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مديقت

؛_uص خاصة، أهمية على مهم ق اا>ريطان؛ة الجالية الدراسة عذء تطوى 
مقاومةق ايثلة والمياصية الوطية الحركة لتاريخ خاصا اعتماما نول أن راصاتا دق 

نلمعم، ق الروهلان؛ة الجالية أو الانجليز لوصع اهتماما نول ول( الُيطانى، الاحتلال، 
القرنبداية ومذ الاحتلال،، ثبل الجالية هذه تاريخ دراسة أن حنن j( وبمدء، الاحتلال 

أخرى،أو بصورة مهد، ما وهو .ممر، الانجليز اهتمام مجدى يوضح عشو، التاسع 
الدراسة.هدو أبرزته ما وهو بما، مياصتهم وارماء إداربما لهم وير إياها، لاحتلالهم 

عنخصصّثا دراسات يثمة مجوضوعتها، ؤا تفردت أنحا ق كدللث أهميتها وتكمن 
علىالبعض اقتعم كما الاقتصادي، نشاطها بعضها ل، نار أو عام، بشكل الجاليات 

بدراسةتحظ ب تاربجا، ق خاصة أهمية لها الى الريطانية، الجالية لكن أخرى، أو جالية 
والاجتماعيالاتصالي ونشاطها ودورها تواجدها أسابح عن تكشف، خاصة علمية 
الدور.هدا وآثار 

لمتانشةومحّت، بالموضوع انثغلت، الق زيان السيد ناهد المزلمة به تاهمتج ما وهدا 
دورهاأهمية حول، الغموض وإزالة الجالية هده تاريخ عن البحث، ؤ، ممثلت، الى إشكاليته 

كلومن التاريخي، إطارء ق، الدور هدا إبراز ض عكك وتل الحديث،. ممر تاريخ قا 
تقدمأن ز وتجحّتح المتضاربة. والأحكام التعميمات عن بعيدا وعس، بتحول الحوانثإ، 

مجندالجالية هل.ه لأوضاع ورصينة جادة تاريخية معالجة يصول وستة تمهيد خلال، من لنا 
،١٨٨٢عام لمصر ال>ريهلانى الاحتلال، وحى عشر الثامن القرن من اكاق الصف 

وناولت،لهم، خاصة جاذبية ذات كانت، الق ممر إل الانجليز تواني أمابح غلرّءتا 
موثقةعلمية معرفة ندمت، م الاحتلال، تبل الحالية، لهده البكر اليامى اكشاط كيلك 

والمواصلاتالدن وتحديح، الإدارة ئ اهمانحا ومللحالية والمال الاقتصادي اكشاط عن 
والئقانة.العليم ميادين ق، الجالية نشاط إل بالإضانة وتحوها، الاتصال ووصائل 

وعلاقتهاالاجتماعي، الجالية نشاط على الضوء ليْل بتدراستها المؤلفة واختتمته 
إلاال^رJaل١نية الجالية شأن ق واردة أو شاردة تترك إ أنحا الهم وبمرهم• بالوًلثغ، 
مفعمةصورة لل كحلر الأكامبمية، والدراسة العلمي البحثإ محهر وأخهنعتها أحصتها 

هذ.اتاريخ مجن صفحة له يضئ مما والأّتنتاج، التحليل على وبالقدرة اكاريخية بالمعرفة 
محيىعن وكشفت، الزمن، من ردحا بلادنا دوله واحتلتح وخا ق عاش الدى "الأخر" 
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ةيمقال

رحمعلى على محي فلهور الحديث تاريخها من *امة مرحلة مصر دخلت 
النصففترة مادت الق اافوصى بذلك لتنتهي البلاد؛ حكم وأمرته هو وتوليه الأحداث 

ياءخْلوات وبدأ لهلة، العلى الماليك البكرات وصراع عشر الثامن القرن من الثاد 
وأمرته،هو التومعية صيامته أدت حيث على، محمد يد على مصر ق الحيطة الدولة 

لهبق يلر يشكل لصر الأوروي، الاشاه جدب إل والمملرير يث، التحد ومشروعات 
الثروةق يوحهم لتحقيق واليوحن للمغامجرين ومقصدا مطمحا مصر فغدت مثيل، 

مختلفمن الأورومحغ! مجن موجات البلاد على تدفقت م ومن والمموذ، والمعاح 
أوالاجتماعية المكانة أو الثراء كانت رمما غاية، إل ويعي هدف بجركه كل ابكيات 

ذلك.غم أو العلمي الكشف 
-١٨.)ْ نحديدأ النترئ نلالث خلال البريطانية الجالية دراما امحيأر مبب وعن 

إماتناولت مصر ل الأجانب بدراط اهتمت الى الدرامات مجن العديد نإن ،، ١٨٨٢
أومديرية أو إقليم ق الأجنى الوجود درامة وإما فقط، الاتصالي بمثاطهم الاهتمام 

كالأرمجنالأجنبية العناصر ببعض أخرى درامات اهتمت، ح؛ن على بعينها، مدية 
ئلابحّث، موضوعا اليري1لانية الحالية اختيار جاء م ومن ومرهم، والفرنتغ، والبونانغ، 

وكدانبل، من مستقلة دراصات له تفرد م الدى الهام الأجنى العنصر هدا لدراما محاولة 
عنالياحث؛ن، من كتم فبل من أطاقت١ الق التعميمات خهلآ أو صحة مجدى على للوقوف 

كالئونائيةأخرى بجاليات محقارنة اليحّث، فترة خلال الريaلانية الجالية وتألم ححم صعق، 
المثال.مبيل على القرنية أو 

بثروامحاآنذاك ممر كانت، هل محتها؛ هامة إشكاليان ٍلرح الدراسة محاول كما 
~الطويل تاريخها مدى على الحال هر كما ~ ماركهم أم وحدهم للمهرئن وخيرا،ا 

هوما وكدا بما؟ علاقتهم ومحا العناصر، هده نجاه المهرئن موقف ومحا أخرى؟ عناصر 
هرومجا المختلفة؟ الأصعدة كافة على ال؛ريهاانيتز، نشاط تجاه الحاكمة اللهلة مرقق 
الدراسة.تهلرحها الى الهامة الإشكاليان محن ذللث وغير النتهأط؟ هدا وماهية حجم 

السياميالوضع لأن وذللت، ، ١٨٠٠منة مجن فتبدأ للدراسة الزمجنية الفترة عن امجا 
التحديمتاميامة أدت حيث، البلاد، ق اللعلة وأمرته علي محمد بتول تغتر قد صر جمق 

تتقيدق لل«ّسّاءاة البريهلاني،ن من العديد وفود إل وأمرته الباشا انتهجها الي والمملوير 
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ممرمح، ،ه )ضا،ر،/ه م*ءد

رأمهاعلى يأتي الدراست، منها أفائت الى التشورة المرسن الصادر من العديد وثمة 
وكناالعاجم، إل يالإضانة الرحالة، وكتب صاعي، لأُين المحل وت٠ويم الجرتى، يومان 
الدراسة.عليها ارتكزت الى والأجسية العربية والدوريات والأجنيية العربية ازام 

لتعحزمجعانيها ونوعت مفردا،ا كثرت مهما والتاء الشكر كلمات نإن وبعد 
الغاليةوأعي الخيية لأساذتى وامت؛-اني ومديرك، حى محدكا وصف عن معها وأعجز 

الدراساتكلية وعميده الحديث، التارخ أستاذ ذهق ظى محي / الدكتورة 
جهدعن ععى بدك ومحا وتوجيه نمح عن إل قدمته لما باكاعرة الأزم بجامعة انية الإن

وواصلتمها، لأغل الخاصة مكيتها ل سحت ايمحتلمة الحث، مراحل خلال مجضن 
نفىأن تتهليع كلمات فأي والثخصى، العلى التويتن على وتوجيهي ،تابعي 
.ىفلها حييتا، مجا أنساه لن الدى وفصالها صنيعها من جرءا ترد أو لدى حقها يبعض 

والتقدير.ئ١إعرiاد الثكر أيان خالص 
التاريخمساعد أستاذ جض المد /عملة الدكرره لأأتاذتي أيضا بالشكر واتوجه 

الإعداد،حلور ل ويي الدراسة هده على لإصرافها الإنسانية الدراسات بكلية الحديث، 
•والقدير الشكر خالص مجي غلها ل، ولثشحيعها عراجعتها ق جهد مجن بدك ولما 

/الدكتور الأستاذ مجن كل إل وتقديري نكرى بمئالص أتقدم أن يفوني ولا 
هن..،كنانشة تفضلهما على عام اللام عيد الدكتور/ والأستاذ جاويش فاروق 

بمدهإخراجه على وساعدت الحث، أمرت غيمة ملاحظات مجن أبدوه ولما الدراسة 
علىالقلق زكريا احد / الدكتور للأستاذ والتقدير الشكر خالص وأسجل الصورة. 

الدراصة.هذ. لنشر وتشجيعه خماصته 
وإلوالتقدير، الحج، ء٠انى وارق، اسمى لها أقدم اللذين واهي لأي بالفضل والين 

دلىمحن أول كان حٍثج والثناء بالشكر أتوجه زيان على احد / مجهنيس الح؛يج، عمى 
لبمان/ ا-لمة أخي وإل والوعاء، الحجا خالص مى فله إليه ووجهي العلم طريمح، على 

الجزاء.خم عى افم وحزاما الحجا كل مجي زيان الممد 
همدمحي و،ّهير الهادى، همد اف همد عزة صديقق به زويتق مجا أنمى ولا 

رماقيما، وعراجع وثاثق، من به أُدتاي( مجا خلال مجن ومجعنوى مجالي عون ُن القادر 
القومجن الشكر كل مجي فلهما وصفه عن اعجز بشكل وعوازره انية جممجن مجنحتان، 
الجزاء.حن 

اللغويةمجراجعته على ايدى الرص عيد محي احلم / د أيضا بالخم وأذكر 
الاوراّة.

.١٣.



مرحمٍعئ

نادية/ ا لاصيما بالتارة القومية الوتائق دار موفلغى على عملرا ثنايا واثق 
وكداوال|رغان، الشكر خالص يستوجب بشكل ل اءد،ا معلى اليد ،مطفى 
ودارالتاريخية، للدرامات المصرية والجمعية العمومية انحفوظات دار موظفي 
الشكرخالص غلهم مادص، محها الحث، امتمد الق ايمحلغة والمكنات المرية، الكنّ، 

والتقدير.
،، السل، كد وعله التويق وي واف 



يدامه

مصرق الريطانية ا-يالية 

عشرالثامن المرن من الئائ لصف اق 

ارصها،على الأجسة السمة الأقليات وجرد الخماق الصر ق مصر عرفت 
،يعملون وكانوا الفرنجة، باسم هولاع عرف وقد مختلمة، جتسيات من وكانوا 

ودم-اطلا،ورشيدرم ا، مثل الكرى التجارة مناهلق ق وميمون 
اأقرائهون شثعلى يشرف ، جاليأر منهم جماعة كل شكلت وقد ، والقاهرة 

جتسهاُلإ.من ادية)نصل(م الأثصا ومجمالخه
عدواانحم إلا الثماير العصر ق ،.ممصر الريطانيةل الجالية عدد تلة من الرغم وعلى 

بدأتمجي تماما يعرف ولا التجاري، النشاط ق ميحوظ دور لها الى الهامة الجاليات من 
القرنأواخر منذ انه إلا التوسط(، البحر شرق )دول والليفاتت بربملانيا بتن العلاقات 
-بمرورالتجارية العلاقة هذه وممت الشرق إل بريطانيا نجار وصول بدأ عشر الخامس 

،.^١١السادس القرن أواخر مجد ااوةتل'اآ 
الجالياتشئون بمظتم الختصة هى ، ١ليريطانية١ الليفاتت ثركة كانت 
التجاركان إذ ، العثمانية^ الشرق ولايات مجن وعهرها ُصر قا المقيمة الريْلابة 
الشركةوكانت ونظمها. لقواننها ويخضعون الشركة هذه ق أعضاء جميعهم الريطانيون 

روانجهم،لهم وتدلمع تعزلهم، الق وهى مناصبهم قا ، ال>ريطانتينر القناصل تحن تتول 
تجاريةمص١لح  ١١٠٣٠^١^ل لأنه حكومته، بمل مما أكثر مصالحها الشركة كثل فالقنصل 

ساميةرْا/مصالح بمل مما 1كثر 
العامهذا ففي آلصرية، بالسوق البريطانيتن اهتمام بدأ ١  ٠٨٣عام منذ أنه والوالمع 

ممر،ل لتريطانيا قنصل أول الأستانة ل الريهنانية والسفارة الليفانت شركة عينت 
مجن.ممقادير لبادلتها يضاثع نحمل الإسكندرية إل سفنا العام نفس ق الشركة وأرسلت 

حيثشاقة، فلروف ق مصر ق نشاطهم التريطاتيون التجار ومارس والعقاتحر، التوابل 
نجدلر ذللئ، عن وفضلا الفرسن، نظائرهم على فرض مما أعلى رمرم عيهم فرصت 

ذامت،اللأي هده ق رائحة صوقا الردهلانيونس التجار بجله ما أهم ~ الصرفية الأقمشة 
١٥.







ءصر/ّهة

عددهمأخذ م أشخاص ثلاثة لصبح الريطانية الجالية أفراد عدد هبط رند هذا 
راابريطانىُ المتصل ّرى يق ول(  ١٧٠٢عام بريطاد تاجر آخر تول حى يتضاءل 

منالإءغ_اء طلب ح؛ن  ٢٤١١١٧٥٦عام ل بالقاهرة المم الوحيد الريطانى كان الذي 
ممرل الم^)١^، اكشاط أصاب الذي الأمحر البريهوانةر"آ'،، التنصليأ غآغالقت محمبرآ؛ا 

أبدىمصر زار عندما بروص جيمس البريهلانى المكتشف إن حى يالاصمحلأل 
يصرفونالفرنسيون التجار كان بينما مصر، ق واحد برJهلانى تاجر روية لعدم انزعاجه 
يجدب حيث ابمتا ا ^ ٠۶٠أكده الذي الأمر ٤، البلادل إل ترد الى اا>ريطاتية الضائع 

الإ--كندريةرأو بالقاهرة الريهلانيين آلتجار من أحدا 
الصفئ لاسيما — همصر إل اJريطاJين وفود شهد فد عشر الثامن القرن وكان 

لشرال>ريطاتتين الدين رجال بض مصر إل جاء حيث للجارة، ليس س القرن من الثاد 
وعادالخبشة إل صافر م ، ١٧٧٠عام مصر إل لدن من أشص جون فجاء مذهبهم، 

عاممصر فترك مجذهبهم عن مصر أقباط تحويل ق فشل انه إلا .ممصر ليستقر محنها 
/٤٨ر١٧٨١

مجنسافرت الى فاى السيدة مثل الهند إل ريطاتيين J١السافرين بعض مصر زار كما 
قمشاهداها عن مذكرات وكتست ١  ٧٧٨عام مصر طريق عن الهند إل بريطانيا 

شركةموظعى مجن المسافرين هؤلاء بمص كان كما ٢ والسريسأ والقاهرة الإسكندرية 
أ.وحيانحمل الصريقن وعادات لصر زيارالم عن كوا والذي اليريطاتية، الشرفية الهد 

الخاكمة:يالسلطة اميالية علاقة 
تلقىالضاتية الدولة مع الأوروبية الدول أيرمجتها الى الامتيازات معاهدات كن تب 

كانحيث عشر، اكامجن القرن ق خاصة مصر، ل الحاكمة السلهإات احترام داتما 
الدولاعتراضات نفعا نجد لي و الأجانب، بالرعايا الأذى يلحقون ١^١١^؛، بكوات 

الذيالأمجر آنذاك. مجصر عار الضعيفة السيهلرة صاحبة الضانية الدولة لدى الأوروبية 
بالبكواتالياشر الاتصال تحاول ~ وفرنا بريهيانيا ولاسيما ~ القول تلك جمل 

الامتيازاتمعاهدات احترام على لحثهم أو مجعهم اتفاقيات لإبرام إمجا مجصر، ق الماللثا 
٠٢العث٠انية١ الدولة مع ايرمجة 

للاهتمامالداغ ال>ريهلامحا التجار لدى توافر عشر اكامجن القرن منتصف ومنذ 
الأحمرالبحر عبر صرعة الأكثر المواصلات طريق ئ تلخص والذي .ممصر، الكر 

المفاوضاتمن محللة عشر الثامن القرن من الأحثر الثلث ق ودارت ،، والويصُ 
جانبهمن الماليلئا والبكرات جانب من والفرسن الر^١؛،؛^ مجن كل بين الممهلمة 

٠١٨٠



ifiL/بط/ه؛ tujJ  مرل

بمدولاسعا ، ال؛رىر السويس طريق لأسخدام خاصة حقوق على للحمحول أخر 
بواصهلةوعصر بالهد الريطاسة الإمثراطورية يئن للريط وذلك ٢ ر ١٧٦٣بارص صلح 
٢.الأحمر البحر طريق 

السماحعلى آنذاك واست ثد كانت الثمانية السالهلات أن ذلك على وشحع 
الرصومكانت حث مكة شريف اعى ملنتيحة جدة إل تصل أن الأولوية للفن 

لالك المأن إل إضانة دخله، محن كّيرا جاننا تشكل التحار يدفعها الى الجمركية 
قاالواقعة ومحوانيه الأحمر البحر ق التجارية الحركة تشجح محلى يعملون كانوا محمر 

الموانئتلك جارك ق تحصيلها يم الق الجمركية الرمحوم من الاستفادة بمصي حوزهم 
الكيئربك على عهد مند مصر ق المشاط هدا تشجح يدأ وقد 

السيطرةامحّ بلد على تول ُع التغتر ق بدا ند مصر ق الأجانب وضع وكان 
أوروبامع التجارة تنمية نحو اتجاهاته بيات حيث ١  ٧٧٢~ ١  ٧٦٨الفترة ق مصر على 

علىالأولوية التوى وحث الأجانب، معاملة تحسين طريق عن لذلك اللائم الجو و،طة 
٢.تج١ريال٧ معه التحالف 

الريطانىالرحالة الكبير بلد على عهد بداية مع مصر إل حضر أن تصادف وقد 
قالكبهر بلى على مع وتباحث  ١٧٦٨عام الإمكدرية إل وصل الذي بروس، جيمس 

إلالأحمر البحر على ؛ القصيرر مجن وسافر الأحمر البحر عر التجارة طريق إحياء مسألة 
للتجارةممر أهمية لهم وشرح الهند شركآ ضباط مت محموعة التقى وهناك جدة، 

بهتقدم الدى ~ المشروع هدا درس ولما ، ال>رىر الريس طريق ياصت٠حدام الريهلانية 
ويستولالحجاز، يمتح أن الضروري مجن أنه بك على وجد بالقامرة — بك لعلى بروص 

لتجارفا،ومستودعا الهاد مجن الأتية الأوروية للسفن ومعلما محتلما لتصبح جدة على 
،.مشروعه؛ لحاح ضرورية ا الحجاز؛ حملة وكانت 

حمركتنفلميم ق الحجاز حملة ثنجاح مصر حكومة ق بك على لاستقرار فكان 
علىإل جدة مجن أحدهم قكتب جدة، ق اليريتلمانيين التجار أنثلمار لفت ق أره ا جدة؛ 

نكتبالريس. وميناء الهند بين مجباشر تجارى طريق فتح عليه يمترح ١  ٠٧٧ عام بك 
أنمنه وبململب الأمر، عليه يعرض الريًلانى البنغال حاكم إل  ١٧٧١عام ق بلد على 

كلمكتاق صغيرة بريتلمانية شركة لذ-لك لتكونن اسة بالويعده تحقيقه ق، يساعده 
Warren Hastingsمتتجز وارن الجديد البنغال حاكم تول ولما مصر مع للمتاجرة 

،ريس الال الهند من رحلتها اليريعلماية فن البعض وبدأت الخعلموة بتلك رحب 
مصرق المرسن القناصل وقلق اهتمام مثار كان الدى الأمر 







.مر

منةأى بمع  ١٧٧٩عام ق زمانا ( ١٧٨٩-  ١٧٧٤)الأول الحميد همد السلطان 
•٢٨لص الباء من الاقتراب من الأجاب سفن من 

يمنةنمير كانت "" بريطانيا بمص معا ~ مصر بحكام الأنمال محساسات ان ويدو 
عامحاول للهند المام الحاكم روميولد نتوماس المستعمرات ق مدريها جانب من دانمة 

أي(معاهدة وبحديد الأم والبحر ممر ق لميطانيا امتيازات على بحمل أن  ١٧٧٩
البحرؤ، اص ومع  ١٧٧٧عام العال، ^، ٧١ألغائ الى  ١٧٧٥شو - الدب 

الأم^^.
الهدشركت رجال من  Capperكابر بو الكولونيلر كب  ١٧٨٣عام وق 

إلسو»' من الري المريق عر الاعتماد ضرورة صر إصانا ممرما ُ أ الشرقية 
منتقريره ق جاء ما حكومته امتدحت وقد الهد، انر واكعارة ال>ريل نتل ق، الريس 

اقتراحات^.
The India Board ofالهد إدارة بحلكر إنشاء المحدد هذا j ساهم كما 
control  ،ريطانية الفصلية نح  ١٧٨٦مة ؤ، أعيد م ، ١٧٨٤عام ئJمرةا

أمىء'"عء.
حافرا ١٧٨٥عام مصر *ع تجارية معاهدات ثلاث عقد ق فرثا نجاح وكان 

مصليتهافتح فأعادت أخرى، مرة جهودها واستتاف التحارى مركزها لتوطثد لريطامحا 
ووقعطويلة. فترة مصر ق ثنُلو؛ محيل بدون بريطانيا استمرت أن بعد  ١٧٨٦عام 

السابتةحترته واغ من، ل>ريطا'يا عاما تنصلا ليكون يلدوين جورج عف الاختيار 
معمعاهدة يعقد وان البلاد، ؤ؛ القرني اكشامحل تعليمات.عراقية بحل وكان ~ .عصر 

١٧٨٠عام ا رنعقدمحا الق الئلاث التجارية المعا>ل.ات غرار على مصر ؤ، السلطات 
،٠الفرني؛نلمآللتجار القررة الامتيازات نفى الريهلانيان للتجار يصيح بحيث 

فتملأالجديد منميه مهام وتقلد مصر إل بلدوين وصل ١  ٧٨٦عام أواثل وؤ، 
وكلمتهالإّكتا.رية، ق له نائتا وهمن جنيه، اثة مختدرة صنوى براتب لبريهنانيا 
}الأم^ والبحر مصر ؤ، القرني الشاط نواحي جح عن تقارير بإرسال حكومته 
أولا.ممصر اافرني؛ن نشاط م، يالتقارير حكومته بلدوين وال سى وبصورة 

فعقداJرJطانية، الخارجية وزارة عن مستقلا يعمل أن جاهدا بلدوين حاول وقد 
للمراكباللاحة بجراصة تصرح على الحصول بغرض بك وإبراهيم بك همراد عع معاهدة 

الصريألبالأراضى والركاب والبريد المانع ومرور الثريطائية 

٢٢



igilا/،، /لمس kfjJl  مرل

التجارةمركز توطني على مه يسل بلا"وين كان الذي الونت، ق أنه ضر 
.ممصرتنميتها اغلاق الإريْلازيآ الحكومة قررت لها البق نصب وإحراز مصر عبر 

قإلا بليدين إل الخم يمل إ ذلك ومع  ١٧٩٣فراير ق محصه ُن بانموين واعلهاء 
قمساعيه ونشك بحماس، معا،ردته أنباء الريطانية الحكومة ثشل ولر ، ١٧٩٠آكوبر 

علىاللقانت بحارة ق وصاهم محصر ق، محمتا بادوين خلل فقد ذلك ومع الصدئ، هدا 
علىالمرئية الحملة وصول نيل أى ٢،  ٠١ ٧٩٨ايريل ؤ، إلا اللأي يغادر وع محا، بحو 

نليلةلبشهرر محمر 
فانمحمر إل المرسة الحملة بحيء نيل مصر ق  iJjLiijjJlالتمثيل ضض ورغم 

فبرايرؤ، الإدارة حكومة إل تمريرْ ق، الهم ~ المرسى الخارجية وزير ~ تالثران 
الخارضد المماليك البكوات بمحريص مصر مح، اابريهلا'تين الوكلاء ، ١٧٩٨

اإفرنسين^؛.
مناللهلة، بك ومجراد إبرامم تول ومنذ عشر الثامن المرن أواخر فترة وتجر عذا 

ارتكهلما ذلك ويرءح مصر، ق، للأجانب التجاري الشاؤل على الفترات أصعب 
الىالموات تلك كانت م ومن ،، واكحارُ للمتاجر وصلب نحب من عساكرهم 

الشركاتوبدأت مصر، ؤ، الأوروبية للتجارة احتضار قترة تعد القرنية الحملة صبقت 
أمنااٍ أماكن إل بحارفا وتنمل متاجرها تغلق "" البريطانية الشركات ومنها ~ الغربية 

العلمحكم ق مباشرة الحملة نل مصر مع البريهنانية الحارة كانت فتئ ،، ثاّتقراتاُ 
توقمتقد الحارة تلك بحتكر كانت الى الليماتت شركة أن وذللئ، الفعلية، اياحيق مجن 
منأحل ثمة يكن لر وباكال اصعلرابات، مجن مصر يرد كان ما بسبب العمل عن 

ُ.الح؛زر ذالث، ق، مصر ؤ، يقيم اابريهلاني؛ن الرعايا 
الاضطراباتفترة ق مجصر إل اوريطان؛ين الرحالة بعض بحيء إل الإشارة وبحدر 

وليمجورج هزلا؛،: ومن لللاد، بلن، وإبراهيم بك مراد حكم فترة >، اللأي صادت الق 
مأنه إلا الحشة، إل >ف ق  ١٧٩٢عام مصر زار الدى الريطانى الرحالة براون 
وعاداتالعريية اللغة خلالها يدرص توات م ت مصر ق فعاش دارفور مجن أبعد بمقدم 

الهياةيأملون امحتانه ميتم، فيه يفلهر رحك عن مولعا ووضع وأخلاقهم، الصرو؛ن 

إقرارعلى لرن يمااميطان؛ون أخد مصر من ية القرنالحمالة خروج وعقب 
ذلكلخطورة أخرى مرة الفرنيغ، أيدي ق، وقوعها دون يحول •مما البلاد ل الأوضاع 

الهنل.ق الويطاتية الإمثراطورية على 
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مها،الفرسن أطماع ومقاومة ممر حكم عف اكادرة القوة عن بجثها وق 
الخمانئنعلى انتصارهم مد خاصة ذللث على الأندر هم الماليالث أن بريطانيا وجدت 

رأيهمصحة من تأكدوا الذين اإبريطانيين إعجاب أثار الذي الأمر ، د|سهور؛ عركة مق 
انمولةيغ، اتفاق إل التوصل محاولة على بريطانيا عمالت، م ومن الماليلك، بمضوص 
والماليلدأالخعانية 

مصرق الأوضاع إقرار مهمة ستيوارت جون الجنرال إل مبمرانيا أوكلت وتد 
مغادرتهوعند ، ١٨٠٢مارس ق أميان صلح عقب والمماليلد العال الباب ب؛ن والوساطة 

بكمحمد ُعبم ستيوارت اصْلحب محالهلة إل متوجها ١ ٨ < ٣ مارس ١ ١ ق الإسكندرية 
؛.بريطاناء إل طريقه ق الألفي 

قلبريهلانٍا وكيلا ميت اليجور مجن تتألف بعثة مصر ق ستيوارت ترك وقد 
الدال~ خري وكان المهند-ينأ'"أُ ملاح من  Hayesهايز والكاتن '١؛ الق١٠رة١١
قالتحميتات أعمال على للإشراف أسابح بضعة لمدة ضابطا طلب قد ~ الخماق 
بالإمكدريةنجاري بيت رئيس وهو  Briggsبربجز اليد ومعهما ورقيي"، القاهرة 

٠الحكومة مجواخقة نأى حى بالإسكندرية القنصل بأعمال ليقوم ِؤئا ستيوارت عيثه 
الصحفبه ورحبتا البريaلانيون، فأكرمه طويلة، رحلة بعل لدن إل الألفي وصل 
منيمم أواحم إل ٌا*،ما أكتدض أوائل س اا>ريطان؛ة العاصمة ق وبقى التريطانتة، 

الملك.ءقاباة وحفلي اوريهلان؛؛ن، الياسن كيار بما إهامحته خلال وقابل المنة نفس 
اياليكتشل أن الميهأانية الحكومة على هاك وعرض ءهدْ وول الثالث جورج 

١،.ر'■ وحماتها اعدبما .ك
نزعامحماختلاف على — المماليك اتحاذ على صك بريطانيا أن ل ثلث، من وما 

الردمىاتصل فقد منهم، أى أيدمحا على الاستعمارية سياستها نجاح لتضمن لها صناع 
الحديث،وانحصر المقابلات بينهما وتعددت بت، بالماحور ~ الماليكر زعماء حد أ~ 

باكأييدالقنصل فوعده الأريهلانية، الحماية من اكحقق ق الرئيسي رغبة حول قيها 
اوريطانىلهرْ•^/

ووثق.ممر، الوريهلاني؛ن بالعثلن اتصاله الألفي واصل تربملاني١ من عودته ونور 
علاقتهكانت، والذي ممر— ق البريألانى الوكيل — .مت، علاثته وخاصة هم، علاقته 

قمملوكية حكومة كآممس مشرومه ق قدما المضي على الأخثر تشجح ق سببا بالألفى 
ب،نالوحيد هو الألفي بان راسخ اعتقاد لدايه مجيت، كان جانبه ومن ٢، يزعامته مصر 

أخرى١٧مرة شملهم ل( يتهلتع الذمح، الماليلث، 
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نرايرمتمحف ق التقى إذ مصر ق JرJهلأذا بوكلأء الألفي لقأءات تعددت وقد 
صرياوتحدثا ^ Pctrucciبتروتشى متر رشيد ق ق tjajالرالمتصل ناب  ١٨٠٤

—الإرJaلانى العلم عليها يرزق — اك؛ل ق القنصل مقيتة أقك ساعات عدة وبعد 
،٠اإق١هرةل إل رشيد محن يه وانحدرت 

الىالفترة ق بالبلاد الأحداث لمملورات رصدهم محصر ق وروْلانيا وكلاء واصل 
عنتمريرا  ١٨٠٤عام ق لخكومحته ميست فكتب مصر، عن القرنس؛ين جلاء تلت 

الولاءكر على محمد الألباد المائي أن مؤكدا بما اتلتصارعة والقوى مصر أحوال 
ميتواقترح مجصر، لباثاوية الوصول وكلائها وساحله حلريق عن يتغى الق لمرتسا 

٠مصر عن لإبمادْ اعيها مكل تبدل أن حكومته على 
نشاحلهموممارسة .ممصر علافابمم استئناف البريطانيون بدأ أخرى ناحية ومن 
٠١٨• إبريل فمي عشر، التامع القرن مجن مبكرة فترة ُن وذلك ، ٢١١يجاراالتجاري 
بقية)بن( إعطاء يلزم بأنه التجار قاضى أندى إبراهيم العزة صاحب إل إفادة صدرت 

حسانعلى مصر ق بريطانيا نصل مجن شراؤء م لفرس" محا دش ومائة ألاف عثرة 
٢•السويس؛ جرك مال س اللازم ايلمغ ذلك 

تدعيمعشر الثامن القرن منتصف منذ البريطانيون حاول فقد حال، أية وعلى 
وذللثآتياك محمر حكام *ع تجارية معاهدات عقد حلريق عن علافاهم.ممصر وتوثيق 
تلكلثل مواتية تكن لر الفترة تللك ؤ، مصر ظروف أن غم يما، أقدامهم لتوطيد 

علىمحمد عهد كان حق يما وطموحايمم مشروعاهم تأجلت م ومن امحاولأت، 
إلويأتوا الفرصة نللث ليستغلوا جهدا البريطانيون يدخر فلم بالبلاد، الأمور واستقرار 

إلللوني البريطانيان ودوانع بما والاستقرار البلاد لزيارة يدفعه هدف منهم لكل مصر، 
٠٠ التال■ الفصل موضوع هى عشر التامع المرن قا مصر 
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التمهيدهوامش 

سلمر الجنراق رصع بمضل الخنماد انمر ق ومصر الأورمحن اكعار محن اكعارة -صعم تزايد )١( 
ناحيأمن مخغضة رصرم شكل ق حموئا التحار *ولاء تمثح كانت الى الأمشازات وبمضل ناحؤة، 
الأول،ط عشر، صن القرن مجن الئاق النصف ق وممر آلضاية انمولة بكر: الوهاب مد أخرى، 

.٧١ص ، ١٩٨٢القاهرة شارف، دار 
٢٦٤١عام حى كذلك ويعين لللاد عاصمة وجعالها الأكر الإصكتير أصسها الإءسكندريةت )٢( 

عرمحمد عهد ق والانتعاش الرخاء إليها وعاد المطاط إل انماصمة الماص ين عمرو تتل حيث 
القيمجاءعهد من المرية لللاد الجغراق القاعوس رهمزى* محمد لصر، الثانية انماصمة أصبحت حض 

•٨ ص الأول، ج الثاد، المم ، ٢١٩٩٤القاهرة الخامة، المرية افة ، ٢١٩٤٥منة إل المرمحن 
محافقياتإحدى رشيد كانت وتيقا القلميمة، المرية الثغور من وهى رنيد، مركز ناعية رشيد؛ )٣( 

محمدالممرة، مراكز من ثامن لركز ُتتا وجعلت كمحافهلة، الميت  ٢١٨٩٠عام ود ممر، 
٠٠٣ ص• ٢' ج ذأ، السائق انمير رمزى، 

يمرعالعروق الشل لمهر اكرر الشاطئ عر ونتع القليمة انحريأ الثغور من ص دُءاطت )٤( 
مم ١ ٩ ٠ ٦ عام الميت حق كمحايثلة  ١٨١■عام اتشثت التلمبمة انحاسنات من وهى دمياط، 
٠ص"آ ، ج١ ٢، ق السابق انحير كانت، كما كمحاظة  ٢١٩٠٩عام أمدت 

الفاطمي،اف لدين المز الخليقة تائي المثلى جوهر اصاصها وصع  ٢٩٦٩عام ئ انشقت القاهرة؛ )٥( 
اصماحياثا عليها وبمللق بالقاهرة، ■ءر٠ت حيث  ٩٧٣عام حى التصورية البداية ق عليها وأطلق 

عليها،للدلالة الأصم هدا اتحيام ويغلب القا٢بمة اليوم،مممجر المرونة مصر لاختلاطها.كدية مصر 

تمصالناس من جماعة أى أوطافم عن جلوا الدين أى جلا الغعل همن اللغفل لخنا"اشتق الجالية؛ )٦( 
القالمرية ض الجماعات هى الأوروبية ساليان الخام والمى الأصلي، وطهم غم جديد طن ود 

مجثتركةتيم وتربطهم المحنكة، أنتيها وتمارس آخر يلد لتستقر أوروبا اوطامحا عن جلت 
كانكيرة أحيان رق . أخرى. ثقافات مجن تأثم أى عن متعية بما محمسك خاصة وعادات 

انطقوعنا ب4، ومتمرة وثيقة علاتة وعلى الأصلي يوطنهم دانتا متملتن الجاليات هدء أعضاء 
الجالياتالغام: حسين محمد زينب الُيهلاتية، الجالية فيها بما ممر ق الأحشية الجايات على 

،٢١ ٧٩٨— ١ ه ١ ٧ انمثماق انمر إبان والامامة.ممر الاتصالية الحياة ل ودورها الأجنمة 
٠٧ءس ، ٢١ ٩٨٨الئاعرة الإنسانية، انمراصية كلية الأزهر، جامعة متشورة، غم دّمحورا• رصالة 

ُصالحيرعى الدى وهو الوكتل، أو المنشار ومجعناء ترسى، وتل ، Consulلأنتي لقفي لمل؛ )٧( 
نجم؛الدتن شص الخابيين زين الموض، الوزير ص أدق يرتجه بما، الوجود اله ق ليلته رعايا 

٠ ٤٣٣ص ، ٢٠٠٦القاهرة الأول، ط التاريخية، والمصعللحات الألفاظ مسلم 
القاهرةالجامس، الكاب دار الأول، ط الخثماد، اسر ق المصري امحتمع الكليف: تمد ليلى )٨( 

٠٦٠،ص١٩٨٧

برتتهام،مانشستر، ميغا: وأهم لدن عاصمتها انحدة، الدقة أو الخفلمى ؛ربميانيا بريطانيا؛ )٩( 
وبحرالشمال وبحر الأطلسي على تقع جزر بحمرعة وهى ثتوكاصيل، ليدر، ليغربول، غلامغو، 

ويلز،ابحكرا، مقاطعات: من الولفة بربمياتيا جزيرة تصم آلمانس• أو الإنجلترك والقتال أيرلندا 
.٢٦.
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ومعهاالستتاة، واضكدا الشمالية أيرلدا من ا،لولمة أ؛رلدا وجزرة ، ^٢٣٣٢•٠ ٠ ٠ امكلدا، 
■معهاوتعرف الانجيزي، القنال وجزر مان، آوركاق، شتلتد، •تهان ،J__؛ الجزر مقات 

اللغأد السد ناموس التراض، يلي ومعتدل ورف بارئ ربم)اتءا ومناخ الُ،طا'ءت، بالحرر 
.١٢ص،■، ١١١٤(يروُت، الشروق، دار طانمئررن، رالأيلأم، 

رصعئ، كٍ؛را نجاحا تحنق ك امثْلاءءت، مبماايأ بمنة الياننة الحكومة امظيلت  ٢١ ٠٧٨منة ق ١( )• 
العمرئ رشيد -سن؛ ممعلغى يفن العشاية، اليرلة ق لكعارة الأماسى الجحر 

.٨٦ص ، ١٩٩٩الإمكيرية العلمية، اكتانة دار و؛اوغءة، تارتنية درامة الء؛عانى 
•٩ ص السابق، الرجع الغنام؛ محل. زيتحيإ ( ١١)
حئالهم تكفل  ٢١٠٨١عام الُبملالهغأ التحار لعض ومنة إصدار ءغ_ا الشركة س تكونت ( ١٢)

التحارةدءود، تنذليم ق الحق التحار يولأ■، منح كما متوامث،، مح انمة العناية اليولة مع التاجرة 
بعضمع  ٢١ ٥٩٢عام الملكة قيل من تكوينها جدد الشركة امتياز انتهاء وعند التحار، وأرمناع 

يخصما كل عف الشركة --ءلر>ت، رند )ال،يغانت،(، الرسمي اسمها الشركة اتهذت و العديلان 
اا>ربملاد،الغير تعين كانت، أغا انملتها ممن وبلغ الشرق، د اليريألالهة الجاليات وإدارة الحارة 

بحيءقل العز ص اللتغائت ثوكأ ترنمت، وى- منه، مرا جزءا أو رابه له وتصرف تايرل، بإ>
صص اد-ابق الدمع اسملراباُت،، من ممر يرد كانا ما ه—_،  ٢١٧٩٨منة الغرسة ايلة 

مارلو؛جُذأ ، ٢١٨٢٠منة ق العمل عن نوتغن ث،و اللغانته ثركة ات، العض ويخكر ، ٦١، ا• 
،٢١٨٨٢ااءر،طاد الاحتلال إل  ٢١٧٩٨القرنية الحالة من لمصر الاممارى تاريخ 

.٣٠ص ١،  ٩٧٦القاعرة للكاب، العامة المصرية افة رمضانه، العظيم عبئ ترمة؛ 
٠٦٠ص اي-ايق، الرجع الغنام؛ محمد زينب، ١( )٣ 

.٢٩ص المابق، الرمح مارلو؛ حوت؛ ( ١٤)
١. ٤٦ص ، ١  ٩٨٠بهروت ظرانأ، مدالأول، ١،  ٩٠٦ا-ْخا- لياص )عرب تاريخ صاخ: نجيب ( ١٥)
دارال>ريءلانى، الاحتلال إل اق العشالغتح من الحديث، ممر تاريخ إل الدخل حران؛ رجس، يت. ال( ١٦)

٠٠٨ ص ، ١٩٧٠القاهرة المرية، الهضة 

٠٨١ص ١^١^ حران: ابءرب ( ١٧)
،٦٩١ادة ، ٠٢ّحل الميايعات، محلات الشرعية، إمكدرية مكة القومية؛ الرناتق دار ( ١٨)

.٣٠٤ص ، ١٦٧١نونم ١ ١ / ١  ٠٨٢وب ٩ بتاريخ 
ّ ٩٨ص عابق، للرجع 'لغ؛ام؛ محي ز،؛.—، ، ١ ٠ ٩ ٩ ء١م النر؛ية اكّ ثركة تأت ( ١٩)

تاريخمح، ورد ما تأصيل ان؛ مليالعيا-ا أخمد اللهيان، من الصادر الأمر على ممللق حريف؛ خهل ٢( )١ 
.٨٩ص ، ١  ٩٧٩القاهرة المعارف، دار الدخيل، ن الحرتي 

انمرق، اعي والاجتالاقصادى ممر -اريخ من نمول الرحيم؛ عيد الرحمن عبئ الرحيم عيد ( ٢١)
.١٣٣ص ١،  ٠٩٩ القاهرة للكاص،، العانة المرية افة الضاد، 

القرنغاية حق توثا كاد والذي — الدية من معية أحياء ق - والاصطرابات للعمان نقدا ( ٢٢)
منالأخ؛رة العقود ميرت الق يالأمن والإخلال العنف حرادمحث، ك؛رن إل بالإضافة عثر، الئامن 
باتخاذأوانثولوجية)حية( لينة أر حرفية نمعات على الغاتا الجاuت قامت العناية، الغرة 

■^٢وق الإزبحمح، الخع، لعزل، مرر  ١٧٢٠عام د أنشئ وسا الدش. لليفاع U لحًة وماثل 
الضانة،للغاعرة اعى الاجتالتاريخ من نمول ريمون: أب الخى، لهنا بوابة إنشاء م  ١٧٠٧

.٢٠ص ١،  ٩٧٤القاهرة النائب، زهير ترجة 

.٢٧-
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١٠ ٨ ٩ — ١  ٨٧ص ص السائق، الرم انمام؛ معد زينب )٣٢( 
رجب٩ بمارخ ، ٦٩١مائة ، ٠٢رنم صحل الاساتا محلات الشرعا؛ إسكتدريت محكمة ( ٢٤)

ئوفبر>7آ'ا،ص؛ْ-آ.ااآ\>ا/
٢.. ٤ - ٢ . ٣ ص الماق، ارجع —ن؛ ح ممطغى _؛!، ( ٢٠)
.٨١ص ر-ععاااش، ■م١ز: رجب الد ( ٢٦)
.١  ٨٦ص الماش، الرءح الغنام؛ محمد ويب ( ٢٧)

.١٧١٢ص ارجع، ص )٨٢( 
مكيةالخاسّة، ط الخديث، انمص ق مصر ق الاثتمادى التطور عؤش•' حمزة 'لراوكا، راشد )٩٢( 

.ITT"ص ، ١ ٩ ْ ٤ التام؛ اكريأ، ايهضة 
سهامتوحمأ بجاريأ معاملات بم تربملهم كانت حنث المبملاذ؛ن مع نجاريا •كلأتة للبرد كان )•٣( 

ديريطاد لتاجر كوكلأء - الاصكندرية يهود من وهم - ومرب مقوب الإخوة عمل 
١٧٨٤عام ق يثيعاء يوسف يدعى الماهرة ق يهودى مشرحات تاجر ائترى كما إص-امرل، 

مصرق للهول والاجتماعية الاتصالية الحياة ت حنفي السيد عيلة ^ر^ط١تها، مجن مشرحات 
الدراساتكية ألمان، زع الأزهر، جامعة منثررة عقر ماحتم رمالة ْ»خا-آلأ،را، 

.٢ ٩ — ٢ ٨ ص ص ، ١٩٩٢الماهرة التاريخ، تم الأنانة، 
.٢٩ص الرجع، ممس ( )١٣
١٠ ص ا;ذاأ الالدجع الغنام؛ محي زيب ( )٢٣

.١  ٣٣م، الاء، ارجع الرحم؛ همد ارّحر، مد لار-مم مد )٣٣( 
.٦٧ص س الرمع اللطٍف: محي لش ( )٤٣

١الرجع ارم: عد ارمت، مد ارحم ب )٠٣(  .١  ٣٤ص ^،، ١١
.٨٦ص الماق( ارم اكام: صد زينب )٦٣( 
.١٠٢ارسا،صصي،ا، قم، )٧٣( 
ّارما٢ ٤ / ١ ١  ١٦٣لآخر ريع ١ ٠ بمارخ ، ٢٨٨مائة ّعلآم'، الشرعا: اكيريأ مكة )٨٣( 

.٤١٨،م،١٧٠•

ا،ءبى7آْ. ٧٠٣دسر  ١٣/ ١ ١  ١٧صفر ١ ٦ ئ، ، ٣٦٣مائة ■٨، سعل المدرال—ايئ،؛ )٩٣( 
،١٢٤ص ، ١٩٠،التاعرة ؛،، ؛jyالغكر دار الكتئر، بك ^، ت رمضان محيرتعت ( ٤٠)
.٨٢ص الماشء الرم حران: رعب ال—د ( ٤١)
انكا ؛ ١٧٦٦عام )، إلا مممب من ، بمنلر الفصل أن التان: ينا ق، نل انه ذكره بمدر ومما ( ٤٢)

الرجِعرمضان،; رنمت، محمد ، ١٧٦٠ام مبالإّكدرة ؛؛؛ li>،،piتمل يجود تركد 
الشرعاإكيريم محكمة وايصا ؛ ٦٨ص ال-اي،، الرءيع الدلف؛ همد ، ٠٧؛ ١٢٤ص ——اي،، ال 

.٨٠-  ٨٤«_«<_ ، ١٧٦٠إريل ْ / ١  ١٧٨يرال ^٣١ ، ١٢٠مادة ، ٩٠دم )مابمات(؛ 
القاهرةاكرية، اكهضة مكية ١كالئة، ط عشر، التاٍع القرن ق، الاقمادك، مصر تارخ الختة؛ أحمد احمد )٣٤( 

,٩٠ص الماق، الرحح الخام؛ محمد زيب ٢؛ ١ ص ، ١٩٠٨
عامالإمكدرية إل، توصل ،، ١٧١مناح م، للكشغ، الجثة زار اسكتلندي رحالة برومط؛ مسي ٤( )٤ 

)،محمر ذيق: ٠،؛، محي إلهام الجئة، إل، ومنها حدة إل، وسافر المريل الدن )، ونجول،  ١٧٦٨
القاهرةللكاب( العامة المرية الهينة عشر، الثامحن القرن مح، الغرنيغه والقناصل الرحالة كايات 
.٧٨،مط١٩٩٢

.٢٨.
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٠١•ص ، ١ مآ/و/ُآخآ ٠ يارخ الأخار اا؛ازا، الخلتة الأوسط، كرل ق ٍماتتت محارة ( ٤٥)
وكانتالملي، الوجه لون قط يرى الوجه ق نجول، مث ^١١ ٨٢عام محمر زار زنى رحالة ( ٤٠١)

١.٧ — ص.٧ ص اياق، الدح ذعى؛ معل• إلهام محلاحفناته، تر؛ رغم ناصة محمر عن 'محايانه 
الرحس،صآله■اا-دُبماز؛( ٤٧)
اكاربخٍأامحلة ايلادى، عثر الثامحن الزن اواخر وجءالها الأوروى.ممر الطاط ايمحى: محي ( ٤٨)

.١  ٢٢ص ١،  ٩٤٩التاعر؛ الثاق، انمي اكاد، امحلد المرية، 
عرمحمر محناء وض التلزم، محيية جنول نتع واللص امميزم، الرم• ؛محا أطلق وست ال( ٤٩)

٠٧ص ، ١ ج ٢، قا ابق، ايالمصعر رمحزى، محمد الأحمر، الحر 
٠ ١٢٦-١٢٤ص الرجعاّ، اض:محمد )•ْ( 

١المرم حرازث رهما يد ال( )١٠ 0حص ^٠، ١١
منحتوتد و١لهنل٠. اوربا محن للتحارة كرى أمة ذو القمم، إل نا محن رمحاآخر طرثق همحاك كان ( )٢٥

علمااّث؛حاوام من جنيها يمكن الق المنام على نيله ومحا عشر الثامحن الترن خلال الJربمل١تية الحكومة عيرن 
المرية،الكب دار الحاويار.ية، رالهر3، ممر محونة؛ أمحان محمد الهتل■، إل الوصول لرعة الْلرئق 

٠٦٧ص التاءر؛ع'ااا، 
ترحمة، ١٩١٤" — ١  ٨٣• محمر إزاء الأمحريكة المتحدة الولايات محياسة تشا٠برزر١يت٠; لمحنرار ٠( )٣ 

١ 0١ص ١،  ٩٨١٢الغاعرة للكاب، العامة المصرية الهينة الواحد، عيلء الل-لإإ علم فاطمة 
ثازات،ايها»ر;_اءنكلدءوىلهاق— محااحيانا كمابمللق - خص أومعامد؛ ثارص؛ صلح ْ( )٤ 

نعلتحيث، ١  ١١٢٦ محنة وانتهى  ١٧٤٠محنة محن امحثمر محرير صراع بمي- ضبمد١نوا لهل١لج، امحتعاية الهتد 
دارالأول، ج محمر، )، ادد،؛ية اليولة ثناء من، محمد الغمار عيد الهد، جهات محعفلم على ريهيانيا 

٠٢١٢ص ، ١٩٨•الماعرة العارف، 

■٤"١١ ٠ر، المرجعالا؛ق، ار,-مم: مد ار.حن مد الرحمم مد )ْْ( 
صالرجع،ص؛آاا( ٠٦)

٠٧٤ص -اثق، الالمرجع يكر؛ الوعاسما مد )٧٠( 
المدررمحرى: محي الأحمر، الحر على باء اليوم وص التييمة، المرية الممرر محن التمنر: )٨٠( 

اق،قآ،جا،صا'\الأال
،١٨٨٢-  ١٨٣٨محمر ق، الُبملاد التجاري الحري الشاط ١لبرى: مححد العقيم تمد خلف ( )٩٠

قموالتربية، والأداب للعلوم النات كلية شمس، عين جامعة محنثررة، غم دكتوراه رمحالة 
٠٦٠ص ، ١٩٩٧التاعرة التاريخ، 

إلمحوجهة ~ محمر )، الحكم يثثون انفراده بمل• ~ العكرية الك؛ثر بلث على حملات أول كانت ٦( )• 
السماحق بمكر كان ب؛، والشر)،، أوروبا ض الأحمر الحر ثح محن لتكن وذالث• الحجاز، 

ممايمكهدخلها ويزيد محصر و الاثماد يتثعل حق وذلك الرص باء بدخول الأورمحة فن لل
٠ ٢٦ص السابق، المرم منه؛ محمد الغفار عيلء محشروعاته، تطيد محن 

•ممدسرمحاد؛للدمعاداو،،صآآا ( )١٦
كارلردىأخ —  Baltharبالنار ء؛ز، ان حدة حمرك يقلم قام الحجاز بلت، على ثح ان بمد ( )٢٦

—الحمم بك على وصديق محمر ئ، ام العا اكقنصل —  Carlo De Rosettiرومحمحق 
٢> عليها، محفترى إملامحية يولة الثانية العولة النناوى؛ العزيز تمل• جدة، رك جلأبا 
٠٧٣٢ ٠٧٣١ص ص . ١٩٩٢الغائرة المرية، الأنجلر محكية 

-٢٩-



















ئمراّي

وبريطانٍا.ممجيءعلى محي ض صاءت قد العلاقات كانت إذا فإنه حال، ائت وعلى 
علاثهاوتنمية صياسها تغم على بربملان؛ا حرصت ا-فاة جلاء يعد فإنه فر؛زر خملة 

يقنالتتامين الصيانة لعلاقة جديدا أمحماصا كانت الميهلانية افلصاخ لأن على؛ .كحد 
ق٢؛ين المرنشكوك بإثارة كفيلا كان العلاقة عدْ ممو ان فيه لأشك ومما الْلرين، 

الإصكدريةعن البريهلانٍين جلاء لاتفاقية مرية ملاحق وجود 
فقدعلى، محمد صداقة على حريصة بريطانيا جعلت عوامل عدة تضافرت وقئ 

بسطكما الجانب، عزيز فريزر— حملة —أناء معهم الأخم نضاله من الياشا خرج 
ومستودعالنوط البحر ؤ، الهامة اكعارية المراكز من ومي الإمكدرية، على ميطرته 
تموينإل هامة حاجة ؤ، الميطانيون كان وقد للممدير، المعدة الزراعية البلاد غلان 
•عمصالههم اتفقت وقد بالنلأل، المتوط البحر ل اوري3لانية ال؛نواعد مجن وءبر٠ا مجالهلة 

ووفئرة، بأرباح عله يعود اا>ريطاي؛ن إل النلأل يع لأن الشأن؛ مذا ؤ، الباشا مصلحة 
•٠ المال؛ إل الحاجة اّى ؤ، كان قد 

ثيحةاورويا إل الغلال تصدير حظر لقرارات اهتام أي على محمد يبد لر ولذلكؤ 
لهيوفره الدى العر على ليحصل يكن لي على محمل لأن إليها؛ العثمانية الدولة حاجة 

لامساالحيرت، نجارة كانت ولدا ،؛ العثمانية؛ الدولة إل الحبوب باع لو الريطانيون 
عهدهبداية ؤ، على محمد موارد أهم الريطانت؛ن مع القمح 

مصرق يقضون الميهلان؛؛ن الرعايا من كيم عدد عاك كان أخر صعيد وعلى 
أنيذكر ومما أوروبا، إل وإما ررا،عا، ومجا الهتد إل إما الواخر تتلهم حى الوقت بعض 

منذلك ق لما ممر ي( رالنظام الامممرار على انحافظة ق رري1لااية رغبة خلق الأمر عذا 
الرءايار'مانمكاسءلىملأء 

ممرؤ، والتظام الاستقرار على الحفاحل ق لدن حكومة رغبة أن المؤكد ومن 
١٨١عام اتفاقية عقد محاولة فشل وراء كانت  اليالهند وحكومجة على محمد ض ٠ 

ض~ منظم — اتصال إنشاء لهدف بلزوني وجول روتلنا، اليوزباشى معوتيها ارسلتر 
المندوبأجراها الي ٢ المفاوضات؛ وأصغرت مجصر، طريق، عن وبريطانيا الهغد 

بالصديقيرما نجهل لر مرقتة مهاهدة توقيع عن على محمد مع بربجر همريل اني ال>ريط
}كدن؛ حكومة مجن اللازم 

الرحالةوجه قا أوروبا إغلاق إل نابليون حرون ائت أخرى، ناحية ومن 
اتجهأن اكتيجة وكانت عشر، اكاصع القرن من الأول العشرين الأموام طوال، الُيطان؛؛ن 

امتدادامصر زيارة اصبحت لدلك الوصهل، البحر حوض ؤ، السياحة إل الرحالة 
الكبرتم،رم.للمياحة 
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ءمسر fjايابية 

علىمحمد مع الود علاثات تدعيم على الريطانية الخكومجة عملت جانيها وس 
١٠٢٦٨١ ٨ ١ ٦ عام بداية د مريطانيا همن متنوعة هدايا غوصك 

بعدلاصيما وطموحاته، على محمد توصعات من نحرنت أن ليثت ما بريطانيا أن عحر 
إرسالفتم ، ١٨١٨عام الدرعية باشا إبرامحيم توات ودخول العرمحة الخزترة على حملته 

بأيةيعترف لا انه له أكد الدى باشا إبراهيم مع للتفاوض آءإا1،ه8 سادلر الكابم، 
اكريالنشاط قوبل كما العثمانية. للسيادة أخضعه بلد ق اJريط١نية للحكومة حقوق 

فترةوهى ١ ٨ ١ -٩ ١ ٨ ١ ٤ من النمرة ق خاصة بريطانيا نيل مجن بالاعتراض ليمن اق 
محمدمحركات شديد بحذر تراتب بريطانيا وظلت الأول• السعودية اللولة توات مجطاردة 

ايضالأم؟،.والهد لبريطاب قلقا تمثل كانت الق  ٢٦٧١الخليج ق على 
عامجلأعلى، محمد عهد ق وبريطانيا مجصر بتن التجارية العلاقات شكلت وقد هذا 

الصناعيةالثورة دعالم نتت وقد خاصة اليوكن، يقن السياسية العلاقات تشكيل ق هامجا 
الصناعيةالقوة حيث من ب العا بلاد أعثلم أصبحت حق الوقت ذلك ق ريهلانيا بل 

إيجادضرورة إل بما الإُتاج زيادة أدت وقد ا، ر لآ العا ورشة بحق تدعى وصارت 
منافسةأية على تتفوق أن البريهناتية الصناعة ومحع ق كان وتد خاصة خارجية، أسواق 
مدرسةتأيقر محت الغترة تلك ق بريطانيا ووقعت اليريهلانى، الأنتاج لجودة وذلك 

يمكنحق قيودأم، أو عوائق دون ا الحرأ التجاري التبادل فكرة إل تدعو الق مانشستر 
خاصةمحيسرة بأسعار الخام اؤلواد على والحصول التزايد، الصناعي الإنتاج هدا تصريف 

تمتدواسعة تجارية لطقة امتلاكها عن أصفرت والق يما قامت الق الاصتعمار حركة بعد 
قوصناعية تجارية دولة أكر بريطانيا وأصبحت افد، إل لأمريكا الشرقي الساحل من 

العالم>،م.
الذيالتجارية الحرية الاحتكارية.ممبدأ على محمد مياسة اصطدمجت فقد هدا وعلى 

قالنظر إعادة إل دفعها مما أكثر تجارية فرص عن تبحث أخدن الق بريطانيا ترعمته 
مومن أفضل، شروط على للحصول الأخرى الدول وبئن بينها القائمة العاهدات 

إلغاءإل فدف الق العثمانية الدولة مع  ١٨٣٨عام ليمان بالعلة معاهدة بريهلانيا عقدت 
علىمحمد لسياسة محييا شكل الذي الأمر الثمانية الدولة ق الاحتكارية الأساليب كل 

الأحتكار\م.
بالاحتكارالخاصة الاقتصادية السياسة إلغاء أجل مجن جاهدت بريطانيا أن والحقيقة 

عقدتأن فكان ممتلكاته، داخل الباشا مركز تقوية ق الأساسية الركيزة أنحا لإدراكها 
قبريطانيا بحق مزمنا كان يالرّتون وان خاصة ٢، اكحارJة١ ليمان بلطة معاهدة 
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ءمر/ّضة

وهوذلالثاأ٧٧،، ااوريهuيات ١اصالح تطلن إذا الأخرى للدول الداخلية الشئون ق التدخل 
،٠ُريهلاتار لإصرارها.ممصّلحات الاحتكارية وصياسته على محمد •ع حدث ما 

قلصالحها رعاية ونجاريا ّياصيا على محمد على كلمتها بريْلانتا فرصت أن وبعد 
خاصةمعها العلاقة لتحسين معي بريطانيا، •ع جديدة علاقة الباشا يدا الأول، المقام 

الذي؛؟Bowring ،Uورنج متر ونجاح  ١٨٤١عام بما الأ-مار وزارة سقوط بعد 
إلوستبمع يوميا، ستقله كان الذي الباشا ود كسب ق القاهرة إل بريطانيا اوفدته 

آراىّؤ'ش.
محمدقأهدت مصر، مع العلاقات تحسين على لندن حكومة عملت ناحيتها ومجن 

فيكتورياالملكة له ارصلت كما له، ااJريطانى الشعب تقدير عن نميرا بخارية سمينة على 
بمديةردها على الباشا حرص هدية وهى ،، الكر.بمةل بالأحجار مرصع إطار ق صورهما 
حخصيصا اثترس خيلا الملكة إل أرمل حيث أخرى 

حالةبحذر يراتيون مجصر ؤ، ومثلوها بريطانيا كانت على محمد أيام أواخر وق 
كما~ رسمية عير بصورة ّ السانملة تول عندما باسا إبراهيم وموقف الصحية، الباسا 

قررعندما — لتين لزيارة بدعوته فقامت باشا بإبراهيم علاقتها يقوية يريهلاتيا اهتمت 
وهناك—  ١٨٤٥عام 1مه إذن على حصوله بمد طيأ فحوصات لإجراء لأوروبا الم 

كءّينرآم•وحفاوة ترحابا باشا إبرامم لني 
تولاثر على القدم طريق ق كرة خطوة وبريطاسا ممر ض العلاقة وخطت 

علىوصاعده والتفاهم، الود يسودها يبريهلان؛ا ماس صالة كانت إذ للحكم. باشا هماس 
تأتهِله كان الزى ممر، ق بريطايا نمل  Murrayلتر صدينا كان أنه ذلك 

ب^ريط١س١عباص علاقة أن كما ٢ ال>ريطانيةأ اليامة أهداف لتحقيق توجيهه على شديد 
الخكمأ°لإ.توليه قل بدأت قد كانت 

توثيقعلى السلطة الأول ماس لتول الأول اللحظات منذ بريطانيا عملت وقد 
خمإبلاغه فتم باشا إبراهيم وفاة عند بالحجاز يزال لا هماس كان حيث به، صلتها 
علىعاد السويس من تجارية ّنينة أرل الدمحا ال؛ريطانى التنصل طريق عن الحكم تولته 

ممررم.إل الجديد ظهرuالوال 
لواوقد خاصة باشا هماص من التقرب على ال؛ريطامحون التولون وحرص 

^^١وليلك الختلغة، الإدارات من الفرنيثن اصتماح ق ورعته لفرنسا كراهيته 
كنفإل العودة إل هماس ُءل من الرغم على ٢ العادوأ الباب لدكا اندته ملجهدهمم 
ولهذا١^١^٧^، مصر شثون ق السلطان نفوذ بمني أن رفض أنه إلا العثمانية، السيادة 
٢اكظيمات"ل قانون' تلجيق عن العدول على العال الباب حمل على بريطانيا امحتعان 
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محمرل اضماه /لجا/،، 

الداخليةالشئون كل ق الخماق الكيان إل العثمانية الولايات رجوع يقرض الذي 
عاميرمان مع ويناض مصر، ق الوال محيلهأ مجن يضعف الذي الأمر ٢ والخار-بأ 
٩١٨٤١.،

اكظ-ماتمسالة ق لماندته بمي1؛لانيا اصنعان عدما ءباس ان إل الإشارة وتغى 
مدعلى موايمته ق تمثل الثمن عذا الميطان؛ون، يرضاه الذي الثمن لع مستعدا كان 
معماس اتفق حث السويس إل الإمكندريه من اامى الهريق ق الخليلي الخط 

ماسحنوق على للمحافظة العال الماب ل.ى اريهلان؛ا تدخل ان على؛ مرى تشارلز 
الخطبخصوص الميطاق الجانب تماس،ع يحفاوض وان الوراثة، يرمانات ق جاءت كما 

التجارةوتشجيع الهتد .ع اطلواصلأت امجين على عباس يعمل وأن الحديدي، 
اوريطانٍة^آ،.

صدرتمصر، ل لريْلانا عام كنمل مري تشارلز زميله يروص خلف وحنن 
الذي، محارات؛هأ المرسى زميله مع طيية علاقات إقامة على يعمل أن إليه التعليمات 

النملوقلق شكوك أثار مما يماس، علاثته كصن الأخر هو جهوده كثف 
مزكيامصر ؤا القرني الثمرذ تغلغل س خوفا ، التةارتل هذا من الباشا جازر اإن.ى 

خهلىيتح لا بأنه مجهلمقنا عباس رد فجاء مجصلحته، موى يريدون لا يهنانين المأن له 
علىالحريص الخلص واJلل. العليعى الحليف الها على بريطانيا إل يحظر وأنه جده 

ءصالح<"لأآ<.

ماس،مع علاقتها تقوية على يريطانا ■>وص من الرغم على أنه إل الإشارة وتجدر 
أرملتس مصر، ق مركزها حشن والتمهيد مصالحها مراعاة من ءت٠ها لر ط! أن إلا 

كأطاءعملهم بححة البلاد ريوع ل نجرلرا بريظانتون ضباط يرأسها الهند من سرية بمثة 
والواحلالمدن جمح عن تقارير عدة بوصع ناموا وتد الصحية، بالثئون اهتمامات لهم 

عنومعلومات مفصلة بخرالط التقارير تلك وزودوا والقلاع، التحمتات وأهم المصرية 
٩١١٧١.،

اهتمت~ عثر التاسع القرن منتصف مجثل. — الوقت ذلك ق انه يالال.كر وجدير 
مراقبةعلى حرصت الى مانشستر تجارة عرفة ا ولاميمصر، مع بالتحارة بريهيانيا 

اإ>ريطانىالقتر اصدر البلاد عن اليونالهن إبعاد تماس أراد فعندما اللأي. ق الأوضاع 
الحوتق العامحلن الونانءين للرعايا بالماح فيه طالب دوريا مخثررأ لأصتانة اق 

التحارةق بالعمل ال؛ريطالهن اارء١يا خدمحة ق أو البريْلانية اكعاريأ 
أدخلتالق التحسينات بعد خاصة زادت قد لريهلمانيا بالشبة ممر أهمية وكانت 

بعضعن والوكلاء الأفراد بعض صء إل أدى مما بر؛الاايا، ق القطن صتاعة على 
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اوه2وأسو 

الغرض،لهدا الإسكتدرة ق ورو1لانية يون عدة تأسست وليلك مصر، إل الشركات 
وتدربجياا، الأوايتأ بالواد لانكشاير مغازل يموين تقوم الأراف ق زوع لها وأصبح 
قالميهلاتيين التجار عدد وتزايد محصر، مع التجارة ق الصدارة صاحية بريaل١نيا صارت 

/وبر مصر ض العامجلة البريطانية السفن وكثرت نجارلهم، وكرت محصر، 
القالومش الهلقة حجم اتاع بري2لانيا ق الكيبر الصناعي المملور صاحب وتد 

فاقأن ذلك نتيجة وكانت والسياحة، المفر نرصة لها أتاح مما المائي، الرخاء لها توفر 
*بمد فيما الأمريكان عليهم تفوق حى المماح عدد ق غبرهم البريهنانيون 

الحكم،توليه مل باشا معيد من التقرب البرJهلاjيون المستولون حاول وتد هدا 
لاركججون الJريهلانى تحديرات رغم  ١٨٠٢عام ل بريطانيا إزيارْ الدعوة إليه فوجهوا 
إليميل لأنه معيد استمالة يصعب بأنه عاما، من أكثر مجصر ق أقام والدي 
حكومةبدلت كما ،، مصرأ ق نفوذها لإقرار جهده نصارى يذل وسوف نرتسا، 

٠الحكم توليه بمد الباما مع علاتتها لتدعيم مشابمة اعى جمالهند 
مناصبا،تراه ,مما همصر ق مصالحها مراعاة على بريطانيا عملت أخرى ناحية ومجن 

إلتوجهت م هناك أ دليلمهار وتركت دمياط مناء إل باخرة جاءت  ١٨٠٦عام ففي 
واخذالدليل هذا عن يالح-ثا دمجياط محاخظ إل التعليمات فصدرت الإصكدرية 

مهاممجن الرجل هدا به كلف ومجا ونشاطها البريطانية الباخرة تلك عن مجته معلومات 
ا.انمى وذلك 

كانبل العال، بالباب مصر علاتة مجتابعة على البرJطانى القمل حرص جانبه ومن 
فكانبسهولة، باشا سميي يتقبله يكن ب بشكل العلاقة تلك تفاصيل ق أحيانا ندخل 
}العال١ اياب وبتن محنه أحد تدخل عدم راجيا العثمانية لليولة يكتب 

واعتبرتهباسا، سعيد عهد ق الموسى قناة مشروع محاربة على بريطانيا عملت كما 
واحتمالاتالقناة على فرنسية اصتحكامات إيشاء من ونحونت صرفا، فرنسيا مشروعا 

تلاكسولأ'اا.إزالت ددس^'سمق محاولات نجد اكاةأمامهاولر إغلاق 
أهمٍةزيادة إل محتويي القناة أن ر المشروع لرفض ميهل١ذا ذراع إحدى وكانت 

القناةشركة إدارة أن كما متوقيا، ق للتدخل الدول محعى عليه يترب مما التحارية مصر 
إلمحيدغعها مما كيجرة نفقات مصر متكلف وأ،وا الحكومة، داخل حكومة محنكون 

الأمتدانةاا''آ/
مملتندد وأخذت أيضا، السخرة متذرعة,ممسالة الشروع يرJهلانيا عارضت كما 

التنححموقف تقف كانت ذاته الوقت ق أها غم القناة، مشروع ل المصرض العمال 
قمنه الانتهاء م الدى ، الحديدي؛ السويس، — خهل)القاهرة مد ق للسحرة والتأييد 

-٤٢ -



ءمسرل 1لهإلايٌ /مح،/ه 

وذللثبإنجازه، محعيد على الريطانية الحكومة إلحاح إتمامه على وساعد ، ١٨٥٨عام 
تمحالمصرية الحكومة وكانت الهتد، إل جتودها تقل يتسهيل الخاصة مصالحها لخدمة 
روقد محيى، كل عن ج؛يهات خمن تتاصى أن على اراصيها ق الخئود هؤلاء •ممرور 

<صئواتأت خلال ق جدى ٥ • • • عن يتل لا •L الجنود هؤلاء من 
ممر،قوة نحمم على عملتا الأول القام ق مصالحها على بريطاما مجن وحرصا 

باصلاحهاباشا محمد امر ٠ ^٣' ١١حرب س المرية الحرية الغن عادلتا فعندما 
القالحرية قوغا مجصر إل تعود أن خنت بريطايا ولكن جديدة، أخرى صفن وإنشاء 
مجنباشا محعيد يمنع أن العشاق لطان الإل نآوعزت على، محي عهد ق، لها كانتا 
العناية،اليولة يهدد خْلرا صار الأمحعلول هدا شان نوى إذا لأن* الأمحعلول، بحديد 

الأمحعلولمحقن إصلاح عن يالتوقف باشا محمد رامحر لدمحانس؛ري،لافا، الساكلان فخضع 
الحرية'؛مصر ثوة تدهور ق، سا ذإلئ، قكان ؛، بامرورأ إلا جديدة محقن وإنشاء 

قدرتنقد افر، إل الهلريق ق، هامجة اتصال حلئة مصر ظلت، الأحوال كل وق، 
هذاعير محولها تتل أن ا-ستطاعت، أن •ند الحد إل السويس طريق نمة بريطايا 
مجتاءىق عانمة مجراس لق١ءة تطلح الدى الأمجر  ٨٠٧عام الحد نتنة لإخماد الءلريق 

ميناءاح إنعن فضلا الحد' إل يريطافن حول محقر بسا والويس الإمحكندرية 
وجهتها.إل إنلاعها يغر ، ي*أ الحرية ال>ريْلاذة الفن لرمو الإصكندرية 

المساعدةمصر  fjuuق الوقت، ذللث، ق ال،ريهلاتية المصرية العلاقات، محن ظهر يث 
رقدشرمحة، حربا بريطالها مجعها خاصت، الى ١؛ الحبمشة'* إل المتجهة ال>ريهلاية للتواته 
السامحةتقدير موضع كانته كيرة اعدائ، مالخرميا تللئ، خلال ل^ريطايا مصر ندمتا 

هم'أنفال،ريطافن 
،١٨٦٧عام لها زيارته عند يريطانيا ق، يرة حفاوة إٌءاءتل الخديو لقي واذ.للئ، 

إدواردالأمجير العهد ول له أقام كما عشاء، حفل له وأقامت، فيكتوريا، الملكة نابل حيثا 
ومجلسالريطاق العموم مجلس بزيارة إ"ءاءيل وقام كان، عمدة وكدالث، عشاء، حفل 

عليهايغالب، كان ١لريهل١ية للعاصمة الخا.يوى زيارة أن من الرغم وعلى اللوردات،، 
شركةمن وندأ امحتقبل إذ حديا، طابعا عليهأ يضفى أن حاول قد نإنه الترفيهي، ١لهلابع 

هديةالخديو قدم كا ماتشتر، ق القطن امحتقراد جمعية مجن آخر ووفدا ،، )هه،?(ر 
العمدة'ا'أآا،زوجة إل هدية بالماس مرصع  line Brocheمجئبلن، عبارة لدن عمدة إل 

الحمام'صليس، النوال على عدة منامحبات، ق الأخرى هى الريطافة الحكومة ومنحته 
الأكبر"'؛؛ُاكل بجمة "ّدب، و الأكر" 
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ترحياإسماعل عيد ق ممر زاروا الدين البرطاذٍون الأمجراء لئى المقابل وق 
دعهوول ويلز' أمر دوجال الأمر مثل إسمامل الخدم من كرّين وحفاوة 

لصرزارة ق لكنا اللذين الأمقرة وزوجته يعدآ معا السابع إدوارد رالملك يريطايا 
ساحةبجولة ورغماؤء دوجال الأسمر قام حث ع السويسر'أ قناة افتتاح حفل لحضور 
،الخديول؛ طرف من والخفاوء \ؤء\و* مها لقي الق هصر ضمها مجن لكنت كرى 
،ءهدْأ خلال الريهلانين الأمراء من محمر زوار والحفاوة الترحٍب دائم لكن الزى 

رغبةأى تعجزه لا الذي المضياف الشرفي الأم؛ر •ممظهر الظهور على لحرصه 
لض؛وفهرام.

قومصر زيطانتا ي؛ن العلاقة صادت الى الودية المظاهر تلك كل من الرغم وعلى 
تواصلتحيث مصلحتها عن الدفاع ق تتوان ا بريطانيا أن إلا إسماعيل عها بدايات 

وأقامتالقناة، ق الحفر عملية بدء بعد ما حى الريس، تاة لمشروع بريطانيا معارضة 
ناحية،مجن الشروع هدا ق الياثسين الفلاحين تخقر أماس على ثروع للمعارضتها 

طريقعن أخرك،، ناحية من الميطاق الاقتصاد دعم ق الفلاحين امتغلأل ق ورعتها 
اكلنوآ*أ.لزراعة اكفرغ 

بصفةالؤريطاتيثن على تفوقوا قد أهم الفرنسيون اعتقد القناة مشروع إتمام إثر وعلى 
بدأتقد لكنت بريطانيا أن إلا اليل، وادي ق الفرنسي الفوذ تفوق، ؛،y؛ مما يانعة، 
تتحذنوبري3لاايا وقتها ومحن اخرك،، دولة أى من أكثر نا بالشبة الشاة بأهمية تشعر 

^١^٧١أمهم من مصر نصيب على للحصول الفرصة 
ا،فرنكفة على ترجح كفتها وأخذت تريهلان؛ا، الظروف خدمت ما ومرعان 

الذيالأمر السبعينمة، الحرب ق ألمانيا يل على فرنسا هزيمة اكحول ذللت، بادرة ولكنت 
قابالتدخل الانفراد ُن ه نفالوقت ق، بربملمانيا ومجكن فرنسا، نفوذ إضعاف إل أدى 

ينصرفإسماعيل أخل ناجيته ومحن ، ١٨٨٢عام باحتلالها الأمر انتهى حى محمر، خئرن 
٢.إلمهار ويريد زيطايا، ناحية ونتحه الضعف محن أمحابما لما ا فرنعن 

الخديوفطلب ، سعيد بور إل فرنسية حربية سفينة وصلت  ١٨٧٠يوليو ففي 
تامةصرية ق قدومها بتا الريطانى الشصل وإبلاغ قدومها سبب لعرنة مرأ اكحقيق 

،٠الأمجرر بدلك بالأستانة سمارفا أو حكومته يلغ حى 
وكانتاواغثنمتها، إلا مصر شثون ق للتدخل فرصة بريهيانيا تترك ب وبدورها 

الثانيةاليولة من الخديو عليها بجصل الق الفرمجانات بنود ومراتبه متابعة على حريصة 
ملط٠أته١لتوصح الخديو عليها حصل الق الامتيازات آخر على للوقوف 

٤٤٠
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<،إسماعيل؛،٧٧مشاكل تماقمت إذ تتحينها، كانت الق الفرصة وريْلانيا اءت جم 
بورجرفاثيل علم ان وما الريس، قناة قا مصر أسهم يع قا التفكتر إل اصطره مما 

ا.الخثرر يتيثها حكومته إل أبرق حق بذلك ااحريْلانى للقنصل القاتوق المساعد 
المحورمصر ق قنصلها إل افا تعليمالريطانية الحكومة أرسلت الفور وعلى 

الخديومجغاوصات أى وتف على طاقته بكل يسل بأن صتاتتون الجنرال 
تمتوبالفعل الأسهم، تلك على بلائه لتحصل وبجتهد الشأن، هذا قا والفرتسيتن 

سنداتسليم وم ، الموسن قناة ق مجصر اصهم على دريهلانيا وحصلت الصفقة، 
ونقلهاالمستندات لحمل خصيصا الهند من حرية مجدرعة وقدمجت بررج، لمتر الأسهم 

الصفقةربمذه كثهرا فيها السياسة الأوساحل سعدت الق لدن إل 
الفوذتفوق لعهد حدا لريطاتيا الصوص قناة ل لأسهمها مصر بح وصع وهكذا 

/يريطانيار أعمال جيول على مجهلروحا مصر احتلال وأصح ألفرنسى، 
محاقتوالت السويس ناة ق مصر أسهم شراء صفقة عقد ق بريطانيا نجاح وعفب 

درراتيلىوظفر الهند، على إمثراطورة بما نردى الق فيكتوريا للملكة ، أوروبال ملوك 
ا.بجكونرخيلدأ لورد بمب الصفقة هذه سب رريهلانيا وزراء رتيس 

بيععقب " الوقت ذلك ق نسيا بريطانيا مصر العلاقات تحسنت وقد هذا 
والقضاءالرقيق تجارة لإلغاء ينهما ثانية معاهدة توقثع فتم ~ ا:ريطاتثا القناة أسهم 

علهالُ؛ُ
الخديوأنجال بعض استقبلت الق الأوروية العواصم من واحدة لدن كانت كما 

.تملكةهاك والقوا فيها، والسياحة ها الإقامة لهم طابت حيث ها، تعليمهم ليتلقوا 
/٤ عهدهال وول بريهيانيا 

اللأيشئون ئ تتدخل بدأت ولكنها القناة، أصهم بشراء بريطانيا تكتف ول! 
ماليةاضطراب دراصة بحجة بعثتهم الذين الرسمثتن التشارين بواسطة الداخلية 

دولةعشرين حوال وحول س الرغم على الدانمن ٠مالح وخمايت ؛، مصر؛ 
بيريطانيا فإن الريْلأتيين، بالتراماها الوفاء ق أخفقت إ العا أنحاء تلف خمق 

٢.اكريآزأ الحكومأ ي،< ءا٠Lك الذي الإجحاف ذلك الدول.كثل هذه من أيا تعامل 
لمتوالق ، ١٨٧٦عام أوائل ق المختكلة امحاكم نثاة مع ذلك ترإمن وقد 

حدعلى لإسماعل رضع لغم أول انحاكم تلك وكانت إنثالها، ق هامحا دورا يريطاسا 
اختتارعلى بريطانيا حرصت وتد الحكم، عن لإزاحته وذلك ٢، بائال نوبار وصف 

أعضائهار ijuمن يريطانين قضاة 

-٤٥-



أ<ءمر//مه

الريطانةالتدخلات وثزايدت عمم، ق للموقف اا>ريهلازيآ التصعدات وتواصلت 
شككالى اللأ التحقيق يه أصدرت ١  ٨٧٨أغطن ه قمى المرية، لشئون اق 

بمنازلأوصى ١اذى ابدئي تقريرها ديوغا مداد ق الاستمرار على ممر تدرة لحث! 
لمولالخديو واضطر المالية، الإدارة ؤ، الإصلاحات بعض وإجراء الحكم، عن اسماعيل 

ال>ريْلاد(ويلون ريفرس فيها شغل الى الوزارة بحثكتل نوبار وكلف اللحنة، نوار 
ولامساعلميه الأوروؤا الضغهل زيادة من الخديو اصتاء وقد المالية، وزير منصب 

عاليها،الدول خهل الفرصة متتهزا شكلت الى الوزارة باسقالة وءلالب الريهلاق، 
الحكمرعن التتازل، على إجماره ق تفكران وبريطانيا ا فرنوبدأت 

مالها وم إسماعيل، الخايو عزل على الأريطانٍة الدبلوماسية علت اللرق وبشى 
عزلفيها يعلن  ١٨٧٩يونيه  ٢٦ق ببرنٍة الضاد اولْلان بعث إذ أرادت 

إح'^•

الخلوية:الأسرة وشاج؛ع ٣— 
لمساعدتهيالأجاب الاستعانة من له لأبد أنه — حكمه بداية مذ ~ على محمد أدرك 

سيكونرصاها ينشد الى أوروبا أن ه نفالوقت ق أدرك كما مشروعاته، إنجاز ؤ، 
لهؤلاءبحسا أن ق وسعا يدخر فلم تجاههم( لكه معلى متوقفا عليه أو له حكمها 

الموقعحيث، من مصر بما الذ حى الى اللجيعة مستغلا ١؛ ممرر إل القدوم الأجانب، 
التجارإليها وتجدم، محمر، شأن مجن ترقع أدبية مزايا من ذمح، على يرتج، وما ومميزاته 

الإمكدريةميناء نوسبع على فعمل متعددة، مادية فواثد لها وتحقق الأرض، أكنار من 
٢.المخمار المنن لاستقبال وبميثته 

الريطايغ،مثل مثلهم التوّءل الحر بلدان من الهاجرين من الكير فان ما ومن 
ا.الع؛شل لقمة عن بحثهم ق، مصر إل وصلرا اريغ، والم، والروفتاري؛زر والألمان 

وكانواالحديث، العصر ق، مصر إل أتوا الدين الأوربيغ( أوائل ُن ال>ريطانتون ويعل 
علىمحمل ب؛ن العلاقة تحين مجن عزز مما وكان ،، بالتحارةأ يشتغلون الأمر بداية ق، 

تسليمعلى فريزر مع الباشا اتفق إذ فريزر، حملة عقبا أمراهم من مرقمه و١لريهل١نيين 
منفدية نول على محي ورفض الاريْلانيان، الأسرى مراح ولءللأذ، للباشا الإسكندرية 

كانأنه عن فضلا ،،  ٩٢۴بالحرحى واهتم احن،،^^-»؛، الدين الأمركا هؤلاء 
تركوقد الأفراد، ايدكا ؤ، رقيقا صاروا الذين النريطانتغ، الأسرى من عدد •ممصر لايزال 
محيفاهتم هود يعاونه بمروتشى ' يدعى هزلأء جع على للإشراف مندوبا فريزر 

قممن الخاص ماله من بشراثهم فتكفل ٢، الرنؤرل الأمرى بمزلأء كرا اهتماما على 
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؛juالملاكات اصتمحاف ق أثره الوتف لهذا فكأن الريطاتي؛ن، إل وتسلمهم حوزمحم 
،٠والبريألايينر الياشا 

خملةيبب وبريطانيا عش محمد ي؛ن العلاقة اعترى الذي التوتر زال  ١٠٠وسرعان 
اكعارلإرضاء على محمد وسس بسرعة، الطرمن يئن العلاقات فتحسنت يريزر، 

لتمرينالخبوب لشراء الإسكندرية ميناء على ال^ريهإلانية السفن ترافد فبدأ اJريهلايين، 
السمنقدوم السويس ميثاء صهد كما التوسط، البحر قا الريطاتية القاعدة مالطة 

ا.الهنديةر بالضاح اJريهلانية 
إل١^^ على شجعهم نقد الأورمحين، التجار اسنمالة على علي محي حرص 

قاضثارهم إل ائتما مما وأرواحهم، ^( ١٢١على رامنهم ها، الإقامة لهم وجب ممر، 
بعضعلى احٍانا الطرف تغص كانت حكومته أن ذلك إل يضاف وقراعا، مصر مدن 

}الأول،ر المهام 3، دائما الىكانت معُحلمحتم ذلك يتعارض ألا بشرط نجاوزالهم 
عهدهبدايات ق الأجانب عع الشدة الياثا ال اصتعق السب هو ذللث، كان ورمما 

٤ق بلاده إل الإمكدريآ ق الميطانى الشمل شكوى من ذلك يظهر ممر، بحكم 
لهمالممنوحة الامجتيازامت، احترام وعدم للأورييتن، على محي مجعامجلة موء من  ١٨١١يوليو 
أنشكواه ل الشصل وذكر عنه، الصائرة القوائ؛ن غير آخر قانون بأي التزامه وعدم 

يقضىلن ولكن تصرفاته مجن الخل بحرد عنه ميتتج ضده العال الباب إل الألتحاء 
ءلهاليا<.

خاصةJااريaلانين على محي علاقة ّرء محه يفهم أن تغى لا ذللت، أن على 
تشدق لمساعدته محصر إل للقدوم اجتدايجم على عمل انه إذ عامة، والأجانب 
واليكانيكئنالهندسن محن المن؛ين باصتقدام قام أن فكان البلاد، لتحديث، مشروعاته 

كيرمنها قدم الق ١، بريطانيالأ يبها ومحن أوربا بلدان ، مختلفمحن المهرة العمال، وبعض 
٠١٦؛ Gallowayجالواتم، وأبرزهم على محمد بمم استعان الدين والفم، الهند-ع، من 

منمعقلهم صاعدون له وكان الباشا، مهندّى كر الوقتا •ع صار الذي 
المستخدمةالألأت وصيانة إصلاح ، ورمرل عن المسئول هر جالواى وكان ال>ريطادتين، 

والإشرافوالمح الغزل ناعة صق 
الباشاحفلي عهده بداية منذ للأجانب على محمد أولاها الق الكيئرْ للرعاية ونظرا 

ذهبحينما  ١٨١٨دستر ق أنه بدليل لجم، ورعايته لخدماته الأجانب هؤلاء بتقدير 
جانبعلى الرينات وأقاموا حسنا، اصتمألأ بما الأجانب اصتقيلمه للإصكتدرية على محمد 

الإمكدر\أآ/افشا بقدوم احتفالا الطريق 
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وربهالأجانب *زلا■، رعاية عر حرصه رغم على محي أن إل الإشارة وضض 
مع•تاعلأ ه نمالوقت ق يكن لر فإنه وخططه، مشروعاته تشذ ق ياعدوء ن أق 

أمرافأصدر الأجاب، ،ولاء من انحنالن إبماد على ١^١^١ حرص نني منهم، اكعاوزين 
معويالباحث الخارج، إل والشوهمن العمل عن العاطلين الأجاب ض  ١٨١٩ق

أمراأصار صوان عشر ويعد شرورمحم، من البلاد كمحلص الأمحر هذا ق اكاصلر'آآ؛ 
ذوىمن، الأجانب *ولاء إبماد على حريصا عهده طوال، على محي وظل ،، ١٦٠١٧مثا؛

٠.البلادر خارج المع السلوك 
الرعايامع الاعتدال جانب الباشا فيها انحذ الى اطلواقف من يد العالوهناك 
أمر ١٨٣•عام فغي وإنصافهم، حمرتهم صيانة على ا-ح؛اا والحرص بل الٍريهلاسن، 

تحصيلق دمياط ا وفرنبريطانيا رعايا بعض يمهل بأن دمياط محافظ على محمد 
•٠ لمُ تحدد الذتم، اليعاد مائة ق وتحصيلها عليهم اكررة ؛ المرحةل 

ثلاثةبجلد ، اكعارر مجلس حكم اا^ريطامحا احل على وقع الذك، للظلم ورفعا 
صريلئ،.ممصر العطار الث|لمانى أخمد الهاج بأن الزور لشهادمم صوط مائة ؛ قبانية١ 

أنالشهادة يللث أرادوا أمم ويدو ٠، اليزر من نطار ٢ ٩ ق، )ايرق،( باول للميهلاد، 
حقوجه بدون الغ، صغنة ؤ، الريهناق باول ورئة مشاركة من الذكور انملمار يمكرا 

العمال،.فاصتحموا 
الريطانيةالمصرية للصداثة الخالقة السئة للمعاملة ورفضه اصتيايْ الباثا أبدى كما 

الشأن،هذا ق تحتيق بإجراء وطال، اا؛ريطان؛؛ز،، بعض ، ي؛.بعا محاففل بما يعامل الق 
إخطارهصرورة على التاكيد مع التحقيق عنه يسمر حسبما تأديبه أو انحاففل وعرلآ 

؛.رشحتهر التحميق بتفاصيل 
الخدءات،من العديد ونفييمه المي1لانيين الباما رعاية مسألة ق كثيرة والأمثلة 

منأى ممتع نتيحل أزمة أية تحدث؛ ألا على حريصا كان كما لهمر"أا،، واكيسارا>تذ 
بينالمساواة على مرارا أكد بل الأخرون، ها بحفلى لا .ممزايا الأحرتم، الأجنبتة العناصر 

ناظرأمجر أته ذللت، ومن يهم، مء أو خلاف أك، بجل.واثا مح يلا بشكل الأجام، 
ق،ال^ريط١نتغ، وكتل حوات( ان ألكس الحراجة بجترم بأن  ١٨٣٨عام ق، \سمدوةلإ 

.، الأخترأ معاملة يعامله وان المرنسيين وكيل يحترم كما ٢ ال اإعطءِ
لماوذللت، بالمرنسيين، إعجابه عن يمل لا باليريطانيين على محمد إءحارّا وكان 

وأنبح؛دك، مثالا الفرنسيون جعله ما حدو بحدو أن يسض الحاكم "إن نال حين عته ذكر 
بعلهم'مجا،.الإنجل؛ز سلوك يقلد 
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إلممل لكن -؛-، ٧١أن - على محل عيد ق الميطانى النمل - لكمل ويولك 
جانبمن خدمات مها عله ممرض أن أمكن منامة كل ق الريْلايين مضل 

قالغرسن الضباط شبة لكنت ؤإذ الواحدة، المؤهلات ذوى والمرسن الJربملاتء؛■ت 
قراغبة تكن ب البريْلانتة الحكومة أن إل را"اح ذلك فإن كب؛رة وأمهلوله جيشه 

علىمحل ان أيضا لكمل ويؤكد ية، القرنالحكومة مؤنق عكس على اءدمم، ٠
حىشكوى أية هناك لكنت كلما الأريهلانٍين عن الفللم رم ؤ، صائنة رغبة لديه لكثت 

هناكتكون أن دون منصبه ق خلفه من إل القنصلية محلات ليم تامصمملماع لكميل أن 
٠.فيهار ين لر معلقة مساتل 

الأخمرقابة بجعل بأن العال اياب عن بلائه بيعي يتتقع أن على محمد أراد وتل هذا 
اكحاربرعاية وأوصى لل؛نحارة ممر أبوان نتح أن تكان ضعيفة، رقابة محصر على 

•٢ ٨ مويلب وأمر الأجانب، 
بما،إنامتهم لهم وأمن مصر، إل الأجانب ونول محع ند على محمد إن حقيقة 

أنإل عيده هلوال لكمكن امحضرتا عزلأء حيال الداخلية وميادص الباشا صلمطة ولكن 
الصناعيبالانقلاب أوربا تأثرت وقد خاصة الحال، نتبدل  ١٨٤١لتين ترية وضعت 

الحامالمواد موامحلن إل حاجتها وفلهرت عشر، التاسع القرن مجن الأول الصف ق، بما 
قاالبلاد على يدقق الأورومحغ، مز فأخي إنتاجها، لتصريف خارجية أمواقا وإل 

العثمانيةالدولة ق مريامحا محصر ؤ، مرت الى الأجنبية الامتيازات معاهدات كف 
الماليةالأوروبية الصاخ كلك مستباحة محصر اصبحت إذ أ، اكسويةل .مموجب 

تتيحةكثلوع شبه وأصبح  ١٨٤١عام بعد الوال نفوذ تقلص وقد خاصة واكحارية، 
أ.الأوروبيةُ الدول جانب من القوة استخدام 

نفلراعلى محل نحام الوريهلاني؛ن اكحار من الخلميبة للميول وانلهارا كل، وعلى 
لدنق خاصة لجة بتثكيل الأحوال هدأت بعدما  ١٨٤٢عام ل ناموا لهم، لحدماته 

يبلالباشا يقدمها لكن الى للحماية كدلكر ذهبية ميدالية بصنع بالوصية نامت 
حزاءالباشا إل شكر بخهلات اكنال ق اكحارية الغرنة بعثت كما مصر، ق للوري1لاني؛ن 

خدُاممالدةبمه.
بالفرنسنمقارنة الوثن الميهلان؛ين.ممصر.ممرور وضع تحن على دلل خم ولعل 

يخفىأن يّتطع لر مصر أ ناكري؛ وليم الماخر ال>ريهلانى الكاتب زار عندما أنه 
الفرنيين،مكان الزمن مرور *ع ليأخذوا محصر إل اا>ريهلانتغ( بملل الحقيقية فرحته 

؛.١٨الآخرونرْنيه فشل فيما وبمححوا 
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للأجانبالكرم شديد الأول باشا عباص حفيده كان على محمد من العكس وعلى 
علىيحرص كان إذ الُيطاذين، ّوى الأودومحما من إله يقرب وب بمم، الظن ستئ 

السا>ساتلآخا؛.أهدانه تحقيق ء1ى ودهم،لعاوقه وكب إليهم المب 
عهدق يلهونه كانوا الذي التثحح الأول عباس بتولية فقدوا الأجانب أن والحقيقة 

زادقد ايها بحيلهم وكان ممر، إل هزلأء تروح أونف عباس أن عن فضلا على، محمد 
الذيوالبلد الدهب، موحلن مصر بان الاعتقاد م أوروبا، قا الصناعية الثورة انتشار يفعل 

بكلعصر من الأوروئن طرد على فعمل ا، رعة؛^ بالثراء فه الإنسان يسممليع 
فوصفوهلهم تعطى كانت الى والامتيازات الرخص *نهم ومحب الوماتل، 
.٠١٨٨١ب١كسب

تنوءممر خزانة كانت الق الأجنمة للمشارع ميالا يكن لر عباس أن لاندز ويؤكد 
المشاريعمن عدد عن وتحلى جده، أحضرهم الدين الأجانب الفتيين أغال؛، فطرد يعبنها 

الأعمالرحال محاولات الداتمة ععارضته إل إضافة اليل، تاطر فيها  Ic.الحدسية 
سياسةالعض عليه أطلق الذي الأمر ٢، ممرأ ق نشاطهم ميدان توسيع الغرسن 

حاثلأالمياسة تلك وقفت إذ عباس، عهد إيجابيات إحدتم، وعدوها واليقفلة" المدة 
اتسعالذي الختلر زحف إيئانا ق بدللث، عاس فتحح ممر، على الأورونج، التدفق( دون 

،,١٩عهد ق الزيت، كممعلة 
موتما~ البر عدا س للأورومحتن أييادى عباس موقف كان هل هنا والسؤال 

عثلمثالها مسشاه أخرى عناصر هناك كانت! أم عاما 
ذلكإل أضتطاع ما بالأجانب الاختلاط من نفسه حرمانه رغم عباس أن الحقيقة 

أوصدالدين الفردسءترا يعمل.ممشورة مما أكثر التريطاُءين .ممشورة يصل كان مبيلأ 
فلمالموظغين، وكبار الحواع أقصى بأن ، ١٩٢١٣٣التخلص وحاول وجههم، ؤ، الأبواب 

،خدُاقمر عن واستغى واحترام عطنا معاملة يعاملهم يكن لر بل لديه، نفوذ لهم يعد 
بأنهعباس وصفوا الذين المرسن الورحين مجن لاذعا نقدا عباس نال أن عنه نتج مما 

صعىعن فضلا ا، واكنٍءرُ التطور ويكره النريية، والحضارة للاوروبيغ( الكره شديد 
،.١٩ممرر حكم عن بعزله والمطالبة لماس الدص ق، جا-يا الفرسيغ( 
وجمحووكلالهم اليونان ناصل بابعاد فرارا عباس أصدر أخرتما ناحية ومن 
واليونانالعال الباب بين( العلاقات ونهي! القرم حرب تتام مست^نلأ البلاد مجن اليونانيين، 

الدولحماية ق الدخول ١ستهلاع ومجن مجتهم الرصك( عدا البلاد تتركوا ، ١٨٥٤عام 
الحماية.هذه بفعل البلاد ق نبقى 
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ماإذا هم الاستعانة يفضل إلميطان؛ين، بطعث ميالا ماص كان ذلك مقابل وق 
بانيتايلهم السماح عدم عتب ضب واضعا بأوروب؛؛ن، للامتعانة الظروف دعت 

علىال>ريطامحا هذه عباس سامة شحعت وقد ؛، مراكزهمرَ؟ واستغلال نفوذهم 
مصر،إل الوفود 

بالقئصلعلاتته الأجانب من غقرهم عن لاوريهلا*سين الياشا تفضيل على ساعد ومما 
قالسبب وعن الباشا، على كر نفوذ صاحب كان الذي محرى متر العام اإ>ريطانى 

سفيريوساطة العال اياب لدى السعى ل .ممري يستعين كان عباس إن ت قيل ذلك 
ب^رiطانياعباس استعانة عن فضلا إلهامي، ابنه إل لتوول العرش وراثة لتغيم بريهلانيا 

١^^١^سالة سب الداخلية مصر شئون ق العال اياب تدخل لتمع 
تبلمن عليه كانت؛ عما تفوقت قد عباس عهد ق الريطانية المصالح كانت ورمما 

محمدعهد مند والمشاورات ابجالس ق هاما دورا يلعب كان الدى نوبار، لنفوذ نفلرا 
ءلىحتىءهدإسماءٍللأاأ<.

مترالعام الريْلانى القنصل أن هماس عهد محا ايلريطاد النفوذ تفوقا متلماهر ومن 
انعكما بالحجارة، ورصفه والسوص القاهرة يئن الطرق عاص؛تميد إل اوعز مرتما 

روبرتالبريهلانى المهندس إل عباس به عهد الذكا الحديد السكة .ممشروع ءواس 
عامالسويس القاهرة يإن الحديد السكة مجد على للعمل ليخهلط ، ستيفثسوزل 

اعاممديرأ لكون الإنجلتزكاأآ'آ؛ أغا اف عد إل عاص عهد كما اْارامربىأء، 
ابعضهالعلية لعلاقهما والمنح الهبات س بالكتهر علبه وأنعم الحديد، السكة لمصلحة 

العم،^'م.
مجاكاقة لهم ووزن ريطايين، JJاالدولة رجال كبار استقبال الدولة واحت، 

البريءإانٍينالرعايا لبعض المختلفة وخيمامحا الحكومة رعاية عن يضلا ؛، 
الأمروصل لقد حى ٠، اJريط١نىر النمل ءللٍا على ياءا ال>ريهلان؛ة بالحاية والت٠تعين 

الفصللأ"م.لرغبة إنفاذا السحن من الحاء احد إخراج إل 
الباشايته استعان حدا مركا ١ل^ريهلانى والقنصل عباس بان العلاقة قوة ووصلت، 

وقلآ،  ١٠الخاصةمستلزماته بعض لجلبا الأشخاص بعض الهد إل ليرمل بالفصل 
مجنالخيول ببعض البريْلاذ؛ون أمدء ،كما الثازلأ هدا ق معاونة'كرى القصل عاونه 

الفرصةمرى القنصل يفوت لر جانبه ومن ~ للخيل محيا عباس كان حي-ئا ~ ، أوروبار 
علىلدن من وخلانه سرج من يلزمه مجا حلسط م ، حماناأ الباشا يهدى ن أق 

الباشا١دائرة حامحب، 
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اللهب،عن والباحقون مصر إل جماء عباس موت خحر سماع وممحرد 
ينما ^٠ ٠١١هده وق جديدة، كاثيفورنيا مصر كانت لو كما هائلة اعداد وتدفقوا 
؛.٣.٢١٦اجنىكلءادخلايلاد ٢١٨٦١و  ١٨٥٧ض

الدينالولاة أول كان ، ١٨٥٤عام الحكم ق عباس أخيه ابن صعيد خالف وعندما 
عاداتمن الأوروبية الحضارة ءفلامر بجذبه وكانت الأوروبية، الطريقة على تعلموا 

وتقاليدهمإليهم وميله وتشجيعهم، للأجانب حبه مجن محه عرف عما كلأ ٢، وتقاJد٣ُ 
أ. ١٤١١٠٥١٢الإبجليرية لينة ومعرنته للغرنية دراسته ذلك عالي صاعده 

الهجرةباب كح مصر، إل الوفود على للأجاتبا تشجيعه صعيد عن اصتهر وتد 
ميدانانيها رأوا الدين الأجانب من عظيم سيل البلاد إل نوغل مصراعيه، عالي ممر إل 

عننحلا ٢، الداخاjيةر وخيراها البلاد وؤروة الوال لمخاء نظرا ا، للأّتانلألر واسعا 
وبالمشروعاتالقطن بجارة بانتعاش ارتبهلت الق الكبيرة والاثتصادية الاليآ الفرص 
٠ ٠١١٧من وخليفته ماُيد أدخلها الى اكرعة 

.ممعىنحر؟ مفيدة الأجانب بجاه سعيد سياسة كانت مجدي اى إل نتساءل؛ وهنا 
لا؟أم لهم مصراعيها على مصر أبواب وفتح بالأجانب الترحيب سياسة أثمرت هل 

أنعلى يقوى يكن ب بحيث عيوبه، أسوا من كانت بالأجانب ّ>،يد ثقة أن الحقيقة 
حىيوم، بمد يوما الأجسية الامتيازات تزايد ظل ق ا طلبال لهم يرد أو رأيا لهم يخالف 

الحكومةسلهلة بين ما فاصل عناك يعد فلم عهده، ق وارتبكت الأحوال اختلطت 
}ر الأجانب وواجبات 

منمعيل عهد ق مصر على وغدوا الذين الأجانب هولا، يكن لر الحال وبهلييعة 
طالباواستنانها البلاد استغلال أرادوا الدين المغامرين من إجالأ كانوا بل القوم، خيار 
منالهائل الكم هدا ومط كثيرون بريطانيون هناك كان ملث ولأ ٢، السريع؛ للمثداء 

المثالسبيل فعلى الأجانب، بجاْ الوال سياسة من الإفادة طانتهم قدر حاولوا اختالين، 
—ماأصابه لضرر — ضخما تعويضا م ١٨٥٩عام آرح؛ن" يدعى بريطاد رجل طلب 

التحارمن ثلاثة وكانوا انحكمين مجن لجتة إل الدعوى أحالت الى المصرية الحكومة من 
أوراقفحص وبعد الدعوى؛ تلك ق ليقضوا وبيل" ثوربون، "هارص، وهم الثريهلانت؛ن 

معيدمياسة كانت وهكذا ،، دءواهر ق حق ألد له يجدوا ا ومجستتداته أرجين 
وتلعهده، ق مصر إل كبيرة ياعداد تدفقهم زيادة اسبات من مسا للأجانب المشحعة 

قعملوا لقد حى البلاد، على الأجنى اكدفق هذا إطار ق مصر إل البريْلانيون جاء 
٠٢حاشيته ضمن فكانوا شخصيا خدمحته 
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إسماعيلصدر رحابة ظل ض معيد، عيد ق صه اسماعتل •كهل ل الخال، محلف ول! 
خلانهق تأيدعا وكب حكوعافم رصا ليل انمول لقناصل ومجاعك الغريية، وميوله 

الهكومةق وظاثف منهم الكير وشغل اللأي، إل الأجانب تدلق العئعاتية، الدولة مع 
٠,والإحماءر والماحة والريد كالجارك 
منكر عدد اجذاب إل باكحددثا إسماصل اصام ادى نقد ذلك عن فضلا 

كانتفقل إليها، بالوقود ممر ل الرواج واحوال ذلك اغراهمم الذين والمئاواين الممولن 
والصايينالغامرين فرص تضاءلت حض على مشروعة، بطرق للربح عفة فرص هناك 
الماليةللبيوت ثّءلاء أر كوكلأء للعمل فاضطروا معيد، ببلاط يتزاحمون كانوا الذين 

المختلفة١٤"٢.والثركات 
إسماعيلعهد ق افتتاحه م معيد، عهد قا الريس قناة ثق مشروع نتقيد وكان 

كرةجاليات مصر ق أصبحت حى محمر، إل الأجانب هجرة ازدياد ق قويا عاملا 
ممر،عن يعييا أو أوطاغا كقرب وذلك متعددة، بعرامل كثرة أو نلة نختلف العدد 
المابقالعرض ولعل اا؛لأدءْأآأ. بمده والسياسية والتجارية والمالية الثقافية صلاغا وكذا 

الجوانب.تلك محن كمحر ق صلة.ممصر الدول، أوثن، ُن كانت بريْلانيا ان أوضح نل 
علىالضغط من نوعا مارموا قد إسماعيل عهد ت، ١لبريهلانين القناصل أن ومحار 

تقدم ٢١٨٦٨عام نفى لوعاياهم، ومكاسما ميزات على للحصول المصرية الجكومة 
تحت،ليس قد القتملية شرف أن فتها يدعى للخارجية بشكوكا اإ>ريطانى القنصل 

القنصلية، ترحماذأ عامل الجمرك أمين لأن رذالثا متامجة ترضية ويهللّب، الأقدام، 
!امعاعلةءملألأ"؛إ

ذلكمجن الجالية حفذ كان وإن ~ وهمية أضرار عن التعويضات عملية امتمرن كما 
جنيه•٦ • • فدرة بتعريض الحكومة على حكم م ١٨٧٤عام ففي — ضثيلأ الأمر 

دائرةتأخر بسبب البيوت أرقام صفاتح بصع كلنا الذكا لل>ريْلانى )تجو( قرني 
الاسبلأ''آ؛.الوقت ق اللازُة الكشوف تقيم عن البلدية 

تحديثل والراغبة ناحية، من للأجانس، المشحعة إسماعيل ميامة كانت، كل وعلى 
إلالروْلانيين لوفود عظيمأ فرصة — جيء مثل ذلك؛ ق مئله — أخرى ناحية من البلاد 
الرضع.هدؤا من الإفادة ومحاولة الباثإ على خدمافم لعرض مصر 
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والأس:الخرية - ٤ 
الحملةاعقيت الق الغوصى اقضاء بمد مصر، إل الرئوي على الأورومحآن شحع 

علىالأجانب على محمد عهد قا اصتهناعت توية حكومة تآصيس الفرنسية، 
'،•^١٨٩٢أرواحهم 
أرهيده ق السلطة وجمعه والحكومة الإدارة على الد؛ثق على محي لإشراق كان 

الناسوانصرف ومجاله، وعرضه حياته على الفرد فأس اللأي، أنحاء ؤ، الأس اصتتباب مح، 
إلللويود الأجانب مجن كّءا عددا الأوضاع اّتترار شجع وقد والإنتاج، انمل إل 

الحكوميةيافلصاخ والعمل بالمدارس والتدريس بما أموالهم ار وامتثللتجارة مصر 
الختلفة>-آم

اليريطان؛ينوخاصة مصر ق الأجانب بما نعم الى والامحتقرار الأس حالة تكن ولر 
نقدأنذاك، اليلاد ها تمتعت الق الأص حالة على أنزا الدين بريطانيا ناصل على بخافية 

علىباليأية الفائرة مكان شعور "إن تاثلأ:  ١٨١١٢عام ل، بريطانيا ثمل علق 
اصتخداميعد إلا تواجد ب الأص ذللي فإن عديدة اجيال، منذ مرة لأول والمال القس 
بوابةجدران على ٢ ج—همُ وت*لتر< الأشرار ص كمحر بإعدام الشدة، صروب محتلف 

الأحيان"رأآم,أغلب ق العلى الشنق عمليات ساحتها ؤ، يقذ كانت لى ا٠ 
بمهركان شا u١أن لولا لتتحفي اللأي شهدها الى الأص حالة تكن ولر مذا 

بكليلم حق تام بتدقيق يقع حادث كل فلروف ويحركا الأص، تحمى على ه بنم
مقرعن بعيدا بالإسكندرية القاركن الأوروسن اطمان دواعي ص ذلك وكان تفاصيله، 

القا،ررةر'آ'/ق اgشا حكم 
يعدالحكم على محي تول بعد الناصية الثلروف استقرار أن إل الإشارة وبحدر 

خلالزوارها عدد قاتا حق ال؛ريهلامح،، الرحالة نلة ممر جعلت الق الأسباب أحد 
القرنص الأول المف خلال زاروها ص عدد عثر التاسع القرن ص الأواiز^ العملين 

عامأحدهم فكتب اللأي ق الأص حالة اصتقرار الرحالة استشعر وقد عثر، التاس 
دونأنماها إل البلاد أدق ص معه نفرده حاملا يمضى أن السائح يممليع ؛ ٣١٨١٧

لهايعد ب و القتل جريمة اختفت كما قهرا، معه ما على ويسول لص له يتصدكا أن 
»)ْ"اآ(إ، 

قءواطمُم  14يتمتع ١^ والطمأننة الأص حالة ال^ريهلانيون الرحالة لاحقي وقد 
بصمةوال^ريهلانين عامة بصفة الأوربيون تمع ^ Wilsonون ويلف؛رجع ممر، 
مكانةعلى للتأكيد بريهلانيا، ناصل بذلها الق الجهود إل ممر ؤ، بالاحترام خاصة 
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ممتعالذي سوارت جون عزلأء وس ;الاعيازات، تمتعهم وضرورة مواطئهم 
٢•الخ؛لأما ;كوب •منة ^•٠ ئ اا^ربملاز^ون 

قيلد قرف لا 'أنه ٠: ^* Maddenمادين الريaلانى الرحالة يذكر حين ق مذا 
انشك ولا ُعروغين، خمن الطرق قطاع مصر، من أمانا آكم مها السافر يكون اورويا 

؛.٢٣٩٢. ٠ التأتم. ذلك ماب عو محيطي 
*"؛'،Prisseدا»ين56أأ67لأ0 يرص القرني والرحالة النمان ذلك طى أكد وفد 

آخر،مكان اى مجن أكثر مصر ق الأحنى بمما يتمتع اللذين والحرية بالأس أشاد الذي 
بالدولمئارنة مصر ق والقتل الرقة حوادث عاد وقلة الطرق بأمان فأثاد 

٠^١٤٢.،
الأتامةطى ١لأuنب لتشحح العهد ذلك ق كافأ وحدْ الأس اجاب يكن ول؛ 

حكامهاص الممالك الكوات أيدي طى المش مرارة أكثرهم ذاق أن بعد .ممصر 
تسامحص طى محمد عن عرف ما نقرسهم طى الاطمثنان أدخل الذي وإمما السابقين، 

،.وعقيدة؛ ولغة حشا صه يخلفون ص مع 
الأحياءق العزلة حالة وتركوا عثليما، تبدلا مصر ق الأجانب حال فتبدل 
طىخوف أو قلق دون البلاد أنحاء ويجويوا بالاس ليختلهلوا وخرجوا لم، المخممة 
i|مصر حياة ق مام ثان الأج؛بية للجاليات وصار ؛، ٠ ثأموالهمر وأعراضهم أرواحهم 

قللبلاد المفعة سيحلب الأجانب مجع التعامل أن عار محل أدرك فقد تل، ص تعرفه 
بأعيادالأجانب هجرات أمام مجصراعيها طى مصر أبواب فتح وبذلك انحالأت، شى 

،.نبل؛ ص ممر تشهدها لر وبصورة هائلة 
هم،كنالأحراس بدق لهم فسمح للأجانب الديسة الحرية على محمد أباح كما 

إعادةأو ة كنيبناء الحكومة ص تصريح طى الحصول طيهم تحتم الى القاعدة وألني 
العتقل.اتبحرية عهده طوال الأجانب تمتع أن التيحة فكانت ا، ترميمها؛ أو بناتها 

تعميرأو بناء لتسمح بسلاسة الوقت ذلك ق نصدر الأوامر كانت كما الدبتية، 
الأحن؛يةر؛"'أ،.ااكلوانف التابعة الكانس 

ى،فغي مهر، ق الأجانب وحماية الأص لحففذ الحكومة إجراءات وتعددت 
وأوصافهصاحبها اسم البطانة تحمل حيث الأص بطاقات نطام الحكومة طبقت  ١٨٢٩

أعنىوقد القاهرة، أبواب ص باب أى س دخوله حين الشمحص ليرنها إقامته ومحل 
يكونواأن طولبوا ولكهم اكاصل طلب طى ياء البطاقات تلك حمل ص الأجانب 

؛•الازلأ؛ الملابس مرتدين 
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نحتحكدار ضابط يتسن نايه على، محي عيد ق الأس انتثار س عزز ومما 
سوكان العام، والظام الأس حفظ ق لعاونته القاهرة أنحاء ق متشرون خجاط قادته 

ءهاوْق الّلاد اصبحت م وس والرقة، القتل حوادث وقوع ندرة الأص' هدا ٠فلاهم 
الكئ؛رينأئُوتقدير إشادة محل كان الدى الأم آمحة، 

إلغاءعن على محي به تام محا اللأي إل للقدوم الأورومحغ( ينع مما كان وهكذا 
وإنشاءالدضة الثعالر ممارا وحرية الرعايا، بعض لها يخضع الى التسرية القواذن 
شرطةجهاز ٠^٠؛>، عن الأنحاء "همح ق الأص إشاعة خاصة وبصورة والكناس، المدارس 

٤القانوزر أمام وأجانب وطنيقن الجمح اواة جمإل إضافة أحيانا، القسوة وشديد يقفل 
نوفرأول ق الدول تناصل إل مذكرة عر محي أرمل الجهود كلك واستكمالا 

قسرهم أثناء ليلا انماييح بحمل رعاياهم على السيه ضرورة فيها علمتهم أكد ، ١  ٨٣٣
واعتراضبامحتحوابمم ، العسسأ بمايفهم لا حق وذلك ايمحتلفة، القاهرة أحياء 

الحكومةتأسر بضرورة القناصل إعلام ، بلمدأ بغوص ص على محمد طلب كما 
الك رعاياهم أيدتما 3( الموجودة السمر— جرازات — ابورتات البعلى المصرية 

لتتميداللازمة الإجراءات باتحاد ويأمْ للمتجارة، بالبلاد تجولهم أثناء للمضايقات يتعرضوا 
كحميقالعريان كأديب الباشا ينحه أن الضروري ص كان هكذا والحال ، الأم ذلك 

نامتخدمالهلرق، على والممدى القرى على الإغارة ص ومنعهم باللاد، الداخلي الأص 
آخرعر لمريث، الأنصار ُزيءا م، محنهم اكمريق، منهات شوكتهم لكسر أساليب عدة 
محاولةعن نضلأ هذا والشدة، بالقوة بعضهم اخذ كما ولأءهم، ضمن حق 

٢،.والامتقرارر الوراعة على وتشجيعهم الأراضي •ممنحهم ، ترءلءنهمل 
قيتردد الباشا يكن لمر العربان نحام على محمل بذلها الق امحاولأت تلمك كل ومع 

الدولرعايا لدى الباشا مكانة زعزعة شانه ص عمل يأى منهم يقوم س ومعانة تأديب 
باستخدامالباشا ققام بلادء، ق الأس إقرار على القادر غئر صورة ق، وإظهاره الأجنتية، 

عندمامشايخهم يعاون ولمر الريطاد الريد يمهب ناموا الذين ٢ المعازءر عربان مع القوة 
ُعهملآُْاكحقيق الحكومة طلبت 

وكلالأوربيون أصبح أن اليقفلة وَاتيته الحكيمة على محمد إحرامات عن نتج وقد 
حامىن بلم، الأجانب لقبه حق واللام والتلمأنيتة بالأس ممر ق يمتعون المي»ٍء؛ذ، 

رلإجراٍىأ,)عْأ(ِيسدر الأعمى اكعصب، ضد الأجانب حى 
البلادبما نم، الق والاستقرار الأص حالة على كامل اابريْلاد، القنصل ءش وقل 

زمامالباشا تسلم ح؛ن أنه أذهاننا عن يغيب ألا الراج-، وس غقالت على محمد هد عق 
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jlullق فلس الأن أما ممر، من ^^١٠٤ ٠١أكئر م •L الشرق بلاد ق يكن إ ل3لة ال
لأييعرضوا أن دون الصحراء المسانرون يمر إذ الأمن، اصفرار ق مصر يفوق يلد 

القرنثلاثتات أواخر ق، اللأي به نمت الذي بالأمن بورنح أشاد كعا ،. خطرار 
،.٢١الأنحاءأ كافة عر •محاب سط الأمن كان حيث عشر، التامع 

الأزمةأناء ق انه على محي عهد ق التسامح روح شيوع على دليل محو ولعل 
قبميشرن والإصكدرية القاهرة ق ١^١^۵ قلل ( ١٨٤-. ١٨٣٩)الك؛رى اليامية 

دولهملعنه الذي اّاثى الدور من الرغم على اذكا يمهم ان دون وطمأنينة أمن 
الأزُةراأا،.تلاك خلال 

الأمنإترار محا وجهوده على ممل- يفضل بمترنون ال^ر^ْلان^ون اسمر ونل- 
العامبريْلان؛ا نصل محركا ما بعث رسالة نفى ؛، وف١ته١ بعد حق اللأي ق والأوضاع 

انواجمنا مهان جاء  ١٨٤٩عام أغعلس ق حكومته إل مصر ق، 
كانالآنجلتزء، والحيوان المات لر عا أو الرياضي أو السافر أن نتذكر بأن ذكراه نصف 

يتحولأن فيه اليحى تطع ييكن ام الل-ك، الونت ق — صنوان عدة خلال يتهلع 
للاذكايرض أن دون اياشر لهلان ال-لحكم خاضعة ما-ينة أك، أو دمشق أو حلب ق، 
وأنله، امحاوره والصحارك، التل وادع، ق، السلاح من عزلا يحول أن — الإهانة أو 

وضحق، بارك هائي حديقة ق بما يمتع الق بالصورة وأملاكه شخصه صلامجة يضمن 
،.١٢٦٣كهار"ر

شذ،على محي عهد على حكرا كانا وأمنهم الأجانب حرية أن ذلك معي وليس 
عليهاصار حيث التأسبصية ب نصفها أن يمكن الصدد هذا ق سياسته ان غم ر— 

أمنفضية أن ذللت، — المهللق الحكم هذا من الأول عباس استقاء مع بعده من خلفاؤه 
عشر،التاسع القرن متوات مدى على ممر ق الحاكم هموم آكر ُن كانت الأجانِا 

الأورويةالعلاقات شكل على >أ الذي الحول إل راجعا القضية يجنْ الاهتمام وكان 
منالمسيحية لنماصر اللاطن بمحها كان الى الامتيازات، معه وحول لعثمانية، ا— 

تبمامى،قلل رنموذ، حمرق إل لطة الأراضى على جانبهم ِن التسامح من نوع بحرد 
وولاياقاراكولة جب ق شوكة يمثل أصح حى 

يدخلهامصراعيها، على مفتوحة مصر أبوان كانت الأ-محيية الامتيازات عهد فئى 
وكانتاقتصادها، ق ولمحكم كثيرة يمزايا ربوعها ق ليتمثع الأحاب من. ثاء من 

جعلقفيما الأمر كان وكن.اك شرط، أو نيل• دون ُْللقة حرية ممر دخول ق، الحرية 
٣١٨برأ اكلر داخل الطل وحرية الإقامة بحرية 
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حريةمن إئقاصأ عباس عهد ق السايورتات تلم باصم إدارة ترتتب يكن ولر هذا 
وتنظيمالأجانب هؤلاء لحماية القلم ذلك ترتيب كان وإنما للبلاد، الوفود ق الأجانب 

القلملهذا مقرا الإمكتدرية تكون أن تقرر وقد وسثاحتهم، وتجولهم البلاد ل إقامتهم 
\سجوالأمور إدارة لإشراق يخضع الزى 

الوافدينأعداد تزايد مع خاصة معيد عهد ق الأجانب امن الأسمام تزايد وند 
Consuls Generalالحرالية الشاصل شرع وعدما ضوابط، دون مصر إل منهم 

الأحياءلرعاية خاصة( أمن )قوة بمتفليم سعيد مطالبة ق الامتيازات صاحبت للدول 
أجشية)ضطية( إثامت ق معيد توان ب ( Prankish - quarters)المدن ق الأوروبية 

عامق أصدر أن لبث مجا م ءئتالفة، جنسيات مجن الإسكندرية، ؤ( وأخرى لقاهرة، اق 
ولسعادة عهد ق الأجنبية الأهال وضبط بترتيب يخممى فيما العمومية )اللائحة  ١٨٥٧
وحليمةاللأو*حة هذه حددت وتد ،، حالأ(أ مصر أمر وال باشا سعيد افندينا العم، 
و)الإسكندرية^"،.ضطى)انحرومة( من كل ق الخصوص( يدا)القلم ومهام 

نبهتفقد الأجانب، سلامة على الخغاظ على سمد حرص إل أيضا الوثاثق وتشعر 
بحمايهموالتعتمن رعاياهم على التأكيد بضرورة القناصل على الإسكندرية محافظة 

منوالبيضاء النارية الأسلحة سحب تقرر كما ،، الموانيسأ خمل دون ليلا المستر بعدم 
علىالحكومة وأكدت االرخصأة، غم الصيد أصالحة وكدا الضيهلية، بواسيلة رعاياهم 
لإعلامالرئيسية والشوارع انحلأت ق لوضعم اكبيهات يلك اعلاظ بحرروا بأن القناصل 

٠•الخحرر رعاياعمونثر 
لتلكتقديرها إدواردزاأ*آ، إميليا تبدي إذ إسماعيل، عهد ق الأمن اصفرار وامتمر 

يفضلآ لل٠ضايةJاتر ترضون لا حيث القاهرة شوارع ق البريطانيون نالها الى الحرية 
يقررالأمريكية التحدة الولايات فنصل إن حى أنداك، البلاد صاد الدى والتسامح الأمن 

أجنبيانتل وطيا بأن قط يصمع ل! بأنه الأمريكتة الخارجية وكل إل أرمله هناب خق 
اءتدىأو دية مق 

نتلشركات ونزول مصر ربوع j الأمن واصتتثاب بالبخار غن التسر أدى وقد 
الدينالأثرياء الح؛ن العدد زيادة إل منتظمة ومجائية برية نقل يختلوط الميدان إل أجنبية 

ُ.فرنسار' ق والصيف الأقمر ق الشتاء يقضون 
همأنف١^^، بشهادة اللأي ل الأمي الاصفرار حالة شيوع كان وهكذا 

الحث،•فترء خلال بما واصتقرارهم مصر إل قل.ومهم عوامل أمم من ١لبريطايين لأميها 
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وبمصر:بالشرق الشغف — ٠ 
وأثارتمصر، إل كله فعدت  ١٧٩٨عام القرنية الحمالة جاءت 

ومااكشعلة ٠ الأصشراقر حركة ق نجلى الدى الأم وبالشرقا، ٢ بمار اهتمامه 
الر-حلأتلكتب عدد وزيادة الشرقية اللغات عن اياشر النقل مجن صاحيها 

العامالرأي نضول لإشباع مصر عن المحابة على اابريهلان؛؛ن الكاب بعض وعكق 
رحامكانتا أغا على ممر أهمية تمتمر ولر ممري، هو ما بكل مولعا بات الذي 

التاريخك، ق الأخر ويعضها ؛، القدسر الكتاب ق بعضها ورد تاريخية لاحياُث، 
جعواالذين القرنية، الحملة عيا.( صها كثف آثار من كذلك تضمته لما بل التيم، 

أيديق، وتع ند الأنار هذه معفلم أن ضر تواجدهم.ممر، ترة خلال كرا كا منها 
ميطامح،ر٩م.

بما،ونعلته الJريaلانى العام الرأي شغف تزايد لدن على المصرية الاثار وبتدفق 
والعمارةالفرعونية والاماثلمعر \لتشم£ة المصرية الأزياء عن تتحدث الى الكب وفلهرت 

الاهتمامذلك تجلى ،، هاللةأ بأعل.اد المصرية الحياة مجذلاهر مجن وغيرها الإسلامية 
كا، ١٨١٢عام كدن متحف ق المصرية القاعة إنشاء ق المصرية بالأنار اJريهلانى 
٠.ممرأ إل امحيء على الرحالة الجغرافية الجمعية شجعتا 
قاكتابا ثثلأمح، خمسة عن يزيد ما فلهر عامي يع، ا وفي

بغموضهانتهوى الق القلدممة المصرية الأتار معفلمها يعالج ، مصرأ إل الرحلات 
السبالقرنية الحملة بحيء كان نقد ا، اإرحالة٣ُ ق ية الرومانالروح تاريخها وبقدم 

ومدجهة، محن القديمة حضارته وض الممركا ض الحضاري الاتصال إعادة ل الرتسى 
الكجانثر ذلك تع وند أخركا، جهة محن أوروبا إل الحضاري المصري القدم حور 

أنفناروتوجيه شهرغا، ذيوع ق، الأثر أكُ له كان الذي الأمحر ممر، عن تتحدُث، الق 
والياحفنوالعلماء السياح مت الكثير بحيء عليه ترتب مما إليها، الأوروي، لر العا 

،.٢٨٤ازيارuر
وجعالرحالة محركنا وكانتج ، ٢١٨٣٦عام ؤ، المصرية الجمعية أت تم 

تضممكية خلال مجن آ و١لأبح١ثر الدراسة وتيسير ونجيلها المتعلقة.ممر العلومات 
،.الممريةُ والرسوم بالاثار بلدن الفوز أكاييمية اهتمت، كا عتها، المحّتخ أهم 

بهيصف مما وآثارها القل.يمة المرية بالحضارة الميهل١ني^ن شانق على أدل وليس 
الجالية James Augustus Stجرن ّانت، أغعلس جيمس الرحالة 

هاتم،ياليل القابر إحدمح، ق، المميتج ،قاتلات ُلي؛ةأ ق، صيفا بينها حل الى الريهإلانية 
(Robert Hay ؟^^وأسرته') علىوللفهم، الجم بأدبمم الأوربيئن الرحالة لكل المعروفين

.بمهس



أيةصر 

كد. . سنان. بضع عاش حث مجاورة مق>رة قا يقطن ٢ مذرٌىأ الميل كان "ين 
}ر ...قا-يمة. عد.ي؛ة منها أكثر ابجليزيآ •ستعمرة إقامى.كثابة مده طوال طسة كانت 

مصرعلى وغد اسه، المصرية والحضارة يالاثار المهتعين إل وبالإضافة 
مشاهداهمفيها وضعوا كتب يتآليف ناموا الدين والدارستن الكتاب مجن اكحصصون 

كتابوضع الدى  W. Laneلن وليم إدوارد الريطاد مثل البلاد، عن وآرائهم 
تحولنقطة  ١٨٣٦عام ظهوره كان الذي ،، ر وشمائلهم عاداهم امحJثون المصريون 

ظهورومنذ الوروألايين، والفان؛ن والكاب والرحالة مصر ي؛ن العلأنة تاريخ ق، بارزة 
ذتم،عن أعدائهم ووايدت زوارها، نطاق، واسع الاهتمام.ممصر، ازداد الكاب ^١ 

قل)،آ^
عشر،التامحع اكرن ق مصر عن تتحدث الق الريهلاسة الكتب، مثامت، محشر م حقيقة 

مملكاكتم( مصر سحر قمة وهى ألا وجن.ابة، طويلة نمة من نملا إلا تكن لر والى 
٢.الزمازأ من قرن قرابة الءريطانى العقل 

الخليقةأحوال وازدهار بريْلانيا، ق، الصناعية الثورة نتائج من وكان هذا 
صفةأبناثها من كثثر واتحاد عثر، التامع الأرز مثممبمف، متان. بما ، ١لررجو١زيةر 

قوالتجوال الفر ق الأرسقراطية سلوك يقلد الذي ال؛قفا  Gentlemanالجتتلمان 
وتصقلهتئريه الق والخوراُتا التحارب ويكتسب، الشباب، مرحلة يما يختتم كركا رحلة 
رحلأُت،البواخر شركاُت، نثلمت، وتد وامحتعع. الأم؛ ق ايئوليايت، لتحمل ء.هيال.ا 
بخثرةوبموزوا اللميمات مجربة المسافرون ليعايش المتوسط، الأبيض البحر موانئ تجوب 
الخلأب،مآ/\مق 

مصر،اليريهلازت؛ن.ممناخ افتتان لتشمل وحفارها، البريللماد.ممصر الافتتان وامتد 
اقوهبا فكد الدول، من ء؛رها ق، مثله يوجد أن نل معتدل بملقس مصر تمتعتا حيثا 
ثالأءتل.البالجفاف الماخ هدا امتاز وفد صافية، وسماء مشرقة ا وشممءت،ولأ مناخا ممر 

أَكرالناخ لهذا كان م ومن الأربعة، الستة نحول ض الاختلاف ووضوح والإصراق، 
وتم؛تهابم"؛ّمصر إل الباحة تشيط ق الأثر 

والمثقف؛نالموسرين جالب موطن المبهرة وآثارها الدافئة مصر شمي أصبحت، وهكذا 
ؤإلوالتمام فلعلين إل الرحلة يكملون وقد الختاء، شهور فيها يقضون الإرياطاسن، 

أ٠.والأء٠ال١٩٩اياصب، أصحاب، من كانوا إذا الهتد 
علىخافية ء؛ر — ماخها اعتلءال وهى ~ لمصر وهبتا الق الميزة تللمثا وكانتا 

أوهايت،معفلم جل.ا صحى أنه لن يرتم، إذ مصر، ممناخ أشادوا الذين التريْلادتثن الرحالة 
٠٢حرارته؛ ارتفاع رغم اال-لتا محن أكثر صحى المعيد طقس أن يوتم، كما السنة، 



ممرل ا*ث /ضإفو/لجا/ه 

ُصركانت اللأي، ■^٠ يتدنق والايماشى الأورئن سل بدأ عتدما ن1ن* وأخئرا، 
الشاذالوصع ؛، ٠٧^لها وصار الثمانية الدولة هع اليلويل العنيف نضالها من خرمحت قد 

الامتيازاتمعاعدات كف ق مراردمحا واستغلال إليها الونود على الأجانب صاعد الذي 
لدن-سوية ,مموجب الضانة الدولة ق ّريالها البلاد سْ ق رن الق الأجنمة 

موقعق تمثلت مصر إل الموطان؛ين وفود وراء كانت الى الدوافع ان نجد هنا ومن 
توانيعلى وتأثئرها نية، المالمصرية العلاقات وقوة لريطانيا، بالبة وأهمته مصر 

تلكايرز من لقدومهم وتشحيعها الحكومة صيامحة كانت م البلاد، إل البروطان؛ين 
الغربولع كان واخ؛را واستقرار، أمن من مصر به نمت ما ذللي إل يضاف الدوافع، 

الىالعوامل أعم س عموما بالشرق الشغف خمى ق؛'لمار .ممر — الميطانيز^ سيما ال— 
محشر.التاسع القرن ق مصر إل للوفود لنمهم 

.٦١



سرالها

الأولالنمل هوامش 

المريةايٍئة ، ١٨٧٩—  ١٨٥٤المريت العارية اليحريأ تاريخ الثركان  ٠٤٢٠الطيم عد خلف )١( 
.٢٧ص ، ٢١ ٩٩٢النارت للكاب، |و1ُّة 

الوطى،السرر د المركا للحج 'لرينا وكانت الأحر، الحر —احل على جمركا نم مذاب: )٢( 
؟"آم.ص الأول، ق، ١ش، الاكاّر ررى: محي 

الحعاحعلي يمر )كورنتتا( صحي حعر بما يوحد وكان اrدربي، ساء لم ناعية الخلور: )م 
•٢ ٦ ٧ ًرر الساق،وهأ،ج،، المصير الأحمر، الحر *لريق ص الححاز من جمر إل الماممون 

أحد saint cyrمحر القديس إل وتب بالممر؛، اليوار كفر r/ امحال ِن ض تم: ابد )٤( 
٠٣١٧ص ، ج٢ ، ٦ 3، المايق، اكدر اليم.ممر، الدس نغر شهداء 

١على الوالعأ التميمة انمرية اكرر م الرلى: )0(  ورثيدماط. ض المم-،،- الأيض الحر حل ٠ 
—٢،*ؤا٢، الماق، اكدر >،.^، ١١وبحيرة ال؛رلس إتلٍم ؛رك، إحدك، ر»ى بالترح احتانا وتى 

١٢٩، ٢٨ص ص المعارين، الحرية تاريخ ميدت العقلم مد خلف )٦( 
٤١ ٧ ص الماس، المرحع ح-برنةت أمثن محل )٧( 
لرعايةالأعر امحلص عثر، اكاّع النرد ق ممر و العاُة الإدارة لغة اداوى؛ U،؛ الح عد )٨( 

١. ٥٣ص ١،  ٩٦٢التاعرة الاجغاعٍة، واللوم والأدامء الفول 
عشر،التا—ع الترن عن الثان المن، د الل.ملية عديرية ق الأحنسة الجاليات ت الرم العدل إبراهيم )٩( 

.٤ ٠ ص ، ١٩٩٠شمن، من جامعة اكاريخ، تم الأداب كلية مثررء، دكوراوعهر رمحالة 
الهينةاعض، زهمر احمل د. ترحما اان١^ر، لمرص ردرر النيل رائك، أثار بم—< غاجان: م. يريان ١( ر• 

.٤٧ص ، ٢ ■  ٠٢التاهر؛ الأّرة، ُكتة للكاب، العاعة انحرية 
. ٦٧ص جمر، دولة ياء وآخرون؛ ثكرك، نوال محي ( ١١)

١الرجع —توانت؛ مارة ١، )٢  .١ ٠ ص الثانية، الحلمة يق،  ١١
بغول:ذللد ص بليربن حدر ( ١٣)

"France, in possession of Eg>pt, \yould possess the master key to all
trading nations of the earth and England \vould her possession in India at
the mercy of France ".

ممربملة عر، محل عهر ق الحديدي الخط ومتروع الم؛، الهلريق عمر: العزبز محي محر 
.١٠٦ص ، ٢٠٠٤يناير الثالث، انمي الخديتة، 

٠١٠٦ص ال-اش، رم ( ١٤)
•٢ ه ص ص الرجع رشدكا: رشاد ( ١٠)

إمراروبمى والطاأر١رت٠ الواخر ق والأثخاص للضاير  Transitزنى كظ تراتس-تت تراتزيت، ١( )٦ 
•١  ٠٣ص الماش، المدر نجم: العادقن زأن الأجنمآ، المالك إل ونقلها انمارية الأتة 

٠٠٣ص الاس، الرجع ب: ر محي ( ١٧)
ماصوعرف إثراف؛ مناياحمحن نحمقبحموعأ محيض، صنءز،زُصر الخائرة والمكاتات الأوامر ( ١٨)

٢١ يارخ ٢ • ٠ ٩ رنم أص ، ٢٢٠٠٠المارة الأول، مج الخوبمية، وازثاتق الكنسر دار مضة حامد، 
هآإرا،صآاا.يرام  ١١/  ١٢٥٠ثرال 

٦٢٠-



مرل  ijUujJlايال/و 

/١  ٢٠٣رجب ٩ ق الديوان مامور إل العال الجناب من ! ٣٨وثنتا ٠، م وش'' خديوي ديوان ١( )٩ 
/١ ٢ ٠ ٢ رب ١ . ل الديوان ّأمر إل العال الجاب عن ، ٤ ١ وثه وايضأ ؛ ١  ٨٣٧كتوبر أ٩ 

.١٨٣٧.ا1هرإر 
تعانإ ق الغمنر محاظ إل ، ٣١٧وه ، ٢٢١يفر الينار، سعاتف  ٦٤٢ءاّدين: محانظ ٢( )• 

.١٨٣٧توفر  ٣/١٢٠٣
.١٨٣٧نولر  ٢٧/ ١  ٢٠٣تعان  ٢٨ئ القمنر  JiiUإل ، ٩٣١ وه نف، ساق: الاسر ( ٢١)
القعدةذك، ٢ ٤ ئ، الديران، اعور إل العال الجناب >ن ، ١٩٦وه ا، ٢ تركي: خليرءا ديوان ( ٢٢)

العاونأمن ٢، ٤ وه ، ٢٨.ءفر ١، ٠ م اال«اونأ: ثررءا واننلر ، ١٨٣٨لراير ١ ٩ /  ١٢ ٠٣
؟ ٤٧٠، ١  ٨٣٩مارس \\اخ\■ الكمحداق^\ص00؛( ٧١إل 

٤٢ ق انمأ، إل الإّكدرا محافظ. شاكر محي ّن ، ٧٧ورئ ، ٤ ٢ ٠ وه ، ١ ٣ م تركى: المحأ ٢( )٣ 
إرر،للأْخا. ١٩/١٢٧٣ثبان 

عفر،اكاّع الترن من الأول، اسنط خلال، التاعرة مدية >، الاماما اضاة إبرامم: صر ص ( ٢٤)
،١١٣ص ، ١٩٩٢التاحرت للكاب، العامة االصرية ائية 

الأنجلومكبة الأول، ط الجديث، المر )، واالال الاقمادمح، ممر تاريخ ء؛ءم؛ ممطمح، أمم، )٢ْ( 
مي١٤٣-١٤٢،صص١١٩ْالت١٠ر؛المرية، 

اغاقام إل العال اياب من ١، . وه ، ٢٢.لفر اسمر، ،او،ءمار،  ٤٠م ظ،ا؛ن: محافظ ( ٢٦)
محافظإل العال الجاب ُن ، ٢٨ووه ا ١٨٣٦لماُ ٤ / ١  ٢٠١ثوال،  ١٦ل السويس محافظ 

إلالعال الجناب ُن ، ٢٨٢وده ؛ ١٨٣٦نراير  ٢٨/  ١٢٠١النعي؛ ذك، ١ ١ و الرص 
وهُكراأآ، ، ٤٦م وانظر ؛ ١٨٣١م دي ٢٣/  ١٢٠٢رمضان  ١٤ق ريس المحاففد 

.١  ٨٣٧يرنو ٧ / ١ ٢  ٠٣الأول، ريح )،٣ الرص، محافظ إل  ١٣٤
٠٢٠٣الشاطاوأءرك،كحارى١لJربملادا،صهمدالعفلمٍيد: خل،،، ( ٢٧)
الجناب.ن ، ٢٨٣رنم الأمر ملمحص عابئين،  ٢٢٠يغتر اليفاتر، ملأ؛ءمايث،  ٤٠٢عابين: ديوان ( ٢٨)

١٠  ٨٣٦ييسر ٢ ٤ / ١ ٢  ٠٢رمضان ١ ه ل، القمم. محاظ إل كال 
الذتجة(المعاونة)ثلم ثور؛، من ، ٣٩وه ، ٢٨٤لفر اس،ر. ملخماض، .٢ م المعاونة: ثورك، ( ٢٩)

.١١٨٤ مارس ١ /  ١٢٠٧محرم ٧ ل الكخدا، اباشا إل 
الأولجاد،،  ١٠ق المعٍة إل الإّكدرية محاظ خورشد ،ن  ٩٤١ وه  ٢٢م تركي: الممة ).٣( 

.١٨٠٨م دب ٢١/  ٢٩مِ؛  ١٢٧٠
٠٣٩ص ، المرين اكعارية الحرية تاريح منيت اسمتم ■مد خلف ( )١٣

باصمصادر مرصوم ترحمت ، ٤١رنم مكانة دمحرام، انمغار، ملخصات  ٣٤م تركى: الهمة ( ٣٢)
٢٠الأول -ءادك، رة ق برما؛، حاكم ألفرن المدعو الإنجل-زك،  ٠١٨٢٧نوفر  ١٢٤٣/

)قلمالمعاونة تور؛، مجلس من ، ٨٠٠ره ، ٢٨٤لصر _y، ءنمما/ت، ٢ • م المعاونة: ثورك، )٣٣( 
،ص٩•١٨٤١.١أكوبر٧١٩/١٢هرمضان ٣ ق باشا ماس إل الملكية( 

الهند،إل الربملانٍة للواّلاث، بالنمة لأهمتها نظرا ، ١٨٤٩عام عدن على بريطانا اّترك، ( )٤٣
التاسعالقرن محن الأول، النصمط ق، الأحر الحر ث، مصر ّءاّة بنومي: غشم العاطؤر تمل »لارق، 
ؤ٢ ٩ ص ، ١ ٩ ٩ ٩ القا،رة لحاب، العامة المرية الحٍ؛ة ٠١٨٤٨-١٨١١ءتم

ديوانكاب إل العام المرور مدير اف تمد الحاج من ٠، ورثة ، ^٠٢٢٩٩١تركي: المعٍة )٠٣( 
.١٨٥٤مارس ١ ٢ / ١  ٢٧.الأخر؛ جمادك، ١ ٢ ق ١لخدمء، 

-•١٣



سر//ثٍضة

الخديومحا،ديوان كاب إل الريس محايط ست من ٢، ورتأ ، ٣٨٨وستة مْ، ت السابق الصير )٦٣( 
س ٢٤٦ونتأ ركى1 سما ٦ م ابما وانظر ، ١٨٠٤دهم •٣ /  ١٢٧١الأخر ريع ٩ ق 

.١٨٥٠نوفم ١ ١ /  ١٢٧١الأود جمادى -١٢ ق الخدوى الديوان إلكم ناس مرد 
.١٨٠٧سر  ٢٧/ ١  ٢٧٤مغر ٧ ق ايا، إل س ، ٢٢رث. ١، ٠ م اق: الملفر )٧٢( 
١٨ق اف إل الداخايأ ديران ئءلر امم إسماءٍل س ، ٣٧٩وث . ٢٤م الساق: اكر )٨٣( 

ُبمْما.دي ١٣/٢٨^١٢٧٦الأول جمادى 
كابإل الخارب امرو ركٍل رسمى إ-تغان ص ، ٤٢ورنأ أ«آ، وثغأ ٦ م اق؛ اياسر ( )٩٣

• ١٨٠٥ما،و ١ ٩ / ١  ٢٧١الأخر؛ جمادى اول، ئ، اائدم، ديوان 
والتعليم،التربا يوزارة خاصا طعة الوجمز، انمعم ٌوأقات، ئكن، ايلع الجند، *ركز ثكا: ( ٤٠)

الدم ^؛. <مب اضِىولالءركل محطو  J^u'lثرد1أث،ثج ( ٤١)
عاككاان يليس.،ديريأالئرب ناحاامحأئرم تراح س عزاالجمرة بام •وحرية رال، 

أنإذ ها القمرية لبسّت، أمحا واكاو_ا بالأنلّوبؤة الدر ناحا زمام ق، تقع الأم بمدا إدارية ناحا 
صالأول، ق، المدر رمزى: محي ١،  ٩٣٢م ق قرار حديثا انثات ند الأنمرة اكاحا 

م'ا؛قآ'جا'صا'،•
جمادى ١٩ف، المدية، القلعة س رنم، بلون رثيتة •ترجمة، تركى أوامر (١ الداخلية: ديران ( ٤٢)

٠١ / ١  ٢٨٤ثمان  ١٨و ياشا رياض إل الرص محاظ س ، ٤٤٢ وثئة  ٤٢م ركى: المآ ( ٤٣)
/ ١٢٨٤شعان ٢ ٠ ئ، العية، إل الريس محاظ ُن ، ٤٧٦رنم ربتة رايمأ ، ١٨٦٧دهُ 

.١٨٦٧ربم  ٢٢

المرية،الكنم، دار سملٍعة الرسمية، الوناتق تمرر• كا إ-مماءءل ناحر: حاك حيى، حورج ( ٤٤)

شكري،أحمد خلى ترجمة ، حكم؛^tJغابة إل فاليلله عبد من ممر تاريخ يانج: حررج ( ٤١)

.١٨٢٧طكة (: ١٩•زءكوريا3س؛م\اللكة ن—اإل العصرالمكررى: ( ٤٧)
التحدالساح، إدوارد ابنها خلفها وفرنسا، بريaل١نيا تقارمح، على علت، . ١  ٨٧٦افن وإم>راءلورة 

•٤ ١ ٦ م، الاو،< المادر والأعلام: الدنة )، 
مكبةالأول، ط عشر، التاسع القرن ث، البريهرانء؛ز، الرحالة ي،'مماباي، •صر ذعى: على محل إيام ( ٤٨)

. ٤٦ص ٢، . • ٣ الناعرة اكر3،، ز،،راء 
.٢٣ص الحديث،، إزينيا تاريخ ذعى: على محا ( ٤٩)
~ ١٨٠٠)عشر التاّع القرن ق يئن الغرنالرحالة كتابامت، ق مصر ذهى: على محي إلهام ( ٠٠)

.٢٣ص ، ١٩٩٠القاعرة للكام،، العاّة المرية الجثة ( ١٨٧٩
.٠١٨ص ، ٢ ج ، ١ ٩ 5، مطبع ل، ممر شكري: فواد محي ( ٠١)

ول،الرم لمملم الراعقة س ئ، لقن إل ورحل نفناسمأ تعليما مغرم ث، رك م آل)، لر صرك: هرى )٢٠( 
للرحلأتم_، وهوأرستةراء1ى ~ بعل• فيا توريس مونت اللؤورد *" فالتيا اللورد على تعرف كله 

مرلعأصرك صار يعلعا وس ورام، كّكرتم والشرث، الهند إل رحلة ثا فاصظب العلويلة، 



مصرل رضظا'ث /لج،/ن 

صص المايق، ارمع ت فاجان م ريان مصر، ق  ١٨٠٧همام صرلت؛/•_ محنى وتد يرحلان. 
٠٦٠٥٠.

مطلعق ممر شكري: يوال ممد وانظر; ؛ ٠٠٨ص ٦، ج السائق الصدر الجُنىت ارحمن مد ( ٥٣)
.٠١٩ح—آ،ص ، ١٩ق

•٢ ٠ ص المايق، ارجع *ريدكات أحمد صلاح ٥( )٤ 
هممربحلة ( ١٨٠٧مارص  ١٦)الإمكثيرية مدينة إل الإنجليزية الحملة بض: محمد حن )٥٠( 

١٠ ٩ — ١ ٨ ص ص ، ٢٠٠٢يام التامرة الأول، العدد الحديثة، 
اكمةمناب،آخآا،صبما.اكرية افة ،

ّرح ؛حمنمدبهمث ٠٢٦صص٣٢ْ"، ٢ ج ، ١٩ق •طلع و ُصر شكرى:  ٠١٠۶محي )٧٥( 

العيدأحمد المائي، أو ارتيس هملى التركية ل وتطلق الكير ومعناهما أهممق المحير من تركية أغا ( ٥٨)
.١٧ص السائق، ارجع —ليمان: 

U٠٨٤،_ ج ايايق، اكدر الجرتى: ارحمن تمد ( ٥٩)
ص"آآ.، ١ ٩ ق كرسن رحالة ّنحاس محصرق محيض: بمام ٦( ؤ٠ 
.٨٩،ج٣،ص-١٩قمطلع د مصر شكري: تواد محمد ٦، )١ 

رحمعد احد د. ترجمة همثر، محامع القرن متهل ئ مر ق والإدارة الاتصال ربملثن: آن يلن )٢٦( 
.٢٥١ص ١،  ٩٦٨القاهرة العارف، دار الحسى، مصطفى محصطغى، 

٠٤٥-٤٤ص الماق، ارم هريدى: صلاحأخمد )٣٦( 
ارتاثقصوء ق  ١٨٤٨— ١٨٤١الأول تماس تولية إل انمنية محن ومصر ثريطايا ّالمت محمد لطعة ( )٤٦

.٢٣٧ص ١،  U٩٨٦، ، ٣٣انحلي انحرية، اكارتفة انحلة افريطانة، 
ماريهاوحرية الءربملازتة والعن ومحروات رعايا حماية حول يارت ند التترحات أن إل العض أثار )٥٦( 

٣^،قيمة للجمارك تكون وأن على محمد حكومة تامن ظل ل يأتتهم افرية الأراضي رر متق 
مجنانممامة الريaل١ية العلاقات تيهور إل ذلك يودى أن حشية الجانين محن التصديق يم لر ولكن 
لتمحتكن ل؛ ^ربملامحا سياصة أن كما آخر، جانب من الضانة ياليولة على محمد وعلأتات جاب 
ويقيتشهلون رعاياها تدع هتما الدول •ع العلأتات إل ء نياتفاقيات ق رسميا الحكومة بمورط 

.٨٥ص ذكرء، مق مجرم المحرى، النثاط السليم: تمد خلف ضطولبمم، 
.٨٥ص ايابق، ادم صيد: العفليم تمد خلف ( ٦٦)
أهمإل عشر الثامن الفرن ق الأثرياء الميطاتء؛ن شاب ها ينوم رحلة الكُى المياحة كانت ( ٦٧)

• ٢٨ص السائق، ارم رشدى، رشاد وترمحنهم، كفهم همتمم كحزء الأورومحة والدن اليول 
• ٣٤٤ص ٨، ج الاس، انحدر الجنوني؛ ارحمن تمد ( ٦٨)

الءرت، اكرن-ى الخمار ظروف لثل يخضع الأحمر المحر ق مححارى محشاط يكن ب )٩٦( 
كانتالوهائن، لقمع على محمد محركات أن كما عنانة، يلون . x^lشركة تكون وتكاد التوصط، 

ريطانةJ١الفن صل. القرصتة أعمال ينولون الدين يالتواصم صالة على كانوا هؤلاء أن إذ نشاطها، نومن 
المبملا;يةءللمصالح محٍاخر ض تأمجين عمر يمثل اضرية القوات مقدم كان فمد ويالخال العريى٠ الخليج يا 

.٨٨ص ذكرء، ّاق مجرم الميطال، المعارك المحرى النشاط الفلم: تمد خاف 
.١ ٦ ص ذكرء، مبق مجرم ، ١ ^،٩ الُ،ْلانين رحالة كابات ق مجهر ذهى: محمد إلهام ٧( )٠ 
•ص٩٨ ايايق، ادم عليش: حمزة الُاوى، راشد ( )١٧

٠٦٥٠
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نوىنضد كثر اكاّع ١^,^ د يريطانا ق اسما اشتد الق الاضاد،أ ا>يأ ماة كانت )٢٧( 
وراءما النسران من الكتم تملك كانت الق الاحتكارية الوّات أهمها مصائر ٠،-؛ من 

ماسة؛ال;لك انتشار مملهيا وس اراسمالة والترك الإنتاجمة الختول س العديد ولها الحار 
الدنوالاصادبجن والساسن والغكرين الكاب ثراء وارت والجامعات العامد نأنثات 
النردد المرى الاثماد الدامي: احمد مراياما، إفلهار د معود ويم التحار؛ حرية ويلون 
.٣٦٤ص ، ١٩٩٤العامر؛ للكاب، العامة المرية الهثة •دا-*ل،/ا( )•الأول، ج عثر، ادامع 

النامرةالجديدة، التغانة دار ماخا-؛ا؟ا، ممر ق الزرامة اللكٍة مملرر على،ركاص )٣٧( 
،صص٩٤-•ْ.١٩٧٧

١الرجع انماص: احمد ( )٤٧ .٣٦٤ص ،)،، ١١
•٢٦٧ص ام،، ال-الدجع رس آن *_ )٠٧( 
الدءعالاو،،صآ'اآ.لاءغةّالم: )٦٧( 
دولإل نميرامشة ممر اصحت ان إل على، ممد عهد ق الاقتمادية ممر ّيامة المن، )٧٧( 

النتحات، ٤٧٠٧ءلاردة الأناصول( قارص— — العراف، العرب— جزيرة )الشام" الترمعد الحر شرف، 
اءاّةيلادما خارج أموالها امضار إل المملبة حمْلة،ُيطايا أثار مما الأموال، س من الءري>لاية 

وتطورا،١لءريط١نءة الساعة نشاط عن نملا الميطا؛ءة، الراسمالة الثركاي، نشاط ماع بمد 
رالة. ١  ٨٤٨ْ.حا-عر محي عهد ل الخارجٍة ممحر نجارة حعازك،: محلعلى رمة 

اكارخ،م قاتية، الإنالدراط»ّت، كلتة التامته، فرع الأزهر، جامعة ررة، متث عم احتم 
النامر؛وخ؟ا،صاْا.

الأعلىالجلي الدين، زين عر المع ع،- ترحمة على، محي عهد ت، عمر حد؛ اللملنى عناقا )٨٧( 
صآْم-إء<آّص ٢، . .٤ القامرة الأول، ط للتقافة، 

فلمهالل.ء، الهام النزر إل وترجع ممر زاروا ص الءر،طان؛ز، الحامحن اعم ُن رورأح جرن )٩٧( 
الرربملا؛ء؛ن،الرحالة ذمق: محي إلهام ممر، زار اجك من رالدمح، مريهيانة الخارجْة وزد يالرمتون إل 

ذكر٠،صص٦o-٧ّْمض مرحع 
الغامرةللكتاب، العامة المرية الهينة وتاممية، درامة على محي عمر الجحعى: إيراعيم النعم همت- ٨( )٠ 

ب.اا،>سهاْ.

.٠١٦ص اياق، الرجع امحيعى: العم همد ( )١٨
إلكاب ، ٢٢ونتة الكمسما، ديوان  ٠٨١دفتر اللغاتر، ملخمات م\ تركى؛ خديرتم( ديوان ( )٢٨

أ,"أا/.اتُا؛خايمرممان  ١٩)،باشا كامل 
صص ابق، ايالرجع الر: لشغة )٣٨( 

للمريةمة (، ١٨٨٣-١٨•عثر)٠ ا؛امع ممردالنرن عمرمحلعرولهضة همدليجدالريق؛ ( )٤٨
ء١ ١ مى؛ ، ١  ٩٩٩الءا٠رة للمحاب، عامة 

وتدباشا، إيراهمم وفاة نل وذللتا الوال، ُن مريح على حمري بمد مكة إل مصر هماس غائر )٠٨( 
مةالهونولته اله، للنقرنمه للءربملاتءغ، الغرمة انتحتا وتل• يريطانتة، باخرة رحلته )، هماس افلتا 

مالر:لهليمة حدة، إل ريس المحن طلباته كافة لتلية الأمور ربت حيش الشرفتة، الهئه- شركة 
٢. ٠٨ص الساق، الرم 

٦٦.
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مصرق دامن يرئس الغرئى والستشرق الفتان مذكرات مجصر( ق أثنيي إدويس د١قينت بريس )٦٨( 
،١٩٩١اكاءرْ الدم، اخار موسا الميم، كتاب لوثا، ائوو و'ر"ما جعها ( ١٨١٢٩— ١٨•)٢١ 

.٢ ٠ ص ذكره، مق مرمع ، الُ،طامح( الرحالة ذعى؛ همد إيام )٧٨( 
القاترنوكان يالتشات" اد،روز، اكاق، الضان القويات تائون صير ، ١  ١٨٠ مراهر ١ ٧ ق، )٨٨( 

جريمةألاوهو واحد مرصع يامتثتاء على، بحد قوامحن تناولها ام هامة مواد أى على تشتعل لا العشان 
آنحاءجح ق قمر أى ق الإعدام حكم تغذ ينجى لا انم ناعية العشان القانون ارمى حث القتل 

الخلافمحل هى القاعين هذء وكانت الاعيام، حكم على المالطأن محدق درن الضايأ اليرلة 
منمصر وال حرم إذا أنه بححة التتفلؤمات عتاص رفض أن فكان العال، والياب ماس يئن الرسى 
إلرضها لخض الإعدام أحكام تأجل إل واصملر المرية للقوانين طنا بثلة امحرُئن معانة ث، ملطاته 

كانواالذي العصيان إل ميعوحون الثرنة والصحراء العليا محصر ق الهيو فإن عليها، للتمدق اللهنان 
الخالقمد د. ترجمة الحدين. لمر الاجتماعي اكارتخ ق، دراسات تينر؛ ج على، محل حكم نل عله 

صص ١،  ٩٧٦القاهرة شمس عئن جامعة الحد<لأة، الخرية محكية الجمال، فهمى الحميد عيد لاشتت، 
AfiMo

والترجمةالتآليف لجة مطٍعأ الحدية، العصور ق الاثصادى مصر تاريخ لهجلة؛ فهمي محمد )٩٨( 
.١٩٧٠٣، ١٩٤القاهرة؛ والنثر، 

الهينةحكيكيان، عمر ممعلفى: الرحيم تمد أجما وانئلر ، ٢٤٧ص، الساق، الرحع محم؛ ج )*٩( 
ّ ١٨محي ، ١٩٩•القاهرة للكتاب، العامة المرية 

الرابع.القمل ق والمريس الإمكثعرية يئن عنالخهذالحل.يدى تفصيلا الحل.هث، صهرد ( )١٩
امراعلوريةلانثاء يمنضل كان ما"را بأن للقول المرئي— والمتقرق الفتان — دافدن بريس يذهب ( ٩٢)

الرد،ق القنمل، فتوان له، زنا تاتيد لُكا؛ءة مدى عن القرني القنصل ُن واستمر عربيه، 
ومن،والتايلء، بادي.اءاوة تماس واعدا صريعا مرى تر مالعام اإميهلانى القنصل رد كان حمح، على 
إلكّيرا اهتماما وجه ورعيها، بريهيانيا حهرد على يرد وحق، إل؛ريطاتء؛نّ صديقا تماس صار هنا 

الصيرداقن: بريم، والريمر، القاهرة يئن والتقي، الواصلات ؛^، واسعة تحسينات إدخال 
.١.٧،١ًراص،٦•ساق، ال

-١  ٨٢• عتر) الخاسع القرن ق، اليامية ؛٢، ثادم، وحل؛ تارخ والريان مجهر صكرى؛ فزاد محي )٣٩( 
.٣٠م، ١،  ٩٠٨القاهرة العارف، دار الخانية، الطيعة ، ( ١٨٩٩

ّ-٢٦٧٢ًر، م، الاق، الرجع مصطفى: الرحيم عد أخمد ( )٤٩
»عمضايقات أية ويتجنب اليلدم، يقن العلاقات يتحئن الثالث، نابليون نيل من، مكلفا محابانيه كان )٥٩( 

ألخ،؛لمد أراد ولو بريطانيا، إل يميل الياشا أن لعرف أنتا اليه التعليمات صلءرت إذ ماس 
معًاواتته هو تريده ما كي، أيضا لأنتا تعترض فلن، الريس، إل القاهرة من، الحل.يل.ى 

منروععلى ،وافقته إل الثهاية ق يود أ( رزنا عاس م، اكك، الممارب *يا ان ءل5ا • ا زن
عهدق مشروعيم تننيذ وسلي، ذريع، بمشي، الري/، قناة دراسات جمعية ومنيت، رم، التتاة 

ذهؤ،:محمل إلهام الشروع، تتغيذ فيه يتطيعرن الذي الناسب ؛^_>1، ياتؤ، ح>ا فانتظروا تماس 
.٤ ٢ ، ٣٩م، ًر، ذكره. سو، مرجع ، ١٩)،)، القرنيين ارحالة 

.-٢٦٧٢ًر،ًرا ذكره. ض مرجع  ٠١فى٩ ايريطانيون ارحالة ذهؤ،; محا إلهام )٦٩( 
1882  -1801 97) Hanotaux, Gabriel: Histoire de la Nation Egyptiennc de)

.242 .Paris, 1936,p

-٦٧-
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١.٢ ص ذكر»، ص ِجع ، ١ ٩ ق الم،طاذودا الرحالغ ذعى: محي بمام ( ٩٨)
.٨٧ص اداق، ارجع ارص: اددل اراب( )٩١( 

.٣٤٥-  ftصرص، ، ١٩٦٢سرة الأول، ط س،ّث،، لكرى ٌصاد و سد خلاف: صن ١( • )• 
الخربحى نايرن ■٢^١١ س الأنوب والويل وهاحف الأتار طم _؟ زسة رد: مالكو،1 ءوم ١( • )١ 

.١  ٢٢•٢،ص • ٠ التا*رة لاقالة، الأض امحلص رءوفممى، رجة• الأول، العاية 
ص7آ.، ١٩)،الُي،لأدون الرحالة ذحى: مد إلهام )آ«ا( 

يحب ١٧د الخال-مى خازن بك؛ل مزكلئء  ١٢٧درنة  ١١٢٧ومحنة ١ ٢ تدك؛ ايمحة ١( )٢١• 
.١٨٠٦/؛آّارس ١٢٧٢

الجاّوص.ق م والراد بجمعالأمحار، الكلف ديلهاأى ١( . )٤ 
الحعةذى ٧ ق الخديوى خازن إل يماد بجاني س ، ١٢٨٨ومحنة ، ١٢(؛،j،: ؛Jاسر ).'0 

٩/١٢V١٨٠٦اءطس٢.
ايابمحن ، ١0٤ رنم الأمر تلخص ءابد،نأ ١ ٩ دفتر اساتر، ُلخصاح، م"ا١ عادين: ديران ( ١٠٦)

.١٨،رلو٦/١٢٧٠ْ٩الححة ذكا ٠ بماريخ المرمممحدا إل المال 
رالإّكهملآ،كالبلصلالترس دمر الدمحا -يص يا ( ١٨٩٤-١٨•)٠ زدياكيلمم ١( • )٧ 

رمنمر تاريخ سعم نوتثركتج: جوان ريس، النتاة حفر ا*محاز تله باثا لمل• نمأداك ونفلرا 
ا1»اءر؛لاقايل، الأعلى ضلى الثهاوى، على ءاذ\ ترجة، هايأت( عهد لهاية ؛ل المريركح 

•٢ ٧ ص ذكر•، يثر *رجع الُبملان؛ون، الرحالة ذعى: إلهام ١( • )٨ 
حركةعلى وازعا  ١٩١٤—  ١٨٠٠ءاُى محن عصر )، الأجسة الامتشارات دمرني: عر حامحد ( ١٠٩)

١. ٤٨ص ١،  ٩٩١٢الأداب، كلية اصيرط، جامعة مطورة، غ؛ر يكورا• الة رمامحتمع، 
.١ ٤ ٩ ص اؤر، ايالرجع لّوني: علير حامد ( ١١)•
■الرجعالماو،،ص؛'آأ نهموالهءءلة:محط-( ١١١)
عيدالسلطأن نهلف،  ١٨٥٣عام وروميا الثانية انمولة يعر الحرب تلك نثبت، القرم: حربا ( ١١٢)

كمااعدالمرتمر، الأصعلولروجهز عبامرءلله قمح، والأّعلول، يالخنل■ بم-ء باشاان ُررماس ايْي■ 
الىالحرب تللئ، ق حنا بلاء المربون اش رك متاتلر، ٢ ,٠ ٠ ٠ ٠ حرال س مزلغة حلة 

المامةالمرية الهبة إسماعل، عمر ازامر• الرحمنر ب■ باشا، معيد ء،ا■ حفر اترّتا 
٦.—٤ ٢٣ص ص الثائر، ج ٢، ٠ ٠ لإ التاعرة، الأّرة، للكاب،مكة 

تمنعالغرمانامت، )ر تمرص اية المشانية وانمولة مصر يغر السيامية الخلاقات حوانج، ير ترحي لر ( ١١٣)
القاليريأ الحرية الغن " اٍنار ثر محوعة الفرغللتا الحرية المر ءك-ر، ٠^، بجارية ■غن إنشاء 

تاريخالمئلم: عد خلف ، ١٨١٢٣يرنه ٢ زمان حفر " -يئاير إذن إلا إنشال>ا يم يكن، ،( 
ْ-آْ.١ ص ص ذكر•، مبثر مرحع المرية، العارية البحرية 

.ص٨٣بؤرذكر•، مجرحع ءا، عمرلسم١تمر، ازامر: الرحمن، صل- ١( ١ )٤ 
(١٨٦٩-١٨٦٢ممر ير جوريون دنا لرص )ماة ممر م، رّامر حدردون: دف لوس ( ١١٠)

.١٣٠ص ، ١٩٧٦التاعرة للكاب، المامأ المرية الهبة خار، احمد رحمة 
العيةوط احد الأندتمر المعادة محاحم، إل قربم، محي من ، ٣٢ومحنة ، ٣٨م رك: العية ١( ١ )٦ 

. ١٨٦٦مايو  ٢٢/ ١  ٢٨٣محرم ٧ بماريخ 

٦٨ -



ممرل //ممدا*ث /لجا/ه 

٩٧٧رقم تلغراف ترجة ءا<د،ن، تكرافات محايد ٣ دم تكراتات، صادر ءاد؛ن: ديوان ( ١١٧)
ءض؛إل باشا رباض س ، ٩٧٨رنم وتلغراف ا،ناميا"عا؛ ٧١٢٨٣رضان  ١٣بمارخ 
JiiU  باشاوباض س ، ٩٨١رنم تلغراف وابما آرمضازآدآا/خايايرباماا د الإّكدرية

إلمحا>ظالإفىدرلآدمارضانمحآا/؟اين،،رلأأدا.
.١  ٨٦٧تُ ١ ٦ / ١  ٢٨٤الأول جادى ١ ٧ د ، ءدد؟آ١  ٢٢٢الوقم ( ١١٨)
/ ١٢٨٠الأول ريع ٣ ل عادة الصاحب صدى حضر؛ إل ، ٤٢٨ونتنة ، ٤٣م اكركتة؛ المحن ( ١١٩)

.١٨٦٨يرية ٦٤

The Peninsular andالمحاربة اللاحتة والشرق، الجزم؛ ب شركة ص )P&0( شرك،؛ ( ١٢)•
oriental steam Navigation Co  ،ص—اي،، ١١الرجع •ارلر: حول ربملان؛ل، ثركأ وهم

تاريخالعظيم؛ عبد خلف الشر؛ية، الإنجليزية الثركة يام العفليم عيد خلف ويذكرها ؛ ٠٠
.٩٦محي ذكر• ص رجع العارية، البحرية 

٠٢٠٠٩ص ١،  ٩٨٦عام طعة ٤، ج الم-او،؛ از،ع الثنارى؛ العزيز مد ( ١٢١)
.١٠٦ص، الماق، الرجع ارلو: جون ( ١٢٢)
.١  ١٣محن ذكر•، ص •رجع ، ١ ج إسمامل ممر الراض: الرحمن مد ١(  ٢٣)
. ١٨٦٨ونمر  ١٦/  ١٢٨٠فبان دآ اكاخلت ، ٢٤آانمي قول، ٩ م الولاعاامر،أ: ( ١٢٤)
•١٨٧٠'ارس ٧ /  ١٢٩٢محرم  3٢٩، ، ٠٩٦-اارت٦عءدد ١ ١ م الملراواس: ( ١٦٠)
١ ٢٨٠النعي؛ ذى ١ ْ بماريخ العية إل باشا عراي س ، ٢٣٤ ر؛ينة ، ٤٤٢)تركي(؛ المنية المحة ( ١٢٦)

.١٨٦٩مرام  ٢٧/
.١ ٠ ٠ - ١  ٤٩ص محي ازق، ائرم دصولى: على حامد ( ١٢٧)
الأول،•ل عايت، محتاح مد ّام ابمنحتيق عتايت،، محتاح تمد — رحمة غلريا، وكن، ممر مح' ألممت، ( ١٢٨)

.٢٢٤- ْ؟؟ا،ءىصآأآ الزهراءللإءلأماوريى،التاهُة 
٠.٩ ص ذ/•، ص .رجع ١، ج إسمامل، ممر الراض: الرحمن تمد ١(  ٢٩)
علماجعلتا الى معيد وكلمة محناء وساها ية الغرنمر٠ت، كلمة ُن مركسا ام معيد: يور ( ١٣٠)

٢١٨٠٩عام أنثئت، وك ب منا، ومعناها على، محي تجل باشا معيد مد ممر حاكم على 
نشأتمامحي وتطورها تاريخيا عيد - برر نجم:، الدين شمس العابئين زين الريس، ناة مدخل يلي 

١-٤ محامشءس ، ٢١ ٩٨٧النار؛ للكام،. العامة المرية الهينة ، ١٨٨٢محام حى  ٢١٨٠٩
ريح ٢٢يتاريخ باشا، شربم، إل العال الجغاص، من ، ٤١٩ونية ، ٤٧م تركى: المعية ( ١٣١)

.١٨٧٠يوليو  ١٢٢/١٢٨٧لآخر
٠٠ان؛و،؛ الصدر ( ١٣٢) / ١٢٩٠اس؛ ذى ٦ بتاريخ العية، إل باشا قريغ، من ، ٤٦٠وثيتة ، ٢

.٢١٨٧٣ديسم  ٢٦

.٢٦--٢٠المبق،صص الرجع تج؛ِ،ّالح: ( ١٣٣)
المدانةتوءييد يغرض ميهل١نء١ ود يخطبا الحين ذللث، ئ، ا قرنمحارجًة رزم كان دى يو مكان ( ١٣٤)

١لثريءلادانظثر• بإبلاغ كان دك، تر متام ولن.للثا آنازاك، وألماتيآ ا نرتب،ن الملأتة وء لنغلرا معها 
ناةئ ممر أّءم لع قرنية شركة مع الجدير بتغاوض ال^ريطانى الخارجية وزم داري، اللورد 

.٢٢١__، الرجع نارمان: 1^^، دزراتيلى، تيها بمرًل ع الق القرمة -يلئ، دكانته الويص، 
.١١٨محي ازبق، الرم ءايس؛ حمزة الحراري، راثل. ( ١٣٠)
ء١  ٦٠محؤر ١، ٩ ٠ ٠ الغاهمْ الأول، مل ٤، ج صمرا.لا.يئ،، ِمر تاريخ ق الكاد تارويم: ُياحاأ؛ل ( ١٣٦)

.٦٩-
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-١٨•)٠ الخديثم ممر غضة ق والأ،دلرعت الغم )تكون ممر فضت المالك؛ ب• أنور ( ١٣٧)
٢٠القاهرة للكاب، العامحة الهينة إبراهيم، خمادة (،ترجة ١٨٩٢ ٠٤٨ص ، ٠١

بمدلغرسا ثايأ "هزيمة بآنه يوصك الرص تاة لأ—هم بثراء الألمانآ الصحف رحت ( ١٣٨)
الصفقةتاك، س اّتيالها عن عرت قل• السحغ، بمض لكنت وإن مدان ق، الأول، *زيمتها 

اامبم؛لا؛مد،الرحالة ذهى: محي إلهام ممر، ئ، تعكم -رف مبملازا ان يوحى إن،-ارا واعموعا 
ا"ا.ص ذكرء، سق مرحع 

• ٢٢٧م، ال-ام،، الرم حجم،: محي اساو ب ( ١٣٩)
شعان١ ٤ )، ١، ٩ ومقة الداخلية، بمفيارة الكريمة الأوامر محل  ٤١٣٢ رنم محل الءاخلية: ديران ( ١٤٠)

.٢ ١ ص ، ١  ٨٧٧اءاس ٢ ٤ / ٠ ١ ٢ ٩ ٤ 
أسلسرب •■ا بماريخ المعة إل، ، ٢١١ومحنة ٢، - ح  ٠٤م ر/،: الممة ( ١٤١)

١٨٧٧.

.٣١ص ذمء، ط مرجع الم،دمح،، الرحالة ذعى؛ مد إنام ١(  ٤٢)
.٢٧٠-٢٦٩الرمالمابق،صص الُتذارمان:( ١٤٣)
منلعلى محل عهد ق والتعارة الخارعة ناظر الأربمح، يرّق أخ؛وءومر، ام، *و باشات 'رباي ( ١٤٤)

ت، ١٣١إدار؛ ءّ'ول، ■ماس، مد د ليترمنا كءا م خم، محي مد د مترجا *رباي عذ 'لد،ل* 
ارثاتث، لتول، اٌءاءءل نمد )، امحاثاديأ نال، ذللث،، بمد لحد ّكرمرا امجح م ّمد تمد 

الرممارلوت جون العادل،، ونظاره والتجارة اظئارجية ونفنارة العمومية الأشغال، نفلار؛ محلفة 

.٣٣-  ٣٢ص ص ذمء، مق ،,,"ُع الُبالاأْرن، حالة الر ذغى: محي الهام ١( ٤ )٠ 
.٣٢ص اق، اارحعالمذهتى:مد الكم ( ١٤٦)
مح،والعيادثه، ا-لءد عيد - ترجمة ، ١٩١-• ١٨٧٠المصرية الة المتاريخ تغ،؛ روثمحودور ( ١٤٧)

.٨٠ص ١،  ٩٨١بهروت، الوحدة، دار الثانية، ط بدران، 
د'مراأ،رسالة (، ١٨٨٢- ١٨٠٠)عثر عامع الغرز ئ، ممر ق، الأجنمة اذال١ت محول؛ رمخان صاخ ١( )٨٤ 

.١ ٧ ص ١،  ٩٦٩كلية؛Vb•،،، العاهرة، جامعة 
١٠  ٠٣ص، ا;ق، ااارحع ا>اثمح،: مالر المع محي ( ١٤٩)
الثتغل؛ن)امح( المائلة الخِز، أوأهل أوالموتة العامة اليتة هذء على بميلق ما عادة ال؛ررلتاريا: ( ١٠٠)

الجاتلضوالياعة والكارين قاين، لكلثابتا دخل لهم لمس اان-،ن العال رلك-ا حتهرة(• •م>، 
لكنواممد الفتر خط- محت، يعيشون *زلأء أن و*ءا ذللث،• إل، وٍا والمعادين والحمالغ، والكناّع، 

نطاقه،لا حيامحم ظروث٠ تصح حيث، للعنف، عرضة لكترا كا الأتتمادية بالأزمات، يتأثرون 
العاُةالمرية الهية إيراهيم،لاماإبراهيم، رجمة العنمايؤ، الخكم تحت الممرن، امحتمع ونتر؛ يكل 

.ص٩0٣، ٢٠٠١القاهرة للكتام،، 
قالجارية الخعومي، دور مصر، 3، الأحتيية الأنليامت، دياتلومط؛ فيكرر جارياتثك؛ن. حءناحكا ( ١٠١)

-٢٨ص ، ١٩٩٧القاهرة الجديدة، القاية دار ممر، ث، المعاصرة الاحنماعية تكرينالمية 
.٠٣ص ابق، المالمرحع رمضان: ماخ ؛ ٧٢سسص ارحع إرامم: عم صر ١( )٢٠ 

.٢٤ص اس، المالرم الطريق: الحميد ب-( ١٠٣)

-٧٠ -
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خملتأسرى ٍن خمماثة بتحر العاهرة 3( الرنتق سوق إل دم الأٌر بداية ق على محمد أن يدكر ( ١٠٤)
المبملاتّين،القتلى رورص همن خمسماثة ئوتها علقت خسة عواهميد ووصط  ١٨٠٧عام فرزر 

٠٠٧ ص المابق، الرمع جورج 
.٨٩٢ص ٣، ج ذكره، همجي مجرم القرن، همطلمر ق مصر شكري؛ فواد محمد ( ١٠٠)
•١ ٥ ص ذكر•، ٍءق محرم المبملامحون، الرحالة ت دهى محمد إلهام ( ١٠٦)
.٥٣ص ^،، lJiالرجع سس•' النعم مد ( ١٠٧)
.٢٠ص الماق، ارم صالحرمضّانت ( ١٠٨)
.٧٣ص الماق، ارم مْخمشت الراوي، راشد ( ١٠٩)
قالفضل ل وكان على، مد خدمة ق كان ريطاق مهص  T. Cjal_yجاراي توماس ( ١٦٠)

عرمحي خدمة ق كان الدى جاتراى ١لإنجلمءا المينيس نجل وهو مصر إل ايخار فرت إدخال 
٠١٦١ص ايايق، ارم هريدى• احمد صلاح ؛ ٣٢ص اياش ارم المللدت مد ارر ابما، 

- workالأتجلمدةءهط5 الكلمة ُن النتنة )ورثة( كلمة عشر التام القرن ق امتسلت ( ١٦١)
قانمثاص ارانص: على حسين مصنع، بمي  Fabricaالابمتالة الكلمة ُن المأخوذة و)فايربمت( 

.١٠٠ص ، ١  ٩٣٠القارة ُصر، مطعة مصر( 

.٢ ٠ ص المابق، ادم مجاررت جرن ( ١٦٢)
٠٤٦٤ص ٨، ج ١لاشت المصدر ارحمن١لجمتيت تمد ( ١٦٣)
منهم1ى إقامة أن بت إذا الأجانب إبماد ق الحكومة حق ق كر تأم الأجتمحة للامتيازات كان ( ١٦٤)

كانحيث والنظام، للأمن تعكم فيها وخطرة صارة إتاهمة هى بل الهادثة بالإثامة ليت للأي اق 
زمنفتي محمر، ق المحو محيا على نجر لمر الأمور أن غم أقاليمها، عن إبمادمحم ق الحق للحكومجة 

tUإذا الغرشنن إبماد لهم ييح الإسلامية باللاد تناصك إل أمجر؛ فرنا مجلك اصدر بمد 
أنإلا لها يكن فلم ممر، همن م ومن الضانين انمولة مجن الحق هذا سلب ذلك وبمد سلوكهم، 

التنصلرقص فإذا العللب هذا إجابة وللقناصل الخطرين الأحاب هؤلاء إبماد القناصل من ممللب 
هناعر الحال واستمر تاصل، تعة من مكونة تحكمية لجتة إل الأمر رفع العللب محنا إجابة 
تقلمق صلطان! حامد الحق، هدا المصرية للمحكومجة فأعادت المختلعلة امحاكم إنشاء حى النحو 
،١٩٤٦ستمم  ١٦المنة ٣، اليد والاثصاد، القانون بحلة المصرية، الملكة ق الأجانب إقامة 

.٣٧٧- ٣٧٦ص ص 

رمضان ١٢بتاريخ ، ١ ٢ ٠ ٣ رنم أمر الأول، همج المابق، المصدر على؛ محمد ومكاتات أوامجر ( ١٦٠)
.٢٠٤،ص١٨٢٩مجارص١٨/١٢٤٤

رجب ١٧ئ، خديوى ديوان إل ، ٣٩٨٣رنم أمر م، ٢ ٠  ٠٦فة س. ج المابق: المدر ( ١٦٦)
٠٤٦٤،ص١٨٤٧يولو١/١٢٦٣

ممنواليهود انمارى مجن وشامحدين الدمجة أعل على مقررة كانت الى الضرية مجا يتمي الغردة! ١(  ٦٧)
محمعمنجم! الخابيين زين عليهم، المقررة الحرية يسوا أن عليهم كان إذ الإملأم دار ئ، يقيمون 

٤٠ص ذكره، صبق مصير الألفاظ،  ٠.
إلuل امحر ١ ٢ رنم ملف انمفاتر. من المتخرجة الخلية الأوامحر محلمخمات ٦ م النية: الخية ( ١٦٨)

٠.٢ ٩ ص ، ٠١٨٣ اغطس  ٢٨/ ١ ٢  ٤٦الأول رمحع ٩ ق دمجياط محافظ 
لإنالمحارية القضايا ق للفصل متخصصة تجارة بحالس إنشاء على محي رأى المعار! بحالس ( ١٦٩)

الأجانبوان خاصة أخرى ناحية من المض بمضهم الصرمحا محن و ناب همن والأجانب المرين 

.٠٧١
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نجارومجلس  ١٨٤٤صام )إ»ك؛ام،آ( تجار بحلي نأنثا امحبأ، انحاكم امحام هول ،ينضرن كانوا 
-١ ٨ ٤ ٤ سمم د انمارى بالأنانرن الغرد وص اسا، احد خالد ، ١  ٦٨I عام )التام؛( سر 

الحوتركز سملوعات الشاق( المم ق سر ق راكع الغرد كناب صمن ، ١٨٧٦
لليراماتالمرية الجسمية ح باضاون التام؛ جاسمة الآدا'م،( كلية الاجتماعية، والدراٍامت، 

.٧٣ص ٢، > • ْ التام؛ الأول، ط اكارمحة، 
.٤ ١  ٧٠٣سقذكرء، صغر سعمالألفاقل، نجم؛ ز؛نكاص الوازن، م >نرد»اتاقوياق ناية: ( ١٧)•
الديوانامور إل انحلي من ، ١٠٤ومنة ، ٧٠٩لتر اليغاتر، سمات،  ٢٠م خديومح،؛ ديوان ( ١٧١)

ملخمات ٢١٢رايضا: ؛ ١٢٨ص ، ١٨٢٠يمم  ١٣/  ١٢٤٦الأخر؛ حمادمح،  ٢٧ياريخ 
ؤإلانمار، ريس أغا مر يرين، إل الخديوى الديران س ، ٣٠وثيقة ، ٧٧٤دم اليغار، 
.١ ٤ ِر ، ١  ٠٨٣ م لي١ ٠ / ١ ٢  ٤٦الأخر؛ •ء١دك، ٢ ٩ ياريخ الخدم؛، ١ادير١ن 'امر 

قهمر بمور الياء ذوا آمهم وتد الأحر لنمر الغرم الاحل على سّة الوانئ احد بجع: ( ١٧٢)
.٢٨ص الّاق، ا،لرءع غنيم؛ ءلار3أ عشر، اتامع الئرن س الأول النمغ، ئ، الأحمر انمر تجارة 

خورثيدإل المال الحاب من ، ٣٢٣رثيتة ، ٢٢٠دم المغم، يمحمات  ٤٠م عابدين: لدان ( ١٧٣)
.١٨٣٧يام  ٢٠/  ١٢٠٢ثرال  ١٧ق باظ 

ديرانمن ، ٦٢٣وثيقة ، ٧٧٩دثر اليغار، ملخمات  ٣٠م خدم؛،: د>ان انقلر: للنيل ( ١٧٤)
وائما ١٢ ٠٧ص ، ١٨٣٢ستمم ١ ٧ / ١ ٢  ٤٨الأم ريع ٢ ١ غرة )، بلش ماس إل الخدُمح، 

١١٨٣٢اكوبر ٦ /  ١٢٤٨الأول حمادمح،  ١١بمارخ المال الجاب س ِ-وم ، ٢١٨وثيقة 
.٩٠ص ، ١ ٠ /  ١٢٤٧رحب ٠ ق ، ١٨٨رثيلة ، ٧٨٤دثر ، ٣١م وائما 

حفرذالق انحمودية ترعة وا> إنشاء رنت،  ١٨٤٢ذم انثنت انحودية، -ركز ناعية انحمودية: ( ١٧٠)
3،السابق، الم،ر رمك،ث محي أنداك، اق الخنلعنان البام نا تيانحّودية وسميت على، محي 

٠٢٧٨ص ٢، ج ٢، 
مركزمت،  ١٨٧١ذم 3، الطن،، بتم  ١٨٤٣ذم تمت، رغيد، زب تهميمة تريأ المطغا؛ ( ١٧٦)

ص٢، ج ٢، 5، السابق، الصير انحودية، لمركز تابعة وصارت الركر عدا ألض م انملغ، 
٠٢٦٨

المالالجاب من ، ١٣٨ورنة ، ٧٤٣وثيقة ، ٢٧٠لفر الدناتر، ملمحمات ١ ١ م المارنة: يررك، ( ١٧٧)
٠١٨٣٨مارس ١ ١ / ١  ٢٠٣الجعة ذمح، ١ ٤ ق انحودية نا> إل 

القام؛المربية، الهضة دار اكانية، محل على، محل- عها ت، الاجتماعية الغيران انمنار: طوي ( ١٧٨)
ا..أ،صْاآ.

.٧٠٧محي ذكرء، ِحعمق سر، بناءيولة دآمحرون: شكرمحا محي؛واد ( ١٧٩)
القانونمجلة مملوراقا، وبعص الأحيية الامتيازات متثأ عن كلمة بركات: ارل.؛ن بمي محل ( ١٨٠)

٠٣٩٦ص ، ١٩٣٦مارس المادّة، المة اكالى، الخيل والاصاد، 
١٢٣ص ذكرء، محيق مجرح ودان، والسر مكرمحا: قواد محي ( ١٨١)

هملكورن س 'مذكرات بمران رحكءمحر عن كبإ وصع ّاخر كاتب وهم. ١  ٨٤٦عام مصر زار ( ١٨٤)
اكامحع)١٥^٥ والأداء و١كاتين الرحالة الغرياء، صرن ق مصر عكأشة؛ ترون ، الكرى الناعرة إل 

.٤٣٦ ص ، ١٩٨٤للكاب، العامة للصرية افة ١ا^ربملانين، الرحالة الثائر، الخزء عئ/آ، 

.٧٢-
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.٢٦٧ص للرءعاّ، ءكاشل:روت ( ١٨٠)
.٣٠٣محي )،، jDlالوجع الراوي: ّالم المع مد ( ١٨٦)
٤.٠ ص ذكر•، مق ُرمع والريان، ممر شكركات نوال مد ( ١٨٧)

،١٩٩١آلمارة مديول، مكنمة الأول، ط الحديث، العمّر إل على مد من محصر تارخ صرى؛ محي ١( )٨٨ 
الوحيدكان أته إل — رأيهم حب — وانمّب بالسوء عواس اتماف الض ورجع محيا ؛ ٨١ص
أوروبا،لغءادديآدلم،؛م؛ز،ارة ام< بيدس ب د مملبماءْما يلق } الني راحماده عر محي اياء محن 

كلعر الأورضرصلساء -ءٍاة لأمحالْب احترام هداى الغرمحأول( الحضارة بموق ،( لهو ويالتال 
.١ ٣ ص الرحعايابق، محمثى: الرحتم احمدء؛ل الأوربي، التعوذ ءفل١ر 

.٧٦ص المابق، الرم لادن: دامي ( ١٨٩)
٠٤١- ٤ • ص ص اياق، الرجع الللث: بّ أنور ( ١٩)•
. ١٨٧ص المائي، الرحع ءمرج،اتح:( ١٩١)
•٢ • ص اس' الالرجع ،،^ ٠٢٠ض حاّد ( ١٩٢)
• ١٨ص ذكر، مق مّءع ١، ح \صل عمر الراض؛ ارم ب- ( ١٩٣)

.00.242-243 .,194) Hanotaux,G:op.cit)
 44..195) F. 0. 78/817. sir Stratford (2anning to viscount Palmerstone, no)

.1850  5,onfidential Constantinople, February )!؛Most
الإنسانيةوالبحوث لليرامات صن  ١١٩٠٦—  ١٨٠٠محمر ق الٍونانيون اوى؛ عشمحيي ( ١٩٦)

.٣٦-  ٣٠ص ص ١،  ٩٩٧المارة الأول، والاماعية.»،. 
.٢٦ص الماش الرم حاءدءرد'-وفى؛ ( ١٩٧)

.198) F.().78/816.SirStrat_canriing()ctoto ،1850No.275C!onfideantial)
٤ّ • ص ايق، حمالرم اللك: •صد أنور ( ١٩٩)

حرنة؛امحين محل ، ١٨٠•حمام محمر ض ريل الحديد، الكة ءًتيع نجل مححغغرزت روبرت •٢( )' 
الرمعادا؛ق'ص•؛•

العامةالمرية الهينة ، ١٩١٤—  ١٨٢٠محمر )، الل-ن تحديث تاريخ محن فصول، محلمى* أحمد حلى ( ٢٠١)
١٦٦-  ٦٠ص ص ١،  ٩٨٨التارة للكاب، 

سقيايد، الجيش ق ضابملأ كان ربمشارد، الأمر اسمة الإتحليزى: أغا اف صبي )آ-آ( 
محل.عهد أواخر ق، محمر إل حاء العرمحة، خاصة الشريية اللغات درامة على وأكب الإمحلأم 

اابر،ألاوة.ممر،ياكملية محترجا م يغبرا، الترانزيت بشركة المحم لخني كأمحين وصل على، 
.٩٧ص ال—ايق، الرحع حتسونة؛ امحئن محل 

١٩٨-٩٧ص ص فه: ( ٢٠٣)

١٠تركي• المة ٢( ٠ )٤  ٠ الجنابمن ، ٣٠٧رتيمة *وم، محمحية  ٤٧٠دثتر انمفاتر، محلخصات تراجم ٢ 
.١٨٠•/خنوس؛ر ١٢٦٧محرم ٣ د الإكيرة محافظ إل ايال 

البحمءمحيض إل ٢، ٤ ١ رنم الإفادة صورة ، ٦١٧دفتر اللغاتر، محلخصات  ١٢٢خديوى؛ ديوان ٢( ٠ )٠ 
١١٨٠٠بر مبت٤ / ١ ٢  ٦٧اممعدة ذى ٨ ل 

.-٠٣ ٢٩اوا؛ق،صص الرم دمور: عر جامحي ( ٢٠٦)
الديوانكى إل الخارجية أمرر ركل رص إطّان من ١، ورلأ ٣، ريتآ ٨، م ■>/،: انمة ٢( ٠ )٧ 

.١٨٥٠تُ  ١٣/  ١٢٧٢محرم ر؛ ل، الخديرى، 

٧٣.
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خازنإل الخارجية أمور مأمور رٌءى إمممان من ، ٣٨ورنة ، ٤٧١وتنة ، ١٢٣الابقت انمير ( ٢٠٨
ا-0خا.يولم  ٢٨/  ١٢٧٢اشدة ذى  j٢٥ الحديوى، 

ديوانكاتج، إل الإمكدرية محايظ ميم إسماعيل من ، ٧٨ورنة ، ٤٣٤وثيقة ٢، م ت ه نمالصدر ٢؛ ٠ ٩ 
١٠  ٤٨٠ مايو ٦ / ١  ٠٢٧ ثمان ٨ بمارتخ الخدمك،، 

العال،الدمان كانس، إل راتج، يكر أم يد المن ٠، ورنة ، ١٣٦وثيقة ٤، م ت ه نفالمحير ( ٠٢١
.١٨٠٤أمحور  ١٠/١٢٧١محرم ^٧١ ١٩

اادُانكاب إل ممر محافظ باشا فواد حن من ، ١٨١ورقأ ، ١٤٩وثيقة ، ٧٣ه؛ نقالمحير ( ٢١١
.١٨٠٠اغطس ١ / ١  ٢٧١النعي؛ ذى  ١٧ياريخ الخدءى، 

•٨ • ص الرجع لأنيز: دامحيذ ( ٢١٦
.١٠١ص ايق، اي؛لوجع محارلوتجون ( ٢١٣
.٣٣محي ايق، ايالرجع رمضان: صيغ ( ٢١٤
٣.. ٩ ص ائي، المالرس! جراز: رحّ، يد الم( ٢١٠
ُاءرعدد وانمارت، الاثمحاد محالة ، ١٨٦٦-١٨٤٩ودان والممر ل الأجانب الحة: أخمدأخمد ( ٢١٦

.١٨٦ص ، ١٩٥٨،دبمر 

.٤١١الريعسق،ٍيى جيير: ( ٢١٧
.٠٣ص ذكرء، مض مرجع ١، ج إسماءل، عصر المراس: الرحمن همد ٢( ١ ٨ 

٢١٩ )tu العارف،،مثأ؛ ، ١٨٧٩-١٨٦٣اسماعيل عمر ق ممر ق الاماعية الحياة مود: ر،ضان ؛
.٢٩٠ص ، ١٩٧٧الإمكيرية 

ه.٦ ص ذكرء بق محرحع ردان، والمنحصر تكرى: فواد محل. ( ٢٢٠
الجنابكاب إل الخارجية دمان u> ثرين مجد س ، ٢٨٣وثيقة ، ٢٤م تركي: العية ( ٢٢١

١ّ آمحورآ٥٨  ٢٧/  ١٢٧٦الأول ربيع ظ،ة د ١لأدم^ا 
والأثالٍمانمواوين صادر عرن، معية  ١٦٣٧دثر القفار، ميممات تراحم ١  ١٨م اس: المالمحير ( ٢٢٢

مكمة، ١٨٠٨/  ١٢٧٤ثعيان  ١٦-  ١٢٧٤الأخر؛ ^^ادمح، ٢٩للجل: كارعنية اكر؛ وامحالمس، 
تارخ.بيون المنية المياترة مكانيان من ، ٣٤رنم 

بحللالمرية، اكاربخية امحلة المحرى، الحامي الأمن حيان ق الأجنى الموجود بكر: الموماب همد ( ٢٢٣
ؤ،ص١٩٩٦٢٨،ء١م٣٩

.١  ٠٣ص اس، المالرجع uرلو: حون ( ٢٢٤
.٢٨٨ص ذكرء، مى ُرح اعية، الاجتالحيات رمعنان: يأ ( ٢٢٠
مسمنجم: العابئين زين آخر، ان يلموممحّ• لغة إل لمعة من الكلام بمقل يقوم من م الترجمان: ( ٢٢٦

.١٠٣ص ذكره، ص مجملر الألفاظ، 
العيةإل الخارجية أمرر مأمور ياشا النقار ذو عال من - ٠٢وثيقة ، ٤٣م تركى: نية الالعية ( ٢٢٧

.١٨٦٨/ ٦fi /  ١٢٨٤ثرال  ١٢بتاريخ ايية، 
.١٨٧٤ماُ  ١٧/ ١٢٩٠ذىينمة تارخأخر ، ٥٢٢ونتة ، ٠٠م شاق: سر ( ٢٢٨
.٠٣ص ذكره، يق مرجع والمردان، مهر مكري: فراد محي ( ٢٢٩
.٢٢ص ذكره، مبق مرجع محمر، دولة يثاء وآخرون: شكري فراد مهء ( ٢٣٠
فرضم حى على محي عهد المْلري،'لوال وفتلماع امحرمجتن معانة ق الأسلوب بذلك المعل امتر ( ٢٢١

باعيامالنش الموحه أول نصف مدد إل الأمر صدر  ١٨٣٤عام فقي الأنحاء، محلف، عش الأمن 

-٧٤-
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والأبماح، هإح وذ؛  fenos _Jلخظ،وكارس ياتوس، بلع هرانس: ( ٢٦٩)
•٣٩٦ص ذكر_ْ، ءميرمق الأسد، نجم؛'سئم الخاص زين تل، 

،٤ • رنم وتٍءة ، ١١٦،ل/٣/^/١٧١رJمسعل ونامحل، >^، ١٣صائر إكد.ريأ: ما»ظأ ( ٢٧)•
.٩٤ص ، ١٨٠٧ارلسم /  ١٢٧٤محرم ١ ١ ؤارخ قملالاتجيز، إل محادر 

امحاحى المريل باص واثنت  ٢١٨٧٤-  ١٨٧٣عام سر زارُت، ب ;رامحة ايوادم؛ اممحا ( ٢٧١)
.٣٨٧، ٣٧٨سق،صص الدمع ^١؛،: زون للمزيد، . المرات.. درا,ةءلم طى عكك 

.١  ٩٢ص ذكره، سق مرجع الريطاي؛ن، ارحالآ ذعق: محي إلهام ( ٢٧٢)
.٣ • ٣ ص ذكرء، صق م.*ع الاحامة، الخاء مرد: رمضان صاغ ( ٢٧٢)
.١ ٢ ص اس، الاد.جح رشدتم،؛ رشاد ( ٢٧٤)
وذلكعثر الثامن القرن من الأول مدالصف بمغأعامل الشر؛، بمار ق الشغف.سر ر انتشرت ( ٢٧٠)

للممويتنمحغ، مسها محنرت بحموعق هاك كانت، إنه حى و١لآد١مء،، الغون حركأ لا.وآج محعا 
Philoaegyptians " منكر ريم د. متهم -Dr. Williams stukoley  ربمشاردالأنأر ثءالم

Robertوود رورت والرحالة  William Jonesجونز ريم والمر  Richard Chandlerمامملر 
Wood  ،اللقانتا ئركآ نقلتها رحلات ق يمضهم جاء كا للاثار جعيات وتأسّستL. CO  ،خلف

.٦٤ص ذّره، سق مرجع ١^;^^،، اكحارى المحرك، المشاط سد؛ الختيم همد 
يوحيوحضارتي الشرق درامة طى ينوم أكاشمبمى اتجاء ان< ظاعرء ق الأسشراق يدر الامتشراق: ( ٢٧١)

ارالائتمحركة محن جرء الحقيقة ؤا ومو خاص يوجه والإملأم الإصلاميت الحضارة ودراصة عام 
.٤٢ص ذكره، صق مصير الألفاظ، معحم تجمر؛ الخايدش زين جديدة، صيغة ؤ، ومعلرته 

.٢٥ص ١لا^ق، للرحع رثدمحر؛ رثاد وأيضا ؛ ٢٨٩ص ايق، المللرح عكاشة." روت ٢( )٧٧ 
بمص٠^، الغيص اخاب، ص حوادث، يضنى هملما ذروت، إل، بمل يالكان رحالة امشتاع كان ( ٢٧٨)

منويضل اف يوجود يث،ورء بمع ل! " أن، م ١ ٨ • ١ عام كولر قرانيس كب ومكنا حول، الشامل 
١٢٣" ٢٢ص ص هايق، الرجع رصدى; رصاد مصر، رمال على بمادت، ثمتعه مل.ممل 

.٢٨٩ص ايق، المالرجع عكاشة؛ زون ( ٦٧٩)
.٢٩٠ص سه، ( ٢٨).

.٤ -٦ ٤ ٠ ص ص ذكرء، سق مرجع ال^ريطان؛؛jا، رحالة ذمي؛ محمد إلهام ( ٢٨١)
ئيزد ل( ا ين، ٣١٨٠-• ١٧٩٨يع، ما الأقل( )على ممر عن رحلة ١ ١ ٤ ايريطايرن نشر ( ٢٨٢)

٠٧• ص ابق، المارجع ريي؛ دونالي رحلة، ٠ ٤ عن الفرنيون نثره 
٠٣•• ص ابق، ايارم عكاشة: روت ( ٢٨٣)
.١٣— ١٢ص ص ١يق، ١لارم ديات؛ تو_ذر< أخمد ميا الميإ ( ٢٨٤)
احاص.القمل انثلر النقال، ودورها المرية الجمعية نشاط عن ( ٢٨٠)
.٣٦ص ذكره، بق مرم الJريهل١نيين، ارحالة ذهى: محمد إلهام ( ٢٨٦)
•٠٠ص ارحه١^ق، الاقممادية، هلال سعلأحوال وامتم ، u١٨٣٢م ممر زار رربمiاد، رuلة ( ٢٨٧)
رممح،تس 'نها' حزء الأنمر أن وقل؛ خيل، ق، ميارك عير ذكر حسما الأقصر هى ية: ( ٢٨٨)

٠١٦٢-٤١٦١، ج ٢، ق المايق، المدر 
الشرقية،الحياة باّلرم، اعمي، ،، ١٨٣٦-١٨٢٨خلال إل.مر U، امكتلندير uى: روبرت ( ٢٨٩)

.رمال،ربملانين، رحالة ذمي: محي إيام بص، رلأعضاء ل، محمآ لجية منابر إحدى من واهنذ 
ّبقنكرْ،صههلأ

ِ٧٧ -
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اليردءمحأ،رض ازع دس المرات علم ناثري اعم س رسام؛ر،طانى ؛لرم؛ مثذ.ق ( ٢٩)•

دراسةد لئن ؛يا نًس، لأب  Herefordهمرنورد ق \؟ Ki\\K'١ لض ولم إدوارد ولد ( ٢٩٢)
يكر:الوعاب ء-ع ، ١٨٢٠يام لصر الأول ز،ارص وكانت المرية، ؛اللنة المرمح، للتارخ *كممة 
٢،• • ٣  ijtMWالخال، العدد الخديثأ، ممر بجاتأ راثاره، ،-ءات4 لض ولم إدوارد اندك، ممرر 

صصا"اآ،ب-ا-ا.

اش،صا-ااوالرساصمرلمامم:( ٢٩٣)
الرمافاء،،ءر،آأك؛ردتءكادةت( ٢٩٤)
١.٢ ص الماش، الرجع رثدعا؛ رشاد ( ٢٩٠)
السورة،أر الوطى الملتة ص والدرجرازية ،  Boargoisieالأصل زنى لمط الورجراذية: ( ٢٩٦)

.١  ٣٨ص ذكر»، مق محمدي الألغاظ، محسعم نجم: الخارد،ن زين 
.١ ٣ ، ١ ٢ ص ص اياش، الرجع رشد؛،؛ رماد ( ٢٩٧)
.١ ١ ص الا؛ق، الرمع دياب؛ توفق أخمد ّثد الحد ( ٢٩٨)
٨•—ابج،'ص ١١الُءع رثدى؛ رشاد ( ٢٩٩)

.١ • ٨ ص ذكرء، ص محر>ع ، ij_U_jارحالآ؛^ذمحق: محي إيام ٢( • )• 
.٢٣ص دكر»، مث، ُرم والوداد، ُمر حكركا؛ زاد محل )ا*'ا( 
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اكائالفصل 

السامياخمالة نشاط 

:١٨٤٨—١٨٠٠على محمل عهد ذ أولا: 
زمامتول منذ على محمد عهد ل اليريطاتية للجاب السياسي النشاط بدأ 

Major Missetمجيت المحور الريطاني العام القنصل اضطلع وقد مصرا j الحكم 
لاحتلاللحكومته التحريص داتم مجيست كان حيث آنذاك، الشاط هذا مجن كيتر بجزء 

بريطانيالُإل مصروضمها 
البلادحكم على قادرون وحدهم المالك الكرات أن ميت ذهن ق رسخ ولد 

رأيهحطأ ظهر الوقت مجرور وُع مجعتديآ، أجشية نوة أية أيدي محا ثانية ونوعها وميع 
هذاُيت محوتف وكان اليور، بمذا للقيام المماليك صلاحية عدم على الأدلة لوفر 

الأمربالبلاد، الفوضى سبب أنه مجيست اعتقد الذي على علاقته.ممحمد توتر قا سبما 
الذكاءرقليل المتوى متوسط صياصي ميست أن أكد الذي 

أتباعإيجاد ميت.كحاولة قام مصر، إل عسكرية خملة بريطانيا لإرسال وتمهيدا 
ااسبرىالشيخ لكب محاولاته  ١٨٠٥عام منتصف مجنذ ذكرو-فبدأ تقدم موالن—كما 

بمقامهميست نحركات تكن ولر المال، العربان.صحهم استمالة على عمل كما جانيه، إل 
مصرءم.ق الفرنسي القنصل يروني على 

بلقدومهم، السمى ورحب وتعاون، ود كل الريطانون لقي الإسكدرية وق 
الرغمءأى ولكن ٠، ءا-همأ السلاح ■حمل على ارغرا ند بالمدينة الأمال بان وانتتعوا 

علىمحمد يقن الصلح ووخ اللأي على الإنجليزية الحملة فشلت فقد ذلك من 
والموطان؛ينُ

أصحت،ند بلاده بأن  ١٨٠٧عام فريزر خملة ترير ون ويلال؛ربملانى حاول ثق- 
هزيمةمن للأسف ويلون ويشعر اية، العنالدولة على الدائر الصراع ؤ، شريكا 

أJالاءدتاوقد عاد ما سرعان الذي بريجز ال>ريطانى الفصل لرحيل ثكدإالأ، رثيدر؛، 
صدورالأريطانءتز،ر؛•عودته 
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ئر'محٍضءم

انبريجز( )صمويل و رآق( ولأسما مصر ق الميطانيون الوكلاء اعقد وثد هدا 
الخروجعلى عزئ يعل فتئ ما الذي وهو على، محمد ُع التحالف دولهم مصالمحة >ن 
الأحمرالحر محا وحري( بحارى أمطول بماء لأجل ويكافح الحجاز، إل 

محاالعموُتتن القناصل دور انع على محمد عهد بداية مع أنه إل الإمارة نبغي يو 
العكرية،الصفقات عقد ل المشاركة إل كثلوها الق الدول تجار خمايآ بحرد من مصر 
الثريطال،،الهل ب •مما ٢ ممرُ و< الأوربي، التمثل على ساميا طابما أصفى الذي الأمر 
ميّتا.العام ]؛ jliajjJlالقنصل ونشاط تحركات مجن اتضح قد ذلك ولعل 

الردانإل م بجت، ( ١٨١٩- ١٨١)٢١ العربجة الجزيرة إل على محمد اتجاْ ومع 
صده،بريطانيا املستح ، الحبشة على الاستيلاء وهو يعيد بمرق ، ١٨٢١٢—١٨٢)٠ 

وهىالهند إل مجواصلاغا تأين ق عنها ض لا مناطق ثلاث ق هددها ند وانه خاصة 
٢.والحبشأي العربى والخليج الأحمر البحر 

كانإذ والحبشة، ممر ؛خن تجارية علاقات نشئ أن حاول ند على محمل وكان 
أن ١٠وما،بريaلانيا، مخاوف أثار مما ممتلكاته، إل الحبشة وصم الردان قتح إل يتلمح 

حىٍولتا هنري محصر 3، تنصلها إل وأرسلته على، لحمد الأسواق، هذه مثل تترل• 
ءا.لالثديية بريطانيا لمعارضة ونثلرا الحبشة، إل الحلة إرسال عن على محمد يتى 

.٢١٢اكحارىابالشاط واكتفى الحبشة مهاحمة الباشاعن 
عنالُيطانية الحكومة إبلاغ على الباشا حرص نقد اليونان حرب يخص غيما أُا 

علىإتباعها يفضل الق اوساكلان أوامحر ينفن. إنما الحرب هذه ق أنه هصر مح، قنصلها طريق 
السلطان—طاعة أن يرى لأنه اليونان، من الانسحاب منه تريد الق بريطانيا خاطر مراعاة 
•؛ الضرريزأ رأيه-أخقا حبا 
الوقوفق، كر دور وُيهلانيا وكان على محمد خاضها الق الهامة الحرب اتا كم 

العثمانية.١كولة عن الاستقلال ق ورغبته الشام بلاد ؤ، حربه وهى فيها، طرحاته صد 
"باركر"البريطانى القنصل كامل" بحئ" قبل آنداكر؛ا؛ الميْلانية الحكوُة يمثل كان 
Barl<er  عامالأول للمرة موريا على باشا إبراهتم جيثُ، ، زحفشهد الذي وهو

الدولةكيان على الحافظة إل غدف، اوربملانٍة الحكومة سياسة كانت، ولما ، ١٨٣١
لمشروعاتالعارضة موقفّ، دائما باركر وقف، غقل. تجزتتها دون والحيلولة العثمانية 

حكومةعلى لزاما وبات اإ^ريهلادا، والقتصل الباشا بين( التفاهم انعدم م ومن الباشا، 
المهمةلهذه تحتار أن الدبلوماسية بالهلرق، الشامية آلة الإلهاء إل ترمى دامت، ما بريهيانيا 

الجديدة،المقترحات تبول إل الباشا استمالة من يتمكن اه عباركر غم رجلا سلمية ال
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igil'-،،__،/؛<  JujJl  رعمق

امرأ١  ٨٣٣يناير ٧ ق وأصدر الميطانى الوزراء رئيس بالرّتزن صارع يقد م وس 
محمرل تنحلا كامبل يلد باتر بسمن 

عاممارص ٢ ٦ ل الإصكدرية إل JريطاJا الأام القمل كامل باتريك وصل 
بالرصون،اللورد ال^ريطانى الوزراء لرص تخصا اختارا كونه إل وبالإضاية ، ١  ٨٣٣

علىالإجهاز من على محي لمنع بالرّتون رصعها الق السياسات تشد j نجح فانه 
الوثيقةكامل معرفة يزكي ممر عن وافيا تقريرا وضع ند انه عن فضلا الضانة، الدولة 

الياشامع طيبة علاقات إقامة ق نجح حث ،، الباشاُ مع اكعامل ق ونجاحه بآوصاعها 
مشروعاتإراء ومحونفها دولته ّياصة بسبب — الأحيان بعض ق كامبل لك حمأن ولو 

تلكفتور !ل أدى -  ١٨٣٨، ١٨٣٧عامي ض ولأبا الامتقلالية على محي 
اذال

لسب ١٨٣٦نمام التاك الثلاثة الأعوام ق وكامبل على مد ض الخلافة توترت 
محاوهو انية، الثالدولة عن الاستقلال ق جديا يفكر كان على محمد أن وهر واضح، 
للباشا،تباعا آرايعا يلغ أن ممر ق فصالها على وكان بنيت، بريطانيا تعارضه كانت 

كر؛بورنج زيارة نتيحة على ومحي كامل ض الخلافة على التحسن بعض طرأ وقد 
علىالتأتم محن تمكن ل الاصمملالية، الباثا مشروعات تميد يكتف أ بورنج لأن 

رحكومته' إزاء موقفه أحرج أنه حد إل كامل 
نقدطويلا، يدم لر على كامل.عحمد علاقة على طرأ الدى اكحن مدا أن على 

القيامعن الكف الباشا من يطلب لكي فصاله.ممر إل بطيماته بالرصتون اللورد أرسل 
البلادبأحوال انهوض على جهوده يقصر وأن جديدة، توسعية مشروعات بأي 

خلاهماأى وحم انية الخنالدولة عن استقلاله إعلان على الباشا أصر فلما الداخلية، 
تعليمات.ممتع١  ٨٣٨اغطس ٢ ق حكومته من كامبل إل وصلت السلطان، وبض ينه 

ااثطوة'؟إ/هده اتحاذ محن اuش١ 
لممثلة بريطانيا استرصا، ق ممكن حد أبعد إل وإدارته على محمد ذهب الشام وق 

سديىس وءمْ م وزض الخكم، أمور محن كير ؤ، تدخل الدى ٢ بالشام' نصلها 
بالتجارةبالاشغال قامرا كما معينة، فات على الحماية من نوعا الأخرى الدول 

الءّيطان؛ينالقناصل هدف وكان المصري، الحكم صد الثررات ؤإثارة والنهريب 
جيشهاعلى الإنفاق عن تعحز حى المصرية الهكرمة دخل إضعاف هو واهتمامهم 

وأٍطثلهار"ا
قعثرة حجر تقف قوية دولة إقامة يريد الذي على محمد إضعاف بريطانيا أرادت 

الأخرى،هى إضعافه تريد الى انية الخنالدولة رغبة محع رغبتها والتقت الهتد، إل طريقها 
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مهم//قٍوئ

وعدممودم تقليص على والصل بالشام، على محمد .دارة تقويض على بريطانيا نملنا 
الحكمصد الثورة محلى وحرصتهم الشوام إئارة على سك نوا، دولة إنامة من تمكنه 

المصى>"،.
وحلغتهاالضانة انمول نوات مع اكريآ القرات اثشك_ا فقد كل وعلى 

معاهدةوفرض الصرا القوات سحاب بانالشام ق بين الحرب وانتهت بريطانيا، 
،٦٠ عف محي أصرة ل وراثثا مصر حكم بجعل قضت الى مصر على لندلت، 

مهدل المصري بالجيش الميaل١نيين بعض التحاق 'لثان، هدا ق ذكره يجدر ومما 
الذي"خدم ال>ربملانى مثل ث١ ١Jاخاضها الى الحروب س ز واشتراكهم على محمد 

منثهرى مجرما على نحصل زوجته وكانتا ن؛ها ومات الثام حرما قا اشترك 
؛.ممرأ؛ قا الُيطانى الممل طريق عن المصرية الحكومة 
بهالٍريطانيبمت الضباط استخدام المصرية الحكومة حاولت، ففد المصري الأمحعلول أما 

الضباطهولأء عثل بصبن مترجم وجود وضرورة اللغة مسالة أذ إلا مكر، وقت متذ 
البحريةخدمة ق اوريأ؛لانيون دخل مجا مرعان م ا، ل الوفت،بعض الخعلوة هذه أء١نت، 
وثوربورلأ'؛يربجزأ"؛ صمرل الميطامح، التاجرين من كل وساملة طريف، ص المصرية 
مجنهم.باحنياجاها المصرية الحكومة وإمداد مواطئهم مع التعاند توليا اللذين 

علىمحمد طمرحات أمام مصر ق السياسي وممثلها ميءلانء١ وقمتا -ين وق هذا 
الباشاخطرات أيدوا قل ال>ريهلايين الرمايا بعض فإن والاستقلال، التوسع ق ورعته 
الصلة.يحمدوثيق - الميءإانى التاجر بريجز صمويل كان المثال ستل فعلى بجانه ووثقوا 

لالباشا رسول فكان آ ١لري^ل١نيةأ والحكومة الوال بتن، وصل كهمجرة يعمل ~ على 
لالباشا إليه يصل أن يمكن الذي المدى اتساع إل مثيرا بالمرستون على قضيته عرض 

بالمرّتونلأآ'.إناع ق كٍيرة صعوبة لاقى بريجز أن غم اوريألانية، المصالح تفضيل 
قدمإنه حق على، محمد إل بشده يميل ، واجهورزأ توماص كان بريجز م، وفضلا 

كتبكما ٢ مجصرأ إل الرعاية بعتن ينفلر أن مها يرجوه ال>ريهلاد( الملان إل رسالة 
مجنفيها التمس ، ١٨٣٧عام  Egypt as it isعلمه هى كما بموان"ُصر نبذة 

صاخز سيكون ذلالئا لأن ومتقلة؛ منفصلة كمملكة ,ممصر تعتري، أن حكومته 
/جدوى' دون ولكن بالمرستون إل التماسه واجهورن وقدم بريهل١ن١، 

محملمثجعا السيامية الدسائس من فدر ق اتحرط قد كان واحهورن أن والحقيقة 
حكومةلدى الثخصى نفوذه وتصوير تقدير ق ومالغا الأّتقلالية، أفكاره على علي 

محمدبتحذير اJريaلانية الحكومة من تفويضا تلقى الذي كامل شكوى أثار مما ل-ا-ن، 
٠.نفرذه'٣ باتساع واحهررن متر ادعاءان على الاعتماد من على 
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مرل او4 أوويط'ب—،مي 

طموحاتنها تصاعدت الو الفترة ، iJljق ممر إل جاء ند بورنج جون وكان 
علىنعكف المستقل، ق عف تكون أن يتتْلر رما مجمر حالة عن مض لوصع الماشا 
السلطاتعلى تقريره ل واعتمد ومتتجاتما، اللأي عن والعلومات الإحصاعات جع 

منيانات على وحمل والأجانب، الوْفن من الحكومة .مموظغى نصل انحلة، 
اتصلكما الإ،كندرة، و بريطانيا تتصل وموربورن العام القنصل كامل القنصاين 
علوعلاقته.تمحي يتقرية اهتم كما الأوروبية، الدول يقناصل 

والشام'ممر ُن كل قا الوال إنجازات تحدح فقرات بررنح م؛ر تضمن وفد 
إلمينضم الذي الوال عرمحان ينال موف ذلك أن إذ مصر، بامتقلأل الاعتراف واقترح 

يالرصترنلكن الهد، إل الواصلات خْلومحل ويسهل للروس، مضاد حلف ق، السلطان 
؛.علؤرر محمد لثخص الوجه للديح اهتماما يعر لر 

للحكومةالقلق ست، والشام العربية الجريرة شبه ل على محل توسعات أن ورغم 
علىرصا نثلرة إليها نغلر الذتم، بورنج محن نولا لقيت، التوسعية سياصته أن إلا اابريaل١نية، 

حكوءتهأأ'أ،.عكس 
حروبانتهاء يعد محصر ي، السياصى اليريْلاذء؛ن نشاط نونف لر آخر صعيد وعي، 

,تمصرالبريهل١ذين للمسالن كان فقد لدن، معاهدة .مموجج، الأوضاع وإقرار ^5، محمد 
الوكيل Ciani٠كيادبه بمن، ما ذللث، علؤر دليل أكم ولل ملموس، '؛اّك، نشاط 

طرقلحا ممكأ بدويا أل بخبرْ العام ال^ريهل١نى القنصل بارنت، إل العْلن، ؤ، الريْلانى 
بسلاحهوألقى وجهه عن كشف م  ١٨٤ترأ ٣ ١ يوم ق، صباحا الثالثة ؤ، بابه 

الييو—قمجن نومه حيال تمحن الباصا لأن لءريهلاني١؛ ممثلا بصفته مساعدته مته وطلب، 
بريطانيا،موقف على ليتعرف هؤلاء نل من رسولا جاءه وانه متعسفة، الح؛رة-مياط 

،.الردل ليعرف العام البريaiاد القتصل إل الأمر ٌم؛ع بانه الريهلادا الوكيل فأجابه 
الثتونؤ، تتدخل لا بالدو التلتبة علاناثما رغم نيا بربأن بارنتط رد وجاء 

يثورةللقيام البدو ■'صتعداد موضحا الحدمث، متعرصا لدن إل وكتبا لصر، الداخلية 
أكثر،بحرية ون يتمتعإذ الدن، وسكان ^، ١^١٣من حالا أحسن أغم رغم عارمة 

•٢ من للفللم تعرضا أتل؛ دون ويم
ويمدحعف محمد مشروعات يزيد كان ُز، الءّيْلامحا من وجد أخرتما ناحية وُز، 

علىمحمد ضم عن بالحديث اهتم الذكا جون ِانتف جيمي مثل التوسعية سياسته 
يقدموأنه لاسيما لحنملوة، تللت، لياركة ودعا للحملة أجريته الى والترتييات للودان 

للتوغلتصتعد نواته أحدت م ضمها ؤ، ونجح الردان شمال )، دنقلة وصل، حق جنوبا 
يهدفلأنه على أعجب.تمحمد فقد لن وليم إدوارد أما الأراضي،، من الزبد لضم جنوبا 
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اكهضةمهم 

الخمارةسل لإدخال ويطمح العال، اياب عن مسمملة قوية ؛^١^٠^ باء إل 
الكانت وإل على محمد نسوة أل لن اعثر كما مصر، ق امحالأت شى ق بية الأورو 

الوحشيةعن بعيدة تسرة ولكنها إنكارها يمكن 
شثوتهق التدخل هم بمرك لر أنه إلا يالأجاتب على محمد استعانة من الرغم وعلى 

بجعلهمالى وبالصورة هو، يريده الدى بالقدر صخدمهم فهو قراراته، على اكأتتر أو 
دونوحال اللأي، اصتقلأل على حافظ وبدلك وإرادته، يعملون.ممشورته همو دائما 

}ر والاقتصادية ١لاJة الناحية من أو السياسية اJاحية من سواء ا، ثئونحاُ ق تدخلهم 
علىمحمد مشروعات نجاه الرطانيون اشاصل به تام الذي الدور صح وفذا 

اJريaلاتيينبعض موقمحا لتا سن كما السياسة، نالك من ومواتفهم وسياسته التوسعية 
بسياسته,ااا0ءءبة الريظانية الاراء بعض إل إصانة له، اني وآلمللباصا ا،لويد 

عليمحمد خلفاء عهد ق ثانما: 
روحدونوْ فا تلص ولا ااُيطامح، رحالة نل من اهمماما حماس حميد لني 

صكوطد ١لريطانى الننمل مرى لأل وذلك المرنيون، ف*ل كما باسه ولله العداء 
الإدارات>ن \ذقونيخن عباس اسعد حان على الحديدي، الخهل مشروع لتنفيد به 

إطلاععالي باسمرار حماس وحرص خ والاسدادر يالغاء واتو وصفه ولذا الختلمة، 
ُنه؛للقرب المرسي؛ن محاولات على ُريى الريطال، المنصل 

تيممعلى حريما كان يجاورها، وما البلاد احوال الكبيرة مرى لمعرنة ونقلوا 
إلمجرى كتب، غمد السودان، ق وءتالكا،ا مصر ق ممالحها على والحقاحل بلائه مركز 

الخرطوم،ق Jريaإانا نتصلى تميل وجرد الناب مجن أصح بأنه  ١٨٥•عام حكومته 
الخارجيةوزير بادمترن اللورد عليؤ ُرى واقترح ه-ال؛-، ال>ريهلانم، الرعايا لحاية 

قونحصصه العويية اللغة لإجادته نظرا بتنريلث حرن الصب هذا يشغل أن الربملادا 
وحمتمري اقتراح على بريطانيا حكومة فواغمت اليريطانيه، المالح يخدم مما المعادن 
الأرطومُ"؛.ق، للقنمحل ناثبا بتريك 

ماندالذي الوحيد الريهلاق يكن ار مرى ال؛ريطانى المتصل أن إل الإنارة وينبغي 
مذكرات>تمدبم ناموا الريطان؛ن التجار بعض لأن وذلك اكفلمات، مجألة ل عباس 

معمها رن يلت مصر ئ القناصل وبعض الأستانة ق، أوروييئن مجفراء مع والتمامات 
أنشأنه من اللعلة هذه منحه عدم بان مدعين المصاص، بحال ق مجوتتة سلطة حماص 

البريطانينالحار هؤلاء من المبادرة تلاك أن ق شك ولا '،، للختلر؛ ممر امن بمرض 
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بعمممثارنة ا ماّءا ي■ ل  ١٠^؛حملوا الى اكددة المزايا تلك شحة كانت 
اكرنسين,ولاميا 
١^٥٧نيةااJصالح تفضيله ل يذهب لر عباس (ن الاعتبار ق الأخذ ويجب هدا 

واهدافها،الريطانية لكمكات واعيا يقظا كان إنه بل الوعي، عدم او المغالاة درجة 
هذهنشكل أن بمدف ساء، ل متعمرة لإقامة يهودية محاولات هناك كانت نقد 

مندبدأت ند انحاولأت تلك وكانت والتام، مصر ض مجحز عازلا يوم ذات التسرة 
ءاسلآ،.عهد وأواتل على محي عيد أواخر 

إلاابريطانتآ.، س المهند من عدد حضر المياسة لتلك وتهليها ذلك على وبناء 
قتشككن، المصرية الحكومة أن غير ، الهحرى الفحم استلال ستار تحت، ميناء حلور 

بأولأولا أخبارها وامتهللاع المنة هده .ممرانة ، الأوامرأ فص-دريت، المئة هده أهداف، 
؛•المثأر هذْ إل الأراضي من واحد شبر بح ومنع أهدافها حقيقة مرنة يتم حى 

جذبإل يعي مري البريطاد القنصل وجد عندما عباس فإن ذللئ، عن وفضلا 
تأمحئنق ال؛ريهلايين برغبة متصلة تكون ند لأغراض ميناء جزيرة نبه ل إليه البيو 

دونلتحول الطور ل حري( مركز بانثاء ١  ٨٠• عام ق عباس بادر >;^، ١١مواصلابمم 
اكرقتأرممر حدود ها يهددون الجهات تللث، ؤ، نفوذ لمراكز البريطانيغا تاميس 

عنبالتقارم حكومتهم موافاة صعيد عهد ق البريطانيون القناصل واصل وقد 
فبرايرق حكومته إل مسهبا تقريرا أرمل كومون البريطاد فالقنصل البلاد، أحوال 

أبابالتقريرين هذين ق، يذكر العام نفس من مايو قا آخر بتقرير وأعقبه ، ١٨٦•
المويضاتمسألة ق الأجانت، جثع إل أرجعها حيث، صعيد، عهد ق المالية الأزمة 

العكرية،والتحصيتات المنشآت وبتاء القصور وإقامة الأراضي صراء ق الوال ولّراف 
المريضانمسألة فيه متناولا  ١٨٦١أغطس ١ ٢ ق، حكومته إل تقريرا أرمل كما 

ا.الأحان_جُ يطلبها الى امححغة 
الويس،قناة مشروع من مؤنقهم أيضا البريهلان؛ان القناصل تقارير وتضمنتؤ 

Walcnوالن عبر وقد القناة، مشروع من محاونهم عن بريطانيا نئاصل عر مجا فكتلرآ 
مستعمرةممر ق تقام أن يخشى بأنه المخاوف، ، iJLliعن مصر ق البريطاد القنصل 
إلبريطاش لمراصلأت داث تمديدا تمثل أن البلاد علمي الميطرة خلال من يمكنها فرنسية 

محنعدائيا موقفا وقم، فقد مصر ق العام بريطانيا قنصل بروس غردريلئا اما ا• النير 
تنفيذقا المضي ُز، بحذرء وأخذ الوال على ضسله واشتد ريس، القناة مشروع 
مجصررأعلى أخطاره له ويصور المشروع 

-٨٥ ِ



سراوه2و<

مناداني لكن ا ١كLةر مشروع صد بريطانيا احتجاجات نان حال أبن وعلى 
قممتالكانحا وتأ٠ين مصالخها على وحفاظا الأول، اكام ل ا يرنبتن ث ينها النافس 

القملبه قام ما مصر ل الأنجلوسمنسى التنافس مدى على دليل م ولعل الهند، 
إليهوصلنه قد أته فيها يالغها المصرية الحكومة إل برسالة ترحماته بعثا عندما ١لبرJهلانى 

يليق.ممكانته،الريطانين.مما السمراء أحد اسشال منع الفرنسي ■غنصل .ممحاولة أنباء 
*.البريطانيةُ المصرية العلاقة لحسن ذللنا مخالفة إل ونبه اللأي، إل له وص عند وذلك 

السقمأن على وأكدت حال، باى ذللئ، حيوث بنفي المصرية الحكومة رد وجاء 
يزورونالدين أوروبا اهمراء مثل مثله يليق.ممكاتته .بما بهواكرحس_ا اّماله يتم صرف 
رل القرني القنصل من المساعي تلك مثل حدوث خمكومجة ونفت مصر، 

الجغرالالكشف ق يالريطانيين سعيد استعانة إل يشم ما هناك أخرى، ناحية ومن 
إلإفادة اJريطانى القنصل أرسل إذ أفريقيا تلتا ق المصرية السيطرة حدود لتوسع 
بناء"أنه فيها جاء  ١٨٥٧فراير  ١٣/  ١٢٧٣اكانية جمادى  ١٨مصرأجم؛فى محاففلة 

مند . ..الأبيض. اليل آ بحريدةل أعضاء أحد أويارة آ القبودازر اصتقالة على 
هداأن ويدو ،، مصرر محاففلة خزيتة إل وتسليمها منه فرنكا  ١٣٣أمبلغ استرداد 
لتتعر.عا ا الأيضُ اليل بجريدة ق المصرية الحكومة به اصتعانت ُريهلانيا لكن القبودان 

يبدوفيما الذكور—والدي ١^^ برد الريهلانى القنصل تام استقال وعندما النيل، روافد 
المصرية،الخزينة إل مهمته~ نظير مقدما نقاصاد فد لكن 

سعيدمجن وحصل مصر، ق عمل ند لكن محكر صمويل أن إل الإشارة وبجير 
لكملاعاما وقضى له، السودان ق المصرية الحكومة موظفي اعدة فرمان.،على باشا 

رحلتهونشر وروافده، اليل مئاع عند بالثلاد وطاف الحبشة، عند اليل روافد متتبعا 
يكران للقول وذهب الرحالة، تلك إل الرافعى أشار وقد ا، ر ١٨٦٧عام بعد هده 
اإرحالةرتلك أثناء زوجته صحته وقد نفسه تلتا، من بما قام 

نتساءلأن لأيد إّمماعيل عهد ل السياسي الجالية نشاط ناول ق تد،ا المضي ومل 
ساعدتهل ، ٣١٨٨٢عام لصر الريهلانى للاحتلأل التمهيد ق الجالية إصهام مدى عن 

قوجودها بجكم الاحتلال وطأة تحت مصر وقوع ق بآخر أو بشكل الحريطابة الجالية 
بريهلانيا؟وهى مصر ق الاستعمارية الطامع صاحية الدولة إل وانماتها المحتل البلد 

وصعمن لأبد الشأن هذا ق الجالية به قامت الذي الدور حقيقة على وللوتوز 
لكلجيسالمختلفة الدولة مرافق ل ال>ريطانتين وتواجد المصرية الإدارة قا الويهيال الدور 

الشموليةوالنقرة العام السياق ئ وغيرها المختلعلة واخاكم الدين وصنيوق والمالية 
خدمباخرى أو وبعلريقة البعض، بعضها إل تزلي الأمور أن تؤكد الق للموضوع 
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مباشروعتر همباشر بشكل بريطانيا بمم استفادت ٠ مختلفة مواقع من وطنهم التريطاتيون 
إسماعيل.عهد ق نية للحاليةالسيامي الشاط رصد خلال من سيتضح ما وهو 

اللأيق والتوغل التزايد ق إسماعيل عهد ق للجالية السيامي الشاط أخد وتد هدا 
بالأورومحنيثق جعلته الى الأوربية نزعته س إسماعيل عن عرف ما شحة واضح يثكل 

الأجنى،للتدخل مصراعيها على البلاد أبواب ففتح لأطماعهم، مدرك غم عمياء، ثقة 
القروضواقترض الرفيعة، مراكزها وتول اللأي مرافق ق بالتغلغل للاورمحن وسمح 

السياسةرجال فان وبالعلع '٢، الأجنبية المالة والسوت المراض من حاب بلا الجسيمة 
إرصالإل يدفعوهم كانوا وأوJهايم رونثيلد أمثال المال برجال اتصال على كانوا الدين 

إلولجأ خدم، لف على حصل الدى إسمامل لإقراض ٠، مصرأ إل أموالهم أصول 
الضرتدخل عفر ترتب الذي الأمر ، iJiiiممر أحوال تيمور شحة الاقتراض 

٠.الر؛طانىلضانحقالاJينالميط\فنقائديوزل 
كانحيث مصر، نحو الامحتسارية ا،لطامع إيتافل على باعتا الوص قناة وكاث 

الأحرارالخر الحزب عشر الناصع القرن منتصف ق بريطانيا ق الحكومة رأس على 
الاستعمارية،العكرة وحارب تفككها، من الأريطان؛ة الإمبراطورية على بخثى كان الذي 

الأقريمية،القارة ق الاكشاقات وكترت الج،نراقية، الجمعيات أوربا ؤ، تكونت فلما 
آرائه،عن الأحرار الحر الحزب عدل الإمبراطورية أجزاء ب؛ن الويس قناة وربهلت 
والتجارية وأهميتها الهند، إل بالية واليامئة الحربية الوص ناة أهمية وظهرت 

لإزيمار٨٦؛. J_JLارية؛الأّتع
مستعمراتوجرد صرورة على التركيز ل  Disraeliدزرايلى إل المصل ويرجع 

الأتجلوالجس أن واعتر الدول، ض ومنها وكرامتها نو،ا ءاى كدلل لبريطايا 
،٠الأورومحةر الحضارة نائي باعتباره الصدارة مكان يأخذ أن لابد ماكسولآ 
وكانمشروعاته، تئفيد ق بما الم الضباط من يعدد إسماعيل استعان مصر وق 

ةالسعيثيالخرب ق فرنسا على ألمانيا لانتصار نفلرا ألمان بضباط استعان ند لبداية اق 
الألمانالضباط من بعدد الاستعانة ق الخدم رغبة من نوى مما 

قالأوروبية الحكومات غضب ينثر لا ولكي انه إلا المصري، الجيش ق بمم للاستفادة 
يرغبكان من كل بقبول الاكتفاء فضل ند بعضها من حربية بعثات إرسال طلبه حال 

}الحيسر إل الانضمام ق الأجانب الضباط مجن 
منكانوا المصري الجيش ق اصتغالأ الأجانب الضباط أكثر أن من الرغم وعلى 

منالفترة ق بالجيش عملوا أمريكيا ضابطا خمس؛ن حوال عددهم بلغ إذ الأمر 
منعدد المصرية الحكومة لدى عمل قد فإنه ، ١٨٧٨ّنة إل  ١٨٦٨سة أواخر 

٨٧٠-



ممم//ثمهط

وكانايغرانية، اليشوف حركة ق ملموس دور لهم كان الدين الر الضساط 
وكانت،، يجصرُ خدمة ق عملوا الذين الريطانيين من واحدا بتكر صمويل 

الملمناح ل خاصة مصر باسم الخعراقا الكشف بحال ق كيره جهرد له 

حاكماوع؛ن ، السريان ق الرقيق بجارة .تمحاربة ييكر صمويل تكلل م وقد 
منيلزمه .مما تزويده زم ٢، ل  ١٨٦٩عام إبريل أول من بدءا الأستواتية، الأتالم على 
المصريةالحكومة هموظغى حمح وأمر واسعة، صلاحنات مجنحه مع وصلاح ورجال عتاد 

وحلاءتهُ.ممعاونته بالودان 
إلالاصتواء حط أئالم صم كان ييكر قادها الى الحملة من الهدف أن ورغم 

والتجارة(الزراعة دائرة وتوسيع والعمارة، الثمين أصباب وتأسيس المصرية، الأراضي 
إلا، ٢٧٦الأيضأالمل ق الداخلة اياطق ق ١لأuل يئن والتألق وابها اطرق وتمهيد 

الاستواءخهل ق مصر ممتلكات توسيع كان إمما إرساله من الغرض أن اعتمد ييكر أن 
والفتكالمعارك وحوض الحروب إثارة عاتقه على فأخي أخر، اعتار اى تبل 

دالمةحرب حالة الردان حكم ق له الأرع السنوات فترة شهدت فقد ٢، بالأ>الُما' 
بجارةعلى والقضاء الأقاليم ق النظام لإعادة عكرية حملات عدة ق تورط حيث 

ثهر٨٧/JJفترة نحاية ق السودان وغادر الرقيق، 
أحيهان رافقه كما آ الحريهلانيينُ الهندبن بعض حملته ل يكر عاون وقد هدا 

ييكرر"م,٢مgن الملازم 
إلبعدها عاد ، ١  ٨٧٣عام أبريل أول ق تنتهي يكر صمويل عقد مجدة وكانت 

اكمادأ باJيشانل١٨عليه فانعم م  ١٨٧٣عام أغسطس ق الخديو ص حيث القاهرة 
أرملتالق الأساسية الأغراض ق حماكه فشل ؛رغم لجهودْر٢٨تقديرا اكاكة الدرحة من 
مجنالحملة تتمكن ل! حيث النيل منابع عن الجغرافية الاصتكشافات إجراء وهى اجلها من 

تلكعلى والقضاء الرقيق نجار أيدي على الضرب ل فشلت ألها كما إليها، الوصول 
الشروعة٩٨/غر التجارة 

لمصالحةمديرا يعمل كان ال؛ريطاية*~واإدتم، الحرية صجاط أحد باشا ميكلرب أمجا 
إلكشفية عسكرية حملة بقيادة ١  ٨٧٥عام الخديو كلفه المصرية—فقد والفنارات الموانئ 
سيئاتحقق أن دون الحملة تلك عادت وقد إفريقيا، وشرق الصومال الساحل مجئهلقة 
ا.اداطقأ٤ تلك ق المصري للوجود المعادى يريطانيا مرقق بسبب وذلك يذكر، 

حملةترسل أن أهدافها تحقيق ق يكر حملة يشل بعد المصرية الحكومة أرادت 
تحقيقها،ق يكر أخفق الق الأهداف لتحقيق الأيض النيل مجنحلمة إل أحرى كشفية 

٨٨٠.



Charlesجوردون جورج تشارلز وهى أجنبية شخصية الثانية وللمرة فاختارت 
George Gordon إليةوصدرت ، ١٨٧٤عام نراير ق القاهرة إل وصل الذي ''"'؛

الرقيقتجار نشاط ومرانبة الأس وإقرار الإدارة تنثليم على بالهمل وصول نور التعليمات 
صالسالةوإنشاء التيل أعال منهلمة ق الكثغية الجهود ومواصلة ، الامتواية' لمديرية اق 

الاصتوائيةالبحيرات ق منابعه حى النيل مجرى محلول على العكرية نحلمات اص 
حرردون،مطالب كافة بتلبية آنذاك الردان ل موفلغيها الحكومة أمرت وتد هدا 
القالشروط تحديد حرية له تركت كما ،  ١٨٧٥عام الفريق يرتبة علية وأنعمت 
٠.يمماصاءر اندى الراتب فيها معها.مما تعانيه ق يرتضيها 

حظيوتد ، خمالته لمرانقه ان ١ل^ريهلانالضباط من عددا جوردون امنحيم وقد 
ارميهلانيةالقنصلية س يدعم ١لأريهلانيين الضباط س وغيره لخوردون الحكومة اتمحدام 

٢.هو,أ^ الحكومة مع وتئونحم مصالحهم تتابع كانت الق 
ساتقى أن إل الامتواء حعل لمديريه مجديرا يحوردون امحتمر فقد حال، أية وعلى 

تدخلت،ما ومرعان بري،طانيا، إل ومنها القاهرة إل عاد حيث،  ١٨٧٦عام منصبه 
عاماحاكما فحعله منصبه ص أكم منصب، ق لتعيينه الخدم لدى حكومته 
حاكمالخطير النصب، هذا فيها يتول الق الأول المرة هده وكانت السودانية، للاقاليم 
استعماريةمطامع مصر قا لها أجشية دولة إل ينتمي نفسه الولتا وق، أجنى، 

واصحة"اا.
تولاهاالى الناصب، تللث، لتول جوردون صلاحية عدم على الورخون بجمع ويكاد 

كانواج، أجانإل والهام التامجب، ، idjإسناد ل الفائح إسماعيل خْلآ وعلى الردان، ؤ، 
لخقالدى الفشل ق السبب، أن المررخين تط أغلنيري لدولهم. عملاء الحقيقة.ممثابة ؤ، 

وعئامجةأجانبط، إل بالقيادة عهد أنه إل يعري الإفريقية كشوفاته ق إّّءاءيل بتومعات 
إلدولتهما لماخ مصر مصالمحة إهمالهما أدى حيِثإ جرردون و يكر الءريْلا'ي؛ذا 

،.ُسروءه'' محا الخدم إخفاق، 
تولاهالدى الكبير متميه بأعباء للقيام اللازمة الكفاءة إل يفتقد حوردون كان فقد 

كماأرائه، ق التماررٍ، كثير به يثق لن الانقياد مهل التأثر ّرع كان إذ لسودان، اق 
؛.نثلرُ؛ بعل. أو حكمة دولت، عمله 3( أّرزا 

اياطقهذه ق اقدامها ات؛بيت، لبلاده عول خير كان جوردون أن يرى س وهناك 
تاللت،ل نفوذها بسطل ضرورة إل نفلرها ولفت، ٢، اكتثافاته' أمم على ثإطلأءها 

قللريان العام الحاكم ب، منصمح، وجوده أثناء هاما دورا لعِا كما ٠، المناطق' 
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سسراٌير

يعدفيها حممه ثض والى السودان ق والهدية البريْلانية الفوات ٧^ الدائر الصراع 

لشرشومديرا الأحمر البحر لواحل محافظا عمل نل ١ل^ريطانى مترنجر مستر وكان 
أركانرنامة بانا إمحتون الجنرال تول عن فضلا هذا إسماعيل، عهد ق السودان 

،لجش
الحلطة،انحاكم نثاة وهى ألا مها هام دور للحريطامحi كان هامة سمألت وثمة 

غم، ١^٥١ وصل الو التدهور ذلك بعد القضاء حال إصلاح ل الخريرى نكر حيث 
التقاصينعلى لأية  ٠١١صاحب هو الأهلي القضاء أن أماص على معالجته من بدلا أنه 

إنشاءعلى الدول مع اتفق قد الخدم فإن أجناسهم، احتلفت وإن اللأي، ل القاحلنين 
يئنالنازعات من يقوم فيما وتفصل الأورويى، للعتصر الغلبة غيها تكون مختلطة محاكم 

}والأ-حانب؛ 
استمرتوقد المختلطة، امحاكم نظام بشأن الدول مفاوضة باشا نربار تول وتد 

١ ٨٧٥عام ل المختلطة انحاكم إنشاء على بالاتفاق انتهت، م سنرات، عدة المفاوضات 
أبرزهاالدول مجن بجموعة مصر مع الاتفاق هدا أبرمت، وتد الإصلاح، محاكم وسميح، 

لاثحةتضح، أن وكان الدول، من وعقرها وروسيا وإJهإالا وفرنسا والانيا بريطانيا 
الإسكندريةق استثنان، رمحكمة ايثداثية محاكم ثلاث بإنشاء الختلعلة انحاكم ترسّءا 

للوطتيينتركت الى الواحدة والرئاسة الجلسات رئاسة ولهم الأغليية، الأجانج، وللقضاة 
الابمداثيةوللمحاكم الأستثنامط محكمة "الممحرية" الرئاسة كانت، الختلط، لظام ال 

}الزهمزأ *ع الغيت الرئاسة هده أن على الثلاث، 
انحاكميشأن همصر معها تفاوضت، الق اليول معدمة ل بريه،انيا كانت، ولآ 

القضاةمقدمه ق اJريءلانيول القضاة يكون أن الطبيعي من كان فقد ،، 
تواجدهموعظم دورهم تزايد الوقت ومع ا، اتخاكم^ تللث، ق عملوا الدين الأورمحتن 

مها-
إسهامللبريْلانيين وكان ، ١٨٧٥عام أنششح، ند المختانملة اغاكم كاJحإ وان 
البريطالالشاط وطييعة ححم قا هامة تحول نقطة -ممثل أيضا الهام هدا فإن فيها ملحوظ 

رئيسااJرJطانى ينيبل شولوندل مستر تعقن م  ١٨٧٥ُاير ق أنه إذ آنذاك، صر مل 
روجيهأرثور أوجمتنا مجستر مواطنه تول ح؛ن قا التجارة، بنذلارة الداخلية التجارة بقسم 
،٠الميطانيينأ ١لوظفين بعض معهم عمل كم-ا الخارجية، التجارة قسم رناسة 

باحديستعين أن إل اضطر الخدم أن ق العام هدا ق المهمة التحول نقطة وتكمن 
مناربعة يعاونه آ، '^ Stephen Caveكتيمح، مجستر ويدعى الثريطانين ١^ ١^^١۶ 
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مصرمحء اوري2و1ه ا-نجا/ه 

إلكييف بعثة وصك وند الصرية، الحكومة مجاليه ّحث  AjUajالرالمالية وزارة مجوحلفى 
حالةعن تقريرا اللجنة تلك وضعت مجا وسرعان خ ' ١٨٧٠عام دبمّمر ق مصر 
السوءمجدى ووصف المالية تصرفاته نضح لأنه للخديو صدمة .كتابة كان المالية البلاد 
}مالر٧ البلاد حالة آليه آك ااذى 

اختيارف الأجانب، أحل رقابة تحت المالية الإدارة وصه كف اقترح كما 
المهمةبمذه ليقوم ١لثريءلاذية المالية حتراء أحد ويلسون ريمرس 

قكانت الى وجوبتر جرشنُ بعثة بإرسال بريطانيا قرار كييف بعثة أعقب 
قراروحاء الديون، أقساط لسد الإيرادات كفاية عدم ب ق للتحقيق لجة ظاهرها 

أحدهمامامح، خبترين إقامة اقترحت كما ،، الخديور محملطة مجن بالحد اللحتة تلك 
مرعغ، وم الخدم فواغق ، ٢١١١١للمروفاتفرني والأخر للإيرادات ./و2ذلمن 
،المصروفان لقسم رسا الفرنسي يجلاريه دى والمارون للايرادات الريهإانى رومجين 
العامالرافب وكل منصب الريطاق فتزجرلد متر إل ايضا وجربثر جوثن وأسد 
AjtUi -.١^٦١٠

الجماركعن مثولا بريطاد نمن أيضا وجوص حوثن اثرح ذلك عن ونملأ 
أئغاللإدارة ومصرى وبرJطانى فرني من مكونة نلائية سة وتشكل إدارها لتول 

العموم-ةرالأشغال نظارة غقط ضعون الحديد السكة 
تنثيملتول الريهلانى مكريفنور متر •ع اكرية الحكومة تعاندت ذلاائأ إثر وعر 

روجرستر مطريق عن معه التعاقد هذا وجاء ٢، وإدارهاُ ا،لصرية الجمارك مصالحة 
المصريةللمحكومة وكيلا عتن تل كان والذي أ، آنذاكل يلندن المصرية الحكومة وكز 
طاُلكر للتقاعد أحل ١لدى "لارم" ١لخواجة ص بدلأ بمدن 

ل١فيدية والكلث واليريد الجمرك وصع م ئد بأنه ذلك على العض ويعلق 
منالموظفآن هؤلاء يعمى وجاء ونجهليهله، حوشن .ممعرفة بريْناسة أيد نحت كلها والمالة 

فوجثواوند بريهناسا، ق غامض إداري عل من جاء وبعضهم هندية، أو صينية مصلحة 
الوظيفياللم قمة إل خاصى انحفاق أى بدون ارتقوا بأهم جميعا 

التغلغلحلقات من أخرى حلمة ١  ٨٧٦مايو ق الدين صندوق إنشاء وكان 
قامنهم مندوب والمسا ا وزنإيطاليا من لكل كان إذ المصرية، الشثون ل البريءإانى 

الخدمعلى اللحنة هذه أنكرت وند بريهلمانيا، ممثل إليهم انضم م الدين، صندوق إدارة 
،.١١٩االطاتةلالرا,عان ّلهلاته 

منالبنوك وأصحاب الثنائية الرتابة طلته محا إل مضطرا الخديو أذعن أخرى ومرة 
مرسومنمير والإدارية، المالمة الخكرمة ثئون جميع ل للتحقيق عامة دولية لجة تشكيل 
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مصءرب//تمضئ

ريفرسالفعلية رثاسها وتول اللجتة، تلك بتألق  ١٨٧٨إبريل  ١٤ق خا-مى 
سلتكعن الخدم بمازل ان غه اتترحت، الذي تمريرها اللمة ووضعت ، ويلون 

وهوللمالية أحدهما وزيرين، بدخول الأجانب فيها ساهم مثولة لوزارة ؛الطلتة 
؛•العامأر وزير'ا بكم دى فرني والثاد ون ويلربمرس 
كانت( ١٨٧٨اغملس  ٢٨)بانا نوبار كونحا الق الأوروسة الوزارذ تلك وق 
ونحول٢، بقول ردى ون ويلربمرس الأجمحن الوزيرين ييتما ق الخنيب الاطة 
وهكذاا. ١لإمزرياJةر تصعيد نحي خطوة ذلك وكان صياسى، تدخل إل المال التدخل 

مصر.ل اليامحى للتدخل ووسعة أداة إل المصرية الإدارة محا الحريطال التواجد نحول 
اليدوزع قفل ال>ربملانية، للاحلماع هبا الأورومحة الوزارة فترة ل ٌمر كانت 

مءلمينبيد تقريبا الإدارات كل غدت كا اإد١iذل١ت، ئ أصدنا،» ويلون ريفرس 
آتياكمصر أن القول يمكن بجث ٠. محمرزآ إل ون ويلريمرص أحضرهم بريهلان؛؛ن 

يعد.فيما عكريا تحتلها أن تل بريهلان؛ا نبل ُن إداريا محتلة كانت 
وال^ريهi١نىالقرني العامين التنصلين من معارضة الأوروبية الوزارة لقيت وند 
القرنيالقنصل اصتدعاء ق نححوا القرنيين لماهمدن ١ولكن ومياّتها، لتصرناها 

١إJريaل١نىالقنصل مجن التخلص من البداية ير لدن ق ساهمون الميتمكن لر حين ق نورا، 
منوغيرها ، روتشيلدُ' لبنوك المالية والمه.الح سياسية الدزراتيلى خعلهل ولكن العام، 
العام،الأريهلانى القنصل استدعاء م وبالفعل الضحية، هذه تتهللب كانت المال بيوت 
نية—الوزارةمن القنصل هذا محونف وكان أسابيع، ببضعة ذلك بعد فيفيان، متر 

أقوىالوزارة لللث، العارمحى ال>ريْلاد، التيار وكان جاليته، كموتخ، ه نفهو الفرنسية 
ُ•آمنالؤيل؛ندار

الذيويلون ريفرص اليريطاق وزيره من الانتقام ت، الونت ذلك قط اسماعيل رغبا 
٨١ اضتلرايات فكانت، لروتشيلد، جديد دين لصاخ أملاكه عن الخلي على أجبره 
٠١٠يرثاجديدة وزارة وتشكلت، الوزارة، أسققلتط الى الشرارة هى ١ ٩^١٨ فثراير 

٠.جديدل من الأوروبيتان الرزارتان نيها وعادت تونيق، 
باساتونيق محمد العهد ول برثاصة الحديث، مصر تاريخ ق الثانية اززارة تألفت، 

أكمبصلاحيات ولكن الوزارة، تللث، قا ا ُونعيهف، الأوربيان الوزيران اصتمر وتد 
مصالحمع يتعارض قرار أى على الفيتو الاعتراض حق ا هلأصح مث 
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ممر fjالجسا/ئ 

يتركدل( الوزارة، ل النفوذ بم *-تأدد'ا بالخديو يتربص ويلون ريمرس واستمر 
إفلاسياعلان ينتهي ماليا مشروعا وأعد للوزارة، كرئيس الممرف فرصة لتوفيق 

اكر\^،.الحكومة 
دليلا، ١٨٧٩عام أبريل ق، العام اليريْلانى القنصل ف؛فيان مستر استدعاء وكان 

هذاعمل وند الغامدة، وخططه ويلون ريمرس للم الريطانية الحكومة تأييد على 
ولغبالتزامجاها الوفاء على فائرة غحر وأمحا المصرية الحكومة إفلاس إعلان على الرجل 

}مواعيدهاُ ق الدين يونان كو 
فيها*للب وطٍة مذكرة كتبت حى المصرية الحكومة إفلاس حم يعلن يكد فلم 

والباشاواتالعلماء من كٍير حشد بموقع ء-هورْ الخديو إل ورفعت الأجيى، ء-ذا مل، 
الأبمحييةالدول تمثلي بدعوة الحديو نام المذكرة تللث، على وبماء الجيش، ونحبا'ل والأعيان 

جديد،مال قانون ووضع وطنية وزارة تأليف على عزمه وأعلمهم ، ١٨٧٩أريل ٧ ق، 
٠,الأوربٍينر اكاقلرين خدمات عن الخديو واثنتاء باشا، توفيق وزارة ويامتقالة 

حملةحكم توقفا جديدة، أخرى وزارة وتشكيل باشا توفيق محمد وزارة قوط وب
اسميايعرف كان بينما لأنه بريهنانيا عهدا كان بأنه العهد ذللي وصف، ويمكن النيات، 

يشعرلم المرسى المموذ أن لدرجة مائيا كان ال؛ريطانى التعوذ أن إلا القرني، بالمموذ 
المرسنبعض أن لدرجة مجلحوظا كان لهلة الل اإتفوق، هذا أحد، به 

كانوالذي ٢، الخديوُ أحدثه الذي بالانقلاب، أسموه محا لقيام الوطنيتن مثل ايمهحوا 
ذلكلها وم إسماعيل، الخديو عزل على للعمل اإ>ر؛طاذية الدبلومامية معي اميابا أحد 

\لخولإمعزل الع؛نمانى لْنان الأعلن حيث، ١  ٨٧٩ونيه يق 
نلذى عن ممر ق ١لريطانى النفوذ ازدياد السلطة توفتهم، تول أعقب وفا هذا 

لطةالفوق أنه القول الأفضل محن يقول:  ١٨٨يوليو•  ١٢أيكتي، جون فنحي 
قر، لممة الحقيقيالحكومة توجد ذلار، J١مجلس ورئيس )الخديو البلاد ق، التنفيذية 
يسعثلما مساعد مع العام( النريطال، )القنصل للملكة الدبلوماسي المتدوبا شخص 

١ا فرنيمثل وهو ومعه ق، ما بذل ؤ، الرغبة حالة ق صوته 
وملطة،نفوذ من الونن، ذللث، ق البر؛طانى القنصل به تمتع ما مدى على أدل وليس 

بضعةقيل أنه من ١،  ٨٨•يوليو ١ ٢ ئ الرسالة نفى ؤ، فيه—ايصا— جون ذكره مما 
ؤ،٢ الوطى' ظحزب الرسسن للأعضاء اجتماع هناك كان التاريخ، ذللئ، من أسابيع 

معتدلاي١بي محلى وتكوين الديون، مشكلة بحئ، على منصبا الاهتمام وكان القاهرة. 
القنصل، ُاليت،لمآ إدوارد يعحِط لر ١لخكر سالف الأعمال جدول أن إلا ومستقل، 
ريسباشا ريام، بمحريض قام f ومن الاجتماع، ذللث، من علنا سخر الذي الميْلاد 
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مصر/ثمرضق

الحزبهذا أعضاء إقامة تحديد فتم ذلك، حيال رادعة إجراءات انحاذ على النظار محلس 
إقامتهممحل ق الاجتماع هذا حاصرين كانوا الذين الوليد 

إليهآلت ما على معترضة حرة حركات بوادر تظهر بدأت الأثناء تلك ول 
وي؛نبنهم تتم الق التفرقة الصريون الضجاط رفض حيث المصري، الجيش ل الأوضاع 

تسخعررفضوا كما بالترتيات، تعلق فيما والأتراك الشراكمة الضباط من نذلراتف 
ليمرتبات مسالة أيضا هناك كامن كما المختلفة، السخرة أعمال ق الجيش ق المصرئن 

مايو ٢٠)عليها الوت*ين صمن عرال وكان الحربية، ناحلر إل مذكرة فقدمت تينع 
١٦١٨٨٠.،

باحقيةأقر مصر ق العام ونملها بريطانيا ممثل مجاليت إدوارد أن من الرغم وعلى 
جيداشهم لر الأورمحثن المرامحن باقي محثل مثله فإنه شكاياهم، بعض ق الصريئن الضاط 
ولواحهةمتعصبا، شخصا عرال أحمد يعتثر فكان الوطية، للحركة الحقيقية الأبعاد 

ساعدالمترددة، الشخصية صاحب توفيق على هيمتثه ماليت فرحتي العسكرية محييدانه 
علىسويا عملا حيث المال المستشار آكوافين مع عمله سياسته تحقيق على ماليت 
,التدخل أشكال بأقصى مصر ق الريهالاتية السياسة صياغة 

مابقدر آنذاك، ومهلالبها المصرية الوحلتية الحركة مجن مجاليت إدوارد موقف أن غير 
علىعاما بريطانيا موقفا يكن ب أنه إلا البريهلاتية، الرسمية الفلر وجهة عن يعثر كان 
الوطنيةللحركة الساندين أشد مجن ٢ صكاون ويلفرد كان حيث الأصعدة، كافة 

لأولومجستشارا عبده، محمد والشيخ لعرابي صديقا الرجل كان فقد آنذاك المصرية 
،١  ١٨٨ ديسمبر ق بريطانيا ق تشر الذي وبرنامجه لائحته تأسيس ق وعاون وطي حرب 
٩مظاهرة حدوث وقت .ممصر بلتت كان كما ،، السياسيةل طموحاته عن ودافع 

الفرحُذلاهر من أعقبها ما ووصف عراق، بزعامة عابدين قصر أمام  ١٨٨١سبتمثر 
وغيرها^اا/القاهرة ق والسرور 

دونبحول أن يسمملح ل! توفيق على نفوذء رغم ماليت فإن أخرتما ناحية ومن 
الحكومةرثيس إنالة عن أصفر والذي بحاصره، أو  ١٨٨١ق العسكري الاضطراب 

الفرنسيةالحكومتان ونامت منه، بدلا اعتدالا الأكثر باسا شريف وتشصيب باشا رياض 
الإضرارمجن الوطنين محذرة ، ١  ٨٨٢عام أوائل ل مشتركة مذكرة بإرسال والبريطانية 

نحاولةالوطخن إل لإيقاده بلنت ويلفرد الأريهلاتية الحكومة واختارت توفيق، بوضع 
اللهحةلشديدة المذكرة تائر وح من وللتخفيف معهم التفاهم 

الاتفاقولعدم المشتركة المذكرة بسبب  ١٨٨٢عام أوائل محا باشا شريف اصتقال 
تأليفوطية، الأكثر البارودتما ماُى محمود بميم مجن وتول الثصر، مع ياسته سق 
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مواجهةق بقوة تونق ياند مالت ووثق ارية، وزارة عرلمو\ فيها تملي الى ١اوزارة 
ضمن ضابطا -خمض ض ر ظى اكوثح عدم على تونق وحث مطالب 

هدمحول وءرابى تونض محن المواجهة وانتهت عرال، على تآمروا قد كانوا المصرين 
مالت،طرحه الدى للحل قويا داقعا وكانت حادة، بصورة ١  ٨٨٢مايو ق المسألة 
النملضلوع يؤكد الذي الأمر آ، صد ُا إجراء انحاذ صرورة ومزداه 

عراؤ,.بزعمهم الخش وضباحل القصر محن العلاقة توتر ق العام الميطاق 
الجالية،على بمناف يكن ب آنداك اللأي ل وتصاعده الموقف تأزم فإن كل وعلى 

ذلنثمكون جون أن  ١٨٨٢بماير ٢٤ق القاهرة مجن له رسالة ق نيتيه قيدكر 
قكقاض مهمته بقز بجمع والدي الأنجاو~إيجييشيان يميه الذي ١لريطانى الموظف 
حالةق انه على اللي ذكر عن يكف لا التايمز لجريده مراسلا وكونه الاعتناق، محكمة 

إمكانيةع ^، jjlالقرني الحري( التدخل( لضرورة مروجا الكاملة، الغوصك( من 
'•وير(أ ال^^^، م، الهند ُر، عكرية نرق إرّال، 

الفحمعال قام  ١٨٨٢عام مطلع مذ مصر ؤ، السياصي( الوقف تأزم ومع 
لأخبارلدن صحف وتعرضت ، ١٨٨٢عام ايريلر ق، العمل( عن بالإضراب الوطنيون 

اسمحدامؤ( يفكرون باتوا حيّثا له، الريطاي؛ن الوكلاء مواجهة وكيفية الإضراب هذا 
إدواردبإبلاغ ارعوا ّكما بورّعد، قا مغنهم لموين الالْل؛؛ز، أو الأرءز، بعم، 

ا.آنذاكُ الوزارة يرأم( كان الذي البارودى فطمأنه الوقف، ة بحقيقماليي 
الأجانبعدد كثرة حث مجن المصرية المدن أكثر باعتبارها الإسكندرية كانت 

الوطنينيغ( العلاقة سوء من نوعا تشهد الالط؛؛ز(، إل بالإضافة الونان؛؛ز، وخاصة 
الإسكدريةإل القرني الJريطاد^ الأمعلول بحي،ء بعد لاّيما الوقت ذلك ق، والأجانب 

عرابيأمر التوتر الوقف هذا أثناء وق الأجانب،، حماية هر ذللتؤ مِن ف، افد أن معلنا 
ؤ(القناصل كل ووانقه بما، الظام لحففل الإٌكتدرية مجديتة إل فل١محية J١القوات بإنزال 

قبدوره مجاهم والذي كوكن مجتر بالإسكندرية الريطاي( القنصل عدا فيما ذللث، 
الااطٍينرئآ،.بمليحه الاضطرابات هذه 

^نوع سحار ببي، العرابية، الثورة شرارة كانت، والهم، المعرونة الذبحة دت حم 
هياجإل أدى الذي الأمر الكاري مقتلر ينه بحم المالطيين( وأحد مصرى مجكارى 

ا.ال المعروقالنحر عر يعدها الأمور ومملور الجمهور 
نلككل نتيجة بالرحيل وثصحهم رعاياها.كمر نحذر الريطانية القنصلية وأخذت 

يوليو٩ ؤ، سعيد يبور بريطانيا تنصل(  Wallisوش تلم ففد المتلاحقة، الأحداث 
التالاليوم صباح وق الرحيل، عليي وحثهم الريطان؛غ( الرعايا بتحذير تعليمات ام ٨٨٢
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لجثواتال محتلمة جنسيات من الأجانب من وغيرهم ١لأريطانيين >ن كيتر عدد هناك كان 
يطانةالأجاب للفاصل اخانظ إبلاغ مجن الرغم على المناء ق الرامية المنن إل 

أقرالقتال أعمال ونشوب الونت و.ءرور ، صدهم أخطار توجد لا لأنه رعاياهم 
أنهرغم ال؛ردطاست، الغرو لقوات صارمة تحذيرات ووجه للمقاومة، المعي ثالطابع مالت 
منهالتخالمإ صرورة على وشدد التريصانية الصالح معاديا لعرايى اعتباره واصل 

تمهيدالريهلانية الحرية •ع بالتعاون الريهياتية الحرب وزارة ثررت الأثناء تللث ول 
وبخاصةالهلاق واسعة رشوة على بالاعتماد وذلك مجصرا على الحريطانية للحملة العلرق 

ترتكزمصر لاحتلال البريطاثية الخقلة كانت حنث لصر المرقية اياطق و لبدو اض 
،•اإسوصُ قناة ناحتة من مصر أل الدخول على 

Edwardالر منرى إدوارد التريطاية الحرية استدعت المهمة هذه ولأجل 
Henry Palmer  ران حث كمبردج بجامعة الشرنة اللخات امتاذ j خيرالرجل هذا

عضواكان إذ باكلتة العريية ياللغة التامة لدرات< المهللوب العمل لأداء بملح من 
١ ٨٧"٠ ■١  ٨٦٨من الفترة ق للمتقلمة زيارته مكنته وتل غالسطين، اكتشاف ندوق صق 

بشيوختامجة معرفة على كان كما ميناء، جزيرة شبة ق البدو تبائل همعرتة مجن 
اشائلر"ُ

الشرفا'الوطى "العمل بمذا ينهض بان عليه، عرض الذمحا العرض بالمر نل وقد 
طريقعن الريْلانى الجيش إل القناة شرق بدو انضمام صمان وهو تعبترء، حد على 

الريطاقاالثشرق بلنت المستر بالمر زار مصر إل سمره وقبيل الرسوة، استخدام 
وطلبالإسكندرية، إل مسافر وأنه الترطانية الصحف لإحدى مراسلا عن بأنه وتظاهر 

ليخفىوذلك مصر ق الوطى الحرب رجال من أصحابه لدى يزكيه أن بلت مستر مجن 
%٠١٢٠كلف العمل١لدى 
العلمبحمل بحاري تارب ُتن على ٢ يافال إل ومنها الإسكندرية بالمر وصل 

التجهيزل ساعده الدى اليهودي شابثرا التريطاد القنصل استقبله يافا وق الريطانى، 
أحدبأنه متفلاهرا الصحراء عم رحلته ليبيا كدليل يرافقه بدويا بالمر وجد كما للرحلة، 

اكاثترباقر استطاع الرحالة تلك وخلال ، افندى اف عبد اليدو عليه وأطلق الإل، نجار 
بعضمن المكرية المعلومات بعض على حصوله عن فضلا الدو، مشايخ بعض على 

أولق وصلها الق الموص إل ذلك بعد بالمر وتوجه عرافي(، إل المنضمان العربان 
،١٨٨٢أغسطس ٤ يوم المويس احتلت الق التريطاتية القرة ورافق ، ١٨٨٢أغستلس 

مجصرلق جلالة جيوش ق للمترجمن رسا تعنينه م لخدماته وتقديرا 
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إفاءق وهلع أجله، من أرصل الذي الهدف تحقيز على أرشك قد أته بالمر توهم 
إبلغراء ق ينحمر المهمة عده ظاعر وكان سناء، صحراء إل ثانتة برحلة نمام مهمته، 

القرةمحل كحل ريس الإل وصلت قد تانت الى الهندية القوة نقل ق لاتخدامجها 
أملاكقْلإ هى خفية أخرى أهداف هناك كانت بينما ٢، الإسماعيلية١٧ ق الموجودة 

استمالةوأخثرا الثمانية، والدولة عراي، بثل المواصلات تقمير حى أعيقا وحرق الرق 
يئنالدائر الصراع ق هم محييي الأقل على أو ١لميطامين صف إل ميناء ق، العربان 
ا.ألعرامحتزأ وجمش ال؛ريطانية القوات 

إصترلييجنيه •٣ • • ُباغ معه وحمل سناء، إل القانية لرحلته بالمر واستعد 
الهندميز،ملاح من  Gillجيل الكايآن ورانفه ميناء، ق، البدو مشايخ على ل؛وزءءا 

عننضلأ البدر، ثئون ق ا-فر  Harold Charrintonتثارتنون هارولد واللفتنت 
،.١^٩٠١بض 

ميناءصحراء صوب ءتوحهين ويس الورفاقه بالمر غادر ١  ٨٨٢أغطس ٨ وؤ، 
البدومجن "همامة عليهم انقض حى ميناء صحراء 3، وتوغلوا البدو، مشايخ لمقابلة 

ورفاقهبالمر من الأخبار لانقطاع ونفلرا اكال، اليوم صباح 3، وقتلوهم أمري واخذوهم 
بحيدالذي البدو بشثون الخبم فرّت، ١لقبءلان بإرسال ١لتريهل١نية اللهنات قامجت 

صدرتكما ورفاقه، بالمر مصر عن للامتعلأم الطور، إل العرمحة باللغة التحدلن، 
مبتمم٦ و3، بالمر، م، البحث، 3( —اع،■ يم التيس 3، بريهلانيا قنصل إل ات اكعلي

بريطانياقنصل وت تر مومعه وارن تشارلز الكولونتل التريهلاُية لهنات الأرملت 
مثيجة، إل هولأء من أتما يصل ل( ولما بالمر، بعثه م، للبحث، الًلور إل بالويس 

ال؛ُيطانىوالقتملأن النديو ا ياورازأ معهم بحارا خمان ُن مؤلمة بعثه إرمالر 
رالمفقوديزر عن للبحث، والتوناد 

العرابية،اكورة أثناء جانبهم إل ميناء عربان صم 3، التريهنانية الخهلة فشلتا وهكذا 
محكوماكان مهمة 3( وشارنتون وجيل بالمر رجالها خيرة من ثلاثة بريطانيا فمدت كا 

غيرللمنطقة، البدوية للخميعات وننلرا الجزيرة شبه عاشتها الق للظروف نْلرا بالفشل عليها 
بالمرببعثة لها علاقة لا انه وأءلتتا البدو، رشوة محاولاها أنكرت الريطانية الحكومة أن 
تنفىلكي معلمو حادث أنه على الحادمثا تصوير حاولتي م ومن السيامية، اكاحية من 
٢.اس؛ الأسمن البعثة هذه إرسال ل التورط حى أو التحسس صفه ها نفعن 

3(ريتشى متر فتقدم ورفاقه، لبالمر حديث، ما نجاه الثريطانبة الأوساط ثارت وتد 
عامأكتوبر ٣ ٠ 3، اا>ريْلانية البحرية وزارة مر لكاتب باّتنحواب الريطانى الأمة بحلي 

فأجابالمصرية، الصحراء إل ورفاقه بالمر ال، إرّوراء الحقيقية الأمباب عن  ١٨٨٢
.٩٧.
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لكيالمحريية اللغة لإجادته نفلرا نفسه تلقاء من تهلوع قد يالمر بأن بانرمان كامل متر 
بارأن على وأكد الجال بشراء مجتذلاهر١ وميويم، البدو أحوال لنتفقد محيتاء إل يدهب 
.٢١الخا٥^١٣٦ نئض على ذهب 

وصحبهءادلة محاكمة ب ايادى ارأى تزعم العرامحة الثورة إخماد وغداة 
نفزوجهة عن يعم كان والدي الأحرار، حزب تعلب بلنتا محكاون ويلفرد متر 

ُالمراسن'ر؛ صديق ' ب أسماه زعيمها أن لدرجة يهلاية الم الدواثر ق الوحلية الحركة 
قيعل وكان منوانم،، ثلايثا مصر دخول من مع الثورة تلك أعقاب ق، إنه حى 

.٠١'الصرلأنُ الوحفن مع تعاحلفهم ق انالخ؛ن من بريهلاني١ 
ابتداءمنذ وناصره ل عليه، القبض مند عراق بأمر المهتم؛ن أشل مجن بلنت، كان 

لطاتالمع بالاتفاق لمراق اختار وتد الإعدام، من عراق إنقاذ ق، بلتنا ومحعى حركته 
أماممحه للدناع ناييثر وزميله برودل ومما ال^ربملانيز^ اخامن من امح، 

السكرية؛آاا،.انحك»ة 
الخارجيةبدوائر الصالة ومق كان بلنتح متر أن إل الحديثة الدرامامت، وتشم هذا 
مجاارأى هدا على دليلا بممد ورتما للم،.امحين، عائلة محاكمة توفئر مسألة ؤ، الثويهنانية 

يريهلاسنمحامين نول قا لتباْلثها إنذار من اكرية للحكومة ال؛ريْلاتية الخارجية وجهته 
عراقيثلهر ألا )، رغتها إل مرجعه هذا ١ابريهلانية الحكومة وموقفا العرامحغ،، عن 

كانتإذ فية تعاعدامه.ممحاكمة م لو المراحكن نثلر ق الأبهلال الشهداء وصحه.ممغلهر 
١^٥^^٧٦الصور صرب داتما تفضل 

القرنق مصر ق الريطاتية السياصمى النشاط وحقيقة حجم هو هذا كان 
وإنالسامية وحلموحاته على محمد ء-هد *ع متزامنا بدأ الذي النشاط ذلك عشر، الناصع 

ومقدرالها مؤيدا كان من فثمة الماشا لشروعات المعارصة جانب اJردطاjيون أخد 
تصاعدوقد وعترهم، ويورنج وواجهورن بربجز أمثال لهم ال-اشا فدمها الق للخدمات 

النشاطق التصاعد لهدا انحرك وكان على محمد خلفاء عهد ل للحالة المياصى النشاط 
كلوعلى منهم؛ ال>ريطامحا ولاسيما الأجاب من وموتغه الحاكم سيامة هر السياسي 

عهدوبداية إسماعيل الخديو عهد ل ذروته إل وصل حى اكصاعد هذا اصتمر فقد 
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الئائالقمل هوامش 

.٢ ١ ٣ ص عاض، ١،  ٩٩٢يام ف الأول، ج الماق، الرجع اكا;ى: الم،ز ب ( ١ر 
.٥٠٩، ٠٠٢صر ص ذكره، بق مرمع الثاق، ج ، ١ ٩ ق هطع ق مصر : شكر>، فواد مد )٢( 
.٠١• ٠، • ٩ ص ص الئاق، ج اش، — الالرجع شكرى؛ محي؛واد )٣( 
الرجعى;ئ،،ص'م-ح--نممدمص؛)٤( 
.١ • ٩ ص ال—ابع، ج اق، — الالمدر ى؛ الجم الرحمن مد )٠( 
نزرطي مت الرح والود الاُدادات وءل>ت الإكدريت يرزر ؛وات اطت سمّءا )٦( 

الخانةمن برية نوة نرزر فحرد والديتة، ا-نملة احتياجات لترمر والرخماتية رثيد احتلال صرورة 
Majorوثوب حترال والعور *و ِمرءه التوة تلك ئا؛د ولتي نهزت رثتي إل ووجهها 

General Weuchope  رزررقدوصف ١( .٨ ٧ مارس ٣ ريطاد)١ حيى اربماتة كاثل
منها؛أغراض عدة امتهيفت ثانية أرلنوة وتد جدا، نامية صربة بأمحا رئتي ف، ١لم^طانين هزيمة 

إليميادف وءهاJ كربة، انم بريطانيا سمعة طي رثيد~والحفاظ لجزيمة اكرني""واكأر الغرض 
وراوح( ١٨٠ما إبريل  ٢١)الحاد معركة ق منكرة هزيمة ولقيت  Stewartٍتيوارت الجنرال 

والقملالحملة ناتئ واط ال؛ريطان؛ين مركز وتحرج و'>؛ا  ١٢••ض والجرحى القتلى هيئ 
الرجعاكاوى: العزم عيد الأتم، طى والحاد رثيد ق الزيمة —تولية يلقى.، كل،نهم العام 

اس،جالأرل،عامش.س-ااا.
 12..7) Wilson, R: op. cit., p)

.٩ ما١ صن ذكره، متى ،رجع ٣، ج ، ١ ٩ 3، معللع مصر)، فوادمكري؛ مد )٨( 

الخملاتءرأم:تلك خلال المني *يع س رنحذمء رنق بحارة معارصا 
Madden: op. cit,, p.0ا1 

.٢٠٠ص الساق، الرجع اللك: همد أنور ( ١١)
.٠ ٩ ، ٠٨ص ص ذكر• ص محرجع على، محمد عيد ق الخارجين مصر بحارة حجازي: محمي• رسمية ( ١٢)
الجنابمن والممات، اكأدار؛ دماذا ٣ م س و  ١٩٢رنم ومنة انتحاره، ٤ ٩ م الأبحاث؛ محافظ ( ١٣)

.١٨٢٨مايو ٢ ٤ / ١ ٢  ٤٣اشية ذى ١ ٠ يتارخ التجارة ناخر ا م'مم_الحواجة إل الخال 
أصحتالى السياصية القيمة الأورومحة الحكومات ستا أن ويمد عشر اكاّع القرن أواخر ُّذ ( ١٤)

انمولممثلو بمد إ دالررة، والريان الخرية الجزيرة ب ق الملحوظ واليها بحاح بمد لصر 
نصلاالأءءست الدولة ممثل أصبح ربما قل، ٌن الحال كان كما ناصل مّد ممر ق الأجئبية 

٠إنماالقملة، صلاحياته مع جنب إل جثا ميامية صلاحيات ل وأصبحت مجاصنا ومجندوبا عاما 
وبلادومصر ومحوريا كريت ل واكحارية الياجية يلاده تقون على واليهلرة الإشراف ل كان 

٠٣٣ص الماق، الرجع رزق• لينب يونان وحده، اياثا مع الأمجرر هدء يماخ ومر الرب 
.٧٤٩م١-٤٨ص ص ذكره، سبق مرجع ُمر، دولة ياء وآخرون؛ شكرى فواد ممد ١( )٠ 

.٣٠ص الماق، الرجع رزق: لبيب يونان ( ١٦)
.ص٠١٢ذكره، مبق مرجع مصر دولة، بماء وآخرون؛ شكرى فواد محمد ( ١٧)
• ٧٠٣ص ١^^،، الرجع ( ١٨)

.٠٩٩



'منممحسئمحصم 

٠٧٠٣ص مه، ( ١٠)

زعمحث على ومحي ضيطاث-ا يثن الخلاف أساب أهم محن الشام بلاد ق الحرر نجارة ّكات ٢( )• 
ضعلى الشوام من للمرض الأورمحثن التجار شراء ل يمامع على محي ان حناك الربملانى المصل 

التجار*ثل مثله الأحال محن يشتريه أته وادعى الحرم تجارة بحتكر أنه وتغى ذلك على محي نغى 
لأنالخلاف واصتم فرصة أترب ق الحرم تجارة عن بالابتعاد تعهد كما لنتره بجعه حظر درد 

الجابمن رنم يون ريتة التحارأ أبحاث  ٤٩٢الأبحاث: محاث اكحار٠ا حذء بجب اكرمحن 
رنمالأم ترجمة وأيضا  ١١٨٣٠ليمر ٢ /  ١٢٠١فباد  ١١ل يرغوص الخواجة إل الدل 

ثعبان j٢٢ بك بوغوص إل . ٠ . ٠ همن. وانبيعات اكعارة دمان )د( رنم منظة همن ١ ٢ 
اْأا/ماد،مُهملأا.

أمحا-\ئخام.*_/  ١٢0V-١٢٤٧محيض حك تحت الشاء رثران: أحمد محي هماتث ( ٢١)
.٢٨٨ص ١،  ٩٨٤الأزحر، جامعة انمرية، اللغت كليأ همتشورة، غم دكترراء رصالة 

التركعلى مجعتدين والثورات الغآن آثارة د نعاو بدور بالشام الميهلاتيون القناصل ناء ( ٢٢)
وتدنفوذهم ملص الذين الدر ماثل على اعتمدوا كما وظاممهم، مجن على بحمد عزلم الدين 
إٌارةعلى دعملرا الشام ق ربملاتثا جواسيس انتشر كما ويهود مارى مجن التجار معهم ن _ 

الغارةترجمان وود ريتشارد والحر ووكر الويطال الضاط الجوا-جص هرلأء ومن حناك الأحال 
علاقاتياقاهمة وود أهنم وتد العربية اللغة تطم بحجة الشام إل ذهب ألدى بالأصتانت ١لميطاJت 

لممحْلاياآخرون عملاء هناك كان كما انمرى الحكم عر الثورة بضرورة وأقنعهم بالشوام قوية 
لفعال تآمحر ذات كانت تثانم آرل همتاعرب مثر تدعى منية منهم للي" لثام~غم ال 

يدعىآخر يرتطاد تاجر عن فضلا هدا وامجع نغرذ ذات وكانت انمرى الخكم صد الدروز إثارة 
الم-اق،الرجع رشدان، محي مجالك المصري، الحكم صد الأحال إنارة على الأخر هو عمل "هرار" 

•٣•٤ —  ٢٩٢ص ص ، ١  ٩٨٩التاءر٠ داريلعارف، الخاُة، ط عر، ممد عصر اررأس: الرحمن عبد )٣٢( 
بحرم١ ٣ بمارخ باشا مجعلور إل العال الجناب مجن ، ٨٦٩وثيقة ، ٠٣دفتر ١اتررات النية المعية ( ٢٤)

سرإل الخال الجناب من ، ١٨٤وثيقة ٦، م الخوان: محافنل وأيضا ؛ ١٨٣٤مام  ٢٢/  ١٢٠٠
٠١٨٣٤^و U٢٩/١ ٢٠٠في،آمخرم الأسطول مكر 

شعبان ٢٤بتارخ بوغرص الخراجة إل الخال الجناب مجن ، ٩٠وثيقة ، ٤١دفتر تركي: المعبة ( ٢٠)
٦٢ بمارخ ئرغوص الخراجة إل الخال الجناب مجن ، ١ ٠ ٣ وويتة ؛ ١  ١٨٣ ؛^راتر ٧ / ١ ٢ ٤ ٦ 

٠١٨٣١فءراير ٩/١٢٤٦شعبان 
إلصادر أهمر ترجمة ، ٢٨٢وثقة ، ٤٠دفتر ^j؛y، ملخصات تراحم  ٤٨م ابق؛ ال— المصدر ( ٢٦)

٦٠ ٩ ص ، ١  ٥٨٣ يناير ٣ / ١ ٢ ٠ ٠ رمجضان ٣ بتارخ باشا مجطرش 
الأولريع غاية بمارخ  ٢٢٢١رنم أُر الأول، مجح السابق، المدر عرت محي همكاتبات و أوامحر ( ٢٧)

.٤٤،صه١٨٣0مJو٢٦/١٢٥١
٠٢٩ص المابق، الرجع مارلو؛ جون ( ٢٨)

.٣٥٥ص السابق، المرجع اليد؛ لْلخى عماف ٢( )٩ 
الشرباافد لشركة رثيا عمل ( ٠١٨٥ -  ١٨٠)٠ n١vagh .T.  F^هواجهررن فلنشر تومجاس ٣( )٠ 

وقاميق لما مماثلة جهودا ويدل مجصر عم المى بالطرم، اهتم اككا الأول الراني واجهررن ويعد 
 V١٠  ٥٧ص السابق، الرجع عمرت الخزم همد عمر بلدوين، ورج ح



مرو ULkijJl  V'لج—،

شأالخاضر، الوثن نيل إق اكاد اكح س ممر تاريخ حن: •لم الإشدراد، حمر ( )١٣
ص١،  ٩٩٦اكارة _، 

.٣٥٦، Tooمحي ص المايق، الرجع اب: لطغى سماف ( )٢٣
.(١٩ص رقم.٢، حاشة الء، ارجع مارلو: جون )٣٣( 

.—^٥٦١٥ص ص ذكره، سق مسر ال؛ُيط1ي؛ن، رحالة ذعى: مد إيام ( )٤٢
.٣٦٠ص اش، ا1ارسر الد: سى محاق ( )٠٣
آ(أ.ص ذكرء، ض 'رجع ال>ر،طامح، رحالا ذمي: محي إلهام ( )٦٣

.١١٢٢ - ٢٢. ص ص ا>حع ّالم: لطنأ )٧٣( 
.٢٢١ارجعىق،ص )٨٣( 

.٧٨"  ٧٠ص ص ^۶>■< يق مءع الء،بمدامح، رحالز ذعى: محل إلهام ( )٩٣
محناكاق الصف من الإكانرية •ديتة مملور ق واترهم الأجانب أخمد: سد الحميد محي نيل ( ٤٠)

قيالحعأ ألمت الى اغاضرات بجموعأ اكاربمية، لاو،نرا«ات المرين الجمأ محشر، اكاصع الترن 
.٢٣٧ص ١،  ٩٨٤التاعر؛ ١،  ١٩٨٣- ٩٧٨اكناق الوسم 

■ ٨٨ص الأول، ج ذمء، ص رجع إسمامحل ممر الراض: ارحمن بد ( ٤١)
 8..42) Poitou, Eugene,un hivercn Egypte, Paris, 1860, p)

١.٢ ص اق، انارجع *مطفى؛ الرجم تمد أحمد ( ٤٣)
رسالة، ١٨٧٩-١٨٦٣إسمامحل يمحدم عيد ق الردان ق الأجانب يور (JM-؛: احمد محي حالي ( ٤٤)

,٦ ص ، ١٩٩٧عام اكارخ م تبمها، زع همق١زفJ، جامعة الأداب، كلية مشورة، غهر دكرراء 
•٢ ٠ ص ال—ابج،، الرمع •صطغى: رحم تمد - احم، و ٢؛ ٤ ٩ م، ارث، ال-ارجع ص؛ ج ( ٤٠)
إلبر يإهياء قيامحه ذللث، ومحن للير،طانين معاملة حن مرة غم أبدى نل- كان تماص أن الختينة ( ٤٦)

ديوان، ١٨٥١عام إبريل ق، وذلك ويس بالالثرثية الُيطانية الشركة وابورات احل- ّرارى 
ديوانمن ، ١١٤رنم مكانا خديرى، ديران صادر  ٦١٣ينتو الدفاتر، ءلخمّارتف ٨ م الخديو: 
٣.ص < ١٨٠١إبريل  ٢٧/ ١  ٢٦٧الأخر؛ حمالي  ٢٠بتاريخ الأمتعة، مينة إل خديرى 

علىمحي إخراج الهرى الشرف، ت، الامترمجية بريطانيا أعيق ب؛ذ، من كان •؛ش، محي ءء-د ئ، ( ٤٧)
ساءصحراء وراء المرية الحدود داخل وحمرء الشامية، المرية الزاوية صلعى لعك الشام ُن 

اكلوالى بمالها الق المرية رجاجة محق لد اسن" "سدادة ُن نوع إل المحراء >دء رتحدبل 
،١٩١٧-١٨٦٩الخديث، اكاريخ ل ساء العدل: احمد صرى روتشيلد، اي يعلى جاء كما 

, ١٧٦ص ، ٢٠٠٤القاهرة الأول، ط القومية، والوثاتثه امب دار معلعة 
يىالى الوثيقة إل بالرجوع انه غم على، محمد عر الأوامر هده اصدر الدى أن الياحنح يذكر ( ٤٨)

اكاريخكانمدا وق ، ١٨٤٩يولر ٤ /  ١٢٦٠تعان  ١٣بتاريخ الها تجن رأيه اياحث، ^+١ 
،١٨٤٨نوفمبر ق باشا إبراهيم عه وفاة عقب مجهر ؤ، الحكم بزمام ك العر الأول تمام، 

ثبربيع الأوامر.ينع اصدر الدى أن ذلك و،عتى ، ١٨٤٩أغطى ق نون، الدى حدء حياة وف، 
كلى،محي ولص صاص هو حقيقتبما عن والتحري اختارها اسممللاع على ونته العثة لهذء راحا 
الميرإل العال الحاب من ٢، رنم ١-وثيقا ٤ دفتر اادفاتُ، ملخمات ٨ م عابدين: ديران 

وتارختماص مهد بداية على وإلوتوذ، ؛ ١٨٤٩يوليو ٤ /  ١٢١٠سمان  ١٣بتاريخ الأمفلم 
.١٨•، ١  ٧٢ص ص ال—ابق، ارجع يانج: حورج املر خم، محي حدء رفاء 

.١٧٦ص ،، ,_ارجع العدل: احمد ءبُى ( ٤٩)
,٣٤ص ذكرء، منت، مرح ريان، والمحمر شكري: قواد محل ( ٠٠)



رأسانم—

٦.• ، ٠٧ص ص سابق؛ ١١الرجع ٥( )١ 
.١  ٤٧ص الساق، الرجع دّوأى؛ على حامد ( ٠٢)
.٤ ٩ ص ال-ابق، الرم ًالح• نجنب ( ٠٣)
علىالتريطاتية آلخكومحة احتجاجات كان الخأن ذلك ق مصر نجاه ال>ريطانيآ السامة ضوء ق ( ٠٤)

السخرةاستخدام »ع خامة تماعا الأجوف كالطل بدو الريس تناه حفر ق السخرة امتخدام 
المرجعمارلو; جون ١لميطابة، ياترعاية المشمولة الحديدية السكة بماء ق Jريهلانى احتجاج أى دون 

.١١٧ص السابق، 
جمادى١ . ق المائة صاحب بلى حضرة ال  ٢٣٧وتغة حأ،  ٢٩٢تركى: الضن المة ( ٠٠)

.١٨٦٢ض١ير ٣/١٢٧٩الأول 
إصكدريةمحانظ ياثّا خررشيد إل إنالة ونم، بدون رمحقأ ، ٤٧ص ، ٠٣• دثر ال—ابئ،؛ الصدر ( ٠٦)

.١٨٦٢نرايد ٤ /  ١٢٧٩الأول جمادى ١ ١ ؤ، 
.٤٧٠ص ذكره مبق مصير الألفامحل، معجم تحم؛ العابد-ين نءين القاهرة، مدبمة بما الراد مصر؛ محافهلة ( ٠٧)

.٤ ١ ص المابق الصدر بجرى، تالي غنة"نطان" الريس آهر، معناه; تركي لمقل المردان: )٨٠( 
١١٠٠ءس تمط: الجيش، من ترتة أو عسكرية، حملة تجريدة؛ ، ٠٩)

الأخرةجمادى  ١٨بمارخ ■ • • إل. ممر محافغد من ، ٤٨١وثغة ، ١٤٢تركى؛ تتأ الالعًة )•٦( 
٠١٨٠٧لراير  ١٣/ ١٢٧٣

محاولةق مصر جهرد ترققت،  ١٨٤٨منة على محمد عهد محاية مع أط أيضا ذللثح ؤ، قل ومما ( )١٦
(١٨٠٤٠١٨٤٨)الأول، عاص يهتم ب إذ الأخرى الأفرشأ الجهاضا وبم؛ النيل ُتابع استكشاف 

"١٨٥٤)باشا معيد محي يعده من خليض يهتم لر كما الاصتكشافايت، يمذ.ه على محمد خليفة 
إسماعيلالحديو عهل. مح، الإمّيتءة ممر كشوف خلاف؛ العليم ■همد المسألة، يمن.ه ( ١٨٦٣

الوثاتقكانت، وإن ؛ ١٤ص ، ١٩٩٩القاهرة للكاب، العامة المصرية اليئة ( ١٨٧٩-١٨٦٣)

fUالأول للمرة إفريئيا قارة إل جاء بريطاد متكثغ يكر')١١ هرايت، ثمويل ( )٢٦
المأعصم يما المنوط الخل.يوية للحملة ريا عينه الدى إٌءاءيل الخديو بدعم وحظي ١  ١٨٦ 

. ٤٧٨ْبى ال—ابق، المدر قرتثركتج؛ جران النيل، لهر الأستراية 
.٢٧٩ص ذكره، يق مرحع الحديث، تاريخ؛لرينا ذ*ف،؛ محمد ؛لهام >'اا'( 

.١ ١ -٣ ١ ١ ٢ ص ص ذكره، سيق مِجع ، ١ ج إسماعيل عمر الرانعى: الُحمز، عبد ( ٦٤)
.٧٧ص ايابق؛ الرجع )٠٦( 

١٠محر السابق، ارجع ص-ركات محمد ٦( )٦  ٠.
:١٨٨٢ملر  ٢٦، ١٨٦٣بمابر  ٢٩محففلة الأورويأ؛ ، V*،،v؛)٧٦( 

78 / 2072 August 3, 1869 Constantinople sir Henry Elliot to the Earl of
.384 .clarendon No. 329, ibid 78/2077 No

.١ • •ص السابق، المريح صرى: محمد )٨٦( 
٠٢٢ءس ذكره، يق مرجع الحدين،، إفريقيا تاريخ ذهى: محي الهام ( ٦٩)

الامتفادةذ بمد الصرى الجيش ق، الأحاني، الضاط تونليف على إسماعيل بر الخد حرم، يكن / )•^١( 
اكومعيةمجشروعآته على مرانقتها وبالخال يولم ثقة كسيا ف مجل كان ُا بقدر الحربية خءّيمم ُن 
منبالاندانة له الساح عن نملا الثمانية اكيعية عن الانفصال ئ، لرعيته وتأيدي ميقيا ال 

.٣٠ءس؛آ— ال،ابق، الريع خلاف: العليم مل المالية، بيويما 
)--أ.



محمرق //ممهاثمق /لجا/،، 

•٣٠اش،صصلأآ، الارجع ( )١٧
•٢١ص ذكر" ض مدم الحديث، إزيما تاريخ ذعى؛ مد إيام ( )٢٧

العامالراى ير اكآتم يا تمد الق الإ.ما،ات س يطاممآ متم كر*ل حمته تري إُءاءءل امتم )٣٧( 
قالرمحق نجارة إلغاء اعرامه .محاصة عشة دعايأ إّءاءيل تآتام الريaلانىا وتيصرصا الأرروبي 

Samuel Bakerيكر صمويل الريطاد تكشف السن تنام •مع؛ظكا;<، رق ردان ال
جونالذلاحرى، الغرض ين•؟ نويا •جنيه ١ ,٠ ٠ ٠ ٠ نيره الاصواء,رب خط مل-ضية على حاكا 
• ١٠٦الرجعالمابقص مارلو؛ 

حالةل أصرته إل المرية الحكومة تينع أن على المرية والحكومة يكر يثن الولمع القي• ص ( )٤٧
الخاء،ينغم رحلته ق رافثره ااذء،ن الأجانب مع معاملة وم ب؛مةا مكاناه محاموريتم ق وتام 
•١ ٧ محي ذكره، صى مجر-ح الردان، ق الأجانب دور الناعية؛ أخمد عطل خالد 

المريق،الكتب دار مطعة الأول، ج باشا، إ"ءاءءل الخدير عهد ق مصر تاريخ الأيوبيث الياس ( )٠٧
التاأر؛')آأ'ا،صا'ا'ا.

.١ ١ ص ذكره، صق مرحع ردان، الد الأءُان_، دور اكاغية: احد عد خالد ( )٦٧
.٢٨٨ص ذكره، ض مرجع بث،، الحق انريقيا تاريخ ذس؛ محل إلهام )٧٧( 
,٤٧٨ص اس، الالمدر كنج؛ نرتثر جوان )٨٧( 

.١ ٧ ص ذكره، صق مرجع الردان، ق الأجانب دور ؛_؛J; احد عد خالد ( )٩٧
العامةالمرية افة ، ١٩١٤—١٨٨٢مصر ؤ، الرتما مملور تاريخ معودكا؛ محل العفلم عبد ( )٠٨

٠٠٨ص ، ٢٠٠١الغامره الكاب، 
•صآآْ ذكره، مق معير الألفاظ، مسم نجم: العاس زير ومام، معناه قارمى لغط الثبشان؛ ( )١٨
يلءريى؛ 'لب بانا، رمحه مع اللواء اُير فرش رنة يكر على انعم قد اسمامحل الخديو كان ( )٦٨

ديرانإل امر ٢، ٤ وث ٤، ١ / ١ / ١ / س دالمداوين، امحالس إل ملية الأوامر صائر ١  ٠٩٣
.١  ٣٧ص ، ١  ٠٨٧ يونبر  ٢٨/ ١  ٢٨٧الأول ريع  ٢٨د الجهادية 

.٦٠- ٠٦ص ص الماق، الرجع بنادل-مطز،ت )٣٨( 
,١٧٨— ١٧٠ص ص سابق، الالرجع ( )٤٨

الحكرُلمن يإيعاز ذللث، كان إذ ليكد خلفا جوودون جررج ياتى أن الصائنة نتل من يض ،( )٠٨( 
إسماعيلعمر الراقص؛ الرحمن محي الامتراء، لخط ميدا يتميته إسماعيل الخديو إل اإبريءل١نتة 

,١ ٢ ١ ص ذكره، مبق مرجع ، ١٥٣
\.o--\Tص ص _، الرء>ع خلان،: الطيم عبد ( )٦٨

,٨٠ص ذكره، مق مرسر المردان، ئ الأجانب دور اكاغية: أحمل. عيد خالد )٧٨( 
•١١٢ذكرْ،'/،بق ُرمع ، عمرائرافص؛ محيالرحمن )٨٨( 
 )٩٨( J١٠ ٨ —  ١٧ص ص ^٠، ص مرحع يردان، ق الأجاص، يور عيدلحمد خال

,٩٨ص المابق، الرجع خلان،؛ العليم عيد ؛ —٦٨ ٨٠ص ص الماس الرجع ٩( )٠ 
الأولحماحكا  ١٢بتاريخ نية الالعية إل باشا رياض من ، ٢١٠وثيقة ، ٠١م تركي؛ المة ( ٩١)

.١٨٧٤يونير  ٢٧/١٢٩١
-١٠٦،١٣,١ْ٧.،ص,بى١٩ذكر, ِق ِحع ، ١ ع اسممحيل عمر الراقص؛ الرحمن عبد ( ٩٢)
• ٢٧•ص ابق، ايالرجع الللئ،؛ محي أنور ( ٩٣)
.١  ٠٧ص ذمْ، ض مرحع -ا، جإسماعيل عمر الراقص؛ الرحمن محل ( ٩٤)

.١٠٣.
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ويرأيضا المبملا;ءة.ممر الجاية أياء اصام نس آذاك الردان j الجارية الأحداث كانت ( ٩٥)
تلتيالحكومة توسعان كانت وهكذا يعط، المردان عر الحكومة خملأت ق ١^^،تئن 

٥٣م ت تركي العة الأحياث، عن يكونوا.ممعنل، ن! والذين ■بممر الجالية أقراد ومتابمة اهتمام 
الخديوىمهردار الممالة صاحب حضرة محييي إل الحديد مكة مد،ر من ، ٢٠٨وستة ٢^٢، 
.١٨٧٦اغطس  ٣٠/  ١٢٩٣ثعيان ٩ يحارخ 

.٧٧ص ارمالاق، طف:ص همد ( ٩٦)
■٢٧٧ص اياق، انمير وتدي جران )٧٩( 

.٣٠٦ص ذكرء، سق مرجع ^٢، إسممحل عصر الراض: الرر ب ( ٩٨)
الشرعيةانحاكم ل تئفلر على ممد عهي- ق والأجاب الأهال يأن تحدث الى ١لقضايا ■مع كانت ( ٩٩)

الدراكحار بملس انمولة أنشأت م الضانة، انمولة ق الأجسة الائيازات لقراعي متا والأهية 
اخلازعلى والأجانب ارعايا بتن انمارية اياثل ق للحكم نجارة" "محكا .:قاية كان 

رعاياهميهن تتع الق التضايا j يدخلون اكاصل أخد ُصر ل الأجانب عدد زاد وئا حتساقم، 
فرسعصعيد عهد مع الأجانب نحم ومع الجتاش، القضاء على محمد لهم وترك الأهال، وي؛ن 

أصيحأن يعد العتارات فيها .،ا جمعها القضايا اختصاصاهم ق وأدخالرا الهلتهم ّالفاصل 
لرلامحيما القملة وانحاكم القناصل سانمنان من بجاو أن صعيد حاول وتد تملكها، حق ومدجانب 

لياثاويةما مع الأتل على يناصب القضاتى الإصلاح من رع بإدخال وذلك التعويضات مسألة 
معاهداتعلى استنادا الفاصل أغمسها الى الحقوق، مع وبملأم الداخلية الماد• ق حقوق من 

معيدمحاولات أن غير وحدهم القناصل هؤلاء لململة الأجانب أخضعت الى الأجئّية الأمشازات 
القضايةالقناصل محللة نهلاق اسع إسماعهل تول ومع يالمثل، باءت ند الشأن هدا ق اكددة 
اللكنةلنزع دارهما بالأراض يختم، فيما الأجانب مع منازعانحم ق خاصسن الصريون وأصبح 
بسيطةمحالفة أية ق الطر تتطح "لا الأحكام بحالس " انحلية امحالص وعدت الفاصل لقوانن 
للمزيداسملة انحاكم وأنثا إسمامل جاء حق الوضع هدا عر الأمور وظلت الأجبى ؛رتكها 

وأيضا:أ ٢٦٢-٢٠٦ص ذكرء، سق مرجع ج—١، إّءاعءل عصر ارافعى؛ رخمن ب انظرت 
محمود:رمضان ص١لح ، ٠٩~  ٠٧ص ذكرء، محبق مجرجع والمردان، مصر شكري: فواد محمد 
العصرق التسلية انحاكم تنفليم ّالمت لْلءغة ؛ ٣١• ص ذكره، محبق مرم الاجتماعية: الحياة 

والدراماتالبحوث مركز العثمانى، العصر ؤ، وارم المريعة محن العدالة ّمحاب صمن العثمانى، 
العاهِذالتارتفة، للدراسات المرية الجمعية مع بالتعاون العاهرة جامعة الأداب، كلية الاجتماعيت؛ 

.٢٦٢ص الر*عالماس، الرحمنالراض؛ مد •١( )• 
المرجعالاش،صص-اآ-أ-ْ\أ.)ا.ا( 

١• / ١  ٢٨٦ئعان ٦ ل ، ٢٣٢يدي \ؤو\ع المحلطز، امحاكم طف ، ١٩٢الممريأ: الوقائع ١( . )٢ 
ابما:واننير ، ١٨٧٣يدب  ١٧/  ١٢٩.الأخر ريع  ٢٢بماريخ ، ٠١٢وعدد ؛ ١٨٦٩نؤسر 
jبانا رباض إل، باشا وبار س ، ٧٤وتغل ، ١١رقم لتر تلغرافات، وارد  ٤٦م ءابم؛ن: ديوان 

.١٨٧•/ييا،ر ١٢٨٦أثوال، 
١٢٨٦رم، ٧ بماريخ الم؛ إل، بانا وبار الخارجية نايلر ص ، ٢٨٩وين؛ ، ٤٦٢ت تركى المعية ( ١٠٣)

إلكرم ر ، ٢٤٦ربتة الملمة، الأواير صائر  ١٩٤٧يخر ءم: واشية  ١١٨٦٩أمحوبر  ١٣ /
.١ ٢ ص. ، ١  ٤٨٧ اغطس ١ / ١ ٢ ٩ ١ الأخر؛ جمادى ١ ٧ يارخ اس 

-١٠٤-






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































