهم وخلع عليه، فسلَّموا
بها، فباتوا حريمهم بها التي بيوتهم إىل ذهبوا ثم النهار، أواخر إىل عنده فأقاموا الباشا)

الجيزة. إىل الصباح يف وذهبوا
بك إبراهيم ابنة هانم لعديلة الصداق عنده من فدفع األلفية، إكرام يف الباشا وبالغ
ويف ريال، آالف ثمانية الصداق وقدر ديسمرب، ١٦ يف عليها األلفي بك ألحمد عقد التي
من بك شاهني واستدعى النشاب مرضب إىل وذهب القلعة، من الباشا نزل التايل اليوم
الجميع طلع ثم والسيوف، بالرماح ولعبوا وتسابقوا وترامحوا ميدانًا معه وعمل الجيزة
بيت إىل بك نعمان مع نزل ثم الظهر، بعد إىل الباشا عند بك شاهني واستمر القلعة، إىل
عنده، فباتا القلعة إىل فطلعا الباشا إليهما أرسل ثم املغرب، قبيل إىل فمكثا هانم عديلة

الجيزة. إىل وعديا الصباح يف ونزال
جماعة به غدر الذي األلفي، الوشاش بك حسني أرملة من الزواج شاهني واعتزم
واستأذن ذكرناها، أن سبق ظروف يف ١٨٠٤ عام غضون يف وقتلوه الربدييس عثمان
واصلة وهي صهري، وتكون ابنتي أزوجك أن أريد «إني قال: هذا ولكن ذلك، يف الباشا
رسية لك جهزت حضورها تأخر فإن قولة، بلدي من بحضورها أرسلت قريب، عن
تأخر عندما ،١٨٠٨ مايو منتصف يف فزوجه بوعده، الباشا برَّ وقد إياها.» وزوجتك
مجالس سبع له وفرش ونظمتها، الباشا، زوجة لشاهني انتقتها رسية ابنته، حضور
الخواجا واللوازم واألقمشة الشواز بتجهيز وتقيد املنجدين، لذلك وجمعوا الجيزة، بقرص
نعمان الباشا ج زوَّ وكذلك الوجاهة، وأصحاب التجار كبار من البزرجان، حسن محمود
حينذاك األفراح وكثرت الباشا، طرف عىل وُفرشت لسكناه دار وُعمرت أخرى، رسية بك
جواري من بجارية األرنئودي بك وعمر أستاذه، بزوجة األلفي الكبري كاشف عيل ج فتزوَّ

املرادية. نفيسة الست
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يدي عىل األلفية لقيه وما األلفي، وشاهني عيل محمد بني الصلح خرب شاع وعندما
كما — هذا وكان مرص، إىل الرجوع األلفي بك أمني قرَّر التكريم، رضوب من الباشا
اإلنجليز لتوسيط اإلسكندرية عن «فريزر» حملة جالء عند البالد غادر قد — عرفنا
«السري ثم ثيندوس، يف باجيت» آرثر «السري وقابل البكوات، صالح يف العايل الباب لدى
الغرب، طرابلس إىل أخريًا وقصد مسينا، يف مسيت» «امليجور ثم مالطة، يف بول» ألكسندر
مارسيل» «سانت فكتب مرص، إىل الصحراء عرب منها للذهاب الفرصة تواتيه أن رجاء
الغرب طرابلس من كبرية قافلة حضور «ينتظر :١٨٠٨ يونيو أول يف اإلسكندرية من
وسوف للحج املكرمة مكة إىل طريقها يف املغاربة آالف من تتألف الوجاقات وسائر
إىل األلفي أمني وصل يونيو ١٥ ويف القافلة.» هذه مع مرص إىل األلفي بك أمني يحرض
وكان غيبته من حرض قد أمينًا أن اليوم هذا حوادث يف الجربتي الشيخ وكتب القاهرة،
فرجع، الباشا مع خشداشينه صلح بلغه حتى غائبًا يزل فلم … اإلنكليز مع مسافًرا

املذكور. التاريخ يف وحرض واللوازم، والخيول املالقاة له فأرسلوا ردته، عىل وطلع

الصعيد بكوات مع الصلح (2)

الطيبة، ثمرتها زمالئه وسائر األلفي شاهني لقيها التي الكريمة املعاملة وأثمرت
— خصوًصا البحرية إقليم يف العربان تطويع عىل بهم االستعانة عيل محمد فاستطاع
مع الصلح يف األلفي شاهني توسيط من تمكَّن أنه هذا، من واألهم — ذلك ذكر قدم وقد
وشاهني حسن، بك وعثمان الكبري، بك إبراهيم والربدييس: مراد بيت من الصعيد بكوات

وغريهم. الربدييس) (خليفة املرادي بك
كتخدا ومحمد بك نعمان إرسال عىل االتفاق تم قد كان ١٨٠٧ ديسمرب ١٦ ومنذ
هؤالء وغادر الصلح، إلجراء الكبري بك إبراهيم إىل الصابونجي كاشف وعيل األلفي
وكان األلفي، شاهني من بمكاتبات مزودين اليوم ذلك يف هذه مهمتهم يف القاهرة
ملحمد الوالء فروض يقدِّمون القاهرة، إىل الصعيد بكوات إحضار مسعاهم من الغرض
عىل ومالحظته، رقابته تحت يكونوا وحتى كنفه، يف ويعيشون بسلطانه ويعرتفون عيل،

وزمالئه. شاهني مع حدث ما غرار
انقساماتهم بسبب األيام هذه يف كبريًا نشاًطا يُظِهرون ال الصعيد بكوات وكان
نقص حيث من مادي ضعف من عليهم طرأ ما وبسبب عادتهم، مألوف عىل وخالفاتهم
املماليك من عدد عىل بالنفوذ منهم بك كل واستئثار اختالفاتهم عن نجم وما أعدادهم،
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إبراهيم بلوغ بسبب ثم وحده، له بالطاعة يدين حزبًا منهم ويؤلف حوله يجمعهم
بك شاهني يكن لم بينما البكوات، كبريا وهما الشيخوخة، سن حسن بك وعثمان بك
الغربي بالرب الوشواش بك لحسني والضاربني املبارشين وأحد املرادية، رئيس — املرادي
ذلك وعىل فحسب؛ اسمية بسلطة إال يستمتع — األلفي ملالقاة وتعديتهم خروجهم ليلة
بك إبراهيم معارضة من بالرغم الصلح رشوط يف املفاوضة الصعيد بكوات قِبل فقد
من بطرده إال يرضيان ال وكانا الباشا، يف لهما ثقة كل انعدمت اللذين حسن وعثمان
والصابونجي، األلفي) (كتخدا كخيا ومحمد بك نعمان — الوسطاء راح ولقد الباشوية،
وتقليل حسن، وعثمان إبراهيم نصيحة نبذ إىل البكوات الستمالة جهدهم قصارى يبذلون
السخية والرشوط الصعيد بكوات يلقاها سوف التي الطيبة — املعاملة بدعوى أنصارهما،
مساعيهم، فنجحت األلفية كالبكوات الصلح قبلوا إذا لهم الباشا يمنحها سوف التي
بن بك مرزوق إيفاد عىل الرأي فقر حسن، وعثمان إبراهيم لتحذيرات أحد يستمع ولم

الصلح. رشوط يف للمفاوضة القاهرة إىل املحرمجي بك وسليم بك إبراهيم
كاشف عيل ومعهما القاهرة إىل املحرمجي وسليم مرزوق وصل ١٨٠٨ مارس ٥ ويف
واملحرمجي بك مرزوق عىل هذا وخلع الباشا، وقابلوا القلعة، إىل «فطلعوا الصابونجي،
القلعة إىل ونزلوا وطلعوا الباشا عىل وترددوا املفاوضة، وبدأت دورهما، إىل ونزال فروتني
عليهم الباشا ورشوط ورشوطهم، مطالبهم وذكروا القبليني، األمراء رسائل وبلغوا ومنها،

أيام.» عدة ذلك واستمر واملصالحة، الصلح تقرير يف واالتفاق
البكوات مع تم إذا الصلح ألن الخطوة؛ هذه يف توفيقه عىل كبرية آماًال عيل محمد وعلَّق
الصعيد، عىل سلطانه بسط من ويمكِّنه وغوائلهم، لرشورهم ا حدٍّ يضع سوف املماليك
صار قد العايل الباب ألن كبرية؛ أهمية بالذات الحني هذا يف الصعيد بكوات لخضوع وكان
إليه ويطلب الحجاز، إىل جيشه يف الخروج متزايد بإلحاح — عرفنا كما — اآلن يستعجله
للصعيد البكوات امتالك وحرم الدولة، ملساعدة ومهمات ومؤن مال من اإلمدادات إرسال
قِبل إذا يستطيع فهو الوفرية، وغالله بحاصالته الغني اإلقليم هذا إيرادات من الباشا
أوضح كما بسلطانه االعرتاف ومعنى — بسلطانه االعرتاف أساس عىل معه الصلح هؤالء
البكوات يدفع أن الصلح مفاوضات فيها حصلت التي املناسبات شتى يف نفسه الباشا
الصعيد. بإيرادات يظفر أن — الوالية لخزانة الحكومية الرضائب أي املريي؛ أو املال

تسليم تم أن بعد املحرمجي، وسليم بك مرزوق مجيء من خريًا الباشا وتفاءل
١٨٠٨ مارس ١٠ يف إستانبول إىل بالكتابة فبادر معه، وصلحهم وجماعته األلفي شاهني
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وشك عىل اآلخر النصف بينما الطاعة، تحت دخلوا قد املماليك طائفة نصف «بأن
الحازمة الباشا خطة بفضل املتوقع من صار حتى األيام، هذه يف حذوهم يحذو أن
إن — ديون من عليه ما سداد يستطيع وأن ودفعها، جميًعا غوائلهم إنهاء والحكيمة

الوهابيني. ضد الحجاز إىل عندئٍذ بالخروج ووعد الصعيد»، إقليم بفتح — هللا شاء
حكومته إىل «دروفتي» ويكتب روشتي»، «كارلو كذلك املفاوضة هذه يف ط توسَّ وقد
يف البكوات «أن ذاتها: املفاوضات وعىل الوساطة، هذه عىل تعليًقا ١٨٠٨ أبريل ٨ يف
عيل محمد ذلك إليه طلب كما الباشا، مع املفاوضات يف التدخل رجوه قد كانوا الصعيد
إىل الجانبان فاضطر التدخل، له تتيح لديه تعليمات وجود لعدم اعتذر ولكنه نفسه،
ألن الرتحيب؛ كل عليه ُعرض بما هذا ب ورحَّ العام، النمسا قنصل «روشتي» توسيط
يف الالزم من وأكثر كبري نفوذ من به يتمتع بما االحتفاظ من يمكِّنه سوف الدور هذا
ولكنه النهاية، يف الصلح عقد توقيع إىل «دروفتي» أي يدعوه؛ ما وهناك مرص، شئون
الوقت من أكثر تطول املفاوضات يجعل مما الجانبني، كال من التحرز من كثريًا يلحظ

طبيعتها.» تستدعيه الذي
حيث مطالبهم؛ يف الصعيد بكوات تغايل إىل ذلك ومرد فعًال، املفاوضات واستطالت
السيطرة أي — حوزتهم يف بالصعيد فعًال يملكونها التي األقاليم كل ببقاء تمسكوا
إىل الحضور من نفروا أنهم كما — القليلة املراكز بعض عدا ما بأرسه الصعيد عىل
بمطالبهم التسليم نفسه الوقت يف يشأ ولم املفاوضة، قطع عيل محمد يشأ ولم القاهرة،
اململوكي املعسكر يف وكالءه لعل سبيًال، ذلك إىل استطاع ما أجلها يف يمد فراح املتطرفة،
أحزابهم مختلف بني الناشئة الخالفات وزيادة بينهم والفرقة االنقسام إشاعة يستطيعون
رشوطه، قبول عىل لهم املعارضة جدوى عدم واتضاح وهنهم فيحملهم حدتها، عىل حدة
شاهني ذلك يف استخدم وقد بأمرهم، وانشغاله العربان إخضاع برضورة يتعلل فصار
طوال عيل محمد وبني البكوات بني الهدنة تتجدد فظلت بنا، مر ما نحو عىل األلفي
.١٨٠٨ مايو ١١ يف بمنفلوط املرادي بك شاهني تُويف أن حدث حتى التالية، الشهور

بادر أنه وذلك رشوطه، عىل املفاوضة إنهاء عيل ملحمد الحادث هذا بفضل فتهيأ
رئيًسا املحرمجي بك سليم بتعيني املرادي، شاهني بموت مايو ١٥ يف الخرب ورود بمجرد
قد الصلح إن يونيو: أول يف مارسيل» «سانت فيقول الباشا، رشوط هذا وقِبل للمرادية،
أن وبرشيطة البكوات، أيدي يف فقط املنيا من ابتداءً الصعيد يظل أن أساس عىل ُعقد
أخبار وأيَّد املقبل، العام من ابتداءً وذلك لهم، بقيت التي األقاليم عن املريي هؤالء يدفع
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وقتئٍذ، حكومته إىل رفعه الذي تقريره يف «دروفتي» املذكورة القواعد عىل الصلح هذا
الصلح، هذا عىل البكوات تصديق الباشا وانتظر الصعيد، إىل القاهرة املحرمجي وغادر
مايو ١٥ منذ الباشا وكان الصلح، عىل وصدَّقوا الباشا رشوط األمر أول يف البكوات وقِبل
املال إرسال عليه ورشط الِخلع، وألبسه الصعيد، وإدارة جرجا والية بك مرزوق قلَّد قد
وذكر نواياه. صدق يف لديه شك أي يزول حتى الباشا رأى كما وذلك املريية، والغالل
«وعند فقال: والبكوات، الباشا بني الصلح عقد عىل ترتبت التي اآلثار الجربتي الشيخ
الغالل مراكب السواحل إىل ووصل واملنتسبون، السفار وسافرت الناس، اطمأنت ذلك
التايل. الشهر أواخر إىل يونيو أواخر من وذلك القبلية»، الجهة من تُجلب التي واألشياء
الباشا من إنذاًرا يحمل كان الصعيد إىل ذهابه عند بك مرزوق إن «دروفتي»: وقال

نقضها. يقبل وال هذه الصلح رشوط عىل مصمم أنه إلخوانه،

الصلح ينقضون البكوات (3)

عىل األوىل موافقتهم بعد هؤالء أن البكوات، إىل اإلنذار هذا توجيه عىل الباعث وكان
معسكرهم، يف الباشا وكالء مساعي نجحت فقد نقضه، عىل عملوا أن لبثوا ما الصلح،
القاهرة، يف الرتف بحياة االستمتاع آثروا الذين واألتباع املماليك من كثريون فغادره
بك سليم تعيني كان فقد ذلك، عىل وعالوة له، التسليم عىل الباشا سخاء وأغراهم
ألن خطرية؛ وخطوة جريئًا عمًال والربدييس) مراد (بيت املرادية عىل رئيًسا املحرمجي
ولم الباشا، مع كاألنداد ويتفاوضون املستغلني، مسلك يسلكون كانوا الصعيد يف البكوات
القسطنطينية، يف نفسه العايل الباب أو بالقاهرة، تولوا الذين الباشوات أن قط يحدث
مسألة العسكرية اململوكية الطائفة هذه تعتربها مسألة يف التدخل حقهم من أن رأوا
صار قد أنه املسألة، هذه يف اآلن الباشا تدخل معنى فكان وحدهم، شئونهم ومن عائلية
إىل نفسه الباشا أشار وقد سيما ال التدخل، هذا عىل قادًرا يجعله ما القوة من لديه
الديار عىل باشويته إن للمرادية: رئيًسا للمحرمجي تعيينه وقت قال عندما املعنى هذا
البالد عىل كاملة سيادة من الباشوية هذه له تعطيه ما بفضل الحق، هذا تخوِّله املرصية
السيادة لهذه مؤيًدا بك ملرزوق الصعيد وإمارة جرجا يف الحكم إعطاؤه جاء ثم بأرسها،

الباشا. إلرادة الرضوخ إال الكبري إبراهيم بن ومرزوق املحرمجي يََسع ولم الكاملة،
االنقسام إشاعة يف يزيد أن هذه خطوته من عيل محمد غرض أن واضًحا وكان
قبول عىل ضعفهم يحملهم حتى بينهم األحقاد وإثارة البكوات، صفوف يف والخالف
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عوَّد مثلما وخصومه، أعداءه يعوِّد أن أراد أنه كما املعروفة، برشوطه معه االتفاق
يدهش ولم فعًال، يمارسها التي السلطة لتلك والرضوخ الواقع األمر قبول عىل أنصاره،
نحو عىل — صاروا الذين وهم عموًما، واألهايل القاهريني املماليك شئون يف الباشا تدخل
ملرص وبأن الباشا، بسلطان مىض وقت أي من أكثر اآلن يؤمنون — سابًقا أرشنا ما

عيل. محمد هو فقط واحًدا سيًدا
نفسه؛ الوقت يف الخوف نفوسهم يف وأثار بل البكوات، أدهش التدخل هذا ولكن
كان وألنه شئونهم؛ يف عنهم أجنبي من التدخل هذا فيها يحدث التي األوىل املرة كان ألنه
تجرؤ جعلتها والقوة االستقرار من عظيمة درجة بلغت قد الجديدة السلطة أن عىل يدل
الخوف هذا وأحدث الخطوة، هذه اتخاذ عىل القاهرة يف البعيد مكانها يف وهي وتتجارس،
ولكن للمرادية، رئيًسا املحرمجي سليم تعيني ضد البكوات من عديدون ثار فقد أثره،
— بينهم الخالف شقة التساع تجنبًا — الحكمة من رأى آخر فريق تغلب أن يلبث لم
ما إن املعارصون: ويقول تعيينه، عىل والتصديق املحرمجي، سليم باختيار املوقف تاليف

وقتئٍذ. فيه صاروا الذي الضعف مبلغ عىل دليًال وحده يكفي البكوات بني وقع
الصلح، بمقتىضرشوط منهم املطلوب املريي دفع عن البكوات امتنع فقد ذلك ومع
إىل كتابه يف بقوله بوعودهم وفائهم عدم «دروفتي» وفرسَّ غالًال، أي عينًا؛ وال نقًدا ال
تتطلب عيل محمد وبني بينهم تم الذي االتفاق رشوط «إن :١٨٠٨ يوليو ١٢ يف حكومته
املماليك مقدور يف يكن لم ألنه إنشاؤها؛ املتعذر من الطرفني بني متبادلة ثقة وجود
واالنحالل ضعفهم من فبالرغم منهم، املطلوب املريي دفع عىل أمرهم يجمعوا أن البكوات
التخيل عن عاجزون فإنهم يوم، بعد يوًما يتفاقم بأنه القول يمكن والذي فيه، هم الذين

العثمانيل.» لصالح مرص امتالك عن التنازل فكرة عن
ذلك عىل الحال وظل جدوى، دون ولكن املريي، بدفع مطالبتهم عيل محمد وكرَّر
لم البكوات مع الصلح «أن سبتمرب ٢١ يف مارسيل» «سانت فيذكر سبتمرب، شهر حتى
يرفضون البكوات أن ولو الصعيد، يف هادئ يشء فكل ذلك ومع وتأييده، دعمه يتم
الصلح»، لهذا األسايس الرشط معلوم هو كما املريي ودفع إقطاعاتهم، عن املريي دفع
أو عيل محمد حكومة يقاوموا أن إذعانهم عدم من بالرغم البكوات وسع يف يكن فلم
املرادية إن حتى وخالفاتهم، انقساماتهم ذلك يف والعلة وشأنهم، تركهم عىل يجربوه أن
القاهرة إىل هؤالء فحرض الصعيد، من الكشاف من وأربعة البواب كاشف سليمان طردوا
لسكناه. داًرا له وأعد سليمان عىل وخلع بهم، هذا ب فرحَّ الباشا، إىل الجئني ديسمرب يف
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الباشا لجوء عن معَدى وال متعذر، املنوال هذا عىل الحال استمرار أن واضًحا وكان
ثم عليه وافقوا أن سبق الذي الصلح رشوط تنفيذ عىل البكوات إلرغام أخرى وسائل إىل
الوجه يف جولته إبان وآخرها أخرى، مرة أمهلهم قد عيل محمد وكان ينقضونه، راحوا
أواخر إىل أغسطس أواخر من استغرقت والتي ذكرها، سبق التي رحلته يف البحري
البكوات أن وصوله يوم علم فلما منه، ٢٢ يوم منها عودته وكانت ،١٨٠٨ سبتمرب
أن عليهم الطلب تكرار من بالرغم (املريي) والغالل املال دفع عن ممتنعني يزالون ال

لها. يستعد ورشع ضدهم، حملة بتجهيز أمر يفعلوا،
عينًا أو نقًدا املريي ودفع بعهودهم الوفاء البكوات إلزام عىل الباشا إرصار وسبُب
كيف تقدم وقد الوهابيني، لحرب املطلوبة اإلمدادات بإنفاذ يطالبه استمر العايل الباب أن
أن ،١٨٠٨ ديسمرب ١٧ منذ إليه كتب القسطنطينية يف الباشا كتخدا نجيب محمد أن
أو الحجاز عسكرية رس بإسناد وذلك انتهت، قد الوهابيني ضد املرسلة الحملة ترتيبات
وأنه باشا، ضيا يوسف األسبق األعظم الصدر إىل الحبشة إيالة مع العامة الحملة قيادة
حدوثه املنتظر ضيا يوسف تحرك موعد يتحدد عندما مرص من عيل محمد تحرك عند
إيالة إلحالة إجراءات من اتخاذه يلزم ما حينئٍذ يجري (١٨٠٩) القادمة السنة يف قريبًا
من املريي تحصيل عىل يرص أن الباشا عىل لزاًما فكان عيل، محمد إىل جدة والية أو

الحجاز. إىل للخروج االستعداد له يتسنى حتى البكوات

الصلح يطلبون البكوات (4)

يسعون استمروا بل بعهودهم، أوفوا قد البكوات يكن لم ،١٨٠٩ مارس شهر حتى ولكن
وبذل بالهدايا الباشا عىل التأثري استطاعتهم يف أن إليهم وُخيل التزاماتهم، من للتنصل
الربدييس، كتخدا رضوان إليه فأوفدوا تشدده، عن يعدل حتى فحسب الطيبة الوعود
حينئٍذ الباشا وكان وخصيان، وسكر وعبيد وجواٍر خيول وفيها وهدية أجوبة ومعه
كتخدا رضوان فقابله فرباير، شهر منتصف منذ سدها يف منهمًكا الفرعونية الرتعة عند
أطلب لست أنا وقال: الباشا «اغتاظ عزمه عن نزوله من بدًال ولكن هناك، الربدييس
ال إنهم وحيث األمور، بهذه ذقني عىل يضحكون إنهم حتى وصدقاتهم، إحسانهم
َمن إىل وأرسل ومحاربتهم، إليهم خروجي من بد فال رءوسهم يف الكامن عن يرجعون
وطاهر قوج آغا وصالح باشا حسن فخرج والخروج، بالرباز يأمرهم األكابر من بمرص
وطاقهم ونصبوا الجيزة بر إىل وعدوا بعساكرهم، أعيانهم من والكثري بك وأحمد باشا
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الرتعة، عىل الباشا وقابل بك، إبراهيم عند من باشا رساج نعمان أيًضا وحرض وخيامهم،
مزيًفا. ورجع قول، له يُسمع فلم أيًضا، حضوره ينفع فلم

مسافة مقدار وعد، عىل معه توافق حتى يالطفه كتخدا رضوان يزل لم وعندئٍذ
معدودة.» أياًما ورجوعه الجواب ذهاب

التجريدة بإخراج اهتم ،١٨٠٩ مارس ١٨ ويف القاهرة، إىل ذلك بعد الباشا ورجع
وأخذ الغربي، الرب إىل العساكر انتقال واستمر والخروج، التشهيل يف «فأخذ الصعيد، إىل
جهة إىل بوالق قبودان وسافر املراكب، وجمع الخيام وخروج املطلوبات يف يستحث

وجماًال.» غالًال القرى عىل وفرضوا املراكب، لجمع بحري
عن الباشا إثناء وحاولوا إزعاج، أيما الصعيد بكوات االستعدادات هذه وأزعجت
إليه فأوفدوا بالتزاماتهم، للوفاء الوقت بعض يمهلهم أن وسؤاله محاربتهم، عىل عزمه
إىل فحرضا الربدييس) كتخدا رضوان غري (وهو الربدييس بك ورضوان أيوب بك عيل
بك عيل له وانخضع الباشا، مع وتقابال القلعة، إىل «وطلعا مارس، ٢٢ يوم القاهرة
املنكرسة الغالل أمر يف وكلَّمه التجريدة، خروج عدم يف عنده ى وترجَّ رجله وَقبَّل أيوب،
وليس بالكيل، والجديدة بالثمن، القديمة الغالل بدفع يقومون أنهم وعىل والجديدة
الغالل حصدوا إذا إنهم الباشا: فقال الغالل، حصاد إىل اإلمهال والقصد مخالفة عندهم

الجبال.» إىل وفروا أخذوها
أيام أربعة مدة الصعيد، إىل الحملة خروج وعدم للصلح يتوسالن املندوبان واستمر
لنجاحها نفوسهم تاقت وقد املفاوضات سري زائد باهتمام القاهريون وراقب بتمامها،
من يحصل وما والبكوات الباشا بني العداء استمرار عىل يرتتب «ملا الصلح؛ وإتمام
فيها ترددوا التي أيام األربعة يف أكلوا الجند فإن البلدان، وخراب الزروعات وأكل الفساد
انزعج للتجريدة العساكر خروج القبلية بالجهة أُشيع وملا فدان، وخمسمائة نيًفا بالجيزة
يذهبون أين يدرون ال وجوههم عىل أوطانهم من وخرجوا زروعاتهم، من وألسوا الناس
فإنه ولذلك البحرية)؛ والبالد (القاهرة مرص يف وتفرقوا وقصاعهم، ونسائهم بأوالدهم
كذب لهم تبني وعندما بذلك، واستبرشوا الناس فرح مارس ٢٥ يف الصلح أُشيع عندما
الناس وبات ثانيًا النفوس انقبضت ثانيًا العساكر خروج وأُشيع التايل اليوم يف ذلك
وانبث األكياس، وُحولت الدفاتر وُكتبت وامللتزمني املساتري من السلف وُطلبت نكد، يف

للطلب.» املعنيون
مارس، ٢٧ يوم التجريدة أمر بطل عندما النفوس إىل عادت الطمأنينة أن عىل
التزموا البكوات أي أنهم؛ وهي: رشوط، عىل الباشا مع الصلح عقد إىل املندوبان وتوصل
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بعد إردب، آالف وسبعة إردب ألف مائة وقدره املريي، غالل من عليهم ما ثلث بتأدية
األلفي، بك شاهني الباشا: مساعد معهم املناقشات توىل والذي ومحققات، مناقشات
مهلة وأعطوا عثماني، قرش ألف ثالثمائة وقدره سنويٍّا املريي البكوات يدفع أن وعىل
بعد الربدييس بك ورضوان أيوب بك عيل الصعيد إىل القاهرة وغادر يوًما، وثالثني واحًدا
يف اإلسكندرية من حكومته إىل مارسيل» «سانت وكتب عليهما، وخلع الباشا أكرمهما أن
يزال ال التفاهم فإن الباشا، مع جديد من تفاوضوا وقد الصعيد بكوات أن أبريل، ١٣

الطرفني. بني قائًما
قد الهدنة انتهاء موعد «أن القاهرة: من يكتب «دروفتي» راح أبريل ٢٩ منذ ولكن
والبكوات) (الباشا الطرفني كال أن ومع انتهائها، عىل قليلة أيام سوى يبَق ولم قرب
وأن ممكنًا»، يزال ال الصلح تقرير بأن االعتقاد املرء وسع ففي التسلح، يف يجدان
كان ولكن الفريقني، بني يسود سوف السالم بأن نفسه قرارة يف يؤمن ال كان «دروفتي»

الهدنة. أجل مد عىل وموافقته تساهل، من الباشا أظهره ما تفاؤله مبعث
املراوغة، عىل البكوات ودأب شهور، ثالثة البكوات أمهل الباشا أن األمر وحقيقة
بك مرزوق القاهرة إىل مايو ٢٣ يف فحرض لهم، املناسب شطره االتفاق من ذوا ونفَّ
آغا سليما معهم وحرض أيوب، بك وعيل بك مراد سلحدار بك وقاسم بك إبراهيم بن
عن وممتنًعا منجمًعا كان بل الحضور، يف مذكور األخري هذا أن ولو مستحفظان،
تركتها أخذ وأراد تُوفيت زوجته أن حضوره سبب وكان األحوال، هذه يف التداخل
املتاع وأخذ ذلك عىل استوىل الباشا وجد ولكنه وحصصها، عندها الذي ومتاعه ومتاعها
الديودار، بك محمود بيد وذلك وحلوانها، الحصص وأخذ والعقار والجواهر واملصاغ
بك محمود إليه فحرض نار نافخ وال عقاًرا وال داًرا ال شيئًا، يجد لم آغا سليم حرض فلما
ذهب ما عليه سيعوِّض الباشا أن وأخرباه وطمناه بخاطره وأخذا والرتجمان الديودار

التسليم. إال يسعه فلم السطوح، فوق له وزرًعا وزيادة منه
إىل القاهرة غادر يونيو ٢٨ ويف بعهودهم، البكوات يوفِّ ولم يونيو، شهر ومىض

املرادي. بك وقاسم بك مرزوق وبقي مستحفظان، آغا وسليم أيوب بك عيل الصعيد

ثانية مرة الصلح ينقضون البكوات (5)

بعهودهم، البكوات يفي أن دون أغسطس، شهر من األول والنصف يوليو انقىضشهر ثم
التالية السنة وقاربت عليها، االتفاق تم التي السنة عن منهم املطلوب يدفعوا لم فهم
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الباشا قرَّر فقد ولذلك الدفع؛ يف رغبتهم عىل يدل ما منهم يبدو أن دون كذلك االنتهاء
بني املفاوضات أن أغسطس ٢١ يف القاهرة من حكومته إىل «دروفتي» وكتب مناجزتهم،
لالستيالء جيش إرسال اآلن الباشا ويعتزم املنشودة، الثمرة تثمر لم والبكوات عيل محمد
أية العملية هذه يف «دروفتي» يرى وال النيل، ضفتي عىل الواقعة واملدن القرى عىل
ويستعد فرسانهم، استخدام من املماليك يحرم الذي النهر مياه الرتفاع نظًرا صعوبة؛
القوتني اشتباك وقت يكون وسوف للصحراء، املجاورة القرى إىل للذهاب البكوات كذلك

منه. القريبة األرايض عن وانحسارها النهر مياه انخفاض عند
بالتزاماتهم يوفوا لن البكوات أن اعتقدوا االتفاق إبرام وقت عديدين أن والواقع
نفسه «دروفتي» كتب فقد معهم، تعنته وعدم الباشا أظهره الذي االعتدال من بالرغم
سبق كما — شأنه والبكوات الباشا بني املربم االتفاق هذا «إن أبريل: ٩ يف القاهرة من
ال مثايل ترتيب كل شأن — ١٨٠٩ يناير ١٠ بتاريخ لحكومته تقرير يف ذلك أوضح أن
مثال هو القول وصفوة لتنفيذه، ضمان أي يوجد وال معني، نظام أو أساس عىل يستند
من يشء عىل تقوم ال مفاوضات كل عىل ترتبه من مناص ال الذي الذريع الفشل لذلك
يوفوا ولم املعاهدة خرقوا قد التقرير هذا كتابة عند البكوات فإن ولذلك والواقع؛ املنطق

ذكرها.» املفيد من يرى ال بدعاوى عهودهم من عهد بأي
منذ وانتهت بدأت، قد جديدة مفاوضات «إن فقال: وقتئٍذ «دروفتي» استطرد ولقد
مع تفاهم إىل الوصول احتمال يف الباشا ويعتقد واحد، شهر مدتها هدنة تقرير إىل شهر
يقبل أن يرجو والباشا التفاهم، هذا إىل الوصول يف الرغبة عليه يوجب ومركزه البكوات،
يختلف ال فيما املقرتحات هذه تفاصيل «دروفتي» ورسد األخرية.» مقرتحاته البكوات
حدود ويف معقوًال كان البكوات من الباشا طلبه «وما يقول: أنشأ ثم عنها، ذكرناه عما
قد يكونون فإنهم فعًال، الصغرية التضحية هذه قبلوا إذا البكوات ولكن تماًما، االعتدال
الباشا، لسلطان الخاضعني موضع يضعهم االتفاق هذا ألن بالغ؛ وألم بأىس ذلك فعلوا
ذهني بتحفظ إال االتفاق هذا يقبلوا لن فإنهم ذلك عىل وزيادة األقل، عىل الظاهر يف
ولكن منه، والتحلل ظهريٍّا لنبذه سانحة فرصة أول انتهاز عىل التصميم مع أي دائًما؛
وليس آخر، بعد يوًما باضطراد وتنقص تقل تزال ال — حظهم لسوء — املماليك أعداد
بك إبراهيم ويفقد الخطري، الحاسم النوع من قرارات اتخاذ قدرتهم يف زعماء لديهم
أعينهم يف اعتباره ويقل شيخوخته، بسبب البكوات وصغار أتباعه عند منزلته باستمرار
صناجقه عدد بدرجة أحزاب إىل منقسم والربدييس مراد وبيت السن، يف تقدمه بدرجة
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الستة، مماليكه عدد يتجاوز ال منهم الواحد إن حتى — كثريون األخريون وهؤالء —
زد البكوات، من عرش االثني حوايل الكبري األلفي خليفة األلفي، بك شاهني وبمعسكر
يف يهمهم أشخاص لنصح يستمعون الظروف هذه يف املماليك أن من يُشاع ما ذلك عىل

حركتهم.» تشل أن األمر واقع
بسبب كانوا ألنهم فقط ليس كبريًا، خطأ بعهودهم الوفاء بعدم البكوات أخطأ ولقد
عىل «دروفتي» ذكرها التي ظروفهم يف لهم قدرة وال ضعاًفا، وخالفاتهم انقساماتهم
بسط قد كان التالية، القليلة والشهور ١٨٠٩ أبريل يف الباشا وألن بل عيل، محمد مقاومة
ازدياد من حدث ما إن حتى بأجمعه، البحري الوجه وعىل القاهرة، عىل تماًما سلطانه
إبراهيم ولديه عىل الخاصة بسلطته إنعامه يف أثره ظهر أن يلبث لم حكومته استقرار
مع يتناسب والحرس الجند من عدًدا منهما لكل ص وخصَّ الباشوية، برتبة وطوسون
تفصيله سبق مما — أعوانه وأرسات «قولة» من أرسته أفراد سائر واستقدم مركزه،
جهة، من باشويته يف وسلطانه لنفوذه عيل محمد اطمئنان عىل دل الذي األمر — كله
أخرى، جهة من والسلطان النفوذ هذا تأكيد تكفل التي الوسائل اتخاذ عىل وحرصه
البالد، يف الفعلية السلطة صاحبة أرسته أن إظهار من الخطوات هذه عليه تنطوي ملا
املماليك البكوات يقتنع وحتى مرص، يف حكومته استقرار انتظار عىل األهلني وتعويد

يده. يف باٍق الحكم بأن أنفسهم
ملحاربة الالزمة الخطة وضع من أخريًا العايل الباب فرغ فقد ذلك، عن وفضًال
ضيا يوسف تعيني نبأ ١٨٠٩ مايو ٦ يف عيل محمد أبلغ كيف شاهدنا وقد الوهابيني،
جهة من بغداد وايل باشا سليمان يتحرك أن عىل الحجاز، لعسكر ا عامٍّ قائًدا نهائيٍّا
ضيا يوسف فيرسع وينبع، جدة عىل للهجوم عيل محمد يتحرك وأن والدرعية، الحسا
ضد العايل الباب حملة مرشوع وخروج التبليغات هذه وأمام حركتهما، عند بالزحف
والوفاء الخضوع عىل البكوات إرغام من مناص هناك يعد لم الوجود حيز إىل الوهابيني
الحجاز إىل جيشه إرسال إىل بدوره يضطر سوف أنه الباشا توقع عندما بالتزاماتهم
مع الصلح تم إذا استطاعته عىل يعتمد ذلك عىل عالوة الباشا وكان آجًال، أو عاجًال

الحجاز. إىل الخارج بجيشه فرسانهم يلحق أن البكوات
والنمسا فرنسا بني قريبًا الحرب انتهاء يتوقع كان عيل محمد أن هذا إىل أضف
اإلمرباطور مع منفرًدا صلًحا — عرفنا كما — النمسا عت وقَّ (وقد فرنسا صالح يف
فكان ،(١٨٠٩ أكتوبر ١٤ يف — فينا صلح — Schönbrünn شونربون يف نابليون
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األكرب العبء تتحمل إنجلرتة وترك امليدان من النمسا خروج أن عيل محمد رأي من
القسطنطينية يف فرنسا ونفوذ مكانة من يزيد سوف فرنسا ضد وحدها النضال من
تبذل ظلت هذه أن ومع إنجلرتة، عىل الحرب إلعالن العايل الباب استمالة من ويمكِّنها
عىل فرنسا ضد وإنجلرتة والنمسا تركيا بني محالفة ولعقد ذلك دون للحيلولة جهدها
١٨٠٩ وسبتمرب أغسطس شهري يف عيل محمد ظل فقد توضيحه، لنا سبق الذي النحو
انتصارات بسبب املنشودة املحالفة لعقد وتركيا إنجلرتة بني املفاوضات فشل يتوقع
Wagram و«واجرام» ،١٨٠٩ أبريل ٢٢ يف Echmühl «إكموهل» معركتي يف اإلمرباطور
اإلنجليز أن واعتقد إنجلرتة، عىل الحرب تركيا تعلن أن توقع بل ،١٨٠٩ يوليو ٩ يف
فرنسا، ضد الهند يف ملمتلكاتهم تأمينًا مرص باحتالل يبادرون سوف الحرب قيام عند
يف املماليك البكوات عىل االعتماد اإلنجليز يحاول أن الحالة هذه يف املنتظر من وكان
البكوات إلقناع جهدهم قصارى يبذلون سوف املرة هذه ويف مرص، عىل حملتهم تأييد
«فريزر»، حملة أيام وقفوه الذي الحياد بموقف االكتفاء وعدم معهم، الفعيل بالتعاون
معتصمني وظلوا معه، اتفاقهم ينفذوا ولم الباشا مع بعهودهم أخلوا قد البكوات كان وملا
— عليه ووجب اإلنجليز، مع املرة هذه يف يتعاونوا أن عيل محمد توقع فقد بالصعيد،
وذلك توقعها، التي األخطار هذه تحقق قبل لسلطانه إخضاعهم من يفرغ أن — لذلك
إرشافه تحت بها واإلقامة للقاهرة الحضور إىل واستمالتهم معهم باالتفاق سلًما إما
إرغاًما بذلك وإرغامهم تماًما، قواتهم وسحق وهزيمتهم بقتالهم حربًا وإما ومراقبته،

لطاعته. واإلذعان له الخضوع عىل
الصعيد، إىل قواته يرسل ١٨٠٩ أغسطس شهر منتصف منذ رشع فقد ذلك وعىل
البواب، بك لسليمان املنسوبني (املماليك) املرصية األجناد من ثالثة عىل منه ١٤ يف فخلع
الجهة إىل الجميع ليسافر وأرنئود أتراك عساكر إليهم وضم وأمراء صناجق وقلَّدهم
(الخازندار) وبونابرتة قوج، وصالح الظ، آغا أحمد أيًضا للسفر عنيَّ إنه ثم القبلية،
القاهرة غادر أغسطس ٢١ ويف املراكب، وطلبوا البلد، فارتجت بك، وعابدين باشا وحسن
ويف قبيل، إىل وذهبوا املراكب، يف ونزلوا بعساكرهم خرجوا قوج، وصالح الظ آغا أحمد

أحد. منهم يبَق ولم القبلية، الجهة إىل متأخًرا كان َمن سافر أغسطس ٣٠
البكوات وعجز سبتمرب، شهر من األوىل األيام يف الصعيد، عىل الزاحف الجيش وتقدم
النيل، شاطئ تاركني جنده، فيه يظهر مكان كل يف يفرون، املماليك فصار املقاومة، عن
البكوات تقهقر يف الباشا ورأى بها، للتحصن وأسيوط جرجا يف الجبال إىل ملتجئني
وجوده أن لديه وتأكد دمائهم، حقن يف رغبتهم أو وخوفهم، ضعفهم عىل دليًال املستمر
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أثناء قدرته عىل معتمًدا الرسيع وخضوعهم تسليمهم إىل يفيض سوف جيشه رأس عىل
له فيتسنى حدتها، عىل حدة وزيادتها صفوفهم، يف الفوىض إشاعة عىل بالصعيد وجوده
االنقسام هذا زيادة بسبب إضعافهم األقل عىل أو معه، االتفاق عىل حملهم ذلك بفضل
هذه يف معه يصحب أن اعتزم إنه ثم بجيشه، اللحاق فقرَّر ضده، تكتلهم دون والحيلولة
املفاوضة يف يوسطه حتى األلفي، بك شاهني ثم وطوسون، إبراهيم ولديه الكبرية الحملة
بعهودهم. والوفاء معه االتفاق قبول من لهم مناص ال أن هؤالء يجد عندما البكوات مع
إرسالها من والغرض الحملة هذه تجهيز أسباب عىل «دروفتي» الباشا وأطلع
«أنه :١٨٠٩ سبتمرب ٩ يف حكومته إىل الفرنيس القنصل فكتب بنفسه، لقيادتها وذهابه
ويتوقع نهايتها، من تقرتب والنمسا فرنسا بني الحرب أن يعتقد عيل محمد كان ملا
وقوع دون تحول كي — حينئٍذ هذه فتعمد إنجلرتة، عىل الحرب العايل الباب يعلن أن
عىل االستيالء محاولة إىل — فرنسا جانب من الهند يف ممتلكاتها له تتعرض قد تهديد
قوة الباشا يحطم أن رضوريٍّا صار فقد هذه، ممتلكاتها من قريبة تكون حتى مرص
ضد لجيشه هؤالء مؤازرة يضمن معهم، اتفاق إىل الوصول يف أخفق إذا املماليك البكوات
هذه يف البكوات يرتك أن يخىش الباشا ألن وذلك مرص؛ يف حملتهم نزول عند اإلنجليز
حضورهم فهو لذلك الضمان وأما «فريزر»، حملة أيام وقفوه الذي الحياد موقف املرة

مالحظته.» تحت القاهرة يف لإلقامة
الذي هو التجريدة، هذه بأمر الباشا ناحية من ظهر الذي البالغ االهتمام هذا ولعل
«وصول إىل قواده وكبار وولديه نفسه الباشا خروج يعزو أن الجربتي بالشيخ حدا
اهتماًما فاهتم الباشا أزعجت أغسطس أواخر منذ خرجت التي التجريدة عن أخبار
منهم يتخلف وأالَّ بالخروج، العساكر كرباء جميع يف ونبَّه بنفسه، الذهاب وقصد عظيًما
الخروج يف عنهم املتقدم هو وأنه بك، وطوسون الدفرتدار بك إبراهيم أوالده حتى أحد،

والطلب.» التشهيل واستعجل سبتمرب)، ١٣) الخميس يوم
كتخدا وأقام العساكر وتبعه فعًال، القبلية الجهة إىل الباشا سافر سبتمرب ١٣ ويف
باشا حسن سافر سبتمرب ٢٣ ويف بالقلعة، هذا واستقر قائممقامه، الظ، آغا محمد بك
وبلغ والعسكر األجناد وباقي واألرنئود الدالة خرجت يومني وبعد األرنئود، وعساكر
البكوات. صفوف يف واالنقسام الرتدد ظهر أن يلبث فلم مقاتل، آالف الستة حوايل جيشه
ضدهم، الكبرية الحملة هذه تجهيز يستطيع لن الباشا أن اعتقدوا قد هؤالء وكان
من الجند فرار ولتوايل املال، إىل امللحة حاجته من يعرفونه ملا لقيادتها؛ بنفسه والخروج
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وانقسموا خطأهم تبينوا ما رسعان ولكن لهم، املتأخرة مرتباتهم دفع عدم بسبب جيشه
الرتدد هذا ولكن القتال، عىل م صمَّ واآلخر االتفاق، أراد أحدهما فريقني: إىل ترددهم يف

مستحيًال. الحرب عىل إقدامهم يجعال ِألَْن وحدهما كافيني كانا واالنقسام

العداء ويضمرون الصلح يقبلون البكوات (6)

مقرتحات البكوات من واحد كل عرضعىل حتى أسيوط، إىل الباشا وصل إن ما ذلك وعىل
حسن بك عثمان فطلب أمر، عىل كلمتهم يجمعوا أن هؤالء عىل وتعذر للصلح، منفصلة
وكان معه، االتفاَق — الصلح عدم عىل إرصاًرا الباشا مناوئي أكرب وهما — بك وإبراهيم
حذوه وحذا عيل محمد ومصلحة رغباته بني يوائم اتفاق توقيع يف البادئ حسن عثمان
تسليًما هذا وكان الباشا، معسكر إىل مرزوق ابنه وأوفد الصلح، إبراهيم وقبل آخرون،
املرصيني واألمراء الباشا عن بروايات الناس فتحدث حثيثًا، القاهرة أخباره بلغت رسيًعا
وصلوا اإلبراهيمي بك ومحمد املنفوخ بك ومحمد حسن بك عثمان وأن معهم، وصلحه
وأكرمه، فتلقاه باشا، طوسون ولده الكبري بك إبراهيم إىل أرسل وأنه وقابلوه، الباشا عند

فأكرمه. الباشا إىل الصغري ولده أيًضا هو وأرسل
بإيرادات التمتع لهم يرتك اتفاًقا البكوات عىل الباشا يعرض لم املرة هذه ويف
بل املريي، بدفع مطالبتهم عىل أرصَّ بل السابق، يف يحدث كان كما بأكملها مديريات
وتشبث باشويته، يف الرعايا سائر شأن شأنهم كذلك، االستثنائية والفرض اإلتاوات وكل
يف عيل محمد إلحاح وظهر بها، لإلقامة القاهرة إىل والحضور الصعيد تركهم بوجوب
البكوات مع االتفاق من ما فائدة هناك تكن لم بدونه ألن األخري؛ الرشط بهذا التمسك
إلحاحه ظهر نقول — معه عهودهم نكث عىل القاهرة عن بعيدون وهم أبوا الذين
منهم كرًها قبوله عىل النهاية يف أُرغموا ولكنهم — له معارضتهم أثارت لدرجة هذا
الصعيد يف شئونهم لتسوية شهور؛ ثالثة لتنفيذه إمهالهم وطلبوا (١٨٠٩ نوفمرب ٥ (يف

طلبوا. ما إىل الباشا فأجابهم
إنه الجربتي الشيخ قال ديسمرب، ٢ يف القاهرة فوصل أسيوط عيل محمد وغادر
ساعة، ثالثني يف القديمة مرص ناحية إىل أسيوط من املسافة فقطع تطريدة يف وصلها
دار وكيل آغا وسليمان الخازندار وبونابرتة طوسون ابنه التطريدة هذه يف وصحبه
وعظائمهم، العسكر طوائف وصلت أيام، بثالثة الباشا وصول بعد ثم سابًقا، السعادة
ووصل والرتك، والدالة قوج وصالح األرنئود وطوائف باشا حسن وصل ديسمرب، ٨ ويف
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بك ومحمد املرادي املنفوخ بك محمد وصحبته األلفي، بك شاهني كذلك القاهرة
البواقي أن الناس وتناقل املخالفني من املرة هذه يف حرضا اللذان وهما اإلبراهيمي،
التايل. اليوم يف العسكر وباقي عيل محمد بن إبراهيم وحرض التحضري. لبعد مهلة أخذوا
عظيًما أمله فكان الصعيد، يف البكوات مع عقده الذي لالتفاق عيل محمد وارتاح
فتنتهي القاهرة إىل يحرضون وسوف املرة هذه بعهودهم يوفون سوف البكوات أن يف
حكومته إىل «دروفتي» كتب وصوله من يومني وبعد ناحيتهم، من مشاغله ذلك بفضل
يف حملته نتائج عىل عودته بعد أطلعه قد الباشا «أن ،١٨٠٩ ديسمرب ٤ يف القاهرة من
قبلوا قد البكوات من األكرب القسم أن نفسه الباشا من عليه وقف مما له ويبدو الصعيد،
واإلتاوات املريي لدفع خضعوا قد وأنهم بالقاهرة، وإما بالجيزة إما لإلقامة الحضور
ينهض مما بالصعيد، أمالكهم عىل يفرضها أن الباشا يريد التي االستثنائية األخرى
سعى التي أغراضه من جزءًا — األقل عىل — يحقق أن استطاع قد الباشا أن عىل دليًال
وهو املنفوخ، بك محمد معه عيل محمد أحرض فقد ضدهم، جيشه أرسل عندما إليها
حسن بك وعثمان بك إبراهيم إن الصنجق: هذا ويقول نفوذًا، مراد بيت بكوات أكرب من
أمهلهم التي املدة وهي شهور، ثالثة بعد القاهرة إىل جميًعا يحرضون سوف وزمالءهما

الصعيد.» يف شئونهم ينظموا حتى الباشا بها
إمكان يف كثريًا يشك استمر السابقة كاملرات أيًضا املرة هذه يف «دروفتي» ولكن
بقيمة التسليم املرء عىل املتعذر «ومن هذه: رسالته نفس يف فقال االتفاق، هذا نجاح
محمد استمالة يف ينجح لم الباشا أن املحقق من أنه ولو عليها، واالعتماد االتفاقات هذه
فالوقت ولذلك العريضة؛ األماني ومنَّاه السخية الوعود له بذل أن بعد إال املنفوخ بك
ال الذي التسوية) أو االتفاق (أو الرتتيب هذا عىل صحيحة فكرة بإعطاء كفيل وحده
ما نحو عىل — شامل صفح عقود أو سالم معاهدة أنه عىل املرء إليه ينظر أن يجب

الفريقني.» بني سلف ما يفغر — به يصفه أن الباشا يريد
«دروفتي». توقعه ما صح ولقد

قبوله، يف النية خاليص يكونوا لم أسيوط صلح قبلوا عندما البكوات أن ذلك
جيشه، ومقاومة الباشا معارضة عن عاجزون بأنهم القتناعهم إجباًرا عليه أُجربوا بل
رسالة يف «دروفتي» إليه أملع الذي الذهني التحفظ ذلك بنفس الباشا رشوط عىل فوافقوا
انشغال وحملهم التزاماتهم، من التنصل عىل العزم وعقدوا الذكر، السالفة أبريل ٩
للحملة الالزمة االستعدادات وإنجاز املال وتدبري الوهابية، الحرب بمسألة املستمر الباشا
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إىل راجًعا جيشه قفل وقد بأنه الظن عىل آجًال، أو عاجًال الحجاز إىل إرسالها املزمع
الصعيد، إىل جاءتهم التي التجريدة إعداد يف جسيمة نفقات الباشا وتحمل اآلن، القاهرة
أن إذًا املواتية الظروف هذه يف بوسعهم وأن عليهم، جديدة حملة إرسال يستطيع لن
ووضع القاهرة إىل الحضور بتاتًا يريدون كانوا ما وأنهم سيما ال بعهودهم، ينكثوا

وإرشافه. الباشا رقابة تحت أنفسهم
— وقواده عيل محمد مع جاء الذي األول الفوج بعد — القاهرة إىل يحرض فلم
أماكنهم، يف قابعني ظلوا بل البكوات، من أحد يتحرك ولم املماليك، من قليل نفر إال
يف — املجحفة الصلح رشوط من يتذمرون القاهرة إىل جاءوا الذين البكوات رشع بينما
وشعورهم تذمرهم وتزايد وسخطهم، تذمرهم إعالن عىل يجرءوا لم أنهم ولو — نظرهم
محمد حياة عىل يتآمرون صاروا إنهم حتى مرغمني، قبلوه الذي الصلح عىل بالسخط
ولكنه حولهم، بثها التي والعيون األرصاد بفضل حالهم الباشا عىل خافيًا يكن ولم عيل،
التزموا ما ينفذون بالصعيد يزالون ال الذين زمالءهم لعل عليهم، واالصطبار الرتيث آثر
أحقادهم، يخمد ما الطيبة الباشا معاملة من جميًعا ويلقون القاهرة، إىل ويحرضون به

املؤامرات. هذه وينهي
ليكشف ١٨٠٩؛ ديسمرب ٢٥ يف إليها سافر التي بالسويس، الباشا وجود أثناء وكان
وينتوون له يكيدون والجيزة بالقاهرة املقيمني البكوات أن إليه نمى أن القلزم قالع عىل
فجأة زيارته فقطع السويس، من عودته عند الصحراء طريق يف واختطافه عليه القبض
القاهرة فبلغ واحد، خادم غري معه أحد وال كبرية، رسعة يف القاهرة إىل هجني وحمله
يبُح ولم خطتهم، والرسيعة املفاجئة بعودته املتآمرين عىل وأفسد ديسمرب، ٣١ ليلة يف
تعرض ثم مبتسًما، ظل بل البكوات مع مسلكه يغريِّ ولم عرفه، الذي بالرس الباشا
عىل وقضت أخطأته رصاصة يوم ذات عليه فأُطلقت أخرى، مرة مؤامراتهم لخطر
يحتاط وصار بالسكوت وأوىص أيًضا الحادث هذا عىل الصمت آثر ولكنه ضباطه، أحد
اعتزم املقطم، وجبل القلعة بني طريق بشق اهتم أنه االحتياط رضوب من وكان لنفسه،
بينه مفتوحة املواصالت إبقاء الحاجة عند منه يستطيع صغريًا حصنًا نهايته يف يقيم أن

السويس. إىل االنسحاب عليه يسهل حتى خلفه، الصحراء يف املمتدة األرض وبني
يطلب وغريه أفندي ديوان إليهم وأوفد الصعيد، بكوات وبني بينه املراسالت وكثرت
الحضور يف إمهالهم يطلبون والبكوات القاهرة، إىل والحضور االتفاق، تنفيذ منهم
ويف ،١٨١٠ عام من وفرباير يناير شهري طوال ذلك عىل الحال واستمر أخرى، فرتة
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بمرص فأقاما شويكار، آغا أحمد وصحبته قبيل، ناحية من أفندي ديوان رجع فرباير ١٠
تسفر لم مارس، أواسط وحتى القباىل، األمراء إىل بجواب أفندي» «ديوان رجع ثم أياًما،
لم البكوات «أن ١٨١٠ مارس ١٢ يف حكومته «دروفتي» فأبلغ يشء، عن املحاوالت هذه
بالحصاد انشغالهم بدعوى جديدة مهلة الباشا من طلبوا بل الصعيد، من بعد ينزلوا
األمر لتلف»، اآلن القاهرة إىل وحرضوا تركوه لو وألنهم كبرية؛ وفرة املحصول لوفرة
كسابقتها. وصادقة أمينة ليست الراهنة املفاوضة أن عىل «دروفتي» نظر يف يدل الذي
يطلبون البكوات عاد ثم آخر، شهًرا مهلة فأعطاهم رغبتهم، إىل أجابهم الباشا ولكن
لذلك وكان أمرهم، يف الباشا شكوك عظمت قد كانت املرة هذه يف ولكن أخرى، مهلة
عنه الباشا اإلنجليز الوكالء أبلغ الذي «كادر» الفرنيس الرسول حادث منها عدة، أسباب
مشادة وقعت كيف ذكرنا وقد البكوات، إىل الفرنسية الحكومة من خطابات يحمل أنه
أن هذا إىل أضف و«دروفتي»، عيل محمد بني ذلك بسبب ١٨١٠ أبريل ١٩ يف عنيفة

األلفي. بك شاهني مع زائد بنشاط مسعاهم اآلن جددوا اإلنجليز العمالء
منذ اإلنجليز عمالء مع شاهني وتآمر املساعي، هذه قصة «دروفتي» بسط وقد
فكان ،١٨١٠ مارس ١٢ يف حكومته إىل له رسالة يف وذلك مستأمنًا، القاهرة إىل وصوله
أن األلفي، وشاهني بالباشا ومتصل به، موثوق مصدر من بلغه إنه «دروفتي»: قاله مما
العالقات لتستأنف املسعى يف يجد صار القاهرة، إىل شاهني حرض أن منذ «برتوتيش»
لدى املساعي هذه نجحت وقد اإلنجليزية الحكومة وبني األلفي شاهني بني القديمة
يف يفوق مرص إىل جيش إنفاذ اإلنجليز من يطلب ١٨٠٨ عام أواخر يف هذا فراح شاهني،
بمجرد الجيش هذا إىل فوًرا باالنضمام ويعد السابق، فريزر الجنرال جيش وعدته عدده
حملة مجيء تعذر وإذا أعوانه، وسائر العربان قبائل معه جالبًا اإلسكندرية، إىل نزوله
تركه عىل الباشا جند إغراء يف يستخدمها تركية قرش ماليني ثمانية يطلب فهو بريطانية
عىل استوىل ذلك، يف نجح إذا حتى الثورة، عىل األهلني تحريض يف ثم إليه، واالنحياز
الحكومة تصبح بينما العايل، للباب والخضوع الوالء مظاهر عىل وأبقوا القاهرة، حكومة

إرشافها. وتحت إلنجلرتة وحقيقة فعًال تابعة
١٨٠٩ أغسطس ٩ يف كتب أن تأثريه تحت وكان «برتوتيش»، بوعود شاهني وانخدع
األبيض البحر يف الربيطانية للقوات اإلنجليزي البحر أمري — «كولنجوود» إىل رسالة
َمن طليعة يف كانوا والذين البكوات، من املستأمنني أن عىل تدل طويلة رسالة وهي —
إكرامهم، يف هذا وبالغ رعايته، وتحت كنفه يف العيش وقبلوا عيل، محمد مع اصطلحوا
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من طرده من تمكينهم يف األجنبي مساعدة عىل ويعتمدون ملكه، عىل يتآمرون كانوا
أو واأللفية، كشاهني اإلنجليز ملؤازرة تطلعوا الذين منهم سواء البكوات وأن باشويته،
يف التفكري عن البعد كل بعيدين كانوا له، مساعدتهم ونشدوا الفرنسيني صادقوا الذين
ما كل إن بل وتأسيسه، بلوغه اعتزموا ما هو االستقالل أن أو مرصية حكومة إنشاء
السلطان ذلك واسرتجاع البالد يف املطلق بالنفوذ االستئثار يعدو ال كان أذهانهم يف دار
موارد واستنزاف باألهلني، واالستبداد الطغيان الغابر العهد يف لهم أتاح الذي القديم
سبيل ال أن أذهانهم يف رسخ الذي األمر الخاصة، ومتعهم شئونهم عىل إلنفاقها البالد

الوالية. يف عيل محمد بقي طاملا تحقيقه إىل
أغدقتها التي واملزايا الرشف مظاهر بذكر «كولنجوود» إىل كتابه شاهني استهل
يُمني التي الرغبة إن يقول: طفق ثم األلفي، بك محمد سلفه عىل اإلنجليزية الحكومة
رسالته تسطري إىل وتحدوه الكبري، األلفي خطوات يرتسم تجعله والتي ببلوغها، نفسه
إنما «كولنجوود»، إىل الربيطاني الوكيل برتوتيش» «فرنسيسكو السيد ينقلها حتى هذه
التي املقرتحات من عدًدا يبسط سوف لذلك وأنه القوية، إنجلرتة بحماية الظفر هي
قائًال: مقرتحاته يذكر أخذ ثم مصالحه، وتحقيق الحماية هذه بسط بني بها العمل يوائم

أن وتعلمون منه، نُهبت التي أمالكه اسرتجاع إنسان كل يبغي أن لطبيعي إنه
لهؤالء رشعيٍّا خليفة بوصفي وأعتقد بعيدة، أزمان من مرص يحكمون املماليك
عن عاجز ولكني البالد، هذه حكومة عىل واالستيالء الحكم طلب حقي من أن
حمايتها، تحت نفيس أضع التي بريطانيا حكومة من تأييًدا لقيت إذا إال ذلك
حزب من املماليك وأما معي، والشعب نفسها، إنجلرتة تمليها التي وبالرشوط
عىل الربدييس عثمان رئيسهم وفاة منذ يقدرون فال فرنسا، إىل املنحاز الربدييس
هذا وينطبق إيلَّ، لالنضمام مستعدون هم ذلك من العكس عىل بل معارضتي،
والعثمانيل تقريبًا األرنئود جميع عىل — جانبي إىل لالنحياز االستعداد أي —
أمنيتهم كانت الذين وهم متأخرة، مرتبات من لهم ما دفع أستطيع أن برشيطة
هو األمنية، هذه يحطم وقوة عنًفا أشد نهًما فوجدوا املألوف، نهمهم إشباع

الفرنسيني. وحماية بمعاضدة يحظى الذي عيل محمد الحايل الباشا نهم
مع باالتفاق وضعه تم الذي املرشوع تنفيذ ا جدٍّ املمكن من يكون وسوف
عندما الديار، هذه يف بريطانيا ملك جاللة وكيل «برتوتيش» البطرويش السيد
يجب وال تقريبًا، كيس ألف عرش الخمسة حدود يف املال من مبلًغا أتسلم
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يل؛ وإعطاءه العظمى، بريطانيا إنفاقه تستكثر جسيم، مبلغ هذا بأن االعتقاد
قطًعا عزمي ويف إال سعادتكم، طريق عن اآلن املال هذا بطلب تقدمت ما ألني
أن نظري ويف البالد، نتاج من سلع صورة يف بسداده أقوم أن تأكيد وبكل
الربيطانية الحكومة ألوامر قوات من لدي ما وكل أنا ا تامٍّ خضوًعا أخضع
لحظة أتوانى ولن أتردد فلن له، ثمنًا حياتي ذلك اقتىض ولو حتى ونواهيها،
أعدائها كل عىل ومعاونتها الربيطانية الحكومة تأييد أجل من بها التضحية يف
لإلنجليز، املنافس العدو ذلك سيما ال كانت، مهما دولة كل وضد كانوا، مهما
بجحافله. البالد هذه شواطئ عىل آجًال أو عاجًال تأكيد بكل يظهر سوف والذي
أطلبها، التي النجدات فأعطتني العظمى، بريطانيا من تأييًدا لقيت إذا أما
بالقوة أعدائي مقاومة من يمكنني وضع يف أصبح أن يل يتسنى فسوف
وحزبي، جماعتي من عندئٍذ يكونون الذين املماليك عن املعروفني واالقتدار
من املال يجذبه أن يمكن ما كل جذب أستطيع سوف فإني ذلك عن وفضًال
وسنار، ودارفور الحبشة من آخرين أجناد وجلب والعثمانيل، األرنئود أجناد

أيًضا. مرص يف الذين العربان جذب ثم
أن — ريب وال — يسعده سوف العايل الباب أن كله، هذا إىل أضف
إن ثم باملريي، املعروف الخراج له يدفع سوف لرجل دانت قد مرص يرى
بواعث ومن املكرمة، مكة إىل الحج قوافل تسيري إعادة يكفل سوف العمل هذا
به تخصني الذي العطف ذلك يكون سوف — شك بال — العايل الباب ارتياح
ورعاية بحماية متمتع إني ثم بها، أتمتع التي وحمايتها العظمى، بريطانيا
أحد هؤالء بني ومن القسطنطينية، ديوان يف جميعهم العثمانيني الوزراء
التي الثقة بمقدار أشيد يجعلني ما لدي الذي األلفي، بك محمد سلفي صنائع
(اآلغا) األول الطوايش منصب يشغل اإلنسان وهذا الديوان، يف حاليًا بها يتمتع

السلطاني. الحريم يف
رشاء ميًرسا سهًال يجعل سوف لدي املال توفر بأن القول عىل وأجرؤ

القديمة. القواعد عىل طائفتنا تأسيس بواسطتهم يُعاد جدًدا مماليك
خدمة قطًعا اعتزمت قد أني فأكرر أعود فإني كله، ذكرته ما ومع
يظهر أن العظمى بريطانيا أرادت فإذا عليه، وبناء دائًما، الربيطانية الحكومة
أني لحكومتها تؤكدوا أن فلسعادتكم أخرى، مرة بالدنا يف وجيشها أسطولها
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واملطلوب املؤقت املبلغ هذا إنفاقها نظري يف اآلن من عهًدا نفيس عىل قطعت قد
وبأن لنجدتها، املختلفة القبائل وعربان جماعتي بكل طائًرا أخف بأن سلًفا،
وأرواحنا، دماءنا فنبذل الربيطانية، القوات قائد أمر تحت هؤالء مع نفيس أضع

مجدها. وزيادة الربيطانية األمة شأن إعالء سبيل يف واختياًرا برضانا
— األخذ عن — ذاتها إنجلرتة مصلحة لتحقيق — غنى أال يل يبدو ملا وأنه
بريطانيا شاءت إذا وأما عرضتهما، اللذين االقرتاحني من بواحد — األقل عىل
فالواجب ذكرت، ما غري عمًال تأتي أن أو آخر، طريًقا تسلك أن العظمى

اململكة. هذه يف نهائيٍّا لها نفوذ كل بفقدان تسلم أن حينئٍذ يقتضيها
العالم كواهل بظلمهم أثقلوا الذين (الفرنسيني) الظلمة لهؤالء أُتيح وإذا
عليهم؛ ذلك يستعيص فلن عليها، يستولوا وأن مرص، يف أقدامهم يضعوا أن
سلطان ألي يأسه يف يخضع سوف — املظالم قواه أنهكت وقد — الشعب ألن
كاهله يبهظ الذي ذلك من عليه وطأة أخف السلطان هذا دام ما عليه يُفرض

… منه االنفكاك إىل سبيل ال والذي اليوم،

نحن التي الحوادث بعد منها صورة األلفي شاهني سلَّم الخطرية، الرسالة هذه
وعمالء «برتوتيش» يزال ال كان ،١٨١٠ مارس ويف «دروفتي»، إىل عام من بأكثر بصددها
إعالن وشك عىل العايل الباب أن له يؤكدون وصاروا شاهني، عىل يرتددون اإلنجليز
يف «دروفتي» وكتب مرص، إىل للحضور معدة حملة لديها هذه وأن بريطانيا، عىل الحرب
يستطيع ال ألنه إما األلفي، شاهني «أن مارس) ١٢ (يف إليها اإلشارة سبقت التي رسالته
يخىش ألنه وإما — ومزيفة عرقوبية وعود دائًما هي التي — اإلنجليز وعود عىل االعتماد
املحتمل من كان عندما لها، ضحية ويذهب املؤامرات هذه فريسة نفسه هو يقع أن
هذه يف عاجز أنه اإلنجليز، الوكالء هؤالء أجاب أن يلبث لم عيل، محمد إىل أخبارها بلوغ
إذا القرار إىل بالوصول قطًعا يعد وأنه عليه، يعرضونه ما بصدد قرار اتخاذ عن اللحظة
لديه ليس وأن سيما ال حاسمة، بصورة بشأنها املفاوضة يُراد التي الظروف، تطورت

وإطرائه.» عليه الثناء سوى عيل محمد عن يقوله ما
بعث أن البكوات ناحية من ساورته التي الشكوك وبسبب مخاوفه بسبب فكان
فوًرا الحضور عن امتنعوا هم إذا عليهم جيشه بإرسال يهدد الصعيد بكوات إىل عيل محمد
مارسيل» «سانت وكتب الصعيد، يف يزالون ال مارس آخر حتى هؤالء وكان القاهرة، إىل
املنفوخ بك محمد جماعة من البكوات «أن مارس: ٣٠ يف اإلسكندرية من حكومته إىل
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الحضور رفضهم رغم والسكينة الهدوء ملتزمون أنهم ولو القبيل، بالوجه دائًما مقيمون
بسبب يشء فال عيل، محمد مع القديم اتفاقهم حسب القاهرة من بالقرب الجيزة إىل
أخرى: مرة مارسيل» «سانت كتب أبريل ٢٥ ويف اآلن.» السالم صفو يعكر هذا هدوئهم
أنه ولو مستتب، والسالم مرص يف شامل والهدوء بالصعيد، دائًما مقيمون البكوات «أن
اتفاقهم حسب لها املجاورة والجهات بالجيزة اآلن مقيمني يكونوا أن عليهم ينبغي كان

عيل.» محمد مع
عيل، محمد تهديد إزاء الصعيد من النزول من النهاية يف ا بدٍّ البكوات يجد ولم
الرش يضمرون كانوا بل منهم، برضاء عيل محمد ألمر يمتثلوا لم أنهم يف جدال وال
املرصيني األمراء همم تحركت «قد بأنه القاهرة عىل ترتا األخبار وبدأت له، الكيد ويبغون
وحضور واملكاتبات، الرسل ترداد بعد (القاهرة) مرص ناحية إىل الحضور إىل القبليني
ينعم الباشا صار أن وبعد أيًضا، املنفوخ بك محمد وحضور ورجوعه، أفندي ديوان
العظيمة املقادير ويعطيه التقادم له ويقدم الِخلع، ويلبسه منهم حرض من كل عىل
ثم بوالق، ديوان جمرك بالتزام املنفوخ بك محمد عىل أنعم كان إنه حتى األكياس، من

ذلك.» وغري كيس، ستمائة عنه عوَّضه
هذا يف ووصل سويف، بني ناحية إىل وصلوا البكوات أن القاهرة عرفت أبريل ٦ ويف
متباطئني، ظلوا أنفسهم البكوات ولكن املماليك، أجنادهم من كثري ذاتها القاهرة اليوم
ثانيًا رجع ثم القاهرة) (إىل أفندي ديوان وحرض الباشا وبني بينهم الرسل وترددت
أن عرف «أنه أبريل، ٢٨ يف القاهرة من حكومته إىل رسالته يف «دروفتي» وذكر إليهم،
منتصف حوايل الجيزة إىل وصولهم املنتظر ومن سويف، بني إىل وصلوا قد البكوات
كما — بالصعيد بقي الذي حسن بك عثمان عدا ما جميعهم، جاءوا وقد مايو، شهر
وقت من الباشا تركه رجل آالف خمسة إىل أربعة من يتألف جيش ملراقبة — يقولون

القصري.» ميناء ويف حاميتها لتعزيز قنا يف األخرية، رحلته
دهشور، إىل وصلوا وأوائلهم مايو، ٦ يف الرقق ناحية إىل البكوات وصل وأخريًا

وأحبابهم. بيوتهم من باملالقاة األتباع إليهم وخرج
كاشف وعيل الوكيل، آغا مصطفى إليه فذهب كبريًا، ترحيبًا بك إبراهيم ولقي
إبراهيم له وقدَّم الباشا، ابن طوسون أثرهم يف ثم الباشا، ثم أفندي، وديوان الصابونجي

تقادم. بك
رضوا قد — بك إبراهيم رأسهم وعىل — البكوات يكن لم الوقت، هذا حتى ولكن
وكثر أياًما بوطاقه مقيًما إبراهيم فبقي أسيوط، يف قبلوه الذي الصلح رشوط بتنفيذ
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يوسف بك عثمان قبله من حرض مايو ١٠ ويف الرشوط. يف واالختالفات املراسالت ترداد
يوم ثاني يف وحرضا رجعا، ثم الباشا، وقابال القلعة إىل فطلعا آخر، صنجق وصحبته
عىل الباشا فخلع الجيزة، إىل الحضور عىل البكوات وافق املرة هذه ويف مايو، ١١ كذلك؛
بك سليم وإىل هدايا بك إبراهيم إىل وأرسل أكياًسا، وأعطاهما ِخلًعا هذين مندوبيهما
وطاقهم ونصبوا الجيزة، إىل الجميع وصل ١٨١٠ مايو ١٦ ويف أيًضا. املرادي املحرمجي

الجيزة. خارج

ثالثة مرة الصلح ينقضون البكوات (7)

بينهم االتصاالت وكثرت دهشور، إىل وزمالئه بك إبراهيم وصول منذ للباشا، تبني ولقد
البكوات أن — إليه أرشنا الذي النحو عىل — الباشا رجال وسائر أفندي ديوان وبني
لنبذ الفرص يتحينون سوف وأنهم عيل، محمد يف لهم ثقة ال وأن سوءًا، يضمرون
كان أن قلقه بواعث من وكان منهم، االحتياط برضورة يقينًا هذا فزاده التزاماتهم،
لهم عيونًا هؤالء من نفًرا يستخدمون وأنهم الهوارة، من كثريون عربان بصحبتهم
الباشا جمع وقد شربا، يف وقتئٍذ منصوبًا كان الذي الباشا معسكر عىل تتجسس وأرصاًدا
من مخاوفه بسبب اضطر أن يلبث لم والفرسان، املشاة من جيًشا املعسكر هذا يف
— بك إبراهيم سيما وال — البكوات بدوره جعل مما إليه، أخرى قوات جلب إىل البكوات

هذه. احتياطاته من واالنزعاج القلق عليهم ويستويل به، الثقة عدم يف يمعنون
معسكر يف السائدين واالنزعاج القلق هذا من اتخذ أن يلبث لم إبراهيم إن بل
عيل، ملحمد الكيد ذلك، من وأخطر الباشا، نوايا من مخاوفهم لتحريك ذريعة البكوات،
محمد رجال كبار وإغراء عيل، محمد مع عهده نكث عىل األلفي شاهني إغراء بمحاولة

ضده. البكوات ومؤازرة عنه بالتخيل نفسه عيل
يبذل وراح لديهم سعيه استأنف قد الجيزة إىل البكوات وصول منذ الباشا وكان
وكيًال منهم واحد كل يرتك أن عليهم وعرض القاهرة، يف باإلقامة إلقناعهم جهده قصارى
أوقاتها، يف األمريية العوائد يدفعوا وأن بالصعيد، للبكوات كانت التي األقاليم يف عنه
أن الباشا اشرتط كما عهدتهم، يف التي البالد عن وذلك منهم، املطلوبة الغالل ويقدموا
من الرشيفني الحرمني الستخالص الحجاز إىل الذاهب جيشه فرسان إىل فرسانهم ينضم
إىل الوصول دون ولكن عيل، محمد وبني البكوات بني االتصاالت فكثرت الوهابيني، أيدي
محمد مع يُعقد اتفاق أي إىل يطمنئ يكن لم بك إبراهيم أن الفشل هذا وسبب نتيجة،

معه. اتفاًقا يريد وال عيل
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الجيزة، إىل فيها وصل التي اللحظة من نفسه، مكنون إظهار يف بك إبراهيم وبدأ
واعترب لقدومهم، تحية املدافع بإطالق يحتفل لم أنه من بمرارة وشكا عيل، محمد فانتقد
أكن ألم االحتقار؟ هذا ما هللا! «سبحان يقول: فصار لشأنه، وتحقريًا ألمره تهوينًا ذلك
صار وبأخرة مراًرا ووزاراتها واليتها قائممقامية وتقلدت سنة، وأربعني نيًفا مرص أمري
الثالثية الحكومة عهد إىل (مشريًا كيالري من خرجه وأعطيه أتباعي من نفسه عيل محمد
لنا يرضب فال الصلح صورة عىل األمراء وباقي أنا أحرض ثم (١٨٠٣-١٨٠٤ غضون يف

اإلفرنج.» بعض لحضور يفعل كما مدافع،
بالجيزة، األخري وقرص األلفي، بك شاهني من بالقرب وجوده فرصة إبراهيم وانتهز
يف إبراهيم واستخدم معه، عهده وينقض الباشا يرتك حتى عليه للتأثري يسعى فصار
شاهني فزار بالطنربجي، املعروف املرادي بك عثمان تابع بك الرحمن عبد املسعى هذا
الحياة مدى مراد بيت عىل بالرئاسة شاهني بك إبراهيم وعد عندما املسعى وأفلح األلفي،
محمد مقاومة جميًعا يستطيعوا حتى اآلخرين البكوات فرسان إىل بفرسانه انضم هو إذا
الذي البيت وهو األلفي، بيت من سواء جميعهم البكوات عىل بالرئاسة الظفر وكان عيل،
نفسه بك وإبراهيم حسن بك عثمان يتزعمه الذي مراد بيت من أم شاهني، إليه ينتمي
إغراءً املحرمجي بك سليم ذكرناها التي الظروف يف لرئاسته عيل محمد عنيَّ ثم قديم، من
سوى يبغي ال عيل محمد أن له يؤكد إبراهيم صار كما مقاومته، شاهني يستطع لم قويٍّا
بهم، للغدر إال معهم للصلح يسعى وال جميًعا، لهم والكيد لهم سلطة كل عىل القضاء
عىل معه واتفق دماغه، ل «وحوَّ الطنربجي الرحمن عبد بك، إبراهيم رسول أفلح وهكذا
اإلنجليز للوكالء كان أنه يف «دروفتي» يشك وال الباشا.» عن والخروج إليهم االنضمام
يف حكومته إىل كتابه يف ذكر كما — هؤالء ثابر فقد الباشا؛ عىل شاهني انشقاق يف يد
شأنهم هو كما البالد يف األهلية الحرب إلثارة شاهني، تحريض عىل — ١٨١٠ مايو ١٩
«السري أن فقط أسبوعني حوايل منذ لشاهني أكَّد وكالئهم أحد أن عىل والدليل دائًما،
وأن القسطنطينية، مغادرة وشك عىل تركيا، يف اإلنجليزي السفري Adair أدير» روبرت
هؤالء صار كما مرص، إىل بجيشها تبعث سوف الدولة مع عالقاتها انفصام عند إنجلرتة
واستيالء األحمر البحر يف الربيطانية البحرية انتصار عن اإلشاعات يروِّجون الوكالء

الحبيش. الشاطئ تجاه الهامة الجزر إحدى عىل اإلنجليز
قد وكان بك، إبراهيم إىل الذهاب عن فعدل املؤامرة، هذه خرب الباشا إىل ونمى
الغد من الباشا تعدية مايو ١٦ يف الجيزة إىل بك إبراهيم وصول يوم الناس يف أُشيع
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مايو) ١٧ (يوم مبكًرا أصبح فقد يفعل، لم أنه وظهر يثبت، فلم بك، إبراهيم عىل للسالم
محمد معه وتناقش سفينته يف األلفي بك شاهني إليه وحرض قرصه، يف وجلس شربا إىل
ثم الخاطر، منفعل الجيزة إىل عائًدا شاهني عنده من ورجع مكاملات، بينهما ووقع عيل،

اللقلقة. وكثرت اللغط وبدأ الجميع، إليه فاجتمع عساكره عرض الباشا إن
الفيوم إىل وأرسلهن وأركبهن حريمه «أزر حتى الجيزة، إىل شاهني وصل إن وما
الشبابيك وزجاج املرايات وكرس اليوم، بقية يف الجيزة قرص من وفرشه متاعه ونقل
إىل وذهب ومماليكه، وخشداشينه وأتباعه طوائفه يف ركب ثم الخاصة، مجالسه يف التي
معهم، وتصاىف بهم واجتمع بحذائهم، ووطاقه خيامه ونصب وقبيلته، إخوانه عريض
املرادية»، األمراء عىل رئيًسا البكوات وسائر بك إبراهيم به فنصَّ جزاءه، شاهني ونال
حتى بالقاهرة املقيمني للمماليك اإلشارة بمثابة الجيزة من األلفي شاهني خروج وكان
البكوات. معسكر إىل قاصدين تركوها أن لبثوا فما الستني، حوايل هؤالء وعدد يغادروها،
كتب كما — طويل زمن ومن بتاتًا يسبق لم ألنه خطريًا؛ أمًرا الحادث هذا وكان

واحد. معسكر املماليك جميع يضم صار أن — الذكر السالفة رسالته يف «دروفتي»
من فبادر الصورة، بهذه املماليك كلمة اجتماع من الباشا يتخوف أن طبيعيٍّا وكان
البكوات إىل قوج آغا وصالح باشا حسن بإيفاد مايو) ١٧ يف أي نفسه؛ اليوم (يف فوره
وتغديا األلفي بشاهني اجتمعا ثم عليهم، وسلما األمراء عريض إىل فقصدا الجيزة برب
وجرى بك، إبراهيم إىل قصدا ثم طائل، دون ولكن موقفه عن إثناءه وحاوال عنده،
نفسه عىل قطعه الذي بعهده إبراهيم تذكري باشا حسن حاول كثري، كالم وبينه بينهما
محمد عىل االنتقاض عىل باشا حسن تحريض إبراهيم وحاول أسيوط، يف الصلح بقبوله
صدر يف يغيل كان الذي الحقد بواعث عن تكشف محاورة الرجلني بني فنشأت عيل،
له، العداوة يف وإمعانه مناوأته، عىل وإرصاره به، ثقته وعدم عيل، محمد عىل إبراهيم
يضمرون كانوا جماعته أو حزبه من البكوات وسائر بك إبراهيم أن عىل الدليل وتقيم
١٨٠٧ عام أواخر من إطالًقا معهم الصلح مفاوضات بدأت أن منذ يظهرون ما غري
وحضورهم ،١٨٠٩ وأكتوبر سبتمرب يف أسيوط صلح قبولهم وقت إىل التايل العام وأوائل

.١٨١٠ مايو يف الجيزة إىل
باشا حسن بني دار الذي الحديث املعارصين وسائر الجربتي الشيخ ل سجَّ وقد
الكالم عن هؤالء ذكره فيما خالف وال الجيزة، أمام األخري هذا خيمة يف بك وإبراهيم

وأوىف. أدق تفاصيل تحوي الجربتي الشيخ رواية أن ولو الرجلني، بني دار الذي
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التي الرشوط عىل الصلح لتمام هنا إىل وصلتم إنكم إلبراهيم: باشا حسن قال
وصولكم عند تمامه ويكون بأسيوط، جرى الذي واالتفاق الباشا، وبني بينكم حصلت

حصل. وقد واجتماعكم، الجيزة إىل
الرشوط؟ هي وما بك: إبراهيم له فقال

تريدونها التي املناصب يوليكم وهو وطاعته، حكمه تحت تدخلوا أن هي قال:
والخراج، املريية، والغالل النواحي، عىل يقررها التي الفرض بدفع تقوموا أن برشط
الحرمني، لفتح الحجازية البالد إىل املوجهة العساكر صحبة منكم يريده من وتعيني
لكم ر ويعمِّ الجزيلة، واإلنعامات األمريات يعطيكم وهو مطيعني، أمراء معه وتكونوا
من بيشء يكلفكم وال طرفه، عىل وألتباعكم لكم التي والقصور الدور من تريدون ما
من أعطاه وما بك، شاهني عىل واإلنعام اإلكرام من فعله ما وسمعتم رأيتم وقد األشياء،
الغربي الرب يف الترصف له وأطلق تُرد، ال عنده وشفعاته الحسان، والجواري املماليك

الغاية. إىل جانبه ويراعي حكمه، تحت هو مما والبهنسا، سويف بني إىل رشيد من
عن فضًال امللوك، تفعله ال ما بك شاهني مع فعل إنه نعم بك: إبراهيم له فقال
لغرض هو بل ذلك، به ليستحق معه بك شاهني فعله معروف لسابق ذلك وليس الوزراء،
وشاهدنا وخيانته، أحواله سربنا فإننا غريه، بها يصطاد وشبكة نفسه، يف يكتمه سوء

اململكة. هذه ملكوه حتى معه ونصحوا خدموه، ممن كثري يف ذلك
هم؟ ومن قال:

جنج آغا عثمان وخازنداره كتخداه ثم خرسو، باشا محمد مخدومه أولهم قال:
سلط ثم رسايته، وأحرق القلعة، باشا طاهر املرحوم أخيه مع وملك معه، خامر الذي
وصريَّ ومساعدتنا، وصداقتنا مواالتنا وأظهر داره، يف قتلوه حتى باشا طاهر عىل األتراك
واألخوة، الصداقة خلوص له وأظهر الربدييس، بك بعثمان واتحد عسكرنا، من نفسه
القتل، من عليه جرى ما وجرى الطرابليس، باشا عيل عىل أغراه حتى باأليمان وعاهده
علينا سلط ثم وأتباعه، األلفي ألخيه خيانته عىل معه اشتغل ثم إلينا، ذلك ونسب
ما لنا وقع حتى الرعية، من املال بطلب بك عثمان عىل وأشار العلوفة، بطلب العساكر
خورشيد، باشا أحمد أحرض ثم عليها، خرجنا التي الصورة عىل مرص من وخرجنا وقع،
فعجل به، اإليقاع وأراد باشا، ألحمد أمره اتضح ثم ملحاربتنا، هو وخرج وزيًرا، ه ووالَّ
عمر السيد إىل وألقى ونابذوه، منه نفروا حتى جنده وبني بينه وأوقع مرص، إىل العود
وجرى والخاصة، العامة فهيَّجوا بهم، الفتك يريد باشا أحمد أن واملشايخ والقايض مكرم
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يظهره بما معه النصح يف جهده عمر السيد وبذل الدور، وحرق الحروب من جرى ما
به وأوقع مراده، وبلغ أمره تمكَّن حتى أحواله، عليه وراجت والصداقة، الحب من له
التي واملواثيق العهود ونقض وطنه، عن وغرَّبه (القاهرة) مرص من وأخرجه أوقع، ما
وُمشاهد معلوم، ذلك وكل وغريه، (األرنئودي) بك عمر مع فعل كما وبينه، بينه كانت

صلًحا؟ معه ويعقد لهذا يأمن فمن ولغريكم، لكم
ألوف مقدمي بني أكثر أو أقل أو آالف العرشة نحو بمرص كنا أننا ولدي يا واعلم
املعاش مرفهي وأتباع، وخدم وطوائف وأجناد ومماليك وجاقات وأكابر وكشاف وأمراء
عىل وإنعاماتنا مصارفنا كثرة مع بإقطاعه، ومعتكف مختص أمري كل املالذ، بأنواع
نعرف وال املعهودة، األوقات يف ممدودة الجميع وأسمطة إلينا، ينتسب ومن أتباعنا
يف مرتاحون البالد ومشايخ والفالحون مطمئنة، والبالد والقرى عسكر، علوفة وال عسكًرا
املصارف من علينا يلتزم كان ما مع والضيفان، للواردين مفتوحة ومضايفهم أوطانهم،
العربان، وعوائد والحجاج، الحرمني، ورصة السلطان، وخزينة الفقراء، ومرتبات املريية،
وغري السلطانية، والهدايا وخدمهم، املعينني، والقبالجية واألغوات، املتولني، الوزراء وكلف
وما واملكوس، الجمارك من أحدثه وما اإلقليم، إيراد كفاه ما عيل محمد وأفندينا ذلك،
عىل والتعدي والخيول، والجمال والغالل املال فرض من والبلدان القرى عىل قرَّره
يف والتجار الناس مصادرات خالف وذلك ومعاشهم، فائظهم يف ومقاسمتهم امللتزمني،
من الرضبخانة يف أحدثه وما الجمارك، يف والتزايد والشكاوى، والدعاوى وقراها، مرص
أقالم من قلم كل إيراد صار بحيث الناس، أموال واستغراقها النحاس، القروش رضب
بقي وَمن وعيالنا، نحن به نتعيش بما علينا ويبخل األقاليم، من إقليم بإيراد املكوس

آخرنا. عن وهالكنا صيدنا وقصده ومماليكنا، أتباعنا من معنا
ال ولكن بك، إبراهيم والدنا يقول ودائًما ذلك، يكن لم هلل، حاشا باشا: حسن فقال
من نفسه ترىض وال يشاء، من امللك يؤتي وهو القطر، هذا والية أعطاه هللا أن يخفاكم
فوق أعطاكم الصفا ووقع الصلح صار فإذا واالستيالء، بالقهر يشاركه أو عليه، يخالف

مأمولكم.
خريًا. يكون صحيح وقال: رأسه بك إبراهيم فهز

متسائًال كالمه اختتم بك إبراهيم أن الحديث، هذا عىل الجربتي الشيخ غري ويزيد
واآلن فحسب: بالبكوات الفتك غرضه أن وأوضح وعدَّدها، الباشا خيانات رسد أن بعد
كنا لقد الرجل؟ كهذا رجل يف لنا تكون أن باشا) حسن (مخاطبًا تريد التي تلك ثقة أية
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ووعوده؟ كلمته ذلك؟ نظري يف علينا يعرض ماذا ثم يشء! كل أفقدنا ولكنه البالد، سادة
جرى ما ألن ممكن؛ غري أمر عيل محمد مع صادقة محالفة وعقد قليل! هذا أن شك ال

كثري! بيننا دم من
مرص. بر إىل وعديا قوج، وصالح باشا حسن ورجع املجلس، انفض وهكذا

عند من فخرج نفسه، يف العميق أثره ترك خطريًا كالًما باشا حسن سمعه ما وكان
ال املماليك، مع الباشا يربمه اتفاق أي من مطلًقا جدوى ال أن تماًما يعتقد وهو إبراهيم
ال أنفسهم البكوات ألن ولكن بهم، الغدر يريد — إبراهيم يزعم كما — عيل محمد ألن
ينقضونه سوف حتًما فهم اليوم، قبوله عىل وأُرغموا حدث إذا الذي االتفاق هذا يريدون
هذا بإنهاء الكفيل وحده السيف أن باشا حسن واعتقد فرصة، أول سنوح عند غًدا
عيل. ملحمد الكالم هذا باشا حسن وأبلغ عيل، ومحمد البكوات بني املستحكم الخالف

البكوات من بالقاهرة كان من جميع خرج (١٨١٠ مايو ١٧) الليلة تلك ويف
واجتمعوا القليل، إال منهم يبَق ولم الجيزة، بر إىل وعدوا ومتاعهم، وهجنهم واملماليك
األلفي، بك شاهني وكبريهم للمرادية قسم أقسام: ثالثة بينهم األمر موا وقسَّ بعضهم، مع
حسن، بك عثمان وكبريهم لإلبراهيمية وقسم أيوب، بك عيل وكبريهم للمحمدية وقسم

العربان. مشايخ إىل وأرسلوها مكاتبات وكتبوا
الحرب. نذر وتجمعت

حتى البلد من الخارجني يمنعون مايو ١٩ منذ القاهرة أبواب عىل الجند فأُوقف
الرشقي، الرب إىل واملعادي املراكب وجمعوا الغربي، الرب إىل التعدية منعوا ثم الخدم،
بالرواحل، املعروفة ودمياط، رشيد لسفر املعدة التجار مراكب إىل البضائع ونقلوا
آخر الباشا وعدى مايو، ٢٠ ،١٩ يومي طوال التعدية يف الجند ورشع إليهم، وأخذوها
العامة، لقيادته مقرٍّا واتخذه بك شاهني به كان الذي الجيزة قرص إىل ودخل النهار
األتراك من العسكر طوائف واجتمعت واألثقال، والعربان واملدافع بالخيام عدوا وكذلك
عىل به يُقصد العسكرية الفرق من نوع السكبان: (أو والسجمان والدالة واألرنئود
وتحققت بالجيزة، العام) التجنيد وقت القرويني من تتألف التي الفرق اإلنكشارية عهد
يوم ثاني إىل ذلك عىل واستمروا مقابلتهم، يف السور خلف املرصية واألمراء املفاقمة،
املرصية وانتقل يحصل، ولم الفريقني، بني الحرب حصول متوقعون والناس مايو) ٢١)
محمد دفع مايو و٢٣ ٢٢ يومي ويف وزنني. دهشور بناحية الجيزة قبيل إىل وترفعوا
ويف عليهم. ينفق لم شهور مدة لهم وكان عليهم وأنفق املتأخرة مرتباتهم للجند عيل
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يريدون أنهم بلغه الذين العربان بعض ليمنع كرداسة ناحية إىل ليًال خرج األخري اليوم
ويف مايو). ٢٤) راجًعا فقفل بأحد، يعثر لم ولكنه إليهم، الذهاب من بالبكوات، اللحاق
اليوم ويف الرقق، من بالقرب الهوى جزر ناحية إىل وترفعوا املرصية ارتحل مايو ٢٧
(يوم طلع ثم به، ليلتني فبات باألزبكية، بيته إىل وذهب مرص بر إىل الباشا عدى التايل
تكدر قد الباشا إن بقوله: حصل ما عىل الجربتي الشيخ ويعلِّق القلعة. إىل مايو) ٣٠
قصده يتم وكاد الجيزة، إىل البكوات حرض أي حصلوا؛ أن بعد الحادثة هذه من طبعه
يف جميعها ذهبت األموال من ألوًفا عليه أنفق الذي بك شاهني فعله ما وخصوًصا فيهم،

البطال. الفارغ
البكوات يرتك سوف الباشا أن معناه يكن لم آنئٍذ الحرب وقوع عدم أن غري
يريدون له يبدو ما عىل البكوات «أن مايو: ١٩ منذ «دروفتي» كتب فقد وشأنهم،
ال القبيل هذا من معركة يف معهم الخوض ولكن فاصلة، معركة يف الباشا مع االلتحام
فرسانه، من عدًدا أقل كانوا ولو املماليك فرسان ألن نفسه؛ عيل محمد مصلحة تجيزه
ميدان يف رحاها تدور معركة يف االشتباك لهم أُتيح إذا شك وال مرعبة قوة أنهم إال
يرغم سوف الذي الفيضان مجيء حتى الوقت كسب عىل الباشا يعمل ولذلك منبسط؛
الفريقني، بني الحرب تشتعل وعندئٍذ فرسانهم، ميزة فتضيع السهل»، ترك عىل البكوات
معهم املفاوضة استئناف فهي الوقت لكسب الباشا إليها يلجأ سوف التي الوسيلة وأما
االنقسامات ونرش تفرقهم بغية لهم، مالءمة أكثر تكون رشوط أساس عىل جديد من

ضده. تكتلهم وإنهاء بينهم
حاسمة، معركة يف البكوات مع االلتحام قبل النيل فيضان انتظر وإن الباشا أن بيد
بداية ذلك يف فكان باشا، حسن ملطاردتهم فعًال وأنفذ لقتالهم، يتهيأ فوره من رشع فقد
يف شملهم وتشتيت باملماليك الساحقة الهزيمة بإنزال انتهت التي الكبرية الحملة تلك

والبهنسا. الالهون معركتي

١٨١٠ حملة (8)

يف وحز آمله قد فهو جانب، كل من عيل محمد موقف تكتنف آنئٍذ الصعوبات كانت ولقد
املرة كانت تلك ألن األلفي؛ بك شاهني يخونه وأن بعهودهم، البكوات ينكث أن نفسه
قيادة أوامر يطيعون وصاروا قواتهم، اتحدت وقد املماليك فيها يواجه صار التي األوىل
إزعاجه جانب إىل األهلني صفوف يف الرتدد كذلك أشاع الذي األمر واحدة، عسكرية
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بسبب الفوىضخصوًصا فيها سادت التي املناطق يف املدن وأهل الفالحون فصار لجنده،
دفع عن فامتنعوا املوقف، يف عاجل كبري تغيري حدوث يتوقعون العسكرية العمليات

األخرى. والرضائب املريي
معهم اتفاق إىل الوصول فيه يرجو الباشا كان وقت يف العهد املماليك نقض وقد
العايل الباب يلح والتي املنتظرة، الحملة تجهيز من والغالل املريي دفعهم بفضل يمكِّنه
بإرسال العايل الباب إرضاء ثم الوهابيني، لحرب رسيًعا الحجاز إىل خروجها رضورة يف
العايل الباب ويلح وقتئٍذ، إليها شديدة حاجة يف القسطنطينية كانت التي الغالل بعض
القاهرة ألن القسطنطينية؛ إىل ذلك من يشء إرسال مرغًما الباشا يستطيع وال إرسالها يف
«سانت ذكر كما منه، مناص ال كان أوًال القاهرة استكفاء ألن املؤن؛ تنقصها كانت ذاتها
عىل زد آخر، اعتبار كل عىل املفضل واألمر ،(١٨١٠) يونيو ٢٠ يف لحكومته مارسيل»
مع االتفاق يتم أن قبل الحجاز إىل جيشه خروج إىل يطمنئ كان ما عيل محمد أن ذلك

مراقبتهم. من يتمكن حتى القاهرة إىل بالحضور هؤالء ويرىض املماليك
املطلوب الجيش إنفاذ يف تأخره عن يعتذر العايل للباب الباشا كتب ١٨١٠ يونيو ويف
مصالحتهم، يف ومسعاه البكوات مع مسلكه يربر أن نفسه الوقت يف وحاول الحجاز، إىل
عليهم، والقضاء منهم التخلص يف ورغبته لهم العايل الباب بغض مقدار يعلم الذي وهو
تعب من تحملوه وما وهوان، مذلة من البكوات إليه وصل ما إىل ذلك تربير يف فاستند
لهم وضمن بالجيزة قًرصا أسكنهم حتى عليهم، يشفق جعله طويل زمن من ومشقة
ومرافقة والغالل، املريي دفع سوى منهم يطلب ال رفاهية يف والعيش الراحة سبل
العهد، وخانوا غدروا أن لبثوا ما ولكنهم الحجاز، إىل الذاهب جيشه لفرسان فرسانهم
لم الذي العايل الباب ولكن غوائلهم، يدفع أن اآلن عليه لزاًما وصار الجيزة، من ففروا
كتخدا قبو ثابت سليم كتب كما — هؤالء ألن لعهودهم؛ ونقضهم البكوات غدر يدهشه
الدولة رضاء ينالوا لم خونة قوم أنهم معلوم — يونيو ٢٨ يف اآلستانة يف عيل محمد
تتأخر أن ينبغي ال ألنه الحجاز؛ إىل الجيش خروج عىل فأرصَّ عاد قديم، زمن من العلية
مفر ال فكان املماليك، البكوات غائلة دفع بدعوى الرشيفني الحرمني تخليص مسألة

مناجزتهم. من حينئٍذ
لالنتهاء املماليك مع فاصلة معركة يف يشتبك أن الحكمة من عيل محمد يجد ولم
لتعزيز الشام من يطلبهم بعث الذين الدالة فرسان يصله أن قبل رسيًعا أمرهم من
البكوات إن ثم بالقاهرة، أقاموا الذين واملماليك األلفي بك شاهني انفصال عقب جيشه
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أن اعتقدوا قيادته، مقر هذه ويجعل الجيزة إىل جنوده ينقل عيل محمد شاهدوا عندما
يف معهم لاللتحام وجيشه الباشا استدراج كانت خطتهم ألن نصيبهم؛ من بد ال النرص
آخر جزء يف أو الجيزة حول واملكشوفة بالرمال املغطاة املنبسطة األرض ميدانها معركة
ولكن املعركة، يف االنتصار فرسانهم تفوق لهم فيكفل منها، قريب النهر شاطئ من
يوم البكوات انسحب حتى معهم، االلتحام عن يمتنع عيل محمد جعل ذاته االعتبار هذا
االلتحام قبل الرتيث وآثر ملطاردتهم، باشا بحسن بعث ثم وزنني، دهشور من مايو ٢٧
الفيضان ألن نظره؛ يف كبرية أهمية للفيضان وكان النهر، مياه ترتفع حتى معهم الجدي
إن ثم الصعيد، صوب واالبتعاد األمامية مراكزهم من االنسحاب عىل البكوات يرغم سوف
املعركة يف الهزيمة به لحقت أن حدث إذا املماليك، رش اتقاء من الباشا يمكِّن الفيضان
مطاردة دون يحول الذي الحاجز بمثابة الفيضان بمياه املمتلئ النهر فيصبح املقبلة،
البكوات عىل يعرضه الباشا صار ما مبعث الرتيث هذا فكان لجيشه، املماليك فرسان
رفضوها، إذا بتهديده، شفعها ملصالحهم، موافقة أكثر كانت جديدة للصلح رشوط من
وحتى الدالة، نجدات تصله حتى الوقت كسب الباشا وقصد كبرية، معركة يف بقتالهم
جهة من البكوات صفوف يف واالنقسام الفرقة يشيع وحتى جهة، من النيل فيضان يبدأ

واحد. وقت يف وسياسية عسكرية «١٨١٠ «حملة كانت فقد ولذلك أخرى؛
يف املماليك البكوات حشود تجميع محاولة يف العسكرية، الحملة خطة وانحرصت
جيش من قسم يزحف بأن وذلك الفاصلة، تكون معركة يف معهم لالشتباك واحد مكان
عنها، وقواتهم البكوات وإجالء الهامة، املواقع عىل لالستيالء الصعيد عىل عيل محمد
يشغل بينما إخوانهم، سائر إىل لالنضمام الشمال إىل واالنسحاب االرتداد عىل وإرغامهم
واملماليك البكوات لنجدة يذهبون فال األلفي، وشاهني إبراهيم جماعة اآلخر الجيش قسم
عند البكوات انحرص فإذا الصعيد، أعىل يف تليها التي األقاليم أو سويف ببني هم الذين
الجنوب، إىل رجعتهم خط عليهم الباشا وقطع الفيوم، أو سويف بني يف الصعيد حدود
عليهم فيتعذر النيل، مياه فيه ترتفع أخذت قد تكون وقت يف كبريًا، هجوًما عليهم شنَّ
بالباشا الهزيمة حلت إذا يستطيعون وال جديد، من شملهم جمع أو الفرار، انهزموا إذا

مطاردته. نفسه
يوفدهم الذين وكالئه مهارة عىل الباشا استند فقد السياسية، الحملة خطة عن وأما
فريق وجذب بينهم، الشقاق إيقاع يف الجديدة، عروضه يحملون البكوات معسكر إىل
— النجاح لها ُقدِّر إذا — العسكرية عملياته نجاح عىل اعتمد ثم معه، الصلح إىل منهم
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يف رعايته تحت مستأمنني القاهرة إىل الحضور عىل وحملهم منهم، آخر فريق تطويع يف
وسالم. هدوء

فقد التنفيذ، موضع املزدوجة الخطة هذه وضع بدأ ١٨١٠ مايو أواخر ومنذ
أشغالهم قضاء يف والعجلة بالجد هؤالء فسعى بالخروج، يونيو ٤ يف للجند األمر صدر
«وخرج النبي)، (أثر اآلثار بناحية معسكره باشا حسن أقام يونيو ٨ ويف ولوازمهم،
لريابطوا املراكب يف عساكر جملة وسافر بيارق، ومعهم وطوائفه بعسكره بك محو أيًضا
يف الجند خروج واستمر البكوات، أجناد من أحد بها ليس خالية هذه وكانت البنادر، يف
ملراقبة القاهرة إىل الجيزة من يحرض فصار الحركة، عىل الباشا وأرشف التالية، األيام
فيها، لهم بأنصار البكوات يتصل أن من خوًفا بها؛ األمن وملالحظة الجند، خروج
العقوبة طائلة تحت يقع وكاد إليهم، والعتاد والذخائر األسلحة تهريب دون وللحيلولة
سالمة السيد املعروفني القاهرة تجار أحد إليها وما باألسلحة البكوات إمداد بتهمة

إليهم.» نُسب مما للباشا براءتهم اتضاح لوال أخيه، وابن وأخوه البخاري
صوب زحفه وبدأ النهر يف جنده مع نزل استعداداته باشا حسن استكمل وملا
حيث والربنبل؛ صول ناحية إىل ثم الرقق، إىل دهشور من البكوات وانسحب الصعيد،
من بطارية ونصبوا املتاريس)، (أو التحصينات من طويًال خطٍّا «صول» أمام أقاموا
صالح كذلك الجيش هذا قيادة عىل وكان الزاحف، الجيش تقدم لوقف مدافع، ستة
االلتحام له يجيز ما باشا حسن تعليمات يف يكن ولم أوغيل، وطبوز بك، وعابدين قوج،
هذا يرصفه أالَّ عىل ومطاردتهم، بمناوشتهم االكتفاء بل كبرية، معركة يف البكوات مع
ولكن بالصعيد، املنيعة املراكز عىل االستيالء وهو حملته، من الرئييس الهدف تحقيق عن
األرنئود جنده إنزال إىل اضطرته والربنبل، صول عند لزحفه الشديدة البكوات مقاومة

والبكوات. عيل محمد جييش بني كبرية معركة أول فكانت ملناجزتهم، الرب إىل
عن املماليك وأجىل يونيو، ١٧ يوم كبريًا هجوًما باشا حسن عليهم شن فقد
الذي وهو البكوات) جيش (يف األجناد من رجل وُقتل عليهم، وانترص وملكها املتاريس،
فأخذوه؛ البحر، إىل الجرف به سقط آغا، إبراهيم له يُقال املتاريس، عىل محافًظا كان
صحبة وأرسلوهما رءوسهما وقطعوا وقتلوهما، آخر ومعه إليهم، باشا حسن جند أي

زويلة. بباب الرأسني فعلقوا عيل، محمد إىل املبرشين
حسن جند البكوات باغت عندما هزيمة، إىل النرص هذا انقلب أن يلبث لم ولكن
ناحية، كل من األرنئود فدهموا يونيو)، ١٧) الليل أول يف أمرهم وكاتمني مكمنني باشا

347



الثالث) (الجزء ١٨٠١–١٨١١م عرش التاسع القرن مطلع يف مرص

فانسحب أشياء، منهم وأخذوا بالحياة، عدة منهم وأخذوا عظيمة، مقتلة بينهم فوقع
النيل يف املماليك ألقاها التي قتالهم جثث وراءهم مخلفني السفن إىل الجئني األرنئود

بالهزيمة. منبئة القاهرة، إىل التيار فحملها
البكوات، وأما سويف، بني إىل سريه باشا حسن فاستأنف السفن، الريح وساعدت
الجيزة ناحية إىل راجعني بواقيهم وانتقل أطفيح، رشق إىل طائفة منهم النهر عرب فقد

الباشا. عرىض من قريبًا
الباشا، عرىض لخفارة املرابطني إىل املماليك من طائفة وصل يونيو ٢٢ ويف
الفوىض، وسادت غاغة، فيهم وحصل العرىض، فانزعج إليهم، وساقوهم بهم، واحتاطوا
التقدم، يستطيعوا لم املهاجمني ولكن (البلد)، بالجيزة للتحصني خيامهم الجند وترك

صفوفهم. يف االنقسام حدوث وأبطله هجومهم أوقف الذي وكان
الذي األلفي بك شاهني غطرسة من ويتذمرون يشكون البكوات من فريق أخذ فقد
مع السلطة واقتسم املرادية املماليك عىل الرئاسة له صارت أن منذ وغروًرا صلًفا زاد
إليه ينتسب الذي األلفي بيت ومماليك البكوات من كثريين معاملة فأساء بك، إبراهيم
الباشا وراح اشتعاًال، وزيادته التذمر هذا تزكية يف الباشا وكالء وأفلح نفسه، شاهني
طوائف من معدود وهو املوريل، كاشف مصطفى أهمهم وكان — الوكالء هؤالء بواسطة
الوعود لهم يبذل — الظ آغا محمد بك كتخدا بخدمة اآلن وملتحق سابًقا، املماليك
مملوك املائتي ونحو كاشًفا، عرش الستة حوايل مع البكوات من ثالثة فانشق السخية،
للهجوم املهيأة العسكرية العمليات يف االشرتاك رفضهم وكان شاهني، عىل فرسانهم، من
املنشقون البكوات يلبث ولم يونيو)، ٢٢ (يف الهجوم هذا إبطال يف السبب الجيزة عىل
الباشا، إىل أنفسهم تسليم قاصدين النيل وعربوا يونيو، ٢٢ ليل يف معسكرهم غادروا أن
الذين املماليك والفرسان والكشاف هم إليه وانضمامهم معه بصلحهم األمر وانتهى

يونيو). ٢٨ (يف ذكرناهم
نفسه الباشا كان أن القاهرة، إىل الليل سواد يف النيل عبورهم أثناء صادف وقد
مخافر عىل األول املماليك هجوم عند طوسون ولده ألن الجيزة؛ إىل طريقه يف النهر يعرب
بالقلعة والده إىل أرسل قد كان الجيزة، عىل كبري هجوم حدوث وتوقعه األمامية معسكره
أثناء الباشا وسمع الغربي، الرب إىل وعدى الباشا فنزل املعسكر، إىل عجل عىل يستدعيه
شملهم، ونبدد املماليك) (البكوات املرصيني نقتل حتى قدم لآلخر: يقول واحًدا التعدية
وألي الشخصني، هذين لينظروا أتباعه بعض وأرسل مركبًا، الباشا فأرسل ذلك، ويكرر
يجدوا لم الصوت منها سمع التي الجهة إىل ذهبوا فلما الوقت، هذا يف البحر نزال يشء
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وأن األولياء، من أنهما منهم، اعتقاد له من فاعتقد يجدوهما، فلم عنهما وتفحصوا أحًدا،
الباطن. بأهل مساعد الباشا

كانوا الليل يف الرشقي الرب إىل عدوا الذين أن يونيو) ٢٣) يوم ثاني اتضح ولكن
بك. ويحيى بك وأمني بك نعمان األلفية: األمراء من ثالثة وهم املنشقني، البكوات

آثار — املماليك والفرسان الكشاف من تبعهم ومن — هؤالء النشقاق وكان
البكوات كان الذي الهجوم خطة إحباطها عىل زيادة الحركة، هذه إن حيث من كبرية،
بني احرتامه يفقد أخذ الذي األلفي، شاهني مركز أضعفت قد به، القيام اعتزموا قد
آخرون وتشجع بينهم، رويًدا رويًدا نفوذه وضاع البكوات، زمالئه سائر وبني جماعته
إلشاعة للباشا الفرصة وأُتيحت عيل، محمد إىل واالنضمام البكوات معسكر مغادرة عىل
الالهون معركة يف معهم االلتحام وشك عىل وهو صفوفهم، يف أخرى مرة االنقسام
عىل معه، والصلح عيل ملحمد التسليم األمر آخر يف نفسه األلفي شاهني وآثر الفاصلة،

كله. ذكره سيأتي ما نحو
إليه وصل ما مدى من يكشفه وما هذا، االنشقاق حادث خطورة بسبب كان ولقد
بينهم، الخالف شقة توسيع يف عيل محمد وبراعة ناحية، من وتفاشلهم البكوات تخاذل
نقله يف أمينًا كان وإن الشيخ أن البيان عن وغني تفاصيله، الجربتي الشيخ سجل أن
الوكالء وضمنه املعارصون، ذكره ما وتفصيًال جملة روايته وتتفق بالغة، بدقة حدث ما
يفشل أن وآمله بل حدث، ملا االغتباط عن البعد كل بعيًدا كان فإنه تقاريرهم، الفرنسيون
عيل محمد بوعود منهم فئة تغرت وأن العصيبة، ساعتهم يف أمرهم حزم يف البكوات
— أيًضا الشيخ اعتقد كما — قصده يكن لم الذي وهو الشيخ، نظر يف والكاذبة الخالبة
شوكتهم كرس إال بالقاهرة كنفه يف العيش إىل واستمالتهم البكوات مع الصلح مسعى من
بمحمد الثقة عدم يف الشيخ ويتفق بهم، والفتك بادرة أول سنوح عند عليهم اإلجهاز ثم

خصوًصا. الكبري بك إبراهيم مع وإطالًقا أصًال عيل
األلفي. بك وأمني بك ويحيى بك نعمان انشقاق حادث عن روايته ذي هي وها

بني التفاشل ظهر ،١٨١٠ يونيو ١٢٢٥ / ٢٣ األوىل جمادى ٢٠ أي عرشينه؛ «ويف
األلفية من أمراء ثالثة هم الرشقي الرب إىل عدوا كانوا الذين أن وتبنيَّ املرصيني، األمراء
شاهني وأمريهم الباشا، مع تصالحوا ملا أنهم وذلك بك، ويحيى بك وأمني بك نعمان وهم
ويتحكم والفيوم، الغربي الرب معظم يف الترصف ومطلق إليه املنظور الرئيس وهو بك
بناحية املعادي أموال وكذلك يريد، بما والفالحني البالد وأهايل العربان طوائف ويف فيهم
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فيهم زاد كبري، قدر له يشء وهو ذلك، وغري (املعادي) والخبريي وإنبابة األخصاص
عليه الباشا إنعامات خالف وذلك به، ويختص ذلك جميع فيأخذ املعتاد، أضعاف أيًضا
فيشكون ثمنًا، لهم يدفع وال الحسان، والجواري املماليك ويشرتي األكياس، من باملئني
يتأثرون وإخوانه الخاطر، منرشح وهو خزينته من اليرسجية إىل فيدفعه الباشا إىل
النزر إال يعطيهم وال حقهم يف يقرص وهو جانبه، يف ويطمعون الغرية وتأخذهم لذلك،
بالتقدم أحق أنه نفسه يف ويرى هجرة، منه أقدم هو من وفيهم والتضجر، املن من
خزينته، وسلَّمه بك شاهني أحرض الكبري) األلفي (محمد أستاذهم وفاة دنت وملا منه،
وطفق يعطهم، ولم مشخص، آالف سبعة خشداشينه من أمري لكل يعطي بأن وأوصاه
بك لنعمان والبنش البلك أعطى إذا حتى الوصية، من عليهم حسبه شيئًا أعطاهم كلما
ونحو القامة، قصري هو ويقول ذراع، نصف بك أمني بنش من أنقص له يعطيه مثًال

ذلك. الباشا ويعلم وتقصريه، خسته من ويشتكون عليه، ذلك فيحقدون ذلك،
وخشداشينه الباشا)، (وترك املخالفني إىل وانضم عهده، بك شاهني نقض فلما
حرضوا إذا بأنهم ومنَّاهم ووعدهم ا رسٍّ الباشا راسلهم القلبي، بالتنافر معه املذكورون
وزيادة، بك شاهني منزلة أنزلهم حقهم، يف املقرص الخائن بك شاهني وفارقوا إليه
عقولهم بخسافة واعتقدوا القول، لذلك نفوسهم فمالت كبريًا، اختصاًصا بهم واختص
وخلوصهم، صداقتهم اعتقد املخالفني، ونبذوا املرة هذه إليه رجعوا إذا وأنهم صحته،

عنده. ومنزلتهم قدرهم وزاد
القصور يف والراحة التنعم من بمرص إقامتهم مدة فيه كانوا ما ذلك عند وتذاكروا
والفرش والرفاهية (القاهرة)، املدينة بداخل اتخذوها التي والبيوت بالجيزة، عمروها التي
لنا ما وقالوا: بها، الباشا عليهم أنعم التي والرساري للنساء غلمتهم وتحركت الوطيئة،
وعدم املهالك، يف بنفوسنا واإللقاء والحروب واالنزعاج والخاطر الجسم وتعب والغربة
نفوسهم يف حاك ما أيًضا عليه وتمنوا باإلجابة، الجواب فردوا واليقظة، النوم يف الراحة

صدقه. يعتمد من بواسطة الكامل والعفو املؤاخذة، طرح برشط
معدود وهو املوريل، كاشف مصطفى بواسطة وتمنوه سألوه ما لكل الباشا فأجابهم

أتباعه. من وصار بك كتخدا إىل وانتمى عنهم وانفصل منهم، سابًقا
وقالوا مجلًسا، معه وعقدوا ومفارقته، بك شاهني أخيهم مناكدة يف رشعوا ذلك فعند
رشكاؤك، فإننا رشطوها، التي القسمة يف بها خصونا التي اململكة ربع يف قاسمنا له:
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لهم: فقال أيوب، بك وعيل حسن بك عثمان وكذلك جماعته، مع م قسَّ بك إبراهيم فإن
باليشء وتختص علينا، تجحف أنت فقالوا: فيه؟ أقاسمكم حتى ملكناه الذي هو وما
بإيراده، اختصيت الغربي الرب يف ورصفك الباشا، مع معك اصطلحنا ملا فإننا دوننا،
ويواسينا يراعينا كان الباشا أن ولوال يشء، يف معك ترشكنا ولم دوننا، وكذا كذا وهو
ما لنا تظهر حتى معك نحارب وال نصحبك وال نرافقك ال فنحن جوًعا، ملتنا عنده من
ونقلوا عنه، انفصلوا ثم واملفاقمة، واملعاتبة املكاملة يف معه وتزايدوا عليه، معك نقاتل

الجميع. عرىض وفارقوا واعتزلوه البحر، ناحية إىل خيامهم
العيل باهلل إال قوة وال حول ال وقال: خاطره تنكَّد الكبري بك إبراهيم بذلك علم فلما
وذهب واالجتماع! االلتئام بعد والتفرق العقل وخسافة الفشل هذا يشء أي العظيم؛
إن لهم: وقال تملكهم، عند فيه وطمعوا طلبوه ما كل لهم ويضمن ليصالحهم، إليهم
اقسموها ريال، ألف عرشين عندي من أعطيكم أنا ملرصف، الوقت هذا يف محتاجني كنتم
بك إبراهيم فرجع بك، شاهني مع صلحهم من فامتنعوا معنا، ملرضبكم وعودوا بينكم
وإن إليهم، محتاًجا لست أنا وقال: إليهم، ذهابه من فامتنع إليهم، بك شاهني أخذ يريد
هؤالء فإن دونهم، يل مطيًعا ويكون لذلك يصلح َمن وعندي خالفهم، أمراء قلَّدت ذهبوا

بالرياسة. مني أحق أنهم يرون
الفريقني، بني البحر وحال الرشقي، الرب إىل وانتقلوا التعدية، يف رشعوا والجماعة
آغا هللا عبد عند معه واجتمعوا الباشا، بمرسوم املوريل كاشف مصطفى إليهم ووصل
إىل الحضور عىل عزموا إنهم ثم ومدافع، شنًكا لهم ورضب سويف، بني بناحية املقيم
عليهم وخلع يونيو) و٢٨ األوىل جمادى ٢٥) الخميس يوم يف فوصلوا (القاهرة)، مرص
كشافهم، من عرش ستة وصحبتهم اآلثار، بناحية مرضبهم إىل ورجعوا تقادم، وأعطاهم
األربعة من كبري لكل كيس، بمائتي الباشا عليهم وأنعم املائتني، عن يزيدون والجميع
ومائة كيًسا، عرشون التحقيق) وجه عىل الرابع هوية نعرف ولم أربعة أنهم (واملتواتر

لبقيتهم. كيًسا وعرشون
فاشرتى الباشا، طرف عىل وزخرفتها تعمريها يف ورشعوا واسعة، دوًرا واشرتوا
ثمنها، الباشا له ودفع عتقائه، من سعادة، بدرب املنفوخ كتخدا عثمان دار بك أمني
واللوازم، العمارة يف إليه يحتاج فيما ليرصفها ريال آالف بسبعة منهم أمري لكل وأمر
أتباعه من أربعة قلَّد انفصالهم بك شاهني تحقق وملا غايل، املعلم عىل بذلك وحوَّلهم

وطوائف. مماليك لهم وضم وخيوًال، بريًقا وأعطاهم أمرياتهم،
بمكره.» أحكمها التي الباشا حيلة وتمت
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فقال: الحيلة، هذه نجاح عىل ترتبت التي املبارشة اآلثار الجربتي الشيخ ذكر ثم
كان َمن ورجع وتفاشلهم، تفرقهم والبحري القبيل اإلقليم يف أُشيع ذلك «وعند
إليه وحرضوا الباشا، من األمان وطلبوا إليهم، االنضمام عن والعربان القبائل من عازًما

وكساهم. عليهم وأنعم طاعته، يف ودخلوا
واملغارم، الفرض دفع عن عصت الحادثة هذه حصلت عندما البالد أهايل وكانت
(يف األرنئود عىل املرصيني غلبة شاع عندما خصوًصا الحال، وتعطل املعينني وطردوا
املخالف وأطاع إليهم انضموا كانوا الذين العربان عنهم وتفرقت والربنبل)، صول

واملمانع. والعايص
وتعاىل.» سبحانه غيبه يف واملستور املقدور لربوز أسباب وكلها

القاهرة من «دروفتي» من كل كتب فقد خطرية؛ أخرى نتائج الحادث لهذا وكان
وتفاشلهم تخاذلهم بسبب البكوات أن يوليو: ٤ يف اإلسكندرية من مارسيل» و«سانت
من قريبًا الفيوم مدخل نحو منسحبني التقهقر إىل اضطروا قد الجيزة) (حادث بعد
زيادة يف األلفي شاهني عن املماليك من املنفصلني أعداد وأن الالهون، جرس أو قنطرة
ويأسف بك، إبراهيم لتحريض إصغائه عىل الندم بنان يعض هذا صار حتى مضطردة،
يزال ال عيل محمد وأن الباشا، سلطان عىل والخروج القاهرة ملغادرته األسف عظيم
عىل لذلك ويثابر الفيضان، يأتي وحتى الدالة نجدات تصله حتى الوقت كسب عىل يدأب
عنهم، االنفصال عىل وأجنادهم بكواتهم من آخر فريق إلغراء باملماليك الرسية اتصاالته
جيشه، قوة عىل اعتماده من أكثر عليهم الغلبة يف مؤامراته نجاح عىل ليعتمد إنه حتى

املوضوعة. الخطة تنفيذ يف نجحوا قد الصعيد يف قواده أن كله هذا من واألهم
سويف بني عىل استولوا الصعيد، حملة يف القواد وسائر باشا حسن أن والواقع
أسيوط، جنوب شطب، عند انهزم الزاحف الجيش أن ومع وأسيوط، ومنفلوط واملنيا
من حكومته إىل «دروفتي» فكتب به، لحقت التي الوحيدة الهزيمة هي هذه كانت فقد
عىل الواقعة البالد ألخذ املرسلني األرنئود قائد باشا حسن إن يوليو: ٢٨ يف القاهرة
بني بني األقاليم له فدانت فيه، الباشا وضعها التي الثقة تماًما برر قد النيل، جانبي
يف والسلطة الحكم صاحب قوج صالح كان نفسه، الشهر أواسط ومنذ وإسنا، سويف
وبكوات مماليك يجد ولم جرجا، يف نفسه باشا وحسن املنيا، يف أوغيل وطبوز أسيوط،
خطة فنجحت إخوانهم، إىل لالنضمام الفيوم صوب واالنسحاب التقهقر من ا بدٍّ الصعيد

واحدة. دفعة ملناجزتهم واحد مكان يف البكوات تجمع إىل هدفت التي الباشا
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فحرض الباشا، طلبها التي الدالة قوات يوليو أوائل يف وصلت فقد ذلك عىل وعالوة
البحر ظهر عىل من أتراك حرض وكذلك الشامية، الجهة من الفرسان) هؤالء (من كثري
تصله ال النجدات إن يوليو: ٢١ يف مارسيل» «سانت وكتب ومقدونيا. قولة من كثريون،
فتهيأت الفيضان، موعد وقرب وترتفع، تعلو بدأت قد النهر مياه إن ثم يوميٍّا، الشام من
محتشدين. هؤالء وكان فاصلة، معركة يف البكوات ومناجزة الباشا لخروج إذًا األسباب

والبهنسا الالهون معارك (9)

اليوم هذا يف الباشا فقلَّد يوليو، ٤ يوم البكوات لقتال للخروج جديٍّا االستعداد وبدأ
الوهابية. ملحاربة الحجاز لسفر والتأهب الرشيفني الحرمني مهمات نظر أفندي ديوان
يف ونُودي الذهب، جزيرة إىل وانتقل الجيزة من بعسكره الباشا ارتحل يوليو ٧ ويف
جمع إىل الباشا وعمد أحد، منهم يتخلف وال بمرص، املقيمني العساكر بخروج املدينة
الحمري وخطفهم رجاله تعدي فزاد الوسائل، بكل الفالحني والرجال والسفن الدواب
عن عوًضا املراكب ويف خدمتهم، يف لتسخريهم وغريهم، الفالحني والرجال والجمال
طلب يف وأعوانه بوالق قبطان انحدر ثم سفائنهم، وتركوا هربوا الذين واملالحني النوتية

النيل. بحر من املراكب
وقف حيث الفيوم؛ مدخل إىل قاصًدا الذهب جزيرة الباشا غادر يوليو ١٢ ويف
املشاة، من وألفني فارس آالف ثالثة من يتألف الباشا جيش وكان بجيشهم، البكوات
املماليك، ناحية من يأتيه قد هجوم أي توقي عىل زحفه أثناء يف عيل محمد وحرص
قطع من النهاية يف مكنته فائقة بمهارة أخرى إىل قرية من متنقًال النهر بمحاذاة فسار
مواقعهم واتخذوا يوسف بحر قناة عىل هؤالء وارتد النهر، مع املماليك مواصالت خطوط

أمامهم. مواقعه الباشا واتخذ الالهون، قنطرة عند
محمد تعليمات قضت فقد معهم، لاللتحام الباشا جند استفزاز املماليك حاول وعبثًا
هجومه لشن املناسب الوقت تخري قبل إلرهاقهم مناوشتهم عىل جنده يقترص أن عيل
تربكهم سوف الشديد، الهجوم إال القتال فنون من يعرفون ال الذين املماليك وألن عليهم؛
خطته من فعًال الباشا أفاد وقد فنونها، يجهلون التي الجزئية، واملناوشات املناورات
عن واالبتعاد التقهقر إىل املماليك اضطرت خسائر فيها ناوشهم مرة كل يف وأنزل هذه،
قناة عند وتجمعوا — أملعنا كما — النيل مع مواصالتهم انقطعت حتى تدريجيٍّا، النهر
الالهون، جرس أو قنطرة توجد حيث القناة؛ جزء عىل وطاقهم فرضبوا يوسف بحر أو
ملعسكرهم. أمامية كتحصينات متاريس، وأنشئوا والصحراء، الوادي بني يقع جرس وهو
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الباشا كان فقد والساعة، التو يف معهم االشتباك من الباشا منع آخر سبب وثمة
يف جديد انقسام وإحداث واملماليك، البكوات من آخر عدد الستمالة يعمل يزال ال

أيًضا. املرة هذه يف أراد ما له تم وقد عزائمهم، ووهن إضعافهم من يزيد صفوفهم
بك حسني تابع بك حسني األلفية، البكوات أحد لدى نجاًحا لقيت مساعيه أن ذلك
األلفي شاهني أن ومع الباشا، إىل واملجيء الهروب فحاول األلفي، بالوشاش املعروف
الرأس، مغطى جمل عىل وأركبه وكتفه نعمته وسلب وأهانه عليه وقبض لألمر تنبه
عرىض إىل وحرض وهرب احتال حتى يزل لم بك حسني ولكن الواحات، إىل وأرسله
حسني حذو وحذا عنده، واستمر كيًسا، خمسني وأعطاه عليه وأنعم فأكرمه الباشا،
وراحوا الباشا، معسكر إىل ففروا املماليك، من العرشين وحوايل الكشاف، من عدد بك،
— يوليو ٢٨ بتاريخ القاهرة من رسالته يف «دروفتي» ذكر ما نحو عىل — له يؤكدون
الذين املماليك والفرسان والكشاف األربعة، البكوات تركه أن منذ نفسه األلفي شاهني أن
يشكو صار حتى زمالئه، عند له اعتبار كل فقد قد يونيو) ٢٨ (يف الباشا إىل سلَّموا
اليوم ويلعن مراد، بيت من اآلخرين والبكوات حسن، بك وعثمان بك إبراهيم من بمرارة
مديرية إيرادات وأعطاه عنه الباشا صفح إذا يرتكهم أن ويريد إليهم، فيه انضم الذي

الفيوم.
منافساتهم عىل زالوا ما أنهم وأكدت البكوات انقسام أظهرت التي األخبار لهذه فكان
التعجيل عيل محمد تقرير يف األثر أعظم بأسهم، من لذلك يخىش وال القديمة وخالفاتهم
شل يضمن حتى معه يتفاوضون بك شاهني إىل برسله أوًال فبعث عليهم، بالهجوم
مفاجئًا عنيًفا هجوًما عيل محمد شن ١٨١٠ يوليو ٢٠ ليل ويف املقبلة، املعركة يف حركته

عليهم. وانترص الالهون قنطرة يف املماليك عىل
الباشا عمليات يف حذر من الحظوه بما انخدعوا أنهم البكوات هزيمة سبب وكان
املقاومة عن فعجزوا الالزم، االستعداد يستعدوا ولم فتهاونوا الفيوم، إىل وصوله منذ
حتى فشلوا ولكنهم ومدافعهم، الحربي عتادهم إنقاذ عىل العزم وعقدوا مباغتتهم، عند
الغربي بالشاطئ يوسف بحر عىل قرية وهي — البهنسا إىل مرسعني فتقهقروا هذا، يف
وصلت كبرية، هزيمة فكانت عتادهم، من كبريًا وقسًما مدافع عرش وراءهم تاركني —
حكومته إىل تفاصيلها عن بالكتابة «دروفتي» فبادر يوليو، ٢٨ يف القاهرة إىل أخبارها
الباشا ملَّكت قد الالهون قنطرة معركة «إن فقال: آثارها عن تحدث كما نفسه، اليوم يف
وجده ما كل عىل الباشا فاستوىل الوفرية، بغالته الغني اإلقليم بأرسها، الفيوم مديرية

354



الوالية سلطان بسط

كان مما وغريها الغالل من بك شاهني كذلك حرم قد النرص هذا إن ثم بها، مؤن من
وبني بينه التفاهم سوء وقوي تذمره، فزاد والفيوم، الجيزة بمديريتي القرى من يأخذه
تكن لم قوتهم يف ثقة الباشا جند النرص هذا أكسب فقد ذلك عن وفضًال بك، إبراهيم

املعركة.» هذه قبل لديهم
عن سجل بأن فاكتفى خريًا، به يستبرش ولم النرص، لهذا الجربتي الشيخ يفرح ولم
قناطر ملك الباشا «بأن وصلت قد األخبار أن يوليو، ٢٨ حوادث يف الكبرية املعركة هذه
وأن محاربة، كبري بينهم يقع ولم البهنسا، ناحية إىل ارتحلوا املرصيني وأن الالهون،
ظرائف من بك، ولكتخدا رسايته، يف ملن هدايا الباشا وأرسل الفيوم، عىل استوىل الباشا
للمرصيني مودًعا كان ما عىل واستوىل ذلك، وغري والفاكهة والعنب الورد ماء مثل الفيوم

بالفيوم.» غالل من
يذيعون وراحوا الالهون، قنطرة معركة يف ينهزموا لم أنهم ادعوا فقد البكوات وأما
التعرض يشاءوا لم ألنهم موضوعة؛ خطة عن إال تقهقرهم يكن ولم ينهزموا، لم أنهم
املناسب الظرف هم يتخريوا أن قرروا قد إنهم حيث فائدة؛ دون الباشا مدفعية لنريان
إىل الباشا استدراج املتعمد، بتقهقرهم قصدوا وأنهم أيديهم، يف املبادأة سبق يكون حتى
الباشا جيش عىل فرسانهم إطالق املنبسطة األرض يف يستطيعون حيث الصحراء؛ حافة
إىل التقهقر جيشه فلول عىل ويتعذر النهر، عن بعيد مكان يف به ساحقة هزيمة وإنزال

كاذبة. إيهامات كانت الدعاوى، هذه أن عىل النيل،
آخر يف العايل الباب إىل بالكتابة فبادر االنتصار، هذا بخمرة عيل محمد وانتىش
محمد به تفاءل الذي االنتصار وهو البكوات، عىل االنتصار هذا برشى إليه يزف يوليو

غوائلهم. زوال بقرب مبًرشا واعتربه عيل
كفر إىل وصلوا حتى املعركة هذه بعد تقهقرهم يف البكوات استمر الواقع ويف
الصحراء حافة عىل وتقع الالهون، جرس فوق مرحلة عرشة أربع مسافة عىل قرية بهنسا،
إن حيث وقتالهم؛ األرنئود املشاة وجه يف للصمود مكان أصلح أنها للبكوات بدا الليبية،
سوف لحمايتهم درًعا األرنئود فيها يجد قد التي العقبات من وخلوها األرض انبساط
عليها اعتمدوا التي مدفعيتهم لنريان ثم عليهم، املتصل املماليك فرسان لهجوم يعرضهم

املقبلة. املعركة يف
الزحف استأنف قد وكان — عيل محمد جيش طالئع ظهرت إن ما فإنه ذلك، وعىل
بادرهم حتى — األخري انتصارهم بسبب حماًسا مشتعلون والجنود قصرية، راحة بعد
أبدى تقريبًا، يوم كل متصلة، معارك يف الحرب رحى فدارت عليهم، بالهجوم املماليك
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،١١ أيام يف وطيًسا وأحماها املعارك هذه أشد ووقعت فائقة، بسالة الفريقان فيها
البكوات، مدفعية عىل متفوقة مدفعية الباشا لدى كان ولكن ،١٨١٠ أغسطس ٢٤ ،١٨
هو نفسه عيل محمد يشء كل وقبل مشاتهم، من القتال فنون عىل مرانًا أكثر ومشاته
دربة يف لهم التي امليزة من خصومه تجريد له يكفل بما املعارك هذه ميدان يختار الذي
فُقتل الهزيمة، بهم وحلت كسابقتها، املرة هذه يف البكوات فأل فخاب وتفوقهم، فرسانهم
(معركة يوم هو أغسطس ٢٤ يوم وكان جيشهم، شمل وتشتت كثريون، منهم وأُرس
الصعيد أعايل إىل بالفرار املماليك وفلول بك وعثمان بك إبراهيم والذ الفاصلة، البهنسا)

الشالالت. صوب
النرص، هذا سجل عسكري بالغ صدر عيل، محمد جيش تاريخ يف األوىل وللمرة
هذه أثبت كما ،١٨١٠ سبتمرب أول يف حكومته إىل رسالته يف ترجمته «دروفتي» نقل

يأتي: ما البالغ ونص املعارصين، من غريه الرتجمة

/١٢٢٥ رجب ٢٥ يف ومنفلوط عدي بني بني املعسكر من
أغسطس١٨١٠ ٢٤

تعزز فرساننا رأس عىل هاجمناهم حتى املماليك فرسان طالئع نرى كدنا ما
إبراهيم العزيز ولدنا املتحدث) هو عيل (ومحمد معنا وكان هجومنا، املدفعية
اخرتقنا حتى لخيولنا العنان أطلقنا وقد العدو، عىل فحملنا مرص، دفرتدار بك
ثم الساحقة، الهزيمة به وألحقنا صفوفه فشتتنا عليه، هجمة أول من صفوفه
حتى املكان، هذا يف الجبال إىل العدو) (من لجئوا الذين أولئك بعنف طاردنا
النجاة طلب بينما ستمائة، من أكثر واألرسى القتىل عدد فبلغ عدي، بني عقبة
وعقب أخرى، وأماكن وأسيوط منفلوط إىل فانسحبوا الفرار، يف األلف حوايل
الجماعة بكوات من وآخر حسن، بك عثمان بكوات من ثالثة دخل املعركة
من وعدد البكوات من ستة األمان طلب ثم مستسلمني، منفلوط إىل األخرى
األعور بك وسليم العجوز بك إبراهيم وأما العاديني، املماليك وفرسان الكشاف
عىل ُجبلوا الذين وهم — األلفي بك وشاهني حسن بك وعثمان (املحرمجي)
وبالد إبريم صوب الجراح أثخنتهم أن بعد اتجهوا فقد — والفرار الهرب
الذي نعمائه، عىل وشكًرا هلل فحمًدا املحطَّم، جيشهم فلول ومعهم السودان،

تحطيًما. وحطمهم البكوات طغيان أنهى
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حرق من تمكنه خرب إليها ينقل القسطنطينية إىل بالكتابة عيل محمد بادر ثم
الثورة راية ورفعوا جديد، من الطاعة عصا وا شقُّ الذين األشقياء البكوات طوائف

والعصيان.
فقد تاريخه، يف العسكري) (البالغ هذا يسجل لم الذي الجربتي الشيخ وأما
الباشا بني حرابة بوقوع أخبار «وردت أغسطس: ٣١ يوم حوادث يف ذكر بأن اكتفى
للباشا الغلبة وكانت والبدرمان، دلجة عند عظيمة مقتلة الفريقني بني وقتل واملرصيني،
بأمان، األلفية األمراء من جماعة الباشا إىل وحرض أرسى، منهم وأخذوا املرصيني، عىل
ثالثة ومدافع شنًكا بذلك القاهرة، حكومة أي فعملوا؛ قبيل، إىل وصعدوا الباقون وهرب

مرات.» ثالث يوم كل أيام،
العساكر «حرضت ١٨١٠ سبتمرب ١٣ ويف القاهرة، عيل محمد وصل سبتمرب أول ويف
سبتمرب) ١٤) صبيحة يف (القاهرة) ودخلوا والبساتني، اآلثار نواحي إىل والتجريدة
األجناد من الكثري صحبتهم وحرض األرض، بهم ضاقت حتى وحمالتهم، بطموشهم

ومستأمنني.» أرسى املرصية
.١٨١٠ حملة اختتمت وبذلك

مستأمنًا … األلفي شاهني (10)

أكتوبر ١١ يف اإلسكندرية من «شامباني» الوزير إىل كتابه يف — مارسيل» «سانت وتحدث
أُرسوا، أو ُقتلوا املماليك من كبريًا عدًدا «إن فقال: البهنسا، معركة نتائج عن — ١٨١٠
شاهني الجرحى بني من وإن الباشا، إىل لينضموا البكوات، جيش من فرُّوا آخرين وإن
مع جديد اتفاق إىل الوصول يريدون آخرين بكوات هناك وإن بك، وإبراهيم األلفي بك
ومن إسنا صوب يرضبون املنهزمون والبكوات الباشا، يقبله أن الصعب من يبدو الباشا،
عند الصعيد) جهات يف املرابطة الباشا قوات (ضد منها زحفهم يستأنفوا أن املنتظر

ذلك. يف ريب ال النيل، يف املاء انخفاض
إسنا. صوب الضاربني البكوات بني من األلفي شاهني يكن ولم

الهزيمة بعد حسن، بك وعثمان إبراهيم وبني بينه الخالف شقة اتسعت فقد
طائل وال منها جدوى ال الباشا معاداة يف املطاولة أن ذهنه يف ورسخ خصوًصا، األخرية
والدعة الرخاء حياة الستئناف نفسه وتاقت والحرمان، الترشيد مشاق تحمل غري تحتها
مع الصلح يف رغبته وأبلغ بنعمائه، مغموًرا عيل، محمد كنف يف سابًقا عاشها التي
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الخضوع يف شاهني رغبة من خريًا الباشا وأمل وسلطانه، بسيادته واالعرتاف الباشا،
بك سليمان سبتمرب، أواخر منذ إليه فأوفد السابقة، وخيانته غدره ونىس واالستسالم،
الباقني الجند عىل اآلن العامة القيادة توىلَّ الذي باشا حسن يد عىل ملصالحته البواب

املماليك. جيش فلول لتعقب بالصعيد
وطاقه ونصب ،١٨١٠ نوفمرب ٨ يف مستأمنًا مرص إىل معه وَمن بك شاهني فحرض
الباشا وقابل رفقائه، مع حرض مرص، برب وعرضيه بخيامه استقر فلما البساتني، بناحية
عما وعفوه أفندينا سماح نرجو بك: شاهني فقال وجهه، يف فبشَّ األزبكية، ببيت وهو
األشقر كتخدا محمد بيت له وأخىل بزمان، مجيئكم قبل من نعم، الباشا: فقال أذنبناه،
مناصبه يف الجيزة إىل برجوعه ووعده ونظَّموه، وفرشوه، باألزبكية، باشا طاهر بجوار
من بك شاهني انتقال عند ألنه الباشا؛ صهر بك محرم منها يتحول حتى كان، كما
وكذلك بعسكره، القرص وسكن الباشا، ابنة وهي بحريمه، بك محرم إليها عدى الجيزة
فوعدوا والدور، البيوت وكذلك األلفية يسكنها التي القصور وخواصه أتباعه كبار أسكن

محله.» إىل بالرجوع بك شاهني
خسافة عىل دليًال الباشا، لوعود وتصديقه شاهني استئمان يف الجربتي الشيخ ووجد
لهم مرص وهو ذلك يفعل كان إنما أتباعه ووجوه وجهه يف يبش وهو الباشا ألن عقله؛
الجيزة قرص عيل محمد يخيل أن — الشيخ نظر يف املعقول من يكن ولم كريهة، كل عىل

شاهني. ليسكنه ابنته، زوج صهره، من
من عيل محمد موقف عىل تغيري أي يطرأ لم كان شاهني، استئمان وقت أنه بيد
الحضور ويقبلون إخوانهم، عن ينفصلون بالذين ب يرحِّ يزال ال فهو املماليك، البكوات
إرشافه تحت وسالم هدوء يف بها فيعيشون باشويته، بسلطان معرتفني القاهرة إىل
بجيشه فرسانهم ويلحقون منها، قواده يلقاها التي املعاملة نفس يعاملهم ومراقبته،
واإلمعان املخالفني البكوات تعقب عىل العزم عاقًدا يزال ال وهو الحجاز، إىل إرساله املزمع
هو والبهنسا الالهون انتصارات بعد البكوات من إذًا عيل محمد فموقف ترشيدهم، يف

.١٨١٠ حملة بدأت عندما منهم موقفهم نفس
وإسكانهم الحملة هذه أثناء إخوانهم عىل انشقوا الذين بالبكوات ترحيبه كان ولقد
من يريد نفسه العايل الباب بأن كثريين اعتقاد مبعث عليهم، العطايا وإغداق الدور
حتى قتالهم؛ من بدًال معهم والصلح منهم والتقرب البكوات، مع خصومته إنهاء الباشا
عربَّ الستنقاذهما، الحجاز إىل جيشه وإنفاذ الرشيفني، الحرمني ملسألة التفرغ يمكنه
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يف حكومته إىل كتابه يف مارسيل» «سانت باإلسكندرية الفرنيس القنصل الرأي هذا عن
.١٨١٠ أغسطس ٢٤

عقب الصعيد أعايل يف ترشدوا الذين املخالفني البكوات مناجزة عىل إرصاره وأما
من وتقدموا فلولهم، يجمعون فراحوا بالهزيمة، يرضوا لم هؤالء فألن البهنسا، معارك
املمتد اإلقليم عىل منها يغريون قاعدة وقوص قنا جهات من اتخذوا ثم وإسنا، أسوان
عليهم انترص حتى عدة، مرات معهم الباشا قواد فالتحم بعدها، وما أسيوط إىل قنا من

.(١٨١١ وفرباير (يناير وقوص قنا إىل االرتداد عىل وأرغمهم الظ آغا أحمد
منذ بتاتًا لديهم أمل كل وضاع الهزيمة، بهم حلت وقد الصعيد، بكوات وعمد
إىل وعمدوا قوي، بحليف االستعانة دون الباشا مقاومة يف والبهنسا الالهون معارك
يف تقدم ولقد الكرجي، باشا سليمان وأعدائه، خصومه ألد مع باشويته ضد التآمر
باشا وسليمان البكوات بني كان أنه عيل محمد سياسة عن الكالم عند سابق فصل
الشكوى مر عيل محمد وشكا املكاتبات، الفريقان تبادل كما معروفة، مشهورة صداقة
من الباشا يمنع أنه جانب إىل العالقات هذه وجود ألن العايل؛ للباب العالقات هذه من
ملواءمة العايل الباب رغبات تلبية عىل عزمه صح قد وكان — الوهابيني لحرب الخروج
عىل التآمر وسداها لُحمتها كانت فقد — عرفناها أن سبق التي لألسباب ملصلحته، ذلك
ومحرض الفتنة مدبر بأنه باشا سليمان عيل محمد ويتهم بل ملكه، وتقويض باشويته
العايل الباب إىل عيل محمد رسالة ذكرنا أن سبق ولقد والثورة، العصيان عىل البكوات
الوقت يف وهدَّد بالصعيد، الذين البكوات مشاريع فيها بسط التي ،١٨١٠ نوفمرب ٣ يف
وغزة العريش إىل بجيشه ليبعثن باشا، سليمان إىل الذهاب اعتزموا إذا بأنهم نفسه
الكرجي، سليمان باشوية من أقاليم عىل اعتداء من ذلك يف بما املماليك عىل السبيل لقطع
له يتسنى حتى الشام، والية عن باشا سليمان تنحية بإلحاح يطلب عيل محمد وظل
الشام والية بإسناد — عرفنا كما — عيل محمد وطالب بل الحجاز، إىل الجيش إرسال
يف حكومته إىل رسالته يف — املطالب هذه يعلل «دروفتي» وراح طوسون، ابنه إىل ذاتها
أحدثه الذي باألثر االستقاللية) (املرشوعات هذه غ يسوِّ الباشا بأن — ١٨١٠ نوفمرب ١١
البكوات إىل حاليًا الشام وايل باشا سليمان به بعث قد كان لكتاب مصادرته نفسه يف
بعزل مطالبته عىل ا مرصٍّ عيل محمد واستمر عيل، ملحمد هؤالء محاربة وقت املماليك

.١٨١١ عام من األوىل الشهور حتى الكرجي سليمان
األلفي، شاهني رأسهم وعىل القاهرة، يف يعيشون الذين البكوات من املستأمنون وأما
يف اختاروا فقد القاهرة، يف الرغيد بالعيش وتمتعهم استئمانهم، من بالرغم فإنهم
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يرتاسلون وصاروا الباشا، ضد مؤامرتهم فاستأنفوا عهودهم، نقض أيًضا املرة هذه
هؤالء بواسطة واستطاعوا بالصعيد، البكوات وسائر حسن بك وعثمان بك إبراهيم مع
مع صالته شاهني استأنف فقد ذلك، عىل وعالوة باشا، سليمان مع الصالت إنشاء
كتابه من صورة عىل «دروفتي» أطلع أن الحماقة به وبلغت اإلنجليز، وعمالء «برتوتيش»
تأثري تحت له سطَّره الذي الكتاب وهو ،١٨٠٩ أغسطس ٩ بتاريخ «كولنجوود» إىل
يف مؤرخة رسالة طي حكومته إىل الكتاب هذا بصورة «دروفتي» بعث وقد «برتوتيش»،
أعاد الذي عيل، محمد من لقيها التي املعاملة حسن عن فيها تحدث ،١٨١١ نوفمرب ١١
حادث يف سلطانه عىل خروجه قبل له أعطاها قد كان التي األمالك من كبريًا قسًما إليه
هذا عودة شاهني، عىل «برتوتيش» تردد شاهد عندما عيل محمد وخيش ،١٨١٠ مايو ١٧
إىل «بريجز» عودة منذ نشاطهم عظم اإلنجليز الوكالء وأن سيما ال عليه، التآمر إىل
انسحاب وقت — تقدم كما — غادرها قد كان أن بعد ،١٨١٠ مارس منذ اإلسكندرية
لحكومته «دروفتي» أكد كما بعودته، مرص إىل واملكائد املؤامرات فعادت فريزر حملة

نفسه. العام من مارس ١٢ منذ
األلفي شاهني مع بالتعاون عيل محمد عىل يتآمرون اإلنجليز الوكالء أكان وسواء
الكثرية «برتوتيش» زيارات كفت فقد ذلك، من شيئًا يبغون كانوا ما إنهم أم وزمالئه،
تبني عندما وبخاصة شاهني، ناحية من ومخاوفه عيل محمد شكوك إلثارة لشاهني؛
باشا، بسليمان املخالفني الصعيد بكوات طريق عن متصلون وزمالءه شاهني أن له
شاهني تدين والتي هؤالء، وبني باشا سليمان بني املتبادلة املكاتبات بعض وصادر بل

التآمر. هذا يف االشرتاك بتهمة األلفي

القلعة مذبحة (11)

عيل محمد إلقناع خصوًصا، ١٨١١ وفرباير يناير شهري خالل عدة عوامل وتضافرت
ال بهم، ماحقة ساحقة رضبة بإنزال املماليك، البكوات ناحية من مشاغله إنهاء برضورة
مستأمني غدر اتضاح عدا — شك بال — العوامل هذه أهم وكان بعدها، قيامة لهم تقوم
عىل والقضاء بل سلطانه، لهدم له الكيد عىل إخوانهم سائر مع ومثابرتهم البكوات،
وضع يف أرسته يف وراثية مرص باشوية بجعل وعد العايل الباب أن نفسه، هو حياته
أي الوهابيني، لقتال الحجاز إىل جيشه عيل محمد أنفذ إذا الغرب، وجاقات لوضع مشابه
يعمل أخذ الذي الكبري املرشوع ذلك تحقيق أدنى، أو قوسني قاب يرى صار الباشا إن
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عىل هذا العايل الباب وعد ودل «فريزر»، حملة أيام من الوجود، حيز إىل إلخراجه ا جادٍّ
وفرنسا إنجلرتة من كل رفض وعند األخري، تطورها يف ارتكزت التي الباشا سياسة أن
أن سبق كما — حتًما ذلك يستتبع ما مع تركيا، صوب االتجاه عىل استقالله، ملرشوع
قد السياسة هذه أن عىل الوعد هذا دل — الوهابيني حرب إىل الخروج من — أوضحنا
السياسة هذه إلنجاح عيل محمد بذلها التي املضنية الجهود وأن النافعة، ثمرتها أثمرت
يف جيشه انتصار يكفل إجراء كل اتخاذ عليه لزاًما صار فقد ولذلك سدى؛ تذهب لم
ذاتها، باشويته إىل اطمئنانه الالزمة، اإلجراءات أوىل ومن العرب، بالد يف املقبلة الحملة
هذا ومعنى بالحجاز، جيشه وجود أثناء عليها أعدائه هجوم لخطر تعريضها وعدم
وأن بالسلطة، انفراده كفله ما وهذا داخليٍّا، الدعائم موطدة حكومته تكون أن االطمئنان
عندما املماليك عىل الحرب يشن جعله ما وهذا الباشوية، أرجاء عىل سلطانها ينبسط
الفتك من يعتزمه صار ما ثم معه، املتكررة بعهودهم الوفاء إلزامهم يف الحيل أعيته
املستأمنني أن له واتضح عليه، تآمرهم لديه ثبت حينما نهائيٍّا، رشهم من للتخلص بهم

املؤامرة. هذه يف ضالعون أنفسهم منهم
قبو إلحاح البكوات، مع حاسم إجراء اتخاذ رضورة إىل انتباهه لفت ما أول وكان
تأكيدهم ثم الحجاز، إىل جيشه إنفاذ رضورة يف بها وكالئه وسائر اآلستانة يف كتخداه
رسالة وتعترب فيه، العايل الباب رجاء ق حقَّ إذا بها موعود الوراثية الباشوية بأن له
من — بنصها إثباتها سبق وقد — ١٨١٠ ديسمرب ٢٠ يف املؤرخة أفندي نجيب محمد

الصدد. هذا يف الكتب أهم
كما العايل، الباب لدى وكالئه رسائل املعنى هذا يف ترتى ظلت التاريخ، ذلك ومنذ
مشكلة هي الوهابيني، حرب إىل الخروج بمسألة ارتبطت أخرى هامة مشكلة ُحلت
يف شاكر أحمد وكتابا ،١٨١١ يناير ٩ يف نجيب محمد كتاب ذلك من كنج، باشا يوسف
إيالة جعل تتضمن التي وهي يناير، ٢٨ يف أخرى مرة نجيب ومحمد يناير، ٢٨ ،٢٧
له. الرفيعة الخان رتبة توجيه مع الطاهرة، وساللته عيل محمد أوالد يف منحرصة مرص
التايل الشهر أوائل ويف ،١٨١١ فرباير أوائل يف عيل محمد وصلت الرسالة هذه
يعمل إنه قال: الذي أفندي عارف محمد من أخرى رسالة القسطنطينية من وصلته
ألحَّ ،١٨١١ فرباير ٢٤ يف املؤرخة الرسالة هذه ويف أفندي، نجيب محمد مع واحدة يًدا
إن ما أنه للباشا يؤكد وراح الحجاز، إىل الجيش إنفاذ رضورة يف أفندي عارف محمد
عيل محمد مطالب جميع تُجاب حتى باشا، طوسون بقيام الخرب القسطنطينية يصل

العايل. الباب من
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بحياته للفتك ثم ناحية، من عيل محمد لتضليل يسعون البكوات راح أن وكان
كما — باشا سليمان مع يرتاسلون كانوا الصعيد بكوات أن فمع أخرى، ناحية من
حتى الباشا ملفاوضة عنهم بمندوب بعثوا فقد — األلفي شاهني كذلك معه يرتاسل كان
ما إىل العودة أي بأرسه؛ بالصعيد االستئثار فطلبوا الحقيقية، أغراضهم عن يشغلوه
الباشا أن املعرفة جيد يعرفون وهم والبهنسا، الالهون بقنطرة هزيمتهم قبل عليه كانوا
بحال يقبل لم الساحقة، الهزيمة بهم وألحق معهم الحرب غمار خوض إىل اضطر الذي
— التواء دون — االعرتاف أساس عىل إال وبينهم بينه صلح أي يتم ولن العروض، هذه
واإلقامة القاهرة إىل حضورهم من مفر ال وأن باشويته، عىل الكامل وسلطانه بسيادته
الصلح عقد يريدون البكوات «أن ١٨١١ يناير ١٦ يف حكومته إىل «دروفتي» فكتب بها،
فلم لهم، إقطاعية الصعيد إعطائهم نظري يف بسيادته، االعرتاف أساس عىل الباشا مع
واإلقامة القاهرة إىل حضورهم عىل مصمًما ظل الباشا ألن نتيجة؛ أية عن املفاوضة تسفر
حسب يعيشوا أن إيرادها يكفيهم ما األمالك من يعطيهم أن ذلك فعلوا هم إذا ووعد بها،

جيشه.» رؤساء مع الباشا يفعل كما مراتبهم،
راح أن إطالًقا البكوات جانب أمن يمكن ال أنه نهائيٍّا الباشا أقنع الذي أن عىل
ذهب قد كان عيل محمد أن ذلك به، الغدر عىل يتآمرون بالقاهرة املستأمنون البكوات
إىل جيشه لنقل الالزمة السفن إعداد عىل لإلرشاف ،١٨١١ فرباير أول يف السويس إىل
عودته أثناء به والفتك خطفه عىل النية بيتوا قد البكوات أن هناك وهو فبلغه الحجاز،
بالعودة فبادر ،١٨٠٩ ديسمرب يف دبَّروه كانوا ما غرار عىل القاهرة، إىل الصحراء بطريق
فرباير ٢٦ يوم القاهرة وصل الباشا أن الجربتي الشيخ وكتب السويس، من رسيًعا
ولم بمفرده، هجني عىل حرض وقد الليل من ساعة سادس يف السويس من ١٨١١
عرش إحدى يف املسافة وقطع الطريق، عىل ليدله أيًضا هجني عىل بدوي رجل إال يصحبه

أيام. ثالثة يف عادة تُقطع التي املسافة وهي ساعة،
البكوات عىل اإلجهاز الباشا تعجيل يف الحاسمة العوامل من املؤامرة هذه فكانت

املماليك.
قبله بها موجوًدا وكان القاهرة، إىل أسيوط حاكم قوج صالح وصل نفسه اليوم ويف
القلعة، مذبحة يف بالبكوات أودت التي املكيدة تفاصيل تدبري ثم من فبدأ باشا، حسن
قوش، وصالح باشا حسن عدا بهم، وثق الذين عيل محمد رجال تدبريها يف اشرتك
املتفق اليوم صباح ويف السلحدار، آغا وسليمان أوغيل)، (الظ الظ آغا محمد بك كتخدا
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تم قد وكان العزب، باب بحراسة املكلف آغا إبراهيم الرس عىل اطلع املذبحة لتنفيذ عليه
البكوات لدعوة ذريعة الحجاز حملة قيادة طوسون بتقليد االحتفال اتخاذ عىل االتفاق
العزب باب من القلعة، من خروجه ُرتب الذي املوكب يف لالشرتاك القلعة إىل وأتباعهم

الرميلة. ميدان إىل
املوجه الركب عسكر صاري باشا طوسون ابنه الباشا قلَّد فرباير ٢٦ يوم ففي
وخياًما، عرضيٍّا ونصبوا (القبة)، العزب قبة ناحية إىل جيشهم وأخرجوا الحجاز، إىل
ونوَّه الحجاز، إىل جيشه إنفاذ يف التواني وعدم والعجلة الزائد االجتهاد الباشا وأظهر
شاهني عسكرهم وصاري ملحله، (كنج) باشا يوسف لتمليك الشام لناحية عساكر بتسفري

األلفي. بك
خلعة ابنه إللباس صالًحا وقتًا يختاروا أن املنجمني من فطلب الحيلة، الباشا وسبك

.١٨١١ مارس أول الجمعة، يوم من الرابعة الساعة له فاختاروا السفر،
العسكر كبار عىل االحتفال لحضور الدعوة أوراق أو التنابيه وزِّعت فرباير، ٢٨ ويف
يطلبونهم وغريهم األلفية املرصية األمراء الحال وبطبيعة حيثية، ذي وكل واألعيان،
أمام وزينتهم بتجمالتهم الجميع لريكب القلعة إىل النهار باكر يف للحضور جميًعا
عرف الناس، وسائر العامة أنظار لفتت بصورة هذه الدعوة رقاع توزيع وجرى املوكب،
التايل، اليوم صبيحة القلعة من رائعة بصورة يخرج سوف فخًما موكبًا أن الجميع
دعوتهم أن وأتباعهم البكوات أذهان يف االعتقاد يرسخ أن الجلبة هذه من الغرض وكان

حذرهم. يأخذون وال يحتاطون فال بريئة، املزمع االحتفال يف لالشرتاك
املذبحة. وقعت — مارس أول — التايل اليوم ويف

الجربتي الشيخ رواية أن ولو تالها، وما املذبحة هذه عن املعارصين روايات وتتفق
— دائًما إسهاب يف يجري ما بتسجيل الهتمامه ليس سواها، عن تفاصيلها يف أوىف
البكوات بأخبار اتصل فيما إال يكتب، ما أكثر يف اإليجاز األخرية املدة يف لزم الذي وهو
يف جرى ما ألن ولكن — األهلني عىل الجند واعتداءات والغالء، املالية الباشا وأساليب
الشيخ اعتربهم الذين البكوات عىل أجهزت املذبحة وألن ا، حقٍّ مدويٍّا حدثًا كان اليوم ذلك
— الطاغية وزحزحة الباشا عىل االنتصار استطاعوا أنهم لو يود وكان مرصيني، دائًما
إنهاء يف الشيخ لدى أمل كل عىل هذه املروعة خاتمتهم فقضت عرشه، عن — نظره يف

عيل. محمد حكم
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هذا وقائع تربز صورة ترسم فهي وافية، أنها جانب إىل الجربتي الشيخ ورواية
قال: أعيننا، أمام بعًضا بعضها أثر يف متالحقة تجري وكأنها الرهيب، اليوم

أالي طاف (١٨١١ فرباير ١٢٢٦ / ٢٨ صفر ٤) رابعه الخميس يوم كان «فلما
البس وهو العظيمة، املواكب عىل املناداة يف القديمة الهيئة صورة عىل باألسواق جاويش
قابجية وحوله بعكاز، مقدم وأمامه عاليًا، حماًرا وراكبًا رأسه، عىل والطبق الضلمة
التنابيه بأوراق وطافوا املدينة، أخطاط يف ذلك ويكررون أالي، يارن بقولهم: ينادون
باكر يف للحضور يطلبونهم وغريهم، األلفية املرصية واألمراء والبينيات العسكر كبار عىل

املوكب. أمام وزينتهم بتجمالتهم الجميع لريكب القلعة؛ إىل النهار
القلعة، إىل وطلعوا الجميع ركب مارس)، صفر/أول ٥) الجمعة يوم أصبح فلما
عليه، وصبَّحوا الباشا، عند األمراء فدخل وأجنادهم، وأتباعهم بمماليكهم املرصية وطلع
الذي الوضع عىل املوكب انجر ثم معهم، وتضاحك القهوة، ورشبوا حصة معه وجلسوا

رتَّبوه.
واآلغا واملحتسب الوايل خلفهم ومن عيل، أزون وأمريهم الدالة طائفة فانجر
الرجالة العسكر طوائف خلفهم ومن بزيهم، تزيَّا ومن املرصية واأللدشات والوجاقلية
بك وسليمان الباب، آغات آغا وإبراهيم منهم، املناصب وأرباب والبيكباشيات والخيالة

املوكب. ويرتب ويجيء يذهب البواب
املرصية غدر فقط والكتخدا قوج وصالح باشا حسن مع بيَّت قد الباشا وكان

الباب. آغات آغا إبراهيم صبحها يف بذلك وأرسَّ وقتلهم،
واأللداشات الوجاقلية من خلفهم ومن الدالة، طائفة وفرغ املوكب انجر فلما
وعرَّف الباب، بغلق قوج صالح أمر ذلك فعند العزب، باب من وانفصلوا املرصية،
املنحدر املضيق يف بأجمعهم انحرصوا وقد باملرصية، ضاربني فالتفتوا باملراد، طائفته
سوى رحبة إىل منه يُتوصل الذي األعىل الباب بني ما مسافة العزب، باب أعىل يف املقطوع
والحجر النقر عالوي عىل أوقفوهم العساكر من عدة أعدوا وقد األسفل، الباب إىل القلعة،
القهقرى، الرجوع األمراء أراد التحتانيني، من الرضب حصل فلما به، التي والحيطان
من والقرابني البنادق رضب وأخذهم النقر، مضيق يف الخيول النتظام ذلك يمكنهم فلم

أيًضا. فرضبوا املراد، باألعايل الواقفون العساكر وعلم أيًضا، خلفهم
وتحريوا أنفسهم، يف وارتبكوا أيديهم، يف سقط بهم حل ما املماليك، أي نظروا؛ فلما
األلفي بك شاهني واقتحم الخيول، عن فنزلوا كثرية، أشخاص منهم ووقع أمرهم، يف
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نازل والرصاص فوق، إىل راجعني مماليكهم من عدة يف وآخرون البواب بك وسليمان
يزالوا ولم الثقيلة، والثياب الفراوي من عليهم كان ما ونزعوا ناحية، كل من عليهم
األعمدة، لقاعدة املواجهة الوسطى الرحبة إىل وصلوا حتى سيوفهم، وشاهرين سائرين
إىل بها وأرسعوا رأسه فقطعوا األرض، إىل وسقط بك شاهني وأُصيب أكثرهم، سقط وقد

البقشيش. عليها ليأخذوا الباشا
الذي البيت إىل وذهب الرساية، ديوان من ركب باملوكب ساروا عندما الباشا وكان

الرضبخانة. أفندي إسماعيل بيت وهو الحريم، به
الكبري، الربج حائط إىل وصعد الروح حالوة من فهرب البواب بك سليمان وأما
باشا طوسون بيت إىل كثري وهرب أيًضا، رأسه وقطعوا سقط حتى بالرضب فتابعوه

فقتلوهم. فيه، واالحتماء به االلتجاء يظن
أحًدا، يرحموا ولم الثياب من عليهم ما وسلب املرصيني قتل يف العسكر وأرسف
الناس أوالد من معهم متجمًال رافقهم وفيمن فيهم وضبعوا حقدهم، كامن وأظهروا
من ومنهم ويستغيثون، يرصخون وهم املوكب، لزينة بزيهم تزيوا الذين البلد وأهايل
لصارخ وا يرقُّ فلم قبيلتهم، من لست أنا يقول: وآخر مملوًكا، وال جنديٍّا لست أنا يقول:
والذين وزواياها القلعة نواحي يف والهربانني املشتتني وتتبعوا مستغيث، وال شاٍك وال
الرصاص، من يمت ولم حيٍّا أمسك َمن عىل وقبضوا واألماكن، البيوت يف ودخلوا فروا
األلفي بك ويحيى الكيالرجي بك كأحمد بك الكتخدا مع وجالًسا املوكب، عن متخلًفا أو
ثم بك، كتخدا مجلس تحت السجن، إىل وجمعوهم ثيابهم فسلبوا الكبري، كاشف وعيل
ضحوة من واحد، بعد واحًدا الديوان حوش يف أعناقهم لريمي املشاعيل أيًضا أحرضوا
مات ومن القتىل، من الحوش امتأل حتى املشاعل، يف الليل من حصة مىض أن إىل النهار
باقي إىل جثته وسحبوا رأسه، قطعوا القلعة، طريق يف وانرصع املعروفني املشهورين من
األرض عىل وسحبوه حباًال ويديه األلفي بك شاهني رجيل يف ربطوا إنهم حتى الجثث،

بالقلعة.» حصل ما هذا الديوان، حوش إىل امليت الحمار مثل
أحد كان منه، املوكب لنزول العزب باب طريق اختيار أن املعارصون ويذكر هذا،
كان الشديدين وضيقه انحداره عىل عالوة طريق ألنه املكيدة؛ نجاح يف الحاسمة العوامل
عىل فتعذر عالية، كحيطان الصخر من جانباه صار بحيث الغور، عميق التعاريج، كثري
عندما الطريق جانبي عىل الصخور عىل الواقفني الجند نشاط من بدا ما مالحظة املماليك
بسبب مقدورهم يف يكن لم املوكب يف السائرين إن ثم النار، بإطالق اإلشارة جاءت
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املتقدمون يدق كان بينما ولذلك الخلفيني؛ أو األماميني زمالئهم رؤية الطريق منعرجات
طليعة وتوقف املحكم، إغالقه بعد العزب) (باب بالحديد املصفح الضخم القلعة باب عىل
يف إخوانهم سائر يدِر لم الذهول، عليهم استوىل وقد الباب عند وبكواتهم املماليك أجناد

عليهم. ينهال والرصاص بغتة أنفسهم وجدوا حتى وقع مما بيشء املؤخرة
القيادة طوسون بتقليد لالحتفال — االجتماع طبيعة إىل اطمئنانهم أن ذلك عىل زد
معهم يكن فلم والبنادق، بالقرابني التسلح يغفلون جعلهم — الحجاز لحملة العامة
زادت فقد الثقيلة، واملالبس الفراء بأغىل وتدثروا تزينوا قد كانوا وملا واحدة، رصاصة
عندما منهم املتقدمني أن صفوفهم الفوىضيف زيادة عوامل من كان ثم ارتباكهم، من هذه
كان بينما القلعة، إىل للصعود خيولهم أعنة يلووا أن حاولوا عليهم، الرضب شاهدوا
خيولهم. كبح عىل يقدرون يكادون وال الشديد املنحدر يف بخيولهم عليهم نازلني إخوانهم
استطاع الروح حالوة من هرب الذي البواب، بك سليمان أن املعارصون، ويزيد
وصار الحريم، باب عتبة إىل الجراح، أثخنته وقد عاريًا يكون يكاد وهو الوصول،
يف تكفي التقاليد، حسب االستغاثة هذه وكانت الحريم، عرض يف أنا قائًال: يستغيث
الحريم باب عتبة عند رأسه قطعوا ولكنهم املوت، من إلنقاذه الظروف، هذه غري ظروف
حصانه، ممتطيًا داره باب عىل واقًفا فكان آخرون، إليه لجأ عندما طوسون وأما هذه،
هذا ولكن يرحمهم، أن إليه يتوسلون ركوًعا األرض عىل بأنفسهم به املستنجدون وألقى
الراكعني رءوس يقطعون الجند يرى وهو وجهه يف واحدة عضلة تختلج ولم جامًدا ظل

ويرس. سهولة يف القتل فيهم ينفذوا أن من هذا ركوعهم بسبب مكَّنوهم الذين
أفنيتها وسائر الداخلية، القلعة رحبة) (أو وساحة العزب، باب طريق أن ومع
وثكنات الوجاقلية، وقلعة اإلنكشارية، وقلعة الباشا) (قلعة والرساي الحريم عند
وأسلحتهم ومجوهراتهم وأرديتهم القتىل، بجثث مغطاة كانت العزب، قسم) (أو
من أحًدا فإن خيولهم، ورسوج وفرائهم، الثمينة) املقابض ذات وخناجرهم (سيوفهم
عن لينرصف األسالب؛ هذه يف الطمع أغراه أو الصخور، أعىل من مكانه يغادر لم الجند

املماليك. هؤالء إبادة من الفراغ بعد إال الغنائم هذه سلب يبدأ فلم مهمته،
االستقبال) (بقاعة مجتمًعا قوج، صالح وذهاب املذبحة تنفيذ بدء عند الباشا وكان
آغا وسليمان الظ آغا محمد بك وكتخدا باشا حسن تدبريها: يف اآلخرين رشكائه مع
به استبد وقد وذهابًا، جيئة القاعة يذرع والباشا بالصمت، جميًعا الذوا وقد السلحدار،
أقل وزميليه باشا حسن ويُفِزع عليهم، يخيم الرهيب والسكون الجسيم، القلق وبزمالئه
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ساعة دنت كلما وجهه اصفرار يزداد صار الذي الباشا من تبدر مبهمة إشارة أو بادرة
إطالق الفور عىل ذلك وأعقب املذبحة، بدء عالمة رصاصة، أول دوَّت إذا حتى التنفيذ،
فاه أحد يفتح ولم لونه، وبهت ديوانه، عىل جلس ثم فجأة، الباشا توقف الرصاص،
نفوس هدأت رويًدا، رويًدا إطالقه وانقطع الرصاص، دوي خفَّ إذا حتى واحدة بكلمة
مخيًما ظل العميق السكون أن ولو رويًدا، رويًدا الفزع وزايلهم كذلك وزمالئه الباشا
يدخل (مندرييش) الخاص الباشا بطبيب فإذا فجأة، القاعة باب انفتح حتى عليهم،
بريق فلمع لسموكم»، سعيد يوم واليوم األمر، قيض «لقد يقول: وهو متهلًال عليهم

ليرشب. ماء وطلب وقف الذي الباشا عيني يف خاطف
ومرح برش يف والقاهريون — عطلة يوم وهو — الجمعة يوم بدأ فقد املدينة، يف وأما
جعلهم وأخطاطها، املدينة أسواق يف باألمس جاويش» «األالي طواف أن ذلك ورسور،
وازدحموا منازلهم، من بالخروج القاهريون فبكر و«ُفْرَجة»، عيد يوم اليوم أن يعتقدون
ينفد بدأ حتى انتظارهم طال ثم منها، املوكب مرور توقعوا التي والشوارع امليادين يف
يف النكات يتبادلون آخرون وراح املوكب، لتأخر غاضبًا يصيح بعضهم وراح صربهم،
العزب، باب من املوكب طليعة تخرج بدأت إن ما ولكن التأخري، هذا أسباب عىل تهكم
الحوانيت، ويف واألزقة الشوارع طول عىل (للُفْرَجِة) أماكنهم باتخاذ الواقفون بادر حتى
انقطع ثم املرصية، واأللداشات والوجاقلية الدالة فشاهدوا خصوًصا، الرميلة ميدان ويف
ما يؤولون الناس وصار بقيته، لرؤية املدينة داخل يف الجماهري انتظار وطال املوكب،
تعوقه أن بد ال هذا مثل كبريًا موكبًا أن يف عذًرا التمس من فمنهم شتى، تأويالت حدث
يف يكون أن وخاف جزًعا، قلًقا صار من ومنهم املتفائلون، هم وهؤالء الصعوبات، بعض
تدوي بصيحات وإذا االنتظار ويطول يمر، والوقت املتشائمون، هم وهؤالء يشء، األمر
فكان بك!» شاهني ُقتل «لقد املدينة: بداخل واملزدحمة الضيقة الشوارع هذه يف فجأة
الحوانيت، وأُغلقت بيوتهم، إىل مفزعون وهم الناس وتسابق وخوف، وهلع ومرج، هرج
يف وتحولت الناس، من واألسواق وامليادين الشوارع خلت وانتباهتها عني طرفة وبني
فيها وتسود بالناس، تموج كانت أن بعد السكون، عليه يخيم قفر، مكان إىل لحظة

العظيمان. والنشاط الحركة
الشيخ ر صوَّ وقد بعد، تنتهي أن لها مقدًرا يكن لم الرهيب اليوم ذلك مآيس ولكن

باملدينة: حدث ما يرسد وهو قوله يف املآيس هذه الجربتي الرحمن عبد
صوت بالرميلة َمن وسمع القلعة باب أُغلق عندما فإنه املدينة، أسفل «وأما
انتظار يف األجناد من بالرميلة واقًفا كان من وهرب الناس، يف الكرشة وقعت الرصاص،
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كان َمن وهرب فانزعجوا املدينة، بأسواق الكرشة واتصلت املتفرجون، وكذلك املوكب،
وظنوا حصل، بما علم ألحد وليس حوانيتهم، الناس وأغلق الفرجة، النتظار بالحوانيت

ظنونًا.
إىل املنترش كالجراد انبثوا األمراء، وقتل الواقعة حصول العسكر تحقق وعندما
ونهبوها بغتة، فولجوها والغنيمة، النهب طالبني جاورهم وَمن املرصيني األمراء بيوت
والستات، والخوندات والجواري النساء وسحبوا والحريم، الحرائر وهتكوا ذريًعا، نهبًا
يجدوا ولم نفوسهم، يف الكامن وأظهروا والثياب، والجواهر الحيل من عليهن ما وسلبوا
نزعها من يتمكن فلم السوار منها ليأخذ امرأة يد عىل قبض وبعضهم رادًعا، وال مانًعا

املرأة. يد فقطع بسهولة،
يُوصف؛ ال ما املكروه ع وتوقُّ والخوف الفزع من اليوم ذلك بقية يف بالناس وحلَّ
من (بك أمري وكل والنواحي، الحارات جميع يف وسكنوا تداخلوا واألجناد املماليك ألن
وداران دار وله وجماله، وخيوله ومماليكه وأتباعه عياله فيها كبرية دار له املماليك)
يخافون ما فيها يوزعون الحسيني واملشهد األزهر ونواحي العطف، داخل يف صغار
من وكثري الحوادث، وقوع عند وصونها الخطة، بحرمة وحمايتها بُعدها لظنهم عليه
أكثر عىل ويطلعون أحوالهم، ويرمقون النواحي، جميع يف لهم مجاورون العساكر كبار
لهم ويُظِهرون بالليل، ويسامرونهم ويبارشونهم فيهم ويتداخلون وسكناتهم، حركاتهم
أبناء ولجميع بل لهم، والكراهة عليهم الحقد من محشوة وقلوبهم واملحبة، الصداقة

العرب.
مخفيٍّا كان ما جميع وأظهروا مأمولهم، لتحصيل بادروا الحادثة، هذه حصلت فلما
أدنى خطب إذا كان منهم العظيم فإن النساء، يف التشفي من وخصوًصا صدورهم، يف
بمن استجارت عليها ألح وإن قربه، وتأنف وتعافه به ترىض فال بها ليتزوج امرأة
أسفل خطبها ما إذا بخالف وذلك شهوًرا، واختفت بيتها من هربت وإال منه، يحميها

الحال. يف أجابته املماليك، جيش من شخص
النساء من كثري ظهر البيوت، وطلبوا األلفية، مع الباشا اصطلح ملا أنه واتفق
التقادم لهم وقدموا الكساوي، لهم وعملوا زواجهم يف وتنافسوا املخفيات، املسترتات
األتراك، من بمرأى ذلك كل لزوجاتهم، األزواج تلزم التي البيوت لوازم عليهم ورصفوا
ما وقليل أدناهم، أعالهم ومانع دياره وصان جاره حمى من وفيهم قلوبهم، يف يحقدونه
عليهم يقبضون كانوا النهب ارتفاع بعد فإنه يرتجيه، وأمر يبتغيه، لغرض وذلك هم،

فيها. وما داره عىل عنه، ودافع حماه الذي فيستويل البيوت، من
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شبهة، وبغري شبهة بأدنى أتباعهم لدور أو لهم املجاورين من كثرية دور وانتُهبت
ململوك، وديعة عندكم أن سمعنا أو مملوك، عندكم ويقولون: التفتيش بحجة يدخلون أو

ذلك. عىل وأصبحوا الناس وبات
سبحانه هللا إال ويحصيه قدره يقدِّر ال ما واألمتعة األموال من الحادثة هذه يف ونُهب

وتعاىل.
ومن املقصودين، األمراء من ليسوا الذين األعيان دور من كثرية دور ونُهبت
التي الباشا بساتني عىل خوليٍّا املتويل كتخدا الفقار ذي مثل الباشا، بخدمة املتقيدين
واألفندية املوريل، كاشف ومصطفى الورداني، آغا عثمان األمري وبيت بشربا، أنشأها

وغريهم. الكتبة،
واملختفني املتوارين عىل والقبض والقتل والنهب مارس) ٢) السبت يوم وأصبح

عليه.» يغمز أو البعض عىل البعض ويدل مستمر،
عظيًما. بالء فكان

لوقف مارس)، ٢) النهار هذا ضحوة يف القلعة من نزل أن يلبث لم الباشا ولكن
كما املدينة، يف والنظام األمن وإعادة باملعتدين، الرادعة العقوبة وإنزال والنهب، السلب
متلبسني، ُضبطوا الذين العسكر من كثريين رءوس وُقطعت باشا، طوسون ابنه نزل
الباشا نزول «ولوال الجربتي: الشيخ وقال العرشين، حوايل «دروفتي» ذكر كما وكانوا
ُقدِّر وقد الرضر»، غاية منهم وحصل املدينة بقية العسكر لنهب اليوم ذلك صبح يف وابنه
قدَّر مارسيل» «سانت أن ولو بيت، وخمسمائة بنيف اليوم هذا نُهبت التي الدور عدد
قرش ماليني بعرشة املنهوبات قيمة قدَّر أنه كما فحسب، ومائة عرشين بحوايل عددها
ونيتهم مجتمعون املشايخ بأن أخربه َمن القاه أن الباشا طواف أثناء يف وكان تركي،
سريه يف يزل ولم إليهم، أذهب أنا فقال: بالظفر، والتهنئة عليه والسالم ملالقاته الركوب
إىل الطمأنينة فعادت لطيفة، ساعة عنده وجلس الرشقاوي، الشيخ بيت إىل دخل حتى
التالية، األيام ويف اليوم هذا طوال استمر والفتك املماليك عىل القبض أن ولو النفوس،

املقتلة. هذه يف وافر بقسط بك وكتخدا (األرنئودي) باشا حسن وساهم
لكتخدا األمر الباشا وفوَّض القاهرة، يف جرى ما مثل واألقاليم النواحي يف وجرى
من عديدون فُقتل املماليك، لجنس الكراهة شدة منه يعلم وهو الظ، آغا محمد بك
خمسة — املنيا حاكم — وحده أوغيل طبوز وأرسل والقبيل، البحري الوجهني يف املماليك
القلعة مذبحة يف املماليك من قىض من عدد الفرنسيون الوكالء ر وقدَّ رأًسا، وثالثني
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وقال كاشًفا، ٦٠ بيًكا، ٢٥ بينهم من الخمسمائة بحوايل األقاليم، يف املذابح وسائر
تماًما.» اندثر قد األلفي بيت «إن «دروفتي»:

الصغري بك وحسني بك ونعمان بك ويحيى األلفي، بك شاهني ُقتلوا: ممن وكان
الكبري، كاشف عيل كذلك: األلفية كشاف من وُقتل األلفية، من وكلهم بك، وعيل بك ومراد
وسليمان الكبري، بك إبراهيم بن بك مرزوق منهم فكان األلفية، غري من قيض من وأما
يف بها قاموا التي واألدوار هؤالء كل ذكر ورد وقد دياب، أبو بك ويوسف البواب، بك

الدراسة. هذه سياق
بنت هانم عديلة زوج األلفي بك أحمد فكانا األلفية، البكوات من نجا من وأما
بوش غادر حتى النذير وصله إن ما فإنه بوش، بناحية متغيبًا وكان الكبري، بك إبراهيم
القلعة، تسلَّق أنه الجربتي الشيخ ويذكر األلفي، بك أمني ثم القباىل، األمراء عند وذهب
حيث اليوم؛ ذلك يف أصًال القلعة يدخل لم أنه أخرى رواية ويف الشام، ناحية إىل وهرب
بعد إال القلعة يصل ولم فتأخر، اليوم ذلك صبيحة يف الهامة األعمال ببعض انشغل
رأى إذا حتى االنتظار، إىل فاضطر الغرب، باب من خروجهم بدءوا قد الدالة كان أن
وعاونه البساتني، شطر ميمًما العنان، لحصانه أطلق الرصاص دوي وسمع يُغلق الباب
خدمة يف دخل ثم بطرابلس، فأقام الشام، إىل الفرار عىل الرشقية عربان مشايخ أحد

عسكرية. برتبة العثماني السلطان
توارى فقد بنفسه، والنجاة اإلفالت استطاع واملماليك الكشاف من عدًدا إن ثم
يف كثري وهرب وأجاروه، طرطوًرا، ولبس بشكلهم وتزيَّا الدالة، طائفة إىل والتجأ البعض
يف وخرج الفالحني، نساء بزي تزيا وبعضهم قبيل، إىل وخرجوا مارس) ٢) اليوم ذلك
إىل منهم نجا َمن وفرَّ ضمنهم، يف وذهبوا والجبنة، الجلة يبعن الالتي الفالحات ضمن

وغريها. الشام

القلعة مذبحة يف الرأي (12)

طغمة شأفة استأصل الذي ع املروِّ الحادث بهذا مذهلة مباغتة املعارصون بُوغت ولقد
التي العوامل ويفرسون املذبحة أسباب يستقصون فانربوا األبد، إىل مرص من املماليك

الصورة. بهذه إفنائهم إىل الباشا دفعت
تقريري يف ذكرت أن سبق «لقد ،١٨١١ مارس ٤ يف حكومته إىل «دروفتي» فكتب
إليها فعًال ذهب وقد السويس، إىل الذهاب يريد عيل محمد أن ١٨١١ يناير ١٦ بتاريخ
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حكومته رجال يقول غيابه أثناء ويف فرباير، ٢٤ يوم إال منها يعد ولم أيام بضعة منذ
واالعتقاد بالقاهرة، املقيمني واملماليك البكوات مسلك يف يشك جعلته خطابات صادر إنه
هؤالء بواسطة ثم بالصعيد، املوجودين واملماليك البكوات مع يرتاسلون هؤالء أن السائد
بينهما يقوم وال الباشا وبني بينه تفاهم أي يوجد ال الذي الشام وايل باشا سليمان مع
قلوب يف الرعب وألقت الناس كل أدهشت التي الكارثة وهذه طيبة، صالت أو عالقات أية
يف كان والذين مرص يف أنصارهم من لهم الباقي القليل اإلنجليز سلبت قد الباشا، أعداء

املستقبل.» يف حادث أي وقوع عند عليهم يعتمدوا أن وسعهم
الباشا أن «واملعتقد اإلسكندرية: من مارسيل» «سانت كتب ،١٨١١ مارس ١٥ ويف
الصعيد يف البكوات إىل منهم خطابات ُصودرت أن بعد إال املماليك إبادة إىل يعمد لم
إليه ولجأ به الذ أن بعد باشا عيل محمد وعدو حاليًا دمشق حاكم باشا سليمان وإىل

السابق.» دمشق حاكم كنج باشا يوسف
السفري Stratford Canning كاننج» «سرتاتفورد كتب ،١٨١١ مايو أول ويف
قد املذبحة هذه بأن له اعرتف أفندي الريس أن حكومته: إىل القسطنطينية يف اإلنجليزي

عيل. ملحمد السلطان من أمر عىل بناء وقعت
— كثريًا تُدهشون «وسوف حكومته: إىل «دروفتي» كتب ،١٨١١ مايو ٨ ويف
حرضوا قد كانوا الذين واملماليك البكوات مذبحة قرَّر الباشا أن عرفتم إذا — ريب وال
ا حدٍّ هؤالء وقاحة بلغت وقد اإلنجليز، الوكالء من بإيعاز رحمته تحت أنفسهم ليضعوا
هذا بفضل أحرز قد عيل محمد إن قائلني هذه بفعلتهم املباهاة عىل يجرءون جعلهم
ثم مرص»، لغزو الحارض الفرنيس الجيش فيه سبق نًرصا الداخليني أعدائه عىل النجاح
قبل الشئون بعض يف للمباحثة الباشا مع يل مقابلة «ويف يقول: «دروفتي» استطرد
عجزت املوضوع، هذا تمس عبارة الباشا من بدرت أبريل) (يف اإلسكندرية إىل رحيله
املعنى، هذا بنفس تفسريها يجب أنه اليوم يل يبدو ولكنه معناها، إدراك عن وقتذاك
«دروفتي» ويشري — والسخرية التهكم عىل املنطوية األمور هذه شأن من يكن ومهما
عندما اإلنجليز أن يل يظهر ما عىل ثبت فقد — ومباهاتهم اإلنجليز الوكالء كالم إىل هنا
وترويج مكائدهم تأييد وسعها يف التي الطيعة األداة تلك املماليك يف يرون يعودوا لم
وخمود سكونهم دائًما عليهم يحقدون اإلنجليز كان وملا املنشودة، بالدرجة دسائسهم
ضحوا إذا أنهم اعتقدوا فقد ،١٨٠٧ عام يف باإلسكندرية جيوشهم نزول وقت حركتهم
حق عىل الباشا كان التي االتهامات أنفسهم عن يدفعوا أن استطاعوا القدماء بحلفائهم
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اعتقدوا كما املماليك، مع املاضية عالقاتهم عن أو السابق تواطئهم عن لهم توجيهها يف
الباشا.» مع أخريًا أنشئوها التي الصداقة عرى توثيق كذلك بوسعهم أن

اكتشاف كان املذبحة سبب أن لحكومته يؤكد «مسيت» راح ،١٨١١ يوليو ١٤ ويف
باشا). (سليمان عكا باشا وبني البكوات بني مراسالت

حكومتهم إىل اإلخبارية نرشتهم يف الفرنسيون الوكالء كتب العام، حوايل وبعد
الخاص الباشا طبيب أن املذبحة هذه عن اآلن عرف الذي «أن :١٨١٢ مايو بتاريخ
يف نفوذهم تأييد يف اإلنجليز عليها يستند التي الدعائم من دعامة وهو — (مندرييش)
بالفرنسيني، متصلون أنهم بدعوى املماليك بقتل عيل محمد عىل أشار الذي هو — البالد
لعدم البكوات من االنتقام سوى يكن لم الحقيقة يف ذلك عىل الطبيب لهذا الدافع بينما

«.١٨٠٧ عام يف اإلنجليزية للحملة نجدتهم
شخصيٍّا يكون ما أبعد أنه «ومع الحوادث: لهذه آخر معارص وهو «مانجان» وقال
مرص صالح يف النواحي بعض من بهم الفتك يعترب فإنه باملماليك، الفتك تربير عن
حادث بجانبه يتضاءل بالًغا إيذاء البالد تؤذي أهلية حربًا يثري املماليك بقاء ألن ذاتها؛
تنفيذًا عيل محمد بهم أنزلها التي الجريئة الرضبة فإن ذلك عن وفضًال بهم، الفتك
التخلص عىل تعمل تركيا كانت نظام أو وضع عىل قضت قد الرسية العايل الباب ألوامر
األمور أخذ الباشا يقتيض كان سالمته عن الدفاع فإن أخرى جهة ومن تدريجيٍّا، منه
مضطرٍّا وكان والفوىض، الشغب عىل ُفطروا بجند محاًطا كان ألنه حازمة؛ بوسائل
أن حينئٍذ عليه فوجب العرب، بالد إىل قواته من كبري قسم إنفاذ إىل نفسه الوقت يف
استطرد ثم ونفوذًا»، قوة الحالة هذه يف يزيدون سوف الذين خصومه إضعاف يف يفكر
من عودته أثناء يف اختطافه عىل املماليك تآمر من عيل محمد بلغ ما فذكر «مانجان»
رحالتهم كتب يف الباشا يلومون اإلفرنج السياح صار عندما إنه وقال: واغتياله، السويس
أنه الباشا جواب كان لإلنسانية، منافيًا عمًال ذلك ويعدون للمماليك قتله عىل ومؤلفاتهم
يف D’Enghien «دانجيان» بالدوق األول القنصل بونابرت لفتك صورة ترسم أن ينبغي

الحادثني. عىل الناس يحكم حتى املماليك مذبحة بجانب ١٨٠٤ مارس
ُدبرت التي املؤامرات يف إطالًقا يشرتك لم «دانجيان» الدوق أن املعروف ومن
الرضوخ رفض الذي الرجل أنه جريمته كل كانت بل األول، القنصل الغتيال وقتذاك
Condé كونديه ألمراء كسليل الصيت وبُعد الكفاءة من له كان والذي بونابرت، لسلطان
إنشاء فيه اعتزم وقت يف نابليون بأسه يخىش الذي الوحيد الخطر املنافس منه يجعل ما

اإلمرباطورية.
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التي املجزرة هذه يف باملماليك بفتكه عيل محمد أن القلعة ملذبحة املستنكرون ويرى
القاهرة جاءوا الذين املستأمنني فأهلك املذنب بجريرة الربيء أخذ قد تذر ولم تُبِق لم
تحت ونعمها الحياة بلذائذ ويتمتعون وسالم، هدوء يف املجاورة القرى ويف فيها ليعيشوا
وخصومه أعداءه يقابل أن وسعه يف كان وأنه رعايته، وتحت كنفه ويف الباشا مراقبة
وسعه يف كان وأنه بهم، الغدر من وخريًا بدًال والسياسة الحرب ميدان يف لوجه وجًها
فريًقا أن كما دمائهم، وسفك عليهم اإلجهاز من بدًال الوهابيني ضد حربه يف استخدامهم
أقايص بكوات جانب من ضئيل نشاط من بدا فيما يرون صاروا املستنكرين هؤالء من
أن يلبث ال حتى لها نتيجة تدريجيٍّا رشه يستفحل قد خطًرا املذبحة هذه بعد الصعيد
الرأي. هذا أصحاب من نفسه «دروفتي» وكان البالد، يف األهلية الحرب اشتعال إىل يُفيض
عىل القضاء إن قالوا عندما بأنفسهم أنفسهم هؤالء كل ناقض فقد ذلك، ومع
التخلص بها يمكن أخرى وسيلة هناك تكن لم وأنه وصالحها، مرص لخري كان املماليك
التي والعهود الوعود صحة يف كثريًا يُشك وأنه ذلك، من أحسن الفسدة هؤالء من
توزيع بسبب — املتعذر من كان وأنه الباشا، مع اتفاقاتهم يف أنفسهم عىل يقطعونها
معارك يف معهم يشتبك أن الباشا عىل — الصعيد أقايص ويف مختلفة جهات يف قواتهم
فريقي بني جيشه يف يجمع أن الباشا عىل عمليٍّا كذلك املتعذر من وأنه فاصلة، أخرى
وأنه عديدة، معارك يف بينهما كثري دم من جرى ما بسبب (األلبانيني) واألرنئود املماليك
البالد وإنقاذ قاضية فاصلة معركة يف املماليك عىل التغلب الباشا وسع يف كان وإن
عند جيشه من به يُستهان ال قسم تضحية يتطلب ذلك فإن األهلية الحرب رشور من
التفرغ عن يرصفه سوف ذلك أن كما واحد، وقت ويف مًعا وللوهابيني للمماليك مواجهته
مًعا، والخارجية الداخلية الكربى مرشوعاته يعطِّل أن شأنه ومن الحكم، شئون لتدبري
حتى أعداؤه، ويخشاه الجانب مرهوب أصبح قد عليهم أجهز أن منذ عيل محمد وأن
إىل كنظره إليه النظر عىل مرغًما الحني ذلك من نفسه وجد أن يلبث لم العايل الباب إن
باملماليك بفتكه أسدى عيل محمد وأن فحسب، قوي كتابع يعامله وال مستقل، حليف

وألمته. العايل للباب جليلة خدمة
الناحية من كانت املذبحة هذه أن القلعة مذبحة مستنكري من آخرون واعتقد
عىل قضت حتى األهلني، قلوب يف والفزع الرعب ألقت ألنها بليغة؛ أرضار ذات القومية
طويلة أزمانًا النفوس إىل والشجاعة الطمأنينة عودة فتعذَّرت ديمقراطية، نزعة كل
ونقد ومحاسبته الباشا ملعارضة يتصدى عاد ما الشعب أفراد من أحًدا إن حتى بسببها،
سنة. وثالثني سبع حوايل أي ذلك؛ بعد البالد حكم يف قضاها التي املدة طوال ترصفاته
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بالبالد تربطهم ال طائفة املماليك هؤالء أن الرأي هذا أصحاب فات فقد ذلك، ومع
ويعيشون مظهره، سوى الدين من يعرفون وال واللغة، الجنس من روابط أية وأهلها
إال لهم هم ال الناس، سائر عن بمعزل األرستقراطية العسكرية طبقتهم انفصال يف
أي للقومية يكن لم أنه كذلك وفاتهم خدمتهم، يف أهلها وتسخري البالد موارد استنزاف
االستقالل يدخل وال الفرنسيني، حماية وإما اإلنجليز حماية إما يطلبون فهم بينهم، أثر
بالدول االستعانة وزمالؤهما والربدييس األلفي إليه سعى ما كل فكان تفكريهم، نطاق يف
إبهام، وال فيها لبس ال عبارات يف ذلك أوضح وقد املفقودة، سيطرتهم السرتجاع األجنبية
أغسطس يف «كولنجوود» األمريال إىل مراًرا إليه أرشنا الذي كتابه يف األلفي بك شاهني
يستطيع حتى باملال هؤالء يمده أن اإلنجليز عىل مقرتحاته يف الزاوية ركن فكان ،١٨٠٩
صفوفهم يف حدثت التي الثغرة لسد يكفي الخارج من املماليك من عدد جلب البكوات
العايل للباب يبقى فال مرص، يف الكاملة السلطة عىل االستيالء من بذلك يتمكنوا حتى
ذلك نظري يف ويتعهدون فحسب، السنوية الجزية لها ترمز التي االسمية السيادة سوى

مرص. عىل الفعلية حمايتهم بسط لإلنجليز يمكنوا بأن
يمكنه ال أحًدا فإن األهلني، شجاعة حطَّم إنه قيل الذي والفزع الرعب ذلك وأما
عىل الطاعة عصا ون يشقُّ جعلهم ما الشجاعة من لألهلني كان فقد بحدوثه، التسليم
املال)، لتوفري رضورتها (مع الرضائب أثقلتهم عندما أوجها، يف وهي عيل محمد حكومة
اللتني الدعامتني والجيش املال وكان الجيش)، لتعزيز رضورته (مع التجنيد وأرهقهم
العايل للباب بالنسبة السيايس البالد وضع تحديد أجل من عيل محمد نظام عليهما قام
ا، حقٍّ خطريًا بعضها وكان االضطرابات من سلسلة فوقعت األوروبية، للدول وبالنسبة
اعتقد التي االضطرابات وهي ،١٨٢٢ مارس يف ذاتها بالقاهرة حدث ما منها نذكر
يف ثم ،١٨٢٣ مايو يف منوف يف ثم طنطا، إىل فنفاه فيها يًدا مكرم عمر للسيد أن الباشا

.١٨٣٩ ومارس فرباير يف أسيوط يف ثم ،١٨٣٨ مارس يف منفلوط
زعامة أية هناك يكن لم ألنه بسهولة؛ االضطرابات هذه كل عىل الباشا قىض وقد
يف السبب يكن ولم بعدها، وال ١٨٠٥ سنة يف عيل محمد بوالية املناداة أيام ال شعبية
لألسباب بل الرأي، هذا أصحاب يذهب كما عامًدا عليها قىض قد عيل محمد أن ذلك
كان ما األهلني من أحًدا وألن املشايخ، إقصاء مسألة عن الكالم عند ذكرها سبق التي
يزال ال كان عرص يف وذلك الحكم، شئون تدبري يف عيل محمد مشاركة إىل إطالًقا يهدف
محمد كان وقد املستنري، املستبد لسلطان أو الطاغية املستبد لسلطان يخضع الرشق فيه
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تجاربه مراحل يف يمر يزال ال الغرب فيه كان عرص ويف قطًعا، الثاني الطراز من عيل
األوىل. الدستورية

ظلوا وأنهم دائًما، بالعهد نكثوا قد املماليك البكوات أن فالثابت األحوال كل وعىل
عدو باشا سليمان مع أو اإلنجليز الوكالء مع سواء عيل محمد حكومة ضد يتآمرون
منهم، املستأمنون أيًضا ذلك وفعل به، والفتك الغتياله كذلك ويتآمرون عيل، محمد
لتحقيق جهده قصارى وبذل معهم، االتفاق وصدًقا ا حقٍّ يريد كان عيل محمد أن والثابت
خطة نتيجة يكن لم باملماليك الفتك أن والثابت معهم، الحيلة أعجزته حتى الغاية هذه
ذهنه يف تنبت لم الفكرة هذه أن رأينا فقد سابقة، عدة سنوات من مرسومة أو مدبرة

األكثر. عىل ١٨١١ يناير يف أو فرباير يف إال
مارس ٤ (املوافق ١٧٢٢ صفر ٩ يف العايل الباب إىل نفسه عيل محمد كتب وقد
حدث ما العايل للباب يذكر — فحسب أيام بثالثة املذبحة واقعة بعد أي — (١٨١١
العايل الباب ويبلغ املقطوعة، املماليك رءوس العثمانية السلطنة سياسة مقر إىل ويرسل
الرشيف الخط عىل ويجيب الحجاز، إىل بالجيش باشا أحمد طوسون ولده خروج كذلك

الشام. وايل باشا سليمان بشأن إليه الصادر
عيل: محمد قال الرسالة هذه يف

أو أربع منذ إليه أُحيلت قد كانت الحجازية الخريية (املأمورية) املصلحة إن
يلزم ما وإنجاز املهمة لهذه للتهيؤ جهده قصارى بذل وقد سنوات، خمس
وسفره حركته دون حالوا الذين هم املماليك أشقياء ولكن لها، استعدادات من
واحرتم أكرم قد عيل محمد وكان ومقاومتهم، بممانعتهم املذكورة السنني يف
ملصالحتهم وذلك واحرتام، تكريم من يستحقه ما فوق هؤالء من واحد كل
جميًعا استطاعوا إليه انحازوا إذا مدربني، فرسانًا كانوا إنهم حيث ومداراتهم؛
يقع لم أنه القول وصفوة الرشيفني، الحرمني مصلحة إلنهاء متفقني الخدمة
الخضوع يف إخالصهم وتأمني واستمالتهم قلوبهم جذب يف منه تقصري أي
مرات عدة العايل الباب إىل مفصًال عيل محمد كتب وقد ومعنى، صورة له
طباعهم يف املرتكزة الفرعونية خصالهم أبرزوا أنهم كيف يذكر املايض، يف
منهم هرب كيف ثم معهم، الصلح يف مساعيه من بالرغم األصلية، وفطرتهم
يكون»، ما «ليكن يقولون: وهم السودان بالد إىل ناقمني مشتتني عراة مئات
ونالوا عليهم الجيش زحف عندما وحياتهم أرواحهم من يائسني قانطني
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املعارك تلك يف هزائم من بهم حل بما السابقة خياناتهم عىل العادل جزاءهم
بهؤالء واللحاق الفرار عن عجزوا من أن كيف ثم ضدهم، جيشه خاضها التي
هو وقام خدمته، يف هؤالء استقر وكيف األمان، يطلبون مستأمنني جاءوا قد
عليهم القبض ألقى َمن عامل ثم يستحقونه، ما وأوفاهم حقهم يف بالواجب
يُدِخل حتى الزائد بالرفق أنفسهم تلقاء من واستسلموا املحاربة أثناء يف أحياء
كان من استمالة يحاول طويًال عيل محمد صرب ثم نفوسهم، إىل الطمأنينة
بها يجمعهم وحتى مرص إىل يحرضوا حتى الفارين املماليك من بالسودان
وعطًشا جوًعا الهالك يفضلون الهاربني هؤالء بأن اقتنع عندما ولكنه بحكمة،
يقعون وال املصطنعة خرياته إىل االنجذاب عىل فيه هم الذين الحرج مأزقهم يف
إخراج بمناسبة أعده الذي املوكب بحجة تذرَّع فقد لهم، نصبه الذي الفخ يف
خدمته يف من جميع فجلب الحاج، بركة إىل باشا أحمد طوسون ولده جيش
والبالغ زمالئهم من آراءهم لقنوا الذين البكوات من الرضورة حسب ظاهًرا
بغلمان عنهم املعربَّ وأعوانهم الكشاف وجميع أمريًا، وعرشين أربًعا عددهم
أخريًا القاهرة جاءوا قد كانوا الذين البكوات أو األمراء هؤالء وأتباع الداخل،
املذكورون األشقياء ذلك عقب فُقتل أبوابها، وأغلق القلعة جميًعا وأدخلهم
وقد والعدم، الفناء دار إىل وانتقلوا منهم، واحد ينجو أن دون بأجمعهم
الذين أولئك ليشهدها معرضة املنجوسة وأجسامهم املقطوعة رءوسهم ترك
لقطع أيام ثالثة وأجاز مرص، يف السياسة ميدان يف التدخل يف يطمعون قد
عربة الرءوس بهذه يبعث ذا هو ها ثم اآلخرين، واملماليك البكوات رءوس
املماليك أمر من واالنتهاء الخالص تم الصورة وبهذه السلطنة، مقر إىل وعظة

تكاليفهم. من والتحرر غوائلهم ودفع الحمد، وهلل

من جنده لنقل الالزمة السفن تجهيز عن الكالم إىل ذلك من عيل محمد انتقل ثم
الباب نسبه ما عىل والرد باشا سليمان مسألة عن للكالم ذلك بعد استطرد ثم السويس،
فقال: الحجاز، إىل جيشه خروج لتأجيل ذريعة املسألة هذه من يتخذ أنه من إليه العايل
التحايش الشام والية من بعزله ومطالبته باشا سليمان من شكواه مغزى يكن «ولم
يف هللا عىل والتوكل بالطيبة يتظاهر املذكور حرضة إن بل الحسد، أو إليه امُلشار من
عيل محمد وأن سيما ال والرشور، الفتن إيقاظ عىل يعمل هو بينما فيه، ينام الذي املكان
الذين املماليك حرشات إىل بإذنه باشا سليمان كتخداه بها بعث التي الرسائل صادر قد
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محمد كتخداه إىل عيل محمد أرسلها التي بتلك شبيهة مكاتبات وهي القتل، من نجوا
يشء عن تنم ال الرسائل هذه إن العايل الباب يقول ذلك ومع العايل، بالباب أفندي نجيب
يُستنتج وال واملماليك باشا سليمان بني املتبادل والود واإلخالص الصداقة إظهار إال اللهم
يف املدونة العبارات ولكن إليه، ذهب فيما صادق العايل الباب أن يف شك ال حكم! ذلك من
واملعاني اإلضمار بطريق تقول واإلخالص والصداقة الود ذكر بعد األخرية الرسائل هذه
مما سابًقا»، املرسل أمر من للبكوات أي لكم معلوًما يكون «والشأن نصه: ما املسترتة
ينطوي وال حكًما يستتبع ال ذلك أن ُفرض ولو خفية، أخرى مدلوالت عىل منه يُستدل
السودان والية إىل خاصة ورسائل كتب بإرسال اإلخالص إظهار يكون أال تعليمات، عىل
معناه أجمع، العالم عند وغدرهم بخيانتهم املسلم ومن للسلطان، خائنون هم لجماعة
أن املرء يالحظه ما أقرب فإن ذلك وعدا لهم، املعونة إسداء سوى ليس املحبة كمال أن
البكوات، إىل لتبليغها خفية بتقارير كذلك مزوًدا يكون أن بد ال الرسائل هذه حامل
محمد إىل التقصري عزا أو باشا سليمان عن العايل الباب دافع فسواء األحوال كل وعىل
الحاج، بركة إىل جيشه بإخراج هللا عىل متوكًال قام قد عيل، محمد أي ذا؛ هو فها عيل،
إذا قريبًا الجيش توجه عند — هللا شاء إن — يثبت وسوف ووعده، عهده بذلك فأوىف

ويفعل.» يعد فيما صادق غري أو ا حقٍّ صادًقا كان
وهي القلعة، مذبحة إىل أدت التي للعوامل نفسه عيل محمد تفسري كان إذا ذلك
سالمة عىل أعدائه مع وتآمرهم معه، لعهودهم املماليك نكث أمرين: يف تتلخص عوامل

باشويته. أو ملكه

باملماليك املطاف خاتمة (13)

دخلت قد والصعيد الوسطى مرص أقاليم أن فهي القلعة ملذبحة املبارشة النتيجة وأما
نهائيٍّا. عيل محمد حوزة يف اآلن

الخمسمائة حوايل األقاليم يف بهم والفتك القلعة، مذبحة بعد املماليك، من تبقى فقد
ومع الصعيد، أعايل يف حسن بك وعثمان بك إبراهيم حول اجتمعوا فحسب، الستمائة أو
الصعيد، يف الحكم تسلموا الذين ورجاله للباشا مناوأتهم عىل مثابرين ظلوا هؤالء أن
يف إرغامهم ثم فلولهم، من بقي ما وتشتيت تماًما حركتهم إخماد الباشا عىل سهل فقد
ظلت االختالفات أن ترشيدهم عىل ساعد مما وكان السودان، بالد إىل الترشد عىل النهاية
من بقية لديها تزال ال فئة فهناك يشء، عىل أمرهم حزم يستطيعوا فلم بينهم، قائمة
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يف معهم واالشرتاك الوهابيني، إىل واالنضمام الحجاز أرض إىل النزوح تبغي شجاعة،
حسن، بك وعثمان بك إبراهيم وهناك فيه، انهزموا الذي غري ميدان يف عيل محمد قتال
البقاء ويبغيان والقتال، السفر مشاق احتمال عىل لهما قدرة وال فانيان، شيخان وهما
ويتذرعان السودان، يف النوبة بالد إىل األمر لزم إذا االنسحاب ويؤثران النيل، جوار إىل
إىل االنضمام من واملماليك البكوات سائر تمنع أن ويجب تمنعهما، دينية أسبابًا بأن
والخضوع التسليم ويؤثر ذاك، أو الرأي بهذا يرىض ال ثالث فريق وهناك الوهابيني،
املرة، هذه يف الباشا أن يف األمل يحدوهم يزال ال عيل، محمد الجديد، السيد لسلطان
للذهاب حاجة فال عنهم، ويصفح توبتهم يقبل سوف أُريقت، التي الدماء من وبالرغم
سائر رأي عىل الوقت بعض هؤالء رأي وتغلب النوبة، إىل للذهاب حاجة وال الحجاز، إىل
وطلب الباشا ملقابلة القاهرة إىل كشافهم، أحد مندوبًا، الصعيد بكوات فأوفد زمالئهم،
يوم ثاني فعًال هذا وصل وقد منها، يتعيشون جهة يعطيهم وأن عنهم، والصفح العفو
انقطعت ثم فأهمله، الوقت، غري يف الجواب برد وعده الباشا ولكن مارس)، ٢) املذبحة

له.» تم ما أدري «وما الجربتي: الشيخ وكتب أخباره،
جديدة. نكبات من بهم حل ما منشأ واالنقسام االختالف هذا فكان

ما — القلعة مذبحة يف صفوتهم عىل وأجهز للمماليك كاد وقد — الباشا أن ذلك
شأفتهم واستأصل كذلك، منهم الباقية البقية يف السيف أعمل إذا إال باله، ليطمنئ كان

تماًما.
مصطفى بتقليد — ١٨١١ مارس ٢ يف أي — الواقعة يوم ثاني يف بادر فقد ولذلك،
من هؤالء عيل محمد انتقى وقد الصعيد، إىل معه إلنفاذهم الدالتية؛ قيادة أخته ابن بك
املماليك، حرب يف بهم لالستعانة طلبهم قد كان الذين الباقون ارتحل بينما إخوانهم، بني
بالدهم، إىل ليسافروا العرب قبة إىل مارس ١٣ يف الدالة من الخمسمائة حوايل فخرج
نوفمرب ٤ ويف الصعيد، إىل معه بمن بك مصطفى قصد أيام خمسة وبعد سافروا، ثم

إبريم. يف مقيمني هؤالء وكان املماليك، لقتال الصعيد إىل جيًشا الباشا أنفذ ،١٨١١
ُعني قد عيل محمد بن إبراهيم «أن الفرنسيون: الوكالء كتب ١٨١٢ أبريل ويف
جاءوه قد مملوك املائتي حوايل وأن إسنا، يف العام مقره اتخذ وأنه الصعيد، عىل حاكًما
عىل املجازفة هذه آثروا ولقد املنترص، الظافر رحمة وتحت كنفه، يف العيش يريدون
يف فيعيشون رؤساؤهم، يبغي كما النوبة إىل الذهاب عىل جسيمة، أخطار من فيها ما
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مألوف هو كما — الصعيد بكوات «أن الوكالء: هؤالء وأضاف وتعاسة»، بؤس يف النوبة
ظروفهم يف يفعلوه أن عليهم يجب فيما ويتباحثون يتناقشون يزالون ال — عادتهم
النيل ضفاف عىل البقاء يريد وآخر الوهابيني، إىل الذهاب يبغي ففريق الراهنة»، السيئة

طويلة. أزمانًا لسلطانهم خضعت التي البالد مغادرة وعدم
نرشتهم يف ثانية الفرنسيون الوكالء فكتب إلبراهيم، سلَّموا الذين نصيب القتل وكان
جميعهم ُقتلوا قد مستأمنني حرضوا الذين املماليك كل «أن ١٨١٢ مايو بتاريخ اإلخبارية
بالقرب بالقاهرة ومقيًما عنها متغيبًا إبراهيم كان بينما الباشا، أصدره بأمر إسنا يف
من ينُج ولم حياتهم، عىل نهم أمَّ قد نفسه إبراهيم كان جماعة ُقتلوا الذين بني ومن منه،
أو عرشة الخامسة سنهم يتجاوز ال الذين األحباش أو السود الرقيق حتى املذبحة هذه

عرشة.» الثامنة
بينهم ومن السودان، إىل نهائيٍّا البكوات جال أن الثانية املذبحة هذه بعد فكان
وعيل األلفي، بك وأحمد املرادي، بك عثمان تابع بك الرحمن وعبد الكبري، بك إبراهيم
يوسف، بك وعثمان شويكار آغا وأحمد حسن بك وعثمان املنفوخ بك ومحمد أيوب بك
١٨١٧ يوليو يف جثته أُحرضت ثم ،١٨١٦ فرباير يف دنقلة يف الكبري بك إبراهيم ومات
يف الباشا ساعد وقد بك، مرزوق ابنه عند الصغرى بالقرافة بها ُدفن حيث القاهرة؛ إىل

دنقلة. من إحضارها
يف حكومته إىل «دروفتي» كتب أن تقريبًا سنوات بعرش املماليك كارثة بعد وكان
العرشين السنوات خالل حوادث من بمرص مر ما يستعرض وهو ،١٨٢٢ يوليو ١٠
«ومن فقال: عيل، محمد يد عىل تقدم من مرص بلغته ما عىل معلًقا بها، قضاها التي
وهالك نفسه هو هالكه بني فيها يختار أن عيل محمد واجب من كان التي اللحظة
طيبة، حكومة بمرص يقيم أن الظروف، به سمحت ما وبقدر عيل محمد استطاع املماليك
مالية لها وصار املعالم ثابت سيايس نظام ملرص أصبح ،١٨١٢ منذ أي الحني؛ ذلك ومن
نجاح وهو البدو، العربان يقمع وأن يقهر أن الباشا استطاع الحني ذلك ومن وجيش،
عيل محمد استطاع الحني ذلك ومن البالد، لهذه فاتح أو غاٍز أي قبل من بتاتًا يدركه لم
يفرض وأن الوهابيني، يد من املقدسة اإلسالمية األماكن الرشيفني، الحرمني يسرتد أن
واملشايخ، الوجاقلية أرستقراطية يحكم أن استطاع كما للقانون، الخضوع هؤالء عىل

البالد.» يف والكثرية الواسعة اإلصالحات يُدخل وأن
الذين املشايخ أرستقراطية تحطيم ثم املماليك، عىل القضاء أن القول وصفوة
غرض وال أنانية عن الحكم شئون يف والتدخل الزعامة إىل — استحقاق دون — تطلعوا
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حساب عىل النفوذ يف منهم فريق شهوة وإشباع الخاصة مصالحهم رعاية سوى لهم
مسائل كانت تلك كل الباشا، ملشيئة وإخضاعهم الطاعة عىل الجند ترويض ثم الشعب،

مرص. يف واليته أركان يدعم أن عيل محمد شاء إذا مجابهتها من مفر ال
القطر أنحاء جميع عىل الكامل سلطانه وبسط بالسلطة انفراده أن يف جدال وال
حكومته، استقرار عليها يرتكز التي األساسية الدعامة كان باشويته، نطاق يف دخل الذي
ذلك مرشوع أو الوراثية، الباشوية برنامج — نفسه السبب لهذا — عليها يرتكز والتي
وكان ،١٨٠٧ عام منذ املعالم املحددة صورته يف الوجود عالم إىل برز الذي االستقالل
جثمان عن واالنفصال التام االستقالل بإحراز سواء تحقيقه، — نظره يف — املمكن من
استقرار يكفل وضع يف اإلمرباطورية هذه نطاق يف بالبقاء أو العثمانية، اإلمرباطورية
جثمان عن االنفصال تعذر إذا الداخلية شئونها يف البالد استقالل أو الذاتي الحكم

العثمانية. اإلمرباطورية

380






