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الرحيم الرحمن هللا بسم

وصحبه آله وعىل املرسلني، سيد محمد سيدنا عىل هللا وصىل العاملني، رب هلل والحمد
أجمعني.

١٣ يف األهرام صحيفة يف نرشناها ُكنَّا العثماني، العَلم تاريخ يف نبذة فهذه بعد: أما
العلم عن يومئٍذ السؤال وكثر َعَلِمها، تغيري يف املرصية الدولة رشعت ملَّا ١٣٤١ سنة شوال
زدناها الزيادات بعض مع ييل بما فأجبنا املرصي، العلم يف األصل ألنه وتاريخه العثماني

هنا.





العلم لون

اللون وهو باألحمر ثم باألخرض وه غريَّ ثم األبيض العَلَم دولتهم مبدأ يف العثمانيون اتخذ
أي — ُمْصَمتًا األمر أول يف يجعلوه لم أحمَر جعلوه ملَّا أنهم يُالَحظ ولكن اليوم. إىل الباقي
وهو أَِهلَّة ثالثة بها بيضيَّة خرضاء دائرة وسطه يف وضعوا بل اآلن هو كما — واحٍد لوٍن من
األلوان؛ مختلفة الجند وكتائب بالوزراء خاصة أخرى أعالم لهم وكانت السلطاني، العَلم
الخرضة أو والخرضة الحمرة أو فرة والصُّ الحمرة بني والجامع واألصفر األحمر منها

سنبينه. ما عىل والبياض
ذكر وأحمر، أخرض حرير من زمنه يف كان العثماني العَلم أن إياس ابن لنا َ بنَيَّ وقد
إىل مربِّيه به فرَّ صبيٍّا وكان الثاني، بايزيد السلطان حفيد بك قاسم عىل كالمه يف ذلك
ثم الغوري، سلطانها فأكرمه سليم، السلطان من عليه خوًفا عرشة الثالثة يف وهو مرص1
من ويعظِّم األمري هذا معه يخرج أن رأى العثمانيني لقتال حلب إىل السلطان هذا خرج ملا
يخىش شاه سليم «وكان ص١٥١): (ج٣ إياس ابن قال إليه. استمالتهم يف طمًعا شأنه
الروم، مملكة ويولُّوه جدِّه عساكر من الروم عساكر عليه يلتفَّ أن هذا بك قاسم أمر من
وسنيًحا برًقا له وصنع حلب إىل الغوري قانصوه األرشف صحبة هذا بك قاسم وسافر

انتهى. الروم.» ملوك عادة هي كما وأحمر أخرض حرير من صنجًقا له وجعل حافًال،

بك. الدين عالء أبيه مع مرص إىل فر أنه العثماني السجل يف والذي إياس ابن تاريخ يف كذا 1



العثماني العلم تاريخ

السلطاني العلم مثال عىل كان العَلم هذا أن الروم» ملوك «عادة قوله: من يُفهم والذي
شأن إعظام يف باَلغ الغوري كون ذلك ويؤيد وسطه. يف الخرضاء الدائرة ذي األحمر أي
جامًعا َعَلًما له اتخذ يكون أن فيبعد مقصده به ليبلغ السالطني بمظهر وإظهاره األمري هذا

الجند. أو الوزراء أعالم من والحمرة الخرضة بني
بعد مرص إىل عاد فإنه أيًضا؛ آخر عَلم ذكر من بخالية األمري هذا نهاية تكن ولم
السلطان، هذا عىل القبض بعد اختفى ثم باي طومان عند ُمعظًَّما وبقي املرصيني هزيمة
والية يف ٩٢٤ سنة العصيان إىل وجنوحهم اليَكيچرية2 حادثة حدثت أن إىل مختفيًا وظل
وأخرج خنًقا فقتله بك خري به ظِفر ثم قوا يوفَّ فلم ليبايعوه، عنه البحث يف فأخذوا بك خري
بالحوش عليه صلَّْوا «فلما إياس: ابن قال ودفنه، جهزَّه ثم َعُضدهم يف ليفتَّ جثته لهم
نعشه عىل عمامته ووضعوا املدرج سلَّم من به نزلوا ثم أكتافهم عىل نعشه األمراء حملت
وكانت أقاربه، عىل فيها فدفنوه البجايس3 تربة إىل به توَجهوا ثم أبيَض، علًما عليه ورفعوا
الصورة جميل شابٍّا كان فإنه الناس من والحزن األسف عليه وكثر مشهودة، جنازته
عليه تناحرت وقد ذنب بغري ظلًما ُقتل وقد سنة عرشة سبع العمر من له املنظر حَسن

انتهى. بالبكاء.» العثمانيون
نَِقْف لم أننا غري العثمانيني، عند عادًة كان األمراء نعوش األبيضعىل العلم رفع ولعل
األزمنة بعض يف للحزن عالمة البياض اتِّخاذ من آتية تكون أن يبعد وال عنها، يشء عىل

اإلسالمية. البالد ببعض

الجديد؛ العسكر ومعناها والتاء، الشني بني التي األعجمية وبالجيم بالنون «ينيچرية» النطق يف هي 2

وأبادها أُرخان السلطان أحدثها الجند من طائفة وهي العسكر، وجري الجديد «يني» يكي معنى ألن
اإلنكشارية. تسميها والعامة الثاني، محمود السلطان

األمراء من بمرص وا تُُوفُّ ممن جماعة وبها برقوق، تربة بجهة املجاورين قرافة يف املذكورة الرتبة 3
كاتب يف أبيه وعن عنه جاء ما وملخص اآلن. إىل بها معروف بك قاسم وقرب ونساءً، رجاًال العثمانيني
بن بك الدين عالء والده وكان الثاني، بايزيد السلطان أحفاد من أنه و٦٣ ص٥٨ ج٦ العثماني السجل
الغوري قانصوه استصحبه أن إىل بك قاسم ولده بها وبقي ٩٢٠ سنة بها ومات مرص إىل فر يزيد أحمد
انتهى. بمرص. ودفن ٩٢٦ سنة وتويف بك، خري الوايل أمسكه ثم بمرص، اختفى الهزيمة وبعد حربه، يف

السجل نسخة يف فتحريف ٩٢٦ سنة أما ،٩٢٤ سنة قتله عن إياس ابن ذكره ما والصواب قلنا
فيها. أكثره وما العثماني
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استيالء حوادث يف فقال (ج٣ص١٠٥) آخر موضع العثمانينييف إياسعلم ابن وذكر
األمراء من ُقِتَل من وُقِتَل باي طومان السلطان هرب «فلما القاهرة: عىل سليم السلطان
وطاقة يف ونصب الوسطى الجزيرة يف الذي وطاقه4 إىل شاه سليم السلطان رجع والعسكر
املدينة، أهل عن السيف لرفع عندهم إشارة وذلك أحمر؛ واآلخر أبيض أحدهما صنجَقني

عنوة.» بالسيف وفتحوها مدينة ملكوا إذا بالدهم يف عادتهم هكذا
العلم فهو األحمر وأما لألمان، عالمة كان الذي هو األبيض العَلم أن الظاهر قلنا:
كان أنه أحمر بكونه أيعني نْدِر لم ولكنَّا السلطان، يكون حيث يُرَفع الذي السلطاني
وصفه بذلك أراد أم وسطه، من الخرضاء الدائرة بإزالة سليم مدة يف ُغريِّ فيكون ُمْصمتًا،

الحمرة. وهو عليه الغالب باللون
آخر الدين عالء السلطان منحه َعَلًما كان بل العثمانيون يبتدعه فلم األبيض العلم أما
واستعمله يغريه، ولم مملكته عَلم جعله استقل فلما األول، عثمان للسلطان السلجوقيني5
جعله ثم أخرض فجعله لونه تغيري األول مراد للسلطان بدا ثم أَْرخان، السلطان بعده
املحمَدين أيَّ الرتك مؤرخو يعنيِّ لم ولكن وسطه، يف خرضاء دائرة ذا أحمَر محمٌد السلطان
هذا عىل فالتغيري أحمر، كان سليم عَلم أن إياس ابن قول يف تقدَّم وقد التغيري، هذا صاحب
االسم. بهذا قبله كانا اللذان وهما بالفاتح، امللقب الثاني أو بچلبي امللقب األول ملحمد إما
اآلثار لدار ناظًرا كان الذي بك حمدي رواه معروف مصدر إىل يُسند لم منقطع خرب ويف
أَلفه الذي الرشق يف الشارات عن كتابه يف باشا أرتني يعقوب عنه ونقله بالقسطنطينية
مطرًَّزا اللون أخرض كان القسطنطينية عىل االستيالء وقت العثماني العَلم أن بالفرنسية6

للعظماء. التي الكبرية الخيمة الرتكية يف وهو أوتاغ، أو أوتاق عن محرف الوطاق 4
«األناضول» بالروم السلجوقي الفرع ملوك آخر كيكاوس بن فرامرز ابن الثاني كيقباد الدين عالء هو 5

إىل وانقسمت الجهة هذه من مملكتهم انقرضت وبه ٦٩٧–٦٩٩ سنة من حكم قونية. يف مقرهم وكان
العثمانية. اململكة يف اندمجت ثم بها والتهم استقل إمارات

وآثار، تآليف له املرصية الدولة رجال من أرمني املذكور باشا وأرتني الكتاب، هذا من ص١٥٠ انظر 6

سنة الثاني ربيع ١٩ الثالثاء يوم بالقاهرة وتويف املعارف، لنظارة وكيًال صار أن إىل املناصب يف ى ترقَّ
.١٣٣٧
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الثاني ملحمد إذن فالتغيري هذا صحَّ وإذا فاتحها. وفضل املدينة هذه فتح يف يُروى بحديٍث
الفتح. بعد الفاتح

الجند؛ وفرق الوزراء بها خصوا السلطاني العَلم دون أخرى أعالم للعثمانيني وكان
األطراف بة مذهَّ خرضاء شقة فجعلوه وه غريَّ ثم األبيض، العلم «باشا»7 لقب لذوي فكان
بكلمة الوسط مرقومة أيًضا األطراف بة مذهَّ منها أصغر مستطيلة حمراء أخرى وسطها يف
سوارييس»8 «طوپراقيل املسماة الفرسان لفرقة وكان الهالل. بدل قرآنية بآية أو التوحيد
الفقار ذي مثال عىل ب ُمذهَّ سيف عليه ر مصوَّ أحمر واألسفل أخرض األعىل شطره عَلم
األطراف ب ُمذهَّ أنه إال اللونني يجمع مثله عَلم ولليكيچرية بة. مذهَّ أَِهلَّة بأربعة محاط
من فرقة لكل وكان األكرب، َعَلمهم وهو أهلَّة بال ولكن الفقار لذي مذهبة صورة وبوسطه
ِمدفع بوسطه األطراف مذهب ُمْصَمت أحمر عَلم وللمدفعية يميِّزها. خاصٌّ عَلم فرقهم
من الخمربة9 مطلقو وهم جيَّة» و«للخمربه خلفه. وثالٌث فمه أمام كرٌة ُصوِّرت ضقد مفضَّ
املدفع. لهذا ضة مفضَّ صورة بوسطه األطراف ب ُمذهَّ ُمصَمت أحمر علم «الهاون» مدفع
وللفرسان ضان، مفضَّ هالالن بوسطه مصمت أحمر علم «السپاه»10 الفرسان ولفرقة
مخطط علم األربعة» «البلوكات ولفرسان مصمت، أصفر أنه إال مثله علم «السالحدارية»

العامية معجم يف فيه قيل ما استوفينا وقد الحوايش، تحتمله ال متشعب طويل وأصله معناه يف الكالم 7
إتمامه. عىل هللا أعاننا املرصية،

الفرسان، السواري ومعنى املغلة، األرض عىل أيًضا ويطلق واألرض، الرتاب الرتكية يف طوپراق معنى 8

تاريخ يف مذكور خاص بنظام األرايض من السلم وقت ترتزق كانت ألنها بذلك؛ الفرقة هذه سمت وقد
العثمانية. الجندية

بعضهم وحرَّفها النارية، للكرات األتراك استعملها األصل فارسية كلمة فسكون بضم الخنربة أو الخمربة 9
تحريًفا العرص هذا ُكتَّاب زادها ثم قنربة، بلفظ املتأخرة العصور يف العربية ُكتَّاب واستعملها بالقومربة،
لجماعة فسكون بفتح القنبلة العربية وإنما عربية، وظنوها النون وإسكان القاف بضم قنبلة فقالوا

النارية. الكرات ال الخيل
وقيل العسكر معناها فارسية لفظة األعجمية: الباء وتخفيف املهملة السني بكرس السباهي أو السباه 10
من ِصنف عىل العثمانية الدولة يف تطلق وكانت املقام، يحتمله ال كالم أصلها يف ولهم منهم، الفرسان
التواريخ يف املؤرخني متأخرو عنه يعرب ما وكثريًا جنديتها، تاريخ يف مذكور خاص نظام لهم الفرسان

االصباهية. أو باالسباهية العربية
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املتطوعة الفرسان أي سوارييس» «كوكللو11 املسماة وللفرقة والبياض، بالخرضة عرًضا
األعىل شطره أن إال مثله علم العسكري وللدليل أحمر، واألسفل أصفر األعىل شطره علم

أخرض.

يفعل الذي أي االختيار؛ ذو معناه ونون: مرصية بجيم جونليل أو جونللو به وينطق كوكليل أو كوكللو 11

بإلحاق اللفظان ويُجمع الجند، من املتطوِّعة عىل العثمانية الدولة يف يطلق وكان مجَرب، غري برغبته اليشء
بعض يف مرسوًما ورأيناه الرتكية، يف املستعملة الفارسية «ان» أو الرتكية «لر» وهي اآلخر يف الجمع عالمة
أو «الكملية» لفظة أن لنا تبني وقد الجمع. عالمة قبل مًعا والياء بالواو أي «ككللويان» هكذا التواريخ
«كوكليل» عن محرفة الجند من فرقة بها مراد التواريخ يف كثريًا ترد تَِرُد التي «الجمليان» أو «الجملية»
يف «الكملية» بلفظ إياس ابن ذكرها وقد ميًما. إبدالها يسهل اللفظ يف نون وهي الثانية الكاف ألن هذه
الفرائد درر يف أيًضا اللفظ بهذا الجزيري وذكرها و٢٠١) و١٩٨ ص١٩٣ ج٣ (يف منها مواضع عدة
مرص عن أجوبته يف أفندي حسني وذكرها تاريخ) ٩٢٦ رقم املخطوطة نسختنا من (ج٢ص١٩ املنظمة
٤٩٧ رقم املخطوطة نسختنا من (ص١٢–١٨ الجمع عالمة بإلحاق «جمليان» بلفظ ١٢١٦ سنة ونظامها
ص٩١) ج١ (يف أيًضا ككلويان وبلفظ أخرى يف وبالجيم مواضع يف بالكاف فذكرها الجربتي أما تاريخ)،
«وتقلد قال: أن إىل الجنس.» رومي وأصله كلكلويان آغات الفقاري بلفية آغا حسن األمري «ومات فقال:
من اللفظ هذا عىل طرأ ما بيان يف الفضل له كان ولكن إلخ، وألف.» وتسعني ثالث سنة ككلويان آغات
محمد النبيه والفريد الوجيه الصنو «ومات :(١٢٠٥ سنة وفيات يف ص٢٢٤ ج٢ (يف بقوله التحريف
العامية اللغة يف لها ويقال ككلويان، أفندي مصطفى بن أفندي الرحمن عبد بن أفندي سليمان بن أفندي

مطبعي. خطأ وهو بككليويان النسخة يف حرفت اللفظة أن غري انتهى، جمليان.»

13





اهلالل

ذكره املتقدم بك حمدي إليه كتب بالرشق الشارات عن كتابه باشا أرتني يعقوب أَلف ملا
عىل والنجم الهالل اتِّخاذ تاريخ بالتحقيق يُعلم «ال بقوله: افتتحها العثماني العَلم عن نبذة
أصل عىل متَِّفِقني نََرُهْم فلم وغريهم الرتك مؤرخي أقوال راجعنا وقد انتهى. الرتكي.» العلم
إىل إال ب تتشعَّ لم فيه آراءهم أن غري وتاريخه، العَلم عىل تصويره وسبب العثماني الهالل
نستطيع ال فإنَّا األدلة، بعض عىل استناًدا أحدهما ترجيح استطعنا إذا مشهورين رأيني

للخالف. رافع قاطع حكم إىل فيه الوصول
شعار كان ألنه للقسطنطينية؛ العثمانيني فتح بعد الروم من مقتبس أنه األول: الرأي
قديم أنه ويروى التاريخية. ومعاجمهم َمَعاِلِمِهم يف اإلفرنج قول وهو الرشقية، مملكتهم
فيليب أن له اتخاذهم سبب وكان الرشقية. الروم مملكة تكوين قبل البيزنطيني عند
الهالل ظهر منها اقرتب وملا حالكة، ليلة يف بيزنطية1 حارص اإلسكندر والد املكدوني
كالهالل، منه طرف وبدا سحابة وراء من القمر ظهر بل وقيل َحر، السَّ وقت األفق يف
وصوروه شعارهم فجعلوه به نوا وتيمَّ عنها، فدفعوهم املحارصين مواقع ألهلها فكشف
الشعار هذا بقي الرشقية للمملكة قاعدة املدينة هذه جعلت ملا ثم ونقودهم. أبنيتهم عىل
صورته، لهم راقت مكان كل يف ًرا مصوَّ ورأوه العثمانيون فتحها ملا ثم اململكة، لهذه
مؤرخي من الرأي هذا اعتمد وممن أعالمهم. عىل وصوروه أيًضا لهم شعاًرا فاتَّخذوه
األخالف» وتحيَّة األسالف «وفيَة تاريخه يف الَقزاني املرجاني الدين شهاب املوىل الرشق
عىل الهالل صورة وضع عىل كالمه بمناسبة وذلك اختالف؛ ببعض الرواية هذه فساق

إليه. وينسبها قسطنطني يوسعها أن قبل القديم القسطنطينية اسم بيزنطية 1
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عليها، غلبوا ملا العثمانية ثم القيارصة منهم ذلك «وورث قال: ثم قزان يف املآذن رءوس
مؤرخو ذكر وقد فيه.» نحن الذي القرن هذا يف لهم متابعة قزان بالد يف ذلك أُحدث ثم
عىل يرجحونه كانوا وإن بالثاني يقطعوا لم كما به يقطعوا لم ولكنهم الرأي هذا الرتك

كالمهم. من يُؤخذ ما
أيًضا معروًفا وكان دولتهم، منشأ من العثمانيني عند معروًفا كان الهالل أن الثاني: الرأي
نقش فقد خرسو؛ الشاه عرص يف سيما وال الفرس عند قبلهم كان بل السلجوقيني، عند
بعض أن تاريخه يف أفندي واصف وروى لدولته. شعاًرا واتخذه نقوده عىل صورته
فلما األسود، َعَلمهم رأس عىل ب املذهَّ النحاس من هالًال يجعلونه كانوا العباسيني الخلفاء
ألعالمهم فأحدثوا َعَلمهم استعمال من استنكفوا فيهم وتحكموا عليهم السالطني تغلَّب
إىل الخالفة اضمحالل بعد الهالل ذي العلم مصري وكان الهالل، غري أخرى شارات
خطط ويف لغريه. نََرُه لم وإن مستبعد غري قول وهو الزوايا، ومشايخ الصوفية طوائف
َعَلمان لهم كان الفاطميني أن ص٤٧٣) (ج٣ األعىش وصبح ص٤٤٨) (ج١ املقريزي
منهما واحد كل ويف صامت ذهب من هالالن برأسيهما رمحان وهما الحمد، لواءَي دون
فيفتحان2 الرمح فيها يدخل مستديرة طارة فمه ويف وأصفر أحمر ديباج من سبع
املواكب. يف الرايات أمام فيكونان الخاص صبيان من فارسان يحملهما شكلهما فيظهر
فكان القسطنطينية، فتح قبل الرشقية الدول يف موجوًدا كان الهالل أن ذلك من فرُيى
فعىل متونها يف يكن لم إن لألعالم شارة بعضها ويف النقود، يف ونقًشا شعاًرا بعضها يف
أما به. يقطعوا ولم تواريخهم يف األول الرأي ذكروا األتراك أن تقدم وقد رماحها. عوايل
األعالم يف عندهم متََّخذًا وكان للسلجوقيني شعاًرا كان الهالل أن فريوون الثاني الرأي
كان عثمان السلطان إىل سالطينهم آخر أهداه الذي األبيض العَلم وأن عواليها، عىل ولكن
دولتهم انقراض بعد السلجوقيني ُملك العثمانيون ورث فلما هالل، بتمثال الرأس ج متوَّ
أعىل عىل يجعله عثمان السلطان فكان بالهالل؛ وتيََّمنُوا الستقاللهم عالمة العلم هذا َعدُّوا
يف العلم فوق عليه تُرفع كما حلِّه يف رأسه عىل مرفوعة االستقالل عالمة لتكون مرضبه

تَرحاله.
أهلَّة ثالثة وسطه يف جعل بالُخرضة األبيض العلم لون األول مراد السلطان غريَّ ملا ثم
ملا ثم الطرفني، مرفوع تحتهما والثالث متقابالن منهما اثنان التطريز ضة مفضَّ بيضاء

فينتفتحان». «الريح الخطط: رواية 2
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الهالل

ثالثة وسطها يف بيضيًَّة خرضاء دائرة وسطه يف جعل األحمر العلَم محمد السلطان اتخذ
محلَّها وحلَّ الدائرة تلك أُِزيَلْت ثم واحد، سطر يف الوضع متناسقة التطريز بة مذهَّ أهلَّة

ذلك. كان متى ندري ال ولكنَّا األحمر املتن عىل الهالل

األخرض. مراد السلطان علم

«طوپراقيل لعلم فكان ثالثة، غري الهالل عليه ما منها يكن فلم الكتائب أعالم أما
صورة بينها األحمر عىل واثنان األخرض الشطر عىل اثنان بة؛ مذهَّ أهلَّة أربعة سوارييس»
هالالن األصفر السالحدارية وعلم األحمر السپاه علم من واحد ولكل تقدَّم. كما الفقار ذي

ضان. مفضَّ
وهي الصورغوج، عىل ًعا مرصَّ اتخذوه الهالل بتعظيم العثمانيني السالطني ولولوع
رءوسهم. عىل دائًما مرفوًعا يكون أن وقصدهم والقالنس، العمائم عىل تُجعل كانت حلية
كان عليه صور وسام أوَّل أن والظاهر عندهم. حدثت ملا األوسمة عىل بعضهم ره وصوَّ
الثاني محمود السلطان أبدله ثم الثالث، سليم السلطان أحدثه الذي ع املرصَّ الهالل» «وسام

الروس. َمْعلمة يف ما عىل االفتخار بوسام
إحدى يف لنا مطعن وال العثماني، الهالل أصل عن إليه الوصول استطعنا ما هذا
الرومي الهالل فليس األوىل؛ الرواية عىل املبني الرأي عىل نوافق ال أننا غري الروايتني،
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الخرضاء. الدائرة ذو األحمر محمد السلطان علم

حه نرجِّ الذي بل الرأي، هذا أصحاب يقول كما العثماني للهالل أصًال لنا يظهر فيما
للسلجوقيني شعاًرا كان كما الرشقية للملكة شعاًرا كان الهالل أن الروايتني من استنتاًجا
الشعارين تواُفق من بعدهم املؤرخون استنتج القسطنطينة هؤالء فتح فلما والعثمانيني.
نصٍّ إىل الباحثون يهتدي حتى حلٍّ بال اإلشكال هذا وسيبقى األول. الرأي عنه نشأ ما

الفتح. معارصي من لثقٍة رصيٍح
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النجم

ففي كثريون، يتوهمه كما بقديم ليس الهالل إىل مضاًفا العثماني العَلم عىل النجم وضُع
ملَّا ١٢٢٢ إىل ١٢٠٣ سنة من املتويل الثالث سليم السلطان زمن يف كان أنه تُروى رواية

للجند. الجديد النظام أحدث

األبيضني. والنجم الهالل ذو األحمر األخري العثماني العلم

زمن يف إال العلم عىل يصور لم أنه عليها اطََّلْعنا التي الرتكية التواريخ يف والذي
«التنظيمات إحداثه بعد ١٢٧٧ إىل ١٢٥٥ سنة من املتويل محمود بن املجيد عبد السلطان

الخريية».
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وإبطالهم اليكيچرية قيام بعد أزيل ثم له ُمحِدث أول الثالث سليم يكون أن ويحتمل
الخريية» «التنظيمات املجيد عبد السلطان أحدث فلما السلطان، هذا وقتلهم الجديد النظام

إحداثه. إليه فنسب سليم فيه أحدثه كان ما إليه أعاد العَلم يف التغيري وأراد
األبيضني ونجمه بهالله اآلن املعروف العثماني العلم فشكل ذاك أم هذا صح وسواء
الهيئة عىل وضعه أن من الوجدية1 امَلْعَلمة من «ترك» مادة يف جاء فما الدولة يف بقديم ليس
قديم ملؤرخ العبارة ولعلَّ نظر، من يخلو ال األول مراد عهد يف كان اليوم عليها هو التي
عرصه َعَلم بها مراده أن إىل يُفَطن ولم عنه فنقلت رآه الذي العثماني العلم فيها وصف

أعلم. وهللا
الحرب بعد مملكتهم شمل ومزق امللك عن وأقصاهم عثمان لبني الدهر تنكَّر وملا
كما يغريوه ولم العَلم هذا عىل أبقوا أنقرة، قاعدتها دويلة غري للرتك يبَق ولم العظمى،

بعُد. ومن قبُل من األمُر وهلل اإلسالم، من تربَّءوا حتى يشء كل غريوا

العرشين». القرن أو عرش الرابع القرن معارف «دائرة املعلمة هذه واسم األوىل، الطبعة من ص٥٥٢ ج٢ 1
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أخريًا وكان والياتهم1 كسائر العثماني العلم غري العثمانيون افتتحها منذ َعَلم ملرص يكن لم
األرسة حكم يف يغريَّ ولم وسطه. يف أبيضني ونجم هالل ذا اللون أحمَر املعروف شكله عىل
بهالل باألمري الخاصة الشارة تمييز فيه فحدث اإلسماعييل العرص إىل مرص عىل الَعَلوية
عىل املرصية اإلمار علم وبقي أنجم، وثالثة أِهلَّة بثالثة به الخاص والعلم أنجم، وثالثة
تغيري عىل الثقات روايات وال التواريخ من يشء يف نَِقْف ولم الدولة. كعلم عليه كان ما
هذا أن إىل الظن فينا وأثار نظرنا استوقف تاريخيٍّا أثًرا ولكنَّ العرص هذا قبل الشارة يف
امللحقة الصور مجموعة يف فإن عيل؛ محمد العزيز عرص يف به بُدئ يكون قد التغيري
يُرى مرص عىل توليته قبل صباه إبان يف الكبري2 باشا حلمي لعباس نادرة صورًة بخزانتنا
من الِحْلية هذه أن ثبت فإذا أنجم. وثالثة هالل تمثال صدره من اليمنى الجهة عىل بها
بالبحث األمور أحرى ومن قدمناه، ملا مظنًَة كانت العثمانية ال املرصية األوسمة أو الشارات

الفقارية إحداهما: كبريتني؛ طائفتني إىل الجراكسة من مرص جند انقسام العثماني الفتح بعد حَدث 1

بك قاسم إىل نسبة القاسمية واألخرى: رمحه، عالية يف برمانة أبيض علم له وكان بك الفقار ذي إىل نسبة
كان كليهما أن يخفى ال ولكن العثماني. علمها غري آخران علمان بمرص فكان بجلبة، أحمر علمها وكان

للوالية. علًما معترب غري الجند من بفرقة ا خاصٍّ َعَلًما
وهو أبوه مات الكبري، عيل محمد مرص عزيز ابن باشا طوسون أحمد األمري ابن باشا حلمي عباس هو 2

كان ألنه باشا؛ إبراهيم عمه وفاة ١٢٦٤بعد سنة مرص عىل وتوىل برتبيته، واعتنى جده عليه فعطف طفل
.١٢٧٠ سنة ببنها بقرصه وتويف سنٍّا، العلوية األرسة أكرب
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يف تمييز بها يُقصد أن غري من عفًوا وقعت الثالثة باألنجم التحلية تكون أن إال والنظر
الشارة.

الواسع الرسوال ذات القديمة بالحلَّة فيها وهو الصورة لهذه مصغر مثال وهذا
«الطربوش». رأسه وعىل ْلَطة»3 «بالصَّ العامة عند املسماة القصرية والجمازة

التولية. قبل صباه إبان يف الكبري باشا عباس

يلبسونها وكانوا الطاقية» «أي ة الُكمَّ طرف منه بدا وقد الطويلة العذبة ذو الكبري
بالَعَرقيَّة. البعض يسميها ولهذا العرق من لوقايته منه طرفها ويبدون تحته

سنتومركو وأصله اإليطالية من دخيل لفظ وهو مارقه» «صالته تخفيف «صالته» الرتكية يف صوابها 3

األقبية من نوع عىل فأطلقوه Veniso البندقية حامي أنه يعتقدون كانوا قديس اسم Santo Marco
نوع عىل أحرفه بعض تغيري بعد الرتكية يف أطلقوه ثم باسمه، تيمنًا املالحون يلبسها كان التي القصرية

الثاني. جزئه بحذف خففوه ثم الواسعة، الرساويل عىل يلبس اللباس هذا من
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اإلنكليزية الحماية وأُعلنت الدول بني العظمى الحرب وقعت ١٣٣٢ سنة أواخر ويف
صفر ثاني يف كامل حسني األمري عليها وتوىل العثمانية، الدولة عن فصلها بعد مرص عىل
بعض وا غريَّ كما العَلم تغيري يف يفكرون األمر والة فأخذ بالسلطان، متلقبًا ١٣٣٣ سنة
استقر أن إىل أخرض، وقيل أزرق سيجعلونه إنهم فقيل إشاعات، عنه وأُشيعت األنظمة،
باألمري ا خاصٍّ كان الذي األنجم والثالثة األهلة الثالثة ذي األحمر العلم اختيار عىل الرأي

صورته: وهذه املرصية للدولة َعَلًما فجعلوه اإلسماعييل، العرص منذ

األنجم. والثالثة األهلة الثالثة ذو األحمر املرصي العلم

فرشعوا بامَلِلك، سلطانها لقب وتغريَّ مرص استقالل أعلن ١٣٤٠ سنة رجب ١٦ ويف
األمر انتهى ثم املقرتحات، وكثرت اآلراء فيه واختلفت العَلم تغيري يف ينظرون ١٣٤١ سنة
أنه إال مثله بامللك الخاص العلم وُجعل بيضاء، أنجم وثالثة هالل ذا اللون أخرض بجعله
،١٣٤٢ سنة ذلك وكان رمحه عالية بجانب التي الزاوية يف عليه زيدت تاج بصورة ُميِّز
من األوىل جمادى ١٥ األحد يوم يف بالقاهرة امللك مقر عابدين قرص عىل برفعه واحتُفل

السنة. تلك
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الحكومة: تقويم من منقولة الدولة علم صورة وهذه

األنجم. والثالثة الهالل ذو األخرض األخري املرصي العلم

توخينا ذكرها من منعنا والبحري الربي املرصي للجيش أخرى أعالم وأُحِدثَت
الكالم فيها نفصل أخرى رسالة يف تعاىل هللا شاء إن وسنذكرها النبذة، هذه يف االختصار

اليوم. إىل اإلسالمي الفتح من اإلسالمية الدول أعالم عىل
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