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الثالثة الطبعة مقدمة

طبعتيه يف خرج كما الثالثة طبعته يف الثائر الزعيم عرابي أحمد كتاب هو ها إذ هللا نحمد
والقى يوليو، ٢٣ ثورة قبل فاروق السابق امللك صادرها األوىل والطبعة — تماًما السابقتني
يف الكتاب هذا أخرج عندما جسيمة متاعب الرافعي الرحمن عبد األستاذ له املغفور والدنا
يوم ربه القى إذ عرابي، وفاة ذكرى بمناسبة طبعه تعيد الشعب دار هي وها — حينه

ورضوانه. هللا رحمة الوطنية شهداء وعىل عليه ١٩١١ سنة سبتمرب ٢١

املؤلف كريمات
الرافعي الرحمن عبد
١٩٦٨ سنة سبتمرب





مقدمة

واملؤرِّخون، الرواة فيها اختلف قد — العرابيَّة الثورة زعيم — عرابي أحمد سرية إن
«الثورة كتاب يف لها َعَرضت وقد وخصوم، وأنصار ومادح، قادح بني واملؤلفون، والُكتاب
كتابًا أضع أن فرأيت وأبحاثه، فصوله بني متناثرة ولكنها اإلنجليزي»، واالحتالل العرابيَّة

اليوم.1 أقدِّمه الذي وهو السرية، هذه عن ا خاصٍّ
ليس تاريخه ألن عليه؛ وما له ما أذكر أن هو لعرابي الرتجمة يف اتبعته الذي واملنهج
يتناول ما الرتاجم وخري واألضداد، املحاسن فيه تجتمع بل مآخذ، كله وال محاسن، كله

أحيانًا. واملتباينة املختلفة نواحيها من املرتَجم شخصية
املرصي التاريخ فرتات أهم من فرتة يف األُمة وزعامة الجيش زعامة عرابي توىلَّ

والتدوين. الدراسة من حقه يوىف بأن جدير فهو الحديث،
تاريخ يف املوفقة املرحلة هي فاألوىل مرحلتني، الزعامة توىل منذ لسريته أن وعندي
وكان السياسية، حقوقها وتقرير الدستوري بالنظام األمة فيها ظفرت إذ العرابيَّة، الثورة
عن باشا رشيف تنحية من الثانية املرحلة وتبدأ القومي، الظفر هذا يف األول الفضل لعرابي
أبقى عرابي أن ولو خطاها، يف تتعثَّر الثورة فأخذت ،١٨٨٢ سنة فرباير يف الوزارة رياسة
وتتغلب املستقيم، رصاطها عىل الثورة تستمر أن ح املرجَّ من لكان باشا رشيف وزارة عىل

أُفرج فلما البائد. العهد رجال صادرها وقد ،١٩٥٢ سنة يناير يف الكتاب هذا من األوىل الطبعة صدرت 1

التي الثانية الطبعة ذلك بعد صدرت ثم أيام، بضعة خالل النسخ جميع نفدت الثورة، قيام بعد عنها
كذلك. نفدت



عرابي أحمد الثائر الزعيم

الحربية. وزير باشا عرابي أحمد

محفوف طريق يف بها سار العاثر الجد ولكن والعراقيل، العقبات من اعرتضها ما عىل
والعثرات. باألشواك

صورة جملتها يف تكون أن أرجو بحيث السرية، هذه تدوين يف الحقائق تحريت لقد
عرابي. أحمد للزعيم صادقة حية

١٩٥٢ سنة يناير
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الثورة وأسباب الثائر نشأة

عرابي فيه ظهر العرصالذي (1)

،١٨٥٤ سنة مرص أريكة باشا سعيد توىلَّ وقد عرش، التاسع القرن منتصف يف اآلن نحن
ونفسيته، شخصيته إىل ترجع وطنية بنهضة عهده وامتاز ،١٨٦٣ سنة إىل يتوالها وظل
نري من تحريرهم عىل ويعمل ورفاهيتهم، املرصيني خري إىل بجوارحه يميل كان فلقد
بعد واإلدارة الجيش يف العالية املناصب تقلُّد عىل ويشجعهم يعانونها، كانوا التي املظالم

والرشاكسة. ك الرتُّ عىل وقًفا معظمها كان أن
الجيش يف مالزم رتبة نال إذ الظهور، يف عرابي أحمد شخصية بدأت العرص هذا يف

العسكرية. الرُّتب يف يرتقي أخذ يومئذ ومن ،١٨٥٨ سنة
لواء األمة له عقدت بل الجيش له وعقد القيادة مرتبة بلغ الذي الضابط ذلك هو فمن

١٨٨١؟ سنة الزعامة

األوىل نشأته (1-1)

مديرية قرى إحدى وهي رزنة» «قرية يف ١٨٤١ سنة مارس ٣١ يف عرابي أحمد ُولِد
استوطنت بدوية عائلة من وهو البلد، شيخ أبوه وكان الزقازيق، من مقربة عىل الرشقية
وعهد والكتابة، القراءة مبادئ أبوه علَّمه وترعرع، شبَّ وملا عرابي. جد عهد يف القرية تلك
واألعمال الكتابة عىل تدريبه — البلد يف اًفا رصَّ كان — غطاس ميخائيل يُدعى رجل إىل
األزهر الجامع إىل والده أرسله ثم سنوات، خمس نحو يديه عىل يتمرَّن ومكث الحسابية،
الكريم، القرآن استظهار خاللها يف أتمَّ سنوات أربع فيه فمكث العلم، لطلب ١٨٤٩ سنة

والتفسري. والفقه اللغة من شيئًا ى وتلقَّ



عرابي أحمد الثائر الزعيم

ديسمرب ٦ يف بالعسكرية التحق األزهر، يف دراسته يُتم أن دون بلده، إىل عاد أن وبعد
الُعمد أوالد تجنيد من باشا سعيد قرره ِلما تنفيذًا «نفًرا» بسيًطا جنديٍّا ١٨٥٤ سنة
باألورطة أمني» «بلوك بدرجة كاتبًا ُعنيِّ والحساب والكتابة القراءة وإلجادته واملشايخ،

األول. املشاة آالي من الرابعة
املرصيني ترقية باشا سعيد اعتزم حني وذلك الضباط، مرتبة إىل ُرقي ١٨٥٨ سنة ويف
عرشة، السابعة يف بعد وهو السالح، تحت من مالزم رتبة السنة تلك يف فنال الجيش، يف
،١٨٦٠ سنة بكبايش رتبة ثم ،١٨٥٩ سنة صاغ رتبة ثم ،١٨٥٩ سنة يوزبايش رتبة ثم
زيارته يف ورافقه باشا سعيد برضا حظي وقد .١٨٦٠ سنة سبتمرب يف مقام قائم صار ثم
من آنس إذ نفسه يف كبري أثر الزيارة لهذه وكان ،١٨٦٠ سنة له ياوًرا املنورة للمدينة
بعض فألغى الجيش، عدد يُنقص أن لسعيد بدا ثم الفالحني، طبقة عىل كبريًا عطًفا سعيد
وفاته، ُقبيل بإعادتهم أمر ثم عرابي، أحمد ومنهم الخدمة، من ضباطها وفصل الِفَرق

رتبته. سابق إىل عرابي وعاد
نشأة هي بل النظر، يستوقف يشء عرابي نشأة يف ليس أن يتضح البيان هذا من
كان والحروب، املعارك غمار يخض ولم بالبطولة ماضيه يف يتميز لم عادي، لرجل عادية
ترقية إمكان قاعدة وضع باشا سعيد ألن الضباط؛ مرتبة ونال السالح، تحت من ضابًطا
يشء، يف النشأة هذه عىل غبار وال عددهم. إكثار يف منه رغبًة الجند أفراد بني من الضباط
والقومية. السياسية البالد حياة يف هام بدور يقوم أن من صاحبها يمنع ما ة ثمَّ وليس

الوطنية؟ دعوته بدأت وكيف متى (2-1)

باشا، سعيد عهد يف تخالجه بدأت قد الوطنية دعوته أن عرابي حياة يف التأمل من يبدو
مخاطبًا فيها قال وقتئٍذ، الحربية وزارة مقر النيل» «قرص يف خطبة يُلقي سمعه فقد
الحكومة رجال وكبار الحاكمة األرسة وأفراد الروحانيني، والرؤساء العلماء من الحارضين

والعسكريني: امللكيني

التاريخ، حيث من املرصي الشعب هذا أحوال يف نظرت إني … اإلخوان أيها
له ظاملة دول عليه توالت فقد األرض، أمم من لغريه مستعبًَدا مظلوًما فوجدته

… كثريًا
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الثورة وأسباب الثائر نشأة

وأهذبه الشعب، هذا أبناء أربي أن عيل فوجب نفيسمرصيٍّا، أعترب إني وحيث
ويستغني نافعة، صحيحة خدمة بالده يخدم ألن صالًحا أجعله حتى تهذيبًا
العمل. إىل الفكر من الرأي هذا إبراز عىل نفيس وطدت وقد األجانب، عن بنفسه

خرج إلقائها من باشا سعيد انتهى ملا إنه الخطبة: هذه عىل تعليًقا عرابي يقول
املرصيون وأما سمعوا، مما مدهوشني حنقني غاضبني والعظماء األمراء من املدعوون
يف حجر أول الخطبة هذه اعترب إنه ويقول واستبشاًرا، فرًحا تتهلَّل ووجوههم فخرجوا

للمرصيني». «مرص مبدأ أساس
إالَّ والغبطة اإلقناع موضع عرابي نفس يف تصادف لم باشا سعيد خطبة أن شكَّ وال

واتجاهاتها. ميولها يوافق ما تقبل فهي وطنية، كانت روحه ألن
خَلفسعيد حني أنه ذلك إسماعيل، الخديو عهد يف إالَّ تنضج لم الوطنية دعوته أن عىل
بُسنة يأخذ إسماعيل يكن لم إذ الجديد، األمر ويل عطف عرابي فقد الحكم، والية يف باشا
الرشاكسة، الضباط إىل الجيش يف الحظوة فعادت الوطنيني، الضباط عىل العطف يف سلفه
الوطنيني. الضباط بحقوق املطالبة إىل أفكاره واتجاه عرابي، تذمر أسباب من ذلك فكان
دعوته وتكوين أفكاره اتجاه يف كبري أثر له كان إسماعيل عهد أوائل يف حادث له ووقع
إىل تقديمه إىل أدَّت الرشكيس باشا خرسو اللواء وبني بينه خصومة وقعت فقد الوطنية،
الحكم هذا عرابي فاستأنف يوًما، وعرشين واحًدا بالسجن عليه والحكم عسكري، مجلس
هذا بسبب خالف وحدث االبتدائي. الحكم بإلغاء فقىض األعىل، العسكري املجلس أمام
كان الوزير ألن األعىل؛ املجلس ورئيس باشا سليم إسماعيل وقتئٍذ الحربية وزير بني الحكم
الجيش، من عرابي فصل يف إسماعيل الخديو لدى فسعى االبتدائي، الحكم تأييد يف يرغب

للرشاكسة. شديًدا بغًضا الحادثة هذه فأورثته أراد، ما له فتمَّ
ثالث واإلهمال النظر بني وظلَّت إسماعيل، الخديو إىل القرار هذا من ظالمته ورفع
قيامه أثناء ويف الحلمية، دائرة يف بوظيفة فالتحق ين الخريِّ بعض له ط توسَّ وقد سنوات،
توفيق الخديو حرم أخت وهي باشا، إلهامي األمري مرضعة كريمة من تزوج الوظيفة بهذه
إىل وإعادته عنه بالعفو إسماعيل الخديو من أمر استصدار إىل بذلك ل وتوصَّ الرضاعة، من
الكراهية روح نفسه يف فتأصلت فصله. مدة مرتبه ُحرم ولكنه العسكرية، برتبته الجيش
املرصيني، الضباط ترقية تأخري يف سببًا كانوا الذين ك والرتُّ الرشاكسة من الجيش لرؤساء
يف نالها التي الرتبة وهي مقام، قائم برتبة عاًما عرش تسعة ظل فقد ذاته، عرابي ومنهم
رشكيس، أصل من هم الذين الضباط لصغار الرؤساء محاباة عرابي وشهد سعيد، عهد
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عرابي أحمد الثائر الزعيم

أو مماليك من أنهم سوى لسبب ال العسكرية الرُّتب يف فاتوه حتى مرتبة، دونه هم ممن
الخديوية. العائلة مماليك أبناء

واملطالبة االتحاد فكرة الوطنيني الضباط نفوس يف يبث عرابي أخذ الحني ذلك من
بعض إىل واستناده الكالم يف وفصاحته للباقته وكان عنهم، الحيف ورفع بحقوقهم
إليه اجتذبهم الضباط نفوس يف كبري تأثري املأثورة، والِحكم النبوية الرشيفة األحاديث
باشا فهمي محمود ذكر بدعوته، واالقتناع لنصائحه واالستماع ندائه تلبية إىل بهم ومال
املرابطة اآلاليات أحد ١٨٧٥ سنة دخل عرابي أن الصدد، هذا يف العرابيَّة الثورة زعماء أحد
العرب» «أوالد الوطنيني الضباط قلوب تأليف يف الوقت ذلك من فأخذ رشيد، بناحية
يف الرتقيات من لحرمانهم األسف وإظهار والئه عىل كلمتهم وجمع — تعبريه حدِّ عىل —

بها. مغمورون والرشاكسة الرتك الضباط أن حني
الخديو عهد يف ذلك وكان الوطنية، عرابي دعوة بدء ١٨٧٥ سنة اعتبار فيمكن

إسماعيل.
سنة يونيو يف أمرياالي رتبة إىل عرابي ى رقَّ الخديوية مسند باشا توفيق توىلَّ وملا
التني رأس رساي إىل عرابي فتوجه اإلسكندرية، يف وهو بذلك أمره الخديو وأصدر ،١٨٧٩
وجعله برعايته، الخديو فشمله والوالء، اإلخالص بعبارات مقرونًا شكره للخديو وقدَّم
ويُعرف بالقاهرة، مركزه كان الذي الرابع املشاة آلالي أمرياالي وعيَّنه ياورانه، ضمن

.١٨٨١ سنة الثورة شبوب حتى املنصب هذا يشغل وظل العباسية، بآالي

الثورة أسباب (3-1)

زعيمها أن الحظنا إذا فيه، مراء ال صحيح وهذا عسكرية، ثورة بأنها عرابي ثورة تُوصف
الجيش، بقوة ما وقتًا وفازت وتحركت قامت وأنها الجيش، ضباط من هم بها والقائمني

بهزيمته. انتهت ثم
ثورة أيًضا هي بل فحسب، عسكرية ثورة ليست أنها كذلك فيه ريب ال مما ولكن
عىل وجدناها أسبابها نستقيص أن أردنا وإذا كافة، األمة طبقات فيها اشرتكت قومية
الحكومة من وموقفهم والجند الضباط بطبقة املرتبطة وهي مبارشة، خاصة أسباب نوعني:
دفعته التي والعوامل الشعب بحالة تتصل التي وهي عامة، وأسباب منهم. الحكومة وموقف
وتطورها، ظهورها يف أثًرا أقوى الخاصة األسباب كانت وإذ وتأييدها. الثورة منارصة إىل

… عنها بالكالم فلنبدأ
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الثورة وأسباب الثائر نشأة

املبارشة األسباب

عثمان وخاصًة رؤسائهم، معاملة سوء من الوطنيني الضباط تذمر إىل األسباب هذه ترجع
عهدها. يف الثورة شبَّت التي باشا رياض وزارة عهد يف الحربية وزير رفقي

أصل من هم الذين للضباط يتحيز لجنسه، متعصبًا رشكسيٍّا قائًدا رفقي عثمان كان
يف ويؤثرهم أيديهم، يف السلطة زمام جمع عىل ويعمل أرناءودي، أو تركي أو رشكيس

والبغض. الزراية بعني إليهم يُنظر كان الذين الوطنيني عىل والتعيينات الرتقيات
قليل املواهب، عديم والذكاء، اإلدراك قليل جاهًال، الكفاية ناحية من رفقي عثمان وكان
والرشاكسة الرتك ساللة من املنحدرين العسكريني الرؤساء طبقة يمثِّل العواقب، يف النظر
الضباط يكن ولم توفيق. عهد وأوائل إسماعيل عهد يف الجيش رياسة لهم كانت الذين
إسماعيل أن ولو حسنة، معاملة وال مساواة وال إنصاًفا الجملة يف منهم يجدون الوطنيون
روح لسادت العسكرية، املناصب يف وترقيتهم املرصيني تشجيعه يف سعيد ُسنة عىل َدِرج

الفتنة. إىل السبيل رفقي عثمان أمثال هيأ ومَلا الجيش، يف املساواة
الوطنيني عىل والرتك الرشاكسة والرؤساء الضباط يميِّز كان إسماعيل أن يف مراء وال
يف جليٍّا أثره ظهر مما الكفاية، وعدم والجهل العجز من منهم بدا ما برغم املعاملة، يف
لهذه كان ما وعىل الحبشة. حرب يف ١٨٧٥-١٨٧٦ سنة بالجيش حاقت التي الهزائم
منهم وقع ما عىل والضباط القواد أولئك يحاسب لم إسماعيل فإن األثر، أسوأ من الهزائم
لبث ما ولكنه الحملة، هذه قائد باشا راتب محاكمة اعتزم إنه وقيل والتقصري، اإلهمال من

بطانته. خاصة من وجعله إليه فقرَّبه … ذلك عن رجع أن
الخديو لدى ثم لديه، الحظوة لها فكانت … الفئة تلك إىل ميله شديد عىل يدلُّك وهذا
وتوفيق إسماعيل عهد يف سائدة الجيش يف سعيد بثها التي املساواة روح ظلَّت ولو توفيق.
محاباة من الكيل طفح حني إالَّ يثوروا لم وصحبه عرابي ألن العرابيَّة؛ الثورة قامت مَلا
وصحبه فعرابي الوطنيني، للضباط واضطهادهم والرشاكسة للرتك رفقي عثمان أمثال
الظلم كراهية عىل مفطورة البرشية الطبيعة ألن الثورة؛ من األوىل املرحلة يف حق عىل كانوا
يشكو التي املظالم تكن ولم املظالم. عىل الثورة اإلنسانية النفس صفات ومن واالضطهاد.
هدًفا كذلك كانوا بل الرتقي، يف حقوقهم حرمانهم عىل مقصورة الوطنيون الضباط منها
تكن لم ولو ما، تهمة منهم بأحد تُلصق أن يكفي كان إذ واإلرهاق، العنت رضوب ألشد
أقىص إىل يُنفى أو منصبه، عن يُقىص أو درجته منه تُنزع أن جزاؤه ليكون صحيحة،

األسباب. ألوهى للخطر عرضة حياته وتصبح السودان،
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يُنكر من وليس الحياة، عن ودفاع الحق، عن دفاع ثورة كانت العرابيَّة فالثورة
والزهو والغطرسة، الغلظة من واألرناءود والرتك الرشاكسة الرؤساء معظم عليه كان ما
وحدها، مرص يف ال فيهم، فاشية كانت النزعات هذه فإن … بالوطنيني والزراية والخيالء،
الرتك معاملة سوء يعانون العرب كان إذ القديمة، العثمانية السلطنة بالد سائر يف بل
السلطنة يف والثورات الفتن قيام أسباب من املعاملة هذه وكانت إياهم، واضطهادهم لهم

األوىل. العاملية الحرب نهاية حتى العثمانية
يف كان عرابي أحمد ظهور أن يف جدال فال للثورة، املبارشة األسباب صدد يف ومادمنا
للمطالبة واالتحاد التضامن روح الضباط نفوس يف بث الذي فهو األسباب، هاتيك مقدمة
هذه وكانت األمور، والة عىل جهاًرا لعرضمطالبهم الصفوف وتقدَّم املهضومة، بحقوقهم
يظهر لم ولو الثورة، ظهور يف كبري أثر لها كان الجرأة فهذه الثورة، فاتحة املطالب
روح فيهم وبثت الضباط صفوف إليه اجتذبت التي الشخصية تلك له تكن ولم عرابي،
ويف آخر زمن يف لظهرت أو العرابيَّة، الثورة تظهر أالَّ محتمًال لكان واإلقدام، التضامن

فيها. ظهرت التي غري أخرى ومالبسات ظروف
من كان فقد توفيق، الخديو شخصية إىل يرجع املبارشة، األسباب من سبب وهناك
بالعدل أو والشدة، بالحزم مهدها يف الثورة يعالج فلم والضعف، الرتدُّد صفاته أخص
ال والتناقض، الرتدد موقف منها موقفه كان بل الضباط، منها شكا التي املظالم ورفع
وآونًة باللني تارًة الضباط حركة يقابل كان بل … واحدة خطة عىل وال واحد رأي عىل يستقر
يف رصيًحا يكن ولم الضعف. بعد الشدة إىل ثم والضعف، الرتاخي إىل يجنح ثم بالشدة،
التحريض عوامل يشجع ما العائلية ظروفه من ذلك عدا له وكان ترصفاته، يف وال سياسته
يستقر أن يرضيه وال الحكم، إىل العودة يف يسعى يفتأ ال كان إسماعيل فإن الثورة، عىل

العرش. عىل ابنه
أججت التي الرشاكسة الضباط مؤامرة يف ضلًعا إلسماعيل بأن الظن جاء هنا ومن
األمري من له كان وكذلك موضعه. يف سنذكره كما والعرابيني، الخديو بني الخالف نار
وجود وكان الخديوية، مسند إىل التطلع يف قوي منافس عيل محمد بن الحليم عبد محمد
قويٍّا عامًال املابني، برجال واتصاله — والدسائس الفتن مهبط — اآلستانة يف الحليم عبد
كان الحليم عبد األمري أن إىل هذا قبل. من أبوه ُخلع كما توفيق خلع لتوقيع األفكار لتهيئة
سنٍّا. الحاكمة األرسة أفراد أكرب ألنه توفيق؛ من بالعرش أحق القديم الوراثة نظام بحسب
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مايو ٢٧ فرمان — ذريته العرشيف جعل إذ إسماعيل عهد يف إالَّ النظام هذا يتبدَّل ولم
هذا صدور قبل يكن ولم الجديد، النظام من أفاد من أول توفيق فكان — ١٨٦٦ سنة
األمريات، وبخاصة بيته، آل أمراء من بالزعامة له معرتًَفا كان وال العرش، إىل يتطلع الفرمان
أن شأنه من القِلق املركز فهذا إسماعيل. جواري من قينة أنها والدته عىل ينعني كنَّ إذ
الرأي مختلفي كانوا باشا رياض وزارة أعضاء أن ذلك إىل أضف الثورة، عىل يحرض
والتنافس االضطراب من عليه ينطوي وما املوقف هذا فكان الثورة، مواجهة يف والنزعات

ونجاحها. الثورة ظهور عىل أعانت التي العوامل من
وأخرى سياسية، أسباب منها طبقاته، بجميع الشعب فيها يشرتك عامة أسباب وثمة

اجتماعية. وثالثة اقتصادية،

السياسية األسباب

ورغبتهم القائم الحكم نظام سوء من عامة املرصيني تذمر إىل ترجع السياسية فاألسباب
األهلني. واضطهادهم الحكم استبداد النظام هذا قوام كان فقد منه، التخلص يف

حقه، حق ذي كل ويعطي للمظلوم ينتصف قضاء وال قانون، وال عدل ثمة يكن لم
الرضب وكان وحياتهم، حقوقهم للناس تكفل قانونية ضمانات وال مساواة، وال حرية، وال
ا حقٍّ … والتعذيب للقسوة أداة أو األموال لتحصيل وسيلة الحكام يتخذه شائًعا بالكرباج
الكرباج وبقي ا، تامٍّ تنفيذًا ذ تُنفَّ لم الصدد هذا يف أوامره ولكن بإبطاله، أمر رياضباشا أن
مقصورة تكن ولم البالد، عىل مرضوبة ْخرة السُّ وكانت للحكم. أداة النواحي من كثري يف
من والجاه السلطة ذوي أطيان الستصالح تُستخدم كانت بل العامة، واألعمال املنافع عىل
الشبهة ملجرد الكثريون يعانيها عقوبة السودان أقايص إىل النفي وكان واألمراء، الُحكَّام
— للحكومة الفرنسية الرسمية الجريدة — إجبسيان» «املونيتور جريدة ذكرت النكاية. أو
من كثرية عرائض له تقدَّمت العرابيَّة، الثورة قيام بعد وزارته باشا رشيف ألَّف ملا أنه
منفيٍّا، ٩١٢ عددهم وبلغ عنهم، الظلم رفع يطلبون السودان إىل بالنفي عليهم املحكوم
من تبنيَّ وقد الثورة، قبل يعانونها الناس كان التي املظالم كثرة عىل يدلُّك كبري عدد وهو
عليه ع موقَّ محرض ملجرد نفيهم يتقرَّر كان املنفيني من كثريين أن الشكايات هذه تحقيق
بهذا محلية سلطة أية من خطاب ملجرد أو خطر بأنه شخص أي باتهام األفراد، بعض من
العامة يعانيها عامة، كانت بل أخرى، دون طبقة عىل مقصورة املظالم تكن ولم االتهام.
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هذه أن عىل األمر، أُويل رعاية تشملهم كانت من إالَّ ها رشِّ من ينجو يكن ولم والخاصة،
الطغاة أهواء سوى سبب ما لغري غدًرا تنقلب ما كثريًا بل البقاء، مضمونة تكن لم الرعاية

وتقلباتهم.
أدركت وقد القائم، الحكم نظام من التخلص إىل يتطلعون إذن كانوا فاملرصيون
مجلس وإنشاء الدستور بقيام يكون إنما النظام هذا إصالح أن األمة من املمتازة الطبقة
دون ويُحول الُحكَّام، عىل الرقابة معنى فيه ويتحقق والحرية، العدل مبادئ يوطد نيابي
الطبقة اتحدت هنا ومن حياتهم. وعىل حقوقهم عىل الناس فيأمن … املظالم ارتكاب
املطالبة عىل الكل وأجمع وامليول، الشعور يف الوطنيني الضباط مع األمة من املثقفة
عىل وثورة املظالم، عىل ثورة الِوجهة هذه من كانت العرابيَّة فالثورة النيابي. باملجلس

االستبدادي. الحكم
مجلس أُنشئ إذ قبل، من الدستوري النظام من شيئًا عرفت البالد أن يخفى وليس
له يكن فلم له، سلطة ال مجلًسا كان ولكنه إسماعيل. عهد عىل ١٨٦٦ سنة النواب شورى
أعضائه بني تظهر واملعارضة الحياة روح بدأت وقد األهلني، عن املظالم رفع يف أثر أي
نظامه إصالح إىل واألعيان النواب من الخاصة أفكار وتطلعت إسماعيل، عهد أواخر يف
املبادئ أحدث عىل دستور بوضع اآلمال هذه باشا رشيف ق وحقَّ اختصاصه، وتوسيع
إصداره دون حالت إسماعيل الخديو بخلع انتهت التي األزمة ولكن ،١٨٧٩ سنة العرصية

به. والعمل
بهم إذا توفيق، الخديو يد عىل الدستور إعالن ترتقب املثقفة الطبقة كانت وبينما
عىل وإرصاره النواب، مجلس تشكيل يف إياه الخديو ملعارضة يستقيل باشا رشيف يرون
يكلِّف ثم االستبدادية، ميوله عن ينُمُّ مما برياسته، وزارة يؤلف الخديو ورأوا املطلق. الحكم
أي وحرمانها مطلًقا حكًما البالد حكم األساسية مبادئها من كان وزارة تأليف رياضباشا
السلطة، ضعف من عليه كان ما عىل القديم النواب شورى مجلس حتى … دستوري نظام
لهذا كان ما الناس ينَس ولم باشا. رياض وزارة عهد طوال سنتني، زهاء معطًال ظل فقط
فكان توفيق، عهد يف ُعطِّل وأنه إسماعيل، عهد أواخر يف الطيبة املواقف بعض من املجلس
نداءه يلبوا أن الثورة إىل داٍع دعاهم إذا طبيعيٍّا وكان للدستور، الجهاد يستأنفوا أن لزاًما
للحركة استمرار هي العرابيَّة الثورة أن الناحية هذه من لك ويتبنيَّ … مستبرشين طائعني

لها. وامتداد إسماعيل عهد أواخر يف ظهرت التي الوطنية
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مقاومة لحركة استُهدف فقد الثورة، ظهور أسباب من باشا رياض سياسة وكانت
ولِما األوروبي، للنفوذ وانحيازه النواب، مجلس إنشاء يف املعارضة من منه بدا ِلما قوية
واألعيان، الكرباء من الخاصة آلراء اكرتاثه وعدم الشعب بميول االستخفاف من عنه ُعِرف
االضطهاد هذا أمثلة ومن للمعارضني. واضطهاده بالشدة معارضة كل قمع عىل وإرصاره
بالحزب التصاله وألقابه رتبته من السابق الحربية وزير كنج باشا شاهني الفريق تجريده
العرتاضه السودان أقىص إىل ونفيه للمحاكمة العقاد موىس حسن السيد وتقديم الوطني،

لوزارته. املعارضة للصحف اضطهاده ثم املقابلة، قانون إلغاء عىل
وزارة عهد يف ثم توفيق، وزارة عهد يف لالضطهاد املعارضة الصحف استُهدفت
املطبوعات «نظامنامه» أو الئحة املسماة القديمة الالئحة الحكومة واستخدمت رياض،
الحكومة عطَّلت باشا توفيق رأسها التي الوزارة عهد ففي تعطيلها. أو الصحف إلنذار
الرشق» «مرآة جريدة عطلت ثم «التجارة»، جريدة وأنذرت شهر، ملدة الرشق» «مرآة جريدة
مخرتَعة سخيفة مطالعات ونرشت يعنيها، ال فيما الدخول اعتادت «ألنها أشهر خمسة ملدة
أُنذرت باشا رياض وزارة عهد ويف وظائفها»، حدود عن فيها خرجت نفسها تلقاء من
األذهان، تخدش معتدلة غري الحكومة عدتها مقاالت لنرشهما و«التجارة» «مرص» جريدتا

املعارضني. خطة عىل إلرصارهما نهائيٍّا ُعطلتا ثم
روح فيهما تجلَّت املعارضة، صحف أقوى من و«التجارة» «مرص» جريدتا كانت
الحكيم تالميذ خاصة من إسحق أديب هو ومنشئها فصاحبها غرو وال الدين، جمال السيد
وكانتا إسماعيل، عهد أواخر يف ١٨٧٨ سنة والثانية ١٨٧٧ سنة األوىل أُنشئت األفغاني،
وتندد الحكومة سياسة وتنتقد الحماسية املقاالت تنرش منهما كلٌّ تفتأ ال توفيق عهد يف
وأصدرت مسلكهما، عىل صربًا باشا رياض وزارة تطق فلم البالد، حقوق يف بتفريطها

نهائيٍّا. تعطيًال بتعطيلهما قرارها
اختصاصات توسيع ملناسبة الحكومة عىل لطعنها الفتاة» «مرص جريدة وأُنذرت
مهيجًة الحكومة تها عدَّ وأخباًرا مقاالت لنرشها نهائيٍّا تعطيًال ُعطلت ثم املاليني، الرقيبني
و«القاهرة» صفارة» «أبو ثم نضارة» و«أبو «النحلة» جرائد ومنعت واألفكار. للخواطر
شهًرا، عطلتها ثم «اإلسكندرية» جريدة وأنذرت املرصي، القطر دخول من و«الرشق»
الصحف عىل االضطهاد يقترص ولم يوًما. عرش خمسة ملدة «املحروسة» جريدة وعطلت
وأُغلقت نهائيٍّا تعطيًال «الريفورم» جريدة فُعطلت األوروبية، الصحف تناول بل العربية،
السكندري». «الفارد جريدة وأُنذرت لألفكار، مثرية مقاالت تنترش أنها بحجة مطبعتها

19



عرابي أحمد الثائر الزعيم

والتطلع الحكم بنظام التربم روح من األفكار يف تبثه كانت وما املعارضة، فالصحف
للثورة املمهدة األسباب من كان ذلك كل اضطهاد، من لقيته وما والدستور، الحرية إىل

عليها. واملحرِّضة

بالحزب ُعرفوا رياضباشا، سياسة الناقمنيمن من بتأليفجمعية الحركة ساعُد اشتدَّ وقد
منه وطبعوا لهم، سيايس بيان أول ١٨٧٩ سنة نوفمرب ٤ يف نرشوا وقد «القديم»، الوطني
فلم السودان، إىل إلقصائهم نارشيه معرفة يف باشا رياض وسعى نسخة. ألف عرشين
«إن العرابيَّة: الثورة عارصحوادث الذي نينيه جون املسيو ويقول سبيًال. ذلك إىل يستطع
إلسقاطه، العمل متابعة عىل خصومه شجع البيان هذا نارشي ب تعقُّ يف رياضباشا إخفاق
راغب وإسماعيل باشا، رشيف األربعة: الباشوات بينهم ومن ذاته. توفيق الخديو منهم وإن
جريدة إلنشاء إسحق باريسأديب إىل أوفدوا وإنهم باشا، وسلطان باشا، لطفي وعمر باشا،
بباريس وأصدر و«التجارة». «مرص» جريدتيه إلغاء بعد أوروبا إىل فعًال رحل وقد القاهرة،
أقوى من فكانت ضدها، لهجة الصحف أشد من وكانت رياض، لوزارة معارضة جريدة
ولكن مرص، يف تداولها ملنع رياض بها وتعقَّ ووزارته. رياض عىل األفكار إثارة يف العوامل
منزل يف الرسية االجتماعات وتعدَّدت البالد. أنحاء يف يوزعونها كانوا األربعة الباشوات
مقدمتهم يف وكان … منظميه بني الروابط وقويت الوطني، الحزب لتنظيم باشا سلطان
سامي ومحمود فهمي، وعيل حلمي العال عبد وصاحباه بك، عرابي وأحمد باشا، سلطان
مدير — باشا الرشيعي وحسن — الرشقية مدير — باشا أباظة وسليمان باشا، البارودي

باشا. فهمي ومحمود — املنيا
الدعاية نرش هو الحزب إىل املديرين ضمِّ الغرضمن إن نينيه»: «جون املسيو ويقول
ألف عرش ثالثة نحو يمتلك كان إذ — وثرائه بوجاهته باشا سلطان وإن األقاليم، يف له
نفسه، ودخيلة أخالقه ضعف رغم الحزب رياسة يف يطمع كان — األطيان أجود من فدان
النواب. مجلس رياسة إىل يرنو كان بل لها كفًؤا يكن لم ألنه الوزارة؛ إىل يتطلَّع يكن ولم
العظماء من لفيف تألَّفمن إنه الوطني: الحزب تأسيس عن مذكراته يف عرابي ويقول
الحكومة، يف األوروبي النفوذ تغلغل من التذمر إىل تأليفه ويرجع والنبهاء، والعلماء والكرباء
يف منشورات عدة ونرشوا «حلوان»، مدينة مركزه وجعلوا الحزب هذا الكرباء أولئك فألَّف
الحزب وجود عن وأعلنوا البالد، مصالح بمراعاة للحكومة فيها نصحوا الفرنسية الصحف
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بالضمان، واختصاصه املمتاز» «الدين عىل اعرتضوا ثم وحقوقه، واجباته وبيَّنوا الوطني
اآلتية: املطالب وطلبوا

بالخديوية. املسماة األمالك جميع املرصية الحكومة إىل تعاد أوًال:
قانون يف — املمتاز للقرض الحديدية السكة بتخصيص القايض النص يُلغى ثانيًا:
الدخل ذلك قبول عليهم تعنيَّ اإلنجليز من الدائنون بذلك يرَض لم فإن — التصفية

العام. الدخل من لهم املخصصة الفائدة بقية تؤخذ أن غري من هو كما
والبالد األمة بمال مضمونًا واحًدا دينًا واملنتظمة والسائرة املمتازة الديون تكون أن ثالثًا:

املائة. يف ٤ مقدارها بفائدة
تعيِّنهم األجانب من ثالثة فيها يكون مؤقتة، خاصة وطنية مراقبة إدارة تقام أن رابًعا:

املرصية. الحكومة وتقرهم الدول
نينيه. رواية عن جوهرها يف تختلف ال الوطني الحزب تأسيس عن عرابي فرواية
زعمائه عىل الرقابة شدَّدت الحزب هذا بوجود الحكومة علمت ملا إنه عرابي: ويقول
زعماء من السابق الحربية وزير باشا كنج شاهني الفريق وكان واضطهدتهم، وهددتهم
يف الخديو أمر فصدر إيطاليا، إىل مرص وغادر اإليطالية بالحماية فاحتمى الحزب، هذا
الجيش. ضباط دفاتر من اسمه ومحو وألقابه، رتبه من بتجريده ١٨٨٠ سنة يونيو ١٤
سافر وأنه بذلك، إذن له يُعطى أن دون أجنبية دولة حماية يف دخل أنه عىل األمر وبُني
أن دون أجنبية حكومة من عليه حصل سفر بجواز مستعينًا سفر جواز بدون مرص من

املرصية. الحكومة به تعرتف
العرابيَّة. الثورة إظهار يف كبري أثر له كان الوطني الحزب أن تقدَّم مما يتبنيَّ
الخديو إىل عريضة رفعت الفتاة» «مرص بجمعية ُعرفت أخرى جمعية باإلسكندرية وكانت
التي الجريدة وهي الحرية، إىل للدعوة الفتاة» «مرص جريدة وأنشأت الحرية، بمطالب

تقدَّم. كما الحكومة عطلتها
الثورة، عىل التحريض يف أثره له كان السياسية، باألسباب يتصل آخر، عامل وثمة
عىل الضباط ثورة بها ونعني … العرابيَّة للثورة سابقة حدوث وهو مقدماتها، من ويُعد
صورة هي الثورة تلك فإن ،١٨٧٩ سنة فرباير يف إسماعيل عهد أواخر باشا نوبار وزارة
تأخري من شكواهم الباعث وكان الضباط، أكتاف عىل قامت إذ العرابيَّة، للثورة مصغرة
لفيف يتبعهم منهم ضابط ستمائة نحو فذهب االستيداع. إىل منهم ٢٥٠٠ وإحالة مرتباتهم
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إىل ظالمتهم رفع بحجة املالية، وزارة إىل الجنود من ألفني ونحو الحربية املدرسة طلبة من
عليه واعتدوا باشا نوبار عىل فهجموا وقتئٍذ، املالية وزير ريفرسويلسن والسري باشا نوبار
غرفها واحتلوا الوزارة أبواب واقتحموا ويلسن، ريفرس السري عىل اعتدوا وكذلك بالرضب،
ريفرس والسري — للداخلية وزيًرا وكان — باشا ورياض باشا نوبار وحبسوا وقاعتها
فهذا نوبار، وزارة سقوط الثورة تلك نتيجة وكانت األعىل، الدور غرف إحدى يف ويلسن

.١٨٨١ سنة بالثورة وصحبه عرابي أغرى قد ١٨٧٩ سنة الضباط أحرزه الذي الفوز

االقتصادية األسباب

الثورة. إىل منها أدعى كانت بل السياسية، الحالة من خريًا االقتصادية الحالة تكن لم
الفادحة، األثقال من جسيًما عبئًا البالد عىل ألقت إسماعيل الخديو اقرتضها التي فالديون
ذلك فكان الديون. فوائد لسداد امليزانية موارد نصف تخصيص إىل الحكومة واضطرت
كل يُجبى الذي الضخم، املبلغ هذا تخصيص ألن وعامتهم؛ خاصتهم األهلني لتذمر سببًا
وإضاعتها ومتاعبهم جهودهم ثمرة األهلني حرمان معناه وَكْده، الفالح عرق من عام
توزيًعا توزيعها وعدم مجموعها، يف الرضائب فداحة عن فضًال هذا … الدائنني لحساب
أن آملني وشايعوها الثورة إىل األهلون فانضم واإلرهاب. القهر بوسائل واقتضائها عادًال،
مرافق عىل واستحواذهم عامة، األجانب نفوذ استفحال وكان الرضائب، أعباء عنهم تخفف
كانوا التي االمتيازات فإن … الحكم بنظام األهلني تربُّم إىل دعا مما االقتصادية، البالد
فأثروا الطائلة، األموال أكسبتهم قد منهم، واملرابون التجار نالها التي واملزايا بها يتمتعون

األهلني. حساب وعىل املرصية الخزانة حساب عىل
ملطالب باشا رياض وزارة عهد يف الحكومة استسالم واألعيان املثقفني تذمر يف وزاد
اإلنجليزي القنصالن أماله كما الثنائية الرقابة نظام أقرَّت فقد وحكوماتهم، الدائنني
املالية، الحكومة شئون يف املدى واسعة سلطة األوروبيني الرقيبني وخولت والفرنيس،
الستجابتها الحكومة؛ وخارج الرقيبني بواسطة الحكومة داخل األوروبي النفوذ واتسع
االقتصادية، ومرافقها البالد موارد باستثمار لهم والرتخيص األوروبيني املاليني ملطالب
طغيان يف زادت واقتصادية، مالية مؤسسات عدة باشا رياض وزارة عهد يف فأُنشئت
فرباير ١٥ يف تأسس وقد — العقاري كالبنك االقتصادية، مرص حياة يف األوروبي النفوذ
املرصية، بالديار األشغال إلجراء العمومية والرشكة السكر، تكرير ورشكة — ١٨٨٠ سنة
من وأعضاؤها أوروبية، أموال برءوس أجنبية رشكات وكلها وغريها، املقاوالت ورشكة
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األهلني مصالح فيها تُراَع لم العالية األوامر بها صدرت التي تأسيسها وعقود األوروبيني،
التغلغل من وتمكينها األوروبية، األموال ورءوس املصالح رعاية اإلرسافيف فهذا … يفيشء
عن فضًال بالوزارة، الناس تربُّم يف أثره له كان ذلك كل واالقتصادي، املايل البالد كيان يف

القومية. والروح يتَّفق وال صالح غري عمًال ذاته يف كان أنه

املعارضة؛ صفوف إىل فانضموا املقابلة» «قانون إلغاؤها الوزارة عىل سخًطا األعيان وزاد
أطيانهم عىل املربوط نصف من إعفائهم من القانون هذا به يقيض كان ما إبطال أن ذلك
أكثر كان وقد اإلعفاء، هذا مقابل للحكومة أدوها التي أموالهم ضياع فيه الرضائب، من
لجنة إىل مظلمة بذلك فقدَّم العقاد، موىس حسن السيد اإللغاء هذا عىل اعرتاًضا األعيان
أن وأبان استبداد، بأنه العمل هذا فيها ووصف «الريفورم» جريدة يف نرشها التصفية
نقضه يجوز ال عقد هو مقدًما الرضائب لدافعي املزايا من احتواه وما املقابلة، قانون
وباعوا املقابلة، أداء يف كثرية شدائد احتملوا قد األهايل وأن وحدها، الحكومة جانب من
الحكومة عىل لزاًما فكان الفادحة، الديون واستدانوا وأمالكهم مصوغاتهم السبيل هذا يف
ما رد بعد إالَّ اإللغاء مرسوم يرسي ال بحيث أصحابه، إىل املالكون أداه ما جميع ترد أن
ونرشها التصفية لجنة إىل املظلمة هذه تقديم يف أن باشا رياض فرأى الحكومة. أخذته
العقاد ألن وبخاصة عليها، األفكار وإثارة بالحكومة التشهري معنى «الريفورم» جريدة يف
فحكم للمحاكمة، وقدَّمه عليه بالقبض فأثر املعنى، بهذا عرائض توقيع إىل األهايل دعا
فزاده الحكم، هذا االستئنايف املجلس وشدَّد سنتني، بالحبس االبتدائي مرص مجلس عليه
فازوغيل إىل بنفيه األحكام» قىض«مجلس بل بذلك، الحكومة تكتِف ولم سنوات. خمس إىل
وزارة عهد يف إالَّ عنه يُفرج ولم … فازوغيل إىل وسيق الحكم فيه ذ ونُفِّ السودان، بأقايص
يوليو — التصفية قانون صدور ذلك إىل يضاف النواب، مجلس إنشاء بعد باشا رشيف
الناس زاد ما باألهلني واإلجحاف األجانب للدائنني التحيز من فيه ظهر فقد — ١٨٨٠ سنة
زيادة من عليهم فرضته ِلما عليها سخًطا واملالك األعيان وزاد باشا، رياض لوزارة كرًها

أطيانهم. عىل الُعرش رضيبة
… للنفقات توفريًا الجيش عدد إنقاص االقتصادية الحكومة سياسة مظاهر ومن
السلطاني الفرمان صدور وهو السياسية، بالحالة يتَّصل آخر سبب له كان النقص وهذا
السبب ولكن جندي، ألف ١٨ إىل العامل الجيش عدد إنقاص عىل مشتمًال باشا لتوفيق
أي ألًفا عرش اثني إىل نقص الجيش عدد ألن النقص؛ هذا يف األثر أكرب له كان االقتصادي
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إىل الضباط من كثري إحالة النقص هذا استتبع وقد السلطاني، الفرمان ده حدَّ مما أقل إىل
ا عمَّ تعوضهم لهم وظائف بتدبري الحكومة تُعَن ولم املايل، الضيق يف ووقوعهم االستيداع

الناقمني. إىل الحال بطبيعة فانضموا رواتبهم، من نقص
سلطة اتساع مظاهر من رأوا إذ شعورهم، يف الجيش ضباط املوظفون وشارك
ازدياد املظاهر هذه وأهم والتربم، السخط روح نفوسهم يف يثري ما األوروبيني الرقيبني
الضخمة باملرتبات وتمييزهم عددهم، وزيادة الحكومة، دور يف األوروبيني املوظفني نفوذ

الوطنيون. املوظفون لذلك فاستاء …
االستبداد عىل ثورة السياسية الِوجهة من هي العرابيَّة الثورة أن تقدَّم ما وخالصة
وعىل املالية، مرص شئون يف األوروبي التدخل عىل ثورة االقتصادية الوجهة ومن واملظالم،

الثورة. قبل البالد تعانيها كانت التي االقتصادية النظم

االجتماعية األسباب

الحرية نداء لتلبية — دعوة أول عند — مراء بال تؤهله كانت املرصي املجتمع حالة إن
والبعثات سها أسَّ التي فاملدارس عيل، محمد عهد من التعليم انتشار بفضل وذلك … والثورة
العلوم، من موفوًرا حظٍّا نالت مثقفة طبقة خرَّجت وقد الخارج، إىل أوفدها التي العلمية
بالعقول وينهض البصائر، وينري النفوس يهذب أن شأنه من العلم أن يخفى وليس
والحقوق واملساواة الحرية معاني ويعرِّفها والتقدم، التماسالرقي إىل بها ويسمو واألفكار،
العلمية فالنهضة االستبداد. عىل الثورة يف الحرة األمم محاكاة إىل بها ويهيب اإلنسانية،
الحرية إىل والتطلع باالستبداد التربم إىل املثقفني أنظار توجيه يف يُنكر ال فضل لها كان

والدستور.
ذلك أدباء من والُكتَّاب الشعراء قوامها األدب، يف بنهضة العلمية النهضة واقرتنت
الوطنية للنهضات يمهد العليا امُلثل إىل التطلع من األديب نفس يف يطبع بما واألدب العرص،
وإباء الذل من والنفور اإلنسانية، والكرامة بالحرية االستمساك إىل األمم ويحدو ويغذيها،

… واملهانة الضيم
وقد لها، الدعاية ويف الثورة لقبول األفكار تمهيد يف أثرها لها كان واآلداب فالعلوم
أثر واملجتمعات املحافل يف الخطباء يلقيه كان وما األدباء ومقاالت الشعراء لقصائد كان

الثورة. عىل التحريض يف كبري
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العامة الشئون عن تكتب بما األفكار ترقية يف القوية العوامل من الصحافة وكانت
وما واالجتماعية، السياسية األحوال مختِلف عن املقاالت من تنرش وما والخارج، مرص يف
يف كبري فضل لها فكان … الضارة األعمال وانتقاد النافعة باألعمال التنويه من تحوي
املعارضة لصحف وكان وتثقيفهم، وتهذيبهم بالحقائق، وتبصريهم الناس، أذهان تفتيح
لإلنذار الصحف هذه استُهدفت وقد بها، الناس وتربُّم الحكومة مركز إحراج يف أثرها
وتأييًدا بها، تعلًقا ويزيدهم الناس عطف يُكسبها االضطهاد فكان تقدَّم، كما والتعطيل

الحرة. وأفكارها آلرائها
املرصي، املجتمع يف األفغاني الدين جمال السيد تأثري االجتماعية باألسباب ويتصل
والحكمة، العلم ينابيع من وارتوت العرفان، بأنوار استضاءت بيئة يده عىل ظهرت فقد
مرص يف والخطابة الكتابة فن خطَّا وبفضله واألوهام، الجمود قيود من عقولها وتحرَّرت
كثري يؤمها كان بل العلم، طلبة عىل ومجلسه دروسه حلقات تقترص ولم واسعة، خطوات
تزينها قوية، ونفًسا كبرية روًحا جنبيه بني يحمل وكان واألعيان، واملوظفني العلماء من
الذلة روح ويحارب والشهامة، العزة روح النفوس يف يبث فأخذ عالية، وأخالق صفات
رفعت أخالقية مدرسة الحياة، يف ومناهجه وأحاديثه ودروسه بنفسيته وكان واالستكانة،
األمة، عىل بدا الذي للتحول الة الفعَّ العوامل من الزمن مرِّ عىل وكانت النفوس، مستوى من
القديم الحكم بنظام والتربم للحرية التطلع إىل واالستكانة الخضوع حالة من وانتقالها

البالد. شئون يف الدول ل تدخُّ عىل والسخط ومساوئه،
وتعاليمه ومبادئه روحه فإن توفيق، حكم أوائل يف مرص من الدين جمال نُفي ولنئ
تالميذه من هم أقطابها من فكثري غرو وال للثورة، وهيأته املرصي املجتمع يف أثرها تركت
يمدها أن جائًزا لكان الثورة نشوب مرصحني يف بقي ولو بتعاليمه، املتأثرين أو مريديه أو
األقدار شاءت ولكن والشطط، الخطل عليها يغلب فال الرشيدة، وتجاربه الحكيمة بآرائه
بحكمته االنتفاع إىل تكون ما أحوج وهي مرص، من السيد يُنفى أن اإلنجليزية والدسائس

األمور. يف نظره وصدق

الجيش م يتزعَّ عرابي (2)

للمطالبة كلمتهم وتوحيد زعامتهم يتوىلَّ منهم رجل إىل يتطلَّعون الجيش ضباط كان
متوافرة الزعامة صفات كانت ولقد الزعيم، ذلك عرابي يف فوجدوا … املرشوعة بحقوقهم
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حوله فيمن تؤثر جذابة قوية شخصية ذا كان فقد عارصها، التي للظروف بالنسبة فيه
والسامعني الضباط نفوس من تقع أقواله كانت الزعامة، صفات أوىل وهذه إليه، وتجتذبهم
استطاع مَلا قوية كبرية شخصية ذو أنه ولوال شخصيته، لقوة مظهر وهذا اإلقناع، موقع

بأوامره. واالئتمار لوائه، تحت واالنضواء محبته، عىل وضباطه الجيش يجمع أن
يف … الجيش ضباط معظم عىل العسكرية زعامته لبدء ١٨٨١ سنة تحديد ويمكن
الثورة ظهور أسباب من وحده وكان الحربية، وزارة يتوىل رفقي عثمان كان السنة هذه
العال عبد األمرياالي بنقل أمًرا أصدر أنه — بالثورة ل عجَّ مما — منه وقع ما وآخر العرابيَّة،
الجهادية ديوان إىل طرة آالي قائد — بعد فيما الثورة زعماء أحد — بك حشيش حلمي
بتعيني وأمر ومركزه، درجته من تنقيص هذا ويف بها، معاونًا وجعله الحربية) (وزارة
الغفار عبد أحمد بفصل آخر أمًرا وأصدر رشكيس، أصل من وهو بدله، بك نعمان خورشيد

رشكسيٍّا. ضابًطا بدله وعنيَّ الفرسان، آالي قائمقام بك
بلَّغه ملن وقال لها، فثار نرشها، قبل ١٨٨١ سنة يناير ١٦ يف األوامر بهذه عرابي علم
داره إىل وذهب هضمها.» عىل رفقي عثمان يقوى ال كبرية لقمة هذه «إن األوامر: هذه نبأ
إذ عمله، يجب فيما معه ليتشاوروا ينتظرونه الضباط من كثريًا فألقى محنًقا، ساخًطا
كلمتهم فاتفقت املوقف، يف البحث يتداولون فأخذوا األوامر، تلك نبأ أيًضا بلغهم قد كانوا
أنهم وقرروا الحالة، هذه للتخلصمن العمل يف إليه وعهدوا لهم، رئيًسا عرابي اختيار عىل
ويفدون يفدونه أنهم واملصحف السيف عىل وأقسموا به، يأمر ما تنفيذ يف معه يتضامنون
وزير عزل فيها يطلبون باشا رياض إىل عريضة كتابة عىل واتفقوا بأرواحهم، الوطن

باشا. رفقي عثمان الحربية
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العرابيَّة الثورة فاتحة (1)

معه ع وقَّ كما عليها ع ووقَّ عليها فوافقوا الحارضين، عىل وتالها العريضة عرابي كتب
الخطط املجتمعون ووضع بك، حلمي العال عبد واألمرياالي بك فهمي عيل األمرياالي
أرادت إذا حياتهم عىل واملحافظة اعتزموه، بما قيامهم عند النظام عىل باملحافظة الكفيلة

بهم. تُبطش أن الحكومة
تنفيذ مقاومة عىل الضباط كبار تعاهد ألن العرابيَّة؛ الثورة فاتحة االجتماع هذا يُعد
واختيارهم بعزله، واملطالبة العداء الحربية وزير بمناصبة والجهر العسكرية، األوامر
ومفاداة ومفاداته وإياه، التضامن عىل اليمني وحلفهم الحركة، هذه يف لهم رئيًسا عرابي
الحكومة وتحدي النظام عىل والخروج التمرد معناه ذلك كل … بأرواحهم الوطن

الحكومة. عىل الثورة هي أخرى بعبارة أو وقوتها، بهيبتها واالستهانة
الثالثة: الكبار الضباط ذهب — ١٨٨١ سنة يناير ١٧ يف أي — اليوم ذلك غداة ويف
العريضة وقدَّموا الداخلية، وزارة إىل بك حلمي العال وعبد بك، فهمي وعيل بك، عرابي أحمد
ثم إليه، فذهب … باشا رياض إىل تقديمها إليه وطلبوا الوزارة، وكيل باشا يكن خليل إىل
ولم األمر، يف بالنظر وعدهم قابلوه فلما يقابلوه، أن يطلب باشا رياض بأن وأخربهم عاد

والغضب. السخط عالمات منه تبُد
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أمر يف تمَّ ا عمَّ وسألوه ثانيًة وقابلوه داره، إىل ذهبوا املقابلة هذه من أسبوع وبعد
إىل يؤدي العريضة هذه مثل تقديم إن لهم: وقال متوعًدا، متهدًدا فأجابهم العريضة،

… الهالك
عرابي وأبان طلباتهم، عىل وأرصوا التهديد، هذا أمام وصاحباه عرابي يرتاجع فلم
وانرصفوا األمر، يف سينظر بأنه أخربهم بأن الحديث وانتهى وعدل. حق هو يطلبونه ما أن

ذلك. عىل

قرصالنيل واقعة (1-1)

يف وبحث الخديو، برياسة عابدين رساي يف ١٨٨١ سنة ٣١ يوم الوزراء مجلس اجتمع
عليهم والقبض الثالثة، الضباط محاكمة وجوب عىل الرأي فاستقر … العريضة هذه أمر
وأن القرار، تنفيذ عهدته عىل رفقي باشا عثمان وأخذ العسكري، املجلس إىل لتقديمهم
الوزراء مجلس قرَّره ما الثالثة الضباط يعرف ولم باألمن، يخل ما حصل إذا مسئوًال يكون
ملتوية بطريقة نفذه بل … القبضعليهم بأمر رفقي باشا عثمان يخطرهم ولم شأنهم، يف
يف إليهم وأرسل عليهم تحايل أنه وذلك وسلطانها، بهيبتها الحكومة شعور عىل تدل ال
اليوم صباح النيل بقرص الوزارة لديوان الحضور إىل فيها يدعوهم تذاكر، اليوم ذلك مساء
… الخديو شقيقة هانم جميلة األمرية بزفاف االحتفال ترتيب يف معهم املداولة بحجة التايل
وزير يستدعي بأن العادة تجِر لم ألنه لهم؛ املدبرة املكيدة ورفيقاه عرابي فأحس
عن للدفاع فاستعدوا … الشأن هذا مثل يف للمذاكرة اآلاليات أمراء من ثالثة الحربية
بعض يصحبهم أن عىل النيل، قرص إىل يذهبوا وأن الدعوة يلبوا أن عىل واتفقوا حياتهم،
يرقبون كعيون — عابدين بقشالق مقره وكان — الحرس آالي — األول اآلالي ضباط
مكروه. الثالثة الضباط أصاب إذا يقع بما إخوانهم إبالغ إىل يبادروا لكي بُعد، عن الحالة

وكان للحكومة، املوالني الضباط بكبار ا غاصٍّ فألفوه قرصالنيل، إىل وصاحباه عرابي وصل
ومحاكمتهم، باعتقالهم القايض األمر الثالثة الضباط عىل فتال منعقًدا، العسكري املجلس
قاعة إىل وسيقوا الظهر، حوايل ذلك وكان … األمر بإنفاذ إيذانًا سيوفهم منهم نُزعت ثم
الشماتة ألفاظ عليهم وتقاذفت الرشاكسة، الضباط من صفني بني النيل بقرص السجن
ثالثة رفقي باشا عثمان وعنيَّ مسلولة، السيوف وبأيديهم الحرس عليهم ووقف والسباب،

الثالثة. آالياتهم عىل بدلهم ضباط
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اآلالي مركز إىل بالعودة أرسعوا الثالثة، الضباط باعتقال األول اآلالي عيون علم فلما
إنقاذ واعتزموا جميًعا الضباط فهاج … وقع ما ضباطه إىل وأنهوا عابدين، بقشالق
النداء الجند مناديًا — الكبري التل واقعة بطل — عبيد محمد البكبايش ونهض إخوانهم،
بسمي، بك خورشيد اآلالي مقام قائم فاعرتضه للمسري. والتأهب باالحتشاد العسكري
قاعات إحدى يف باعتقاله الجنود بعض وأمر بكلمة، يجبه فلم النداء هذا سبب عن وسأله
حيث النيل قرص إىل عبيد محمد بقيادة وساروا بأسلحتهم، الجنود واصطف القشالق،

… املعتقلون الضباط
الحركة، بهذه الخديو علم القشالق، من للخروج يستعدون الجند كان وبينما
حسني باشا راشد الفريق فأمر للقشالق، املقابل الرساي سالملك من بنفسه وشاهدها
الخديو فاستدعى نفًعا، الوساطة هذه تُجِد فلم الحركة، لوقف إليهم يتوجه بأن ياوره رس

أحد. يحرض فلم الضباط
وضع بلغوه فلما … النيل قرص إىل عابدين قشالق من األول اآلالي جنود سار
الجنود فهجم الديوان، عىل بالهجوم الجند بقية وأمر حوله، الحصار عبيد محمد البكبايش
صاخبني، صائحني الديوان واقتحموا «السونكي» الرماح أطرافها ويف بنادقهم، حاملني
باشا عثمان مقدمتهم ويف بالديوان، املوجودين والضباط القواد نفوس يف الرعب فوقع
إىل النوافذ إحدى من فر فقد رفقي عثمان أما الفرار. إىل وبادروا الحربية، وزير رفقي
وتفرقوا املعتقلني، الضباط عن يبحثون الجند وأخذ لنفسه. النجاة يطلب الرتزية «ورشة»
إىل السري، عن عاقهم ما وكل والشبابيك األبواب وكرسوا والجهات، الغرف جميع يف لذلك

رساحهم. عبيد محمد البكبايش ففك الثالثة، الضباط مقر إىل وصلوا أن
قشالق إىل الجند بهم يحيط وساروا ظافرين، النيل قرص من الثالثة الضباط وخرج
أن الثالثة اآلاليات ضباط مع عهد عىل وصحبه عرابي وكان عابدين، بميدان األول اآلالي

مكروه. بهم حلَّ إذا نجدتهم إىل ويبادروا معهم، يتضامنوا

وصاحبيه بعرابي حلَّ بما حلمي، العال عبد رأسه عىل كان الذي طرة، آالي يعلم يكد ولم
اآلالي ليتسلم نعمان بك خورشيد الجديد األمرياالي حرض فلما … لنجدتهم هب حتى
أفندي البكبايشخرض بادر الخديو، ياور حمدي بك وأحمد طاهر باشا خورشيد بصحبة
واعتقله الدكر بك فرج مقام القائم غرفة يف الحفظ تحت ووضعهم اعتقالهم، إىل خرض
إلنقاذ النيل قرص إىل بهم وسار الجنود، عىل والذخرية األسلحة بتوزيع أمر ثم … معهم
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ينبئه الخديو إىل تلغراًفا فأرسل الحركة بهذه طرة محطة ناظر شعر وقد الثالثة، الضباط
الضباط عن اإلفراج من تمَّ بما وإخباره خرض ملقابلة ياورانه أحد الخديو فأوفد بها،
… بطرة سجنهم الذين الضباط رساح وإطالق أتى حيث من بالرجوع وإقناعه الثالثة،
وسار خرض، أفندي خرض بقيادة سائرين الجند واستمر صاغية، أذنًا إليه الياور يلِق فلم
إىل وصلوا فلما عنهم، اإلفراج بعد الزعماء الضباط يشاهدوا لكي عابدين ميدان إىل بهم
ضباط وتقدَّم املوسيقى، وعزف العسكري بالتعظيم األول اآلالي استقبله عابدين، ميدان
واحتشد … مستبرشين فرحني وتعانقوا بالسالمة فهنئوهم وصاحبيه عرابي إىل طرة آالي
خطيبًا عرابي وقف وعندئٍذ قبل، من يألفوه لم الذي املنظر هذا ملشاهدة امليدان يف الناس

السجن. من صاحبيه وإنقاذ إلنقاذه والجند الضباط إخالص عىل وأثنى صوته، بأعىل

لعرابي انتصار أول (2-1)

نفس يف االضطراب إليقاع كافيًا عابدين ميدان يف بأسلحتهم اآلاليني جنود احتشاد كان
قرص يف حدث ما نبأ بلغه حني رجاله وخاصة وزراءه استدعى وقد وحاشيته، الخديو
البارودي باشا سامي محمود فأشار … الحركة هذه إزاء عمله يصح فيما وتشاوروا النيل،
بدليل مطيعني أراهم إني وقال: الجند، طلبات بإجابة — لألوقاف وزيًرا وقتئٍذ وكان —
البارودي يذهب أن عىل الرأي واتفق اإلذعان، من ا بدٍّ الخديو يَر ولم الخديو، باسم هتافهم
ما ويتعرَّفا وصاحبيه عرابي ليقابال الخديوي؛ الديوان رئيس باشا خريي يصحبه باشا
العفو ويلتمسون رفقي، باشا عثمان عزل يطلبون أنهم منهم وعرفا فقابالهم يطلبون،
الخديو إىل باشا وخريي البارودي فعاد حدث، فيما السبب هو باشا عثمان ألن عنهم؛
العفو منه والتمسوا فحرضوا باستدعائهم فأمر الثالثة، الضباط مع حديثهما عليه وعرضا

عنهم. فعفا
البارودي إىل الحربية وزارة بإسناد أمره الخديو وأصدر رفقي، باشا عثمان واستقال
الحزب نالها انتصارات ثالثة التعيني بهذا فتمَّ … عهدته يف األوقاف وزارة بقاء مع
باشا عثمان عزل وثانيها الثالثة، الضباط رساح إطالق أولها واحد: يوم يف العسكري
توطدت هنا ومن لهم، نصري إىل الحربية وزارة إسناد ثم لهم، خصًما كان الذي رفقي
الوزراء، مجلس داخل لهم مؤيًدا كان أنه عىل برهن إذ والضباط، البارودي بني الثقة صالت

الثورة. عهد طوال ثقتهم وموضع لهم عضًدا وظل
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والقناصل عرابي (3-1)

فيه غ يسوِّ كتابًا وفرنسا إنجلرتا قنصيل إىل أرسل الحركة هذه رأس عىل عرابي كان وفيما
فرنسا قنصل رنج» «دي البارون وكان الحكومة، ف ترصُّ من شكواه فيه ويبسط عمله،
الجملة يف ُعرف وقد ترصفاته، الحربية وزير عىل وينكر الضباط، مطالب عىل يعطف العام

فيها. اإلنجليزية املطامع ومناوأته مرص نحو الطيبة بالعواطف
الوطنيني الضباط عىل عطفه رنج» «دي البارون من باشا ورياض الخديو نقم وقد
رئيسجمهورية جريفي جول املسيو رياضإىل مع باتفاقه الخديو …فأرسل إياهم وتأييده
البارون استدعاء املسعى هذا نتيجة وكانت العام. القنصل مسلك فيها يشكو رسالة فرنسا
كره عىل مرص فغادر منصبه، من نقله ثم ١٨٨١ سنة فرباير ٢٢ يف فرنسا إىل رنج» «دي
باشا، رياض لوزارة انتصاًرا نقله وكان ،١٨٨١ سنة مارس أول يف الوطنيني الضباط من
عامًال رنج» «دي البارون يف يرون كانوا ألنهم النقل؛ لهذا الربيطانيون الساسة اغتبط وقد

مرص. يف الوطنية للحركة ومؤيًدا لهم مناوئًا
القاهرة فحرضإىل مرص، يف لفرنسا ا عامٍّ وقنصًال معتمًدا سنكفكس املسيو بدله وُعنيِّ

التني. رأس برساي ١٨٨١ سنة يوليو ٢٦ يف الخديو إىل اعتماده أوراق وقدَّم
قلوبضباط إليه يجتذب أن قرصالنيل واقعة عىل أيام بضعة انقضاء بعد الخديو أراد
فرباير ١٢ يوم عابدين رساي إىل فاستدعى … نفوسهم من الحادثة تأثري ويزيل الجيش،
وزير االجتماع وحرض فوقهم، فما بكبايش رتبة من العاصمة آاليات ضباط ١٨٨١ سنة
ألقى عقدهم، انتظم فلما ولواء، فريق رتبة من الجيش رؤساء وكبار «البارودي» الحربية
نفسه يف يبَق لم أنه لهم وأكد فرباير، أول يوم حدث عما العفو نها ضمَّ خطبة فيهم الخديو

الحكومة. وطاعة النظام احرتام إليهم وطلب منها، أثر
والنظم والقوانني لألوامر واالمتثال للخديو الوالء بإظهار الخطبة هذه الضباط فقابل

شاكرين. داعني وانرصفوا العسكرية،
االطمئنان إىل الضباط وتدعو الجيش، إىل النظام ترد الخطبة هذه مثل أن الظن وكان
ناحيتها، من ا رشٍّ يتوجسون كانوا أنهم خافيًا يكن لم إذ … نحوهم الحكومة نيات إىل
تزداد وبذلك الفرصة، أمكنتها إذا منهم لالقتصاص الدوائر بهم ترتبص أن عون ويتوقَّ
الطمأنينة يُدخل أن الخطبة بهذه الخديو فأراد الحكومة، وبني بينهم اتساًعا التنافر هوة
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ما خالف عىل جاءت الحوادث ولكن الحكومة، بمقاصد الثقة إىل ويدعوهم نفوسهم إىل
ويتوقع. يظنُّ كان

قرصالنيل واقعة بعد (4-1)

فبالرغم … النيل قرص واقعة بعد حياتهم وعىل مركزهم، عىل وصحبه عرابي يطمنئ لم
كانوا فإنهم ويؤيدهم، عليهم يعطف حربية وزير وتعيني رفقي، باشا عثمان عزل من
من حرًسا لهم وأقاموا فعلوا، مما انتقاًما االغتيال يد إليها تمتد أن حياتهم عىل يخشون
من ضباًطا واختاروا ليًال، منازلهم لحراسة الخفراء عدد من وزادوا ألشخاصهم، املخلصني
إىل آالياتهم مراكز من انتقلوا إذا وصاروا بينهم، الرسية املراسالت لنقل أوليائهم خاصة
يالزمونهم حياتهم، عىل للمحافظة املسلحني العساكر من حرًسا منهم كلٍّ اصطحب بيوتهم
عرابي، منزل يف ليًال يعقدونها الرسية االجتماعات من وأكثروا مراكزهم، إىل يعودوا حتى
يستقر ما وتنفيذ يفعلون، فيما للتشاور الضباط من بإخالصهم يثقون من إليها ويدعون

رأيهم. عليه
اآلتية: باملطالب اآلاليات جميع من عريضة تقديم عن االجتماعات هذه أسفرت وقد

وذلك لآلاليات، وتُباع الجهادية مخازن من تؤخذ التي التعيينات بدل نقود رصف أوًال:
املأمورين يف فاشية كانت التي والخيانة بها، التالعب من العساكر لحقوق حفًظا
الشحم من لآلاليات يُرصف كان فإنه «السمن»، املسيل صنف يف وخصوًصا ورؤسائهم،
ال والرائحة الطعم كريه وكان «مسيل»، باسم برامل يف ويأتي تريستا، يف يُصنع الذي
املتعهدين للتجار ِلما بالحقيقة، املجاهرة عىل ليجرس أحد يكن لم ولكن للطعام، يصلح

الرؤساء. مع املداخلة من بتوريده
لم إذا لهم تعطى التي األجازات مدة يف والعساكر الضباط مرتبات استقطاع عدم ثانيًا:

فقط. نصفها يُستقطع املدة هذه تجاوزت وإذا يوًما، ثالثني تتجاوز
الحديدية. السكك يف األجرة نصف والعساكر الضباط من يؤخذ ثالثًا:

املالبس أثمان ورصف الفاحش، والغبن التالعب من فيها ِلما الرتزية ورشة إبطال رابًعا:
اآلاليات. بمعرفة الخارج من لتُشرتى نقًدا
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عىل العمل يجري خاص قانون لذلك يُسن لم ما للعسكرية الرتقي جواز عدم خامًسا:
مقتضاه.

عن الحاجات أسعار الرتفاع بالنسبة والعساكر الضباط جميع مرتبات زيادة سادًسا:
الدنيئة. املرتبات تلك وترتيب العسكرية إنشاء حني أي سنة؛ ثمانني منذ من قيمتها

معاش وتسوية واألجازات واملكافآت والتقاعد الرتقي حاالت يشمل قانون َسنُّ سابًعا:
االستيداع.

رفقي باشا عثمان فصله الذي السواري، مقام قائم الغفار عبد بك أحمد إرجاع ثامنًا:
ذلك. يوجب سبب وال محاكمة غري من الخدمة من

الجيش، مأكل بإصالح الحربية وزارة فُعنيت … الطلبات هذه معظم الحكومة أجابت
بدًال والحلوى، باللبن واألرز الخرض وأنواع اللحم الوجبات معظم يف لهم يُطبخ وصار
رشاب السودانيني للجنود يُعطى وصار الدائم، طعامهم كانا اللذين والفول العدس من
زيادة جرايات ونسائهم وتُرصفألوالدهم عادتهم، كمألوف الشعري من املصنوعة «البوظة»

الجند. جرايات عن
الالزمة القوانني سن وجوب الوزراء مجلس عىل البارودي باشا سامي وعرضمحمود
يجب فيما للنظر لجنة وتألفت والجنود. الضباط رواتب وزيادة الجند، حالة إلصالح
إىل باشا رياض ورفع العسكرية، والقوانني النظم يف واإلصالحات التعديالت من إجراؤه
وزير — الجهادية ناظر طلب إىل فيه أشار بذلك تقريًرا ١٨٨١ سنة أبريل ٢٠ يف الخديو

والجند. الضباط رواتب زيادة — الحربية
جمادى ١٨٨١ / ٢١ سنة أبريل ٢٠ بتاريخ مرسومان صدر التقرير هذا عىل وبناءً

والجنود. الضباط رواتب بزيادة األول يقيض ١٢٩٨ه) سنة األوىل
والبحرية الحربية وزير برياسة (قومسيون) لجنة بتأليف الثاني املرسوم ويقيض
لزومه ترى ما كل وإدخال وقتئٍذ، بها املعمول العسكرية والنظم القوانني يف والبحث للنظر
الحربية، املدارس يف اإلصالح من إجراؤه ينبغي وما فيها، واإلصالحات التعديالت من
واستيداعهم وترقيتهم وتعيينهم الضباط سلك يف الدخول برشوط قانون مرشوع وإعداد

االستيداع. إىل املحالني الضباط حالة وتسوية وتقاعدهم، ورفتهم
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التي القوانني وهي الجديدة، العسكرية القوانني إلعداد االجتماع تُوايل اللجنة فأخذت
بيانه. سيجيء كما باشا رشيف وزارة عهد يف صدرت

الرواتب بزيادة االحتفال (5-1)

الجهادية ديوان يف حفلة املرسومني هذين صدور بعد البارودي باشا سامي محمود أقام
لجنة وتأليف والجند الضباط رواتب بزيادة ابتهاًجا النيل بقرص — الحربية وزارة —
ليكسب الحربية وزارة لتقلُّده ثمرة أول عن يعلن أن أراد وكأنما العسكرية، النظم إصالح

وسلطانًا. نفوذًا بهم ويزداد والجند الضباط ثقة
فاخرة مأدبة البارودي فيها أعد إذ والفخامة، الرونق مظاهر الحفلة هذه استكملت
… الجيش وضباط األوروبيني، املراقبني ثم باشا، رياض رأسهم وعىل الوزراء إليها دعا

الفاخرة. املآكل فتناولوا الطعام موائد إىل جلسوا جمعهم تكامل وملا
وأعرب الحكومة، بفضل فيها نوَّه خطبة، وألقى البارودي باشا سامي محمود قام ثم
الحرضة ألوامر الخضوع إىل الضباط ودعا اإلصالحات، من تقرَّر فيما الخديو فضل عن
الجيش من وقع الذي التمرد تأثري األذهان من يزيل أن الخطبة بهذه أراد ولعله الخديوية،

الخطبة: نص وهاك ،١٨٨١ سنة فرباير أول يوم

ملآثر تذكاًرا واالئتالف، املحبة دواعي فيها االجتماع إىل دعتنا أُنس ليلة هذه
جميًعا، األهايل أحوال إصالح إىل عزيمتها هت وجَّ التي الجليلة، الخديوية الحكومة
القليل الزمن هذا يف رأينا وقد يستحق، ما إىل كلٌّ وإيصال فيهم العدل وتعميم
العرس فيه تبدَّل إذ ا، مهمٍّ تغيريًا الحكومة زمام املعظم خديوينا استلم ما عهد من
تقدًما نجاحها إىل البالد فيه وتقدَّمت بالنعم، والنقم بالعدل، والظلم باليرس،
خصوًصا سجاياه، وطهارة الجناب هذا مقاصد ُحسن من إالَّ ذلك وما رسيًعا،
النفس، زكي الهمة عايل غيوًرا رجًال الجليلة مقاصده عىل ملساعدته اصطفى وأنه
تذليل يف يقرصِّ ولم العمل، يف جهًدا يأُل فلم باشا، رياض دولتلو حرضة وهو
التي الغاية هذه إىل وصلنا حتى الكرام رفقائه حرضات مع باتحاده املصاعب
وحفظها استبقاؤها علينا يجب نعم هذه أن يف ريب وال حسنها. أحد ينكر ال
الشكر قالوا: فقد عليها، بالشكر قرناها إذا إالَّ ذلك يكون ولن منها، واالستزادة
قائًما خدمته يف للحكومة مخلًصا جميعنا يكون أن الشكر وحقيقة النعم، سياج
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التي الخديوية الحرضة ألوامر خاضًعا مقاصدها، لجميع معضًدا لها، بواجباته
الجناب فليحي جميًعا: ننادي أن بد ال ذلك وعىل العظيم؛ الخري هذا يف السبب هي

بقاءه! هللا أطال الخديوي

فيه: جاء الضباط، إىل هه وجَّ خطابًا وارتجل باشا رياض بعده قام ثم

أداء قصد عىل القلوب فيها واجتمعت واإلخالص، الصدق فيها تجىلَّ رسور، ليلة
الشكر يجعل الجليلة، ومآثره محامده تذكار أن غري الخديوي، للجناب الشكر

الرشعي. الفرض موقع يقع موضًعا
الجناب حكم مدة بها امتازت التي اإلصالح ووجوه العدل محسنات إن
حاصل تحصيل قبيل من تعدادها يُعد معلوم، أمر األوطان هذه يف الخديوي
الكالم بسط إىل حاجة فال العلم، حق ذلك تعلمون الضباط معارش وأنتم …
بسنتني قبلها وما الحارضة الحالة بني فليقارن الحقيقة، توضيح أراد ومن فيه،
العسكرية ضباط وأن الحالتني، بني ما التام والبون الجيل الفرق له يظهر
فوائد وعمتهم املحسنات هذه شملتهم ممن الحكومة أعضاء أرشف من وهم
األمن تقرير الجليل الخديو عرص يف شهدناها التي وجوهه أهم ومن اإلصالح.
ذلك لدوام ويلزم ألربابها، وأداؤها الرشعية الحقوق وحفظ واألموال، األرواح عىل
انتظام وأساسه ذلك ومدار العمومية، الراحة قاعدة ورسوخ الطمأنينة ثبوت

العسكرية. حال
والربط، الضبط روح وأنتم إليكم، وصلت حقوقكم أن أنفسكم من رأيتم وقد
بعني إليكم ونظر االلتفات يُحسن الحاكم بدأ فإذا املنفذة، وآلته الحاكم قوة وأنتم
ويل طاعة وهو عليكم، ما تؤدوا أن لكم، ما أخذتكم كما فعليكم والرحمة، الرأفة
الذي هو بل شملتنا، التي الخريات هذه جميع يف األعظم السبب هو الذي األمر
أن فعليكم والدمار، املوت عىل أرشف أن بعد الحياة روح الوطن هذا يف أنعش
ونواميسه أوامره عىل واملحافظة أحكامه لتنفيذ االستعداد قدم عىل دائًما تكونوا
ينادي وأن عزه، وتأييد بقائه بدوام تعاىل هللا إىل نبتهل أن جميًعا وعلينا العادلة،

الخديوي! الجناب فليعش منا: الصدق لسان
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بك عرابي خطبة (2)

وزير قاله ما بتحقيق وأجاب (باشا) بك عرابي أحمد قام باشا رياض جلس أن وبعد
ناسبًا التقدم، من العهد ذلك يف الحكومة إليه وصلت ما وبنيَّ الوزراء، ورئيس الحربية
إننا قال: ثم … املصالح عىل وغريتهم وزرائه واستقامة الخديوي الجناب ة همَّ إىل ذلك جميع
كيف يديرها يديه بني الحارضة املنفذة آلته ونحن السامية، ألوامره مطيعون الدوام عىل
بقاءه ويطيل لنا يحفظه أن تعاىل هللا نسأل واحد بلسان وإننا أراد، وقت أي ويف يشاء،
هللا نسأل واحد بلسان وكلنا آمني، العادلة بأحكامه البالد ويمتع حكومته، برجال ويعززه
البالد إلصالح الكرام حكومته رجال ويوفق الخديوية، الحرضة يحفظ أن وتعاىل سبحانه

العباد. وإسعاد
النيل، قرص واقعة يف انتصاره بعد والجند الضباط نفوس يف عرابي مكانة عُظمت
«البارودي» الجديد الحربية وزير إىل الذكر سالفة بطلباته تقدَّم أنه حوله التفافهم من وزاد

طلباته. إىل البارودي واستجاب
هذا أن عىل والضباط، الحكومة بني التفاهم إعادة يف موفًقا جهًدا البارودي وبذل
الفريقني، بني باعدت أن الشقاق وبوادر الخالف مظاهر تلبث ولم … طويًال يدم لم التفاهم

وتدابريه. مقاصده من خيفة ويتوجس باآلخر، الظن ييسء فريق كل وأخذ

البارودي استقالة (3)

الضباط بني القطيعة أعادت باإلسكندرية حادثة ١٨٨١ سنة يوليو شهر يف وقعت
وقد باإلسكندرية. ١٨٨١ سنة صيف يقيض كان توفيق الخديو أن وذلك … والحكومة
الشارع يف تسري كانت أوروبي، سائق يقودها الثغر تجار ألحد عربة أن يوليو ٢٥ يوم حدث
وأصابته — الطوبجية — املدفعية فرقة من جنديٍّا فصدمت التني، رأس رساي إىل املؤدي
بالرساي، وقتئٍذ الخديو وكان هناك، وتويف املستشفى إىل إثرها عىل نُقل قاتلة، إصابة

الجاني. بمعاقبة االهتمام الخديو من ويلتمسوا إليها، يحملوه أن القتيل رفاق فارتأى
إىل تُرفع ال الحادثة هذه مثل ألن النظام؛ عىل الخروج يف بالًغا العمل هذا وكان
يعرضونه القتيل حاملني قرصه إىل الجنود يذهب أن بمقامه الالئق من وليس الخديو،
إليه تُحمل بوليس مخفر ليست الخديوية الرساي إن إذ الجاني، معاقبة منه ويطلبون عليه
… الجاني معاقبة طالبني وصاحوا وضجة، جلبة يف الرساي الجند دخل وقد … القتىل جثث
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مجلس بتشكيل األمر صدر أيام وبعد فانرصفوا. بطردهم، وأمر الجند من الخديو فغضب
عىل ُحكم فقد القسوة. منتهى بالغة أحكام عليهم وصدرت فحوكموا ملحاكمتهم، عسكري
عىل وُحكم املؤبدة، الشاقة باألشغال الرساي إىل القتيل حمل إىل رفاقه دعا الذي الجندي
بليمان العقوبة مدة يقضوا وبأن سنوات، ثالث ملدة الشاقة باألشغال ثمانية وهم رفاقه
الحكم الخديو وأقرَّ … السودانية باألقطار الجيش أفراد من ذلك بعد يكونوا ثم الخرطوم،

الخرطوم. إىل ثم سواكن إىل ومنها السويس، إىل وسيقوا عليهم املحكوم يف ذ ونُفِّ
إىل تقريًرا حلمي بك العال عبد وكتب النفوس، يف أليم وْقع الشديد الحكم لهذا كان
آاليه، يف تجري التي بعضالحوادث وذكر قسوته، من فيه يشكو «البارودي» الحربية وزير

تنقطع. ال التي والدسائس
مقامه، عىل تطاوًال وعدَّه ذلك من فاستاء الخديو، إىل التقرير هذا البارودي رفع
بالتلغراف الوزراء واستدعى الحربية، وزارة عن إقصاءه واعتزم البارودي عىل وغضب
يف وتداولوا التني، رأس رساي يف بالخديو واجتمعوا اإلسكندرية إىل فوفدوا … القاهرة من
هو الحربية وزارة يف البارودي بقاء أن الخديو وقرَّر رفاقه، فعل وما القتيل الجندي حادثة
يقدِّم أن من ا بدٍّ البارودي يَر فلم بعزله. إالَّ النظام إعادة إىل سبيل وال الفوىض، هذه منشأ
صدور ذلك أعقب ثم بدله، يكن باشا داود صهره الخديو وعنيَّ الحال، يف فُقبلت استقالته،
مشايعته من عنه معروًفا كان ِلما العاصمة، محافظ الدرميل باشا أحمد بعزل آخر أمر

العرابيني. من مكروًها وكان مكانه، حلمي باشا القادر عبد وتعيني عرابي، لحركة
عواقب من خيفة سوا وتوجَّ … والتربم باالنزعاج التغيري هذا وصحبه عرابي قابل
من مستطريًا ا رشٍّ وتوقعوا إخالصه، إىل ويركنون إليه، يطمئنون كانوا الذي البارودي إبعاد
شعورهم كتموا أنهم عىل الجيش، ناصية تملك التي الوزارة رأس عىل الخديو صهر تعيني
إىل وذهبوا التغيري، هذا بعد حياتهم عىل للمحافظة عمله عليهم يجب ما يتدبرون وأخذوا
أعماله فاتحة يجعل أن إليه وطلبوا الجديد، بمنصبه يهنئونه الجهادية ديوان يف باشا داود

… بذلك فوعدهم البارودي عهد يف ُوضعت التي العسكرية اإلصالحات قوانني إصدار
اجتماعهم عن الضباط فيه نهى اآلاليات، جميع أبلغه منشوًرا أصدر أن يلبث لم ولكنه
وأنذرهم نهاًرا، أو ليًال اآلاليات مراكز ترك عدم عىل ونبَّه املدينة، أحياء يف أو املنازل يف
رجال بيد ضبطهم فسيجري املدينة يف مًعا مجتمعني أكثر أو منهم اثنان وجد إذا بأنه
بالقلعة، يُسجن السياسية األمور يف آخر مع منهم يتكلم من كل وأن واعتقالهم، الضبطية
مراكز إىل ليًال بنفسه فيذهب تنفيذها، يراقب وأخذ األوامر هذه اتباع يف الضباط عىل وشدَّد
الجديد العاصمة محافظ حلمي باشا القادر عبد وبث أوامره، تنفيذ من ليتحقق اآلاليات
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العال وعبد عرابي وخاصًة العسكري، الحزب رؤساء منازل عىل والجواسيس العيون
آالياتهم. ولزموا ذلك من فارتاعوا اجتماعاتهم، ملنع الغفار، عبد وأحمد

هذه كانت إذ الضباط، اجتماعات تفريق األوامر هذه صدور من الغرض كان
واتحاد التضامن عىل وتعاهدهم واألفكار، اآلراء لتبادلهم العملية الوسيلة االجتماعات
باشا فداود … مطالبهم وتحقيق كيانهم لحفظ يتبعونها التي الخطط عىل واتفاقهم الكلمة
للحربية وزيًرا تعيينه من وصحبه عرابي ساورت التي املخاوف األوامر بهذه حقق قد يكن

األوامر. هذه تنفيذ رفض عىل الضباط واتفق البارودي، من بدًال
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القومية الزعامة (1)

… األُمة يف بالغ أثر لها كان بل فحسب، الجيش يف أثرها النيل قرص لواقعة يكن لم
شجاعته وتمتدح باسمه تلهج األلسنة وأخذت البالد، يف كبرية مكانة لعرابي جعلت إذ
وإطالق الحكومة، عىل الجرأة من عليه تنطوي وما ذاتها يف الحادثة أن والواقع وإقدامه.
الضباط سخط موضع كان الذي رفقي عثمان الحربية وزير وعزل املسجونني، رساح
البارودي بها قام التي اإلصالحات ثم ويؤيدهم، عليهم يعطف وزير وتعيني الوطنيني،
قوميٍّا زعيًما عرابي من جعلت األعمال هذه كل والجند، الضباط رواتب زيادة وأخصها
وعواطف أفكار عن يصدر الجيش يكن ولم الشعب، أماني لتحقيق األنظار إليه اتجهت
متصلون وجنوده وضباطه األمة، صميم من طبقة أوليشء فهو ونفسيتها، أفكارها تخالف
من جاءوا كونهم ومن الناحية، هذه من األمة يمثِّلون وكانوا والدم، القرابة بروابط بها

املديريات. نواحي مختِلف
تشكو البالد كانت التي املظالم تشبه الجيش زعماء منها شكا التي املظالم وكانت
الحكام، بمظالم يتربمون كانوا بل وسياستها، الحكومة عن راضني الناس يكن ولم منها،
القناصل ألوامر وخضوعها األجنبي للنفوذ استسالمها بسبب الوزارة من وينقمون
واملزايا الكبرية بالرواتب إياهم وتمييزها الحكومة، مصالح يف األجانب املوظفني ومحاباتها
عرابي اسم البالد يف وذاع الجيش، مطالب بتحقيق الناس اغتبط أن غرو فال العديدة،
الطبقات، جميع من وتأييًدا عطًفا عرابي لقي وقد لآلمال، ومحقق املظالم من لألمة كمنقذ
بينهم أفكاره يبث هو وأخذ العربان، ومشايخ البالد وعامة واألعيان العلماء مقدمتها ويف
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بها ويطمنئ وسلطانه، نفوذه توطد جريئة بحركة للقيام ويتأهب وحزبه، ُعدته ليكونوا
مع النيابي املجلس بتأليف املطالبة وهي … الجيش يف له املوالني صحبه وحياة حياته عىل
حكم وإحالل الحكم، نظام يف انقالب إحداث أخرى بعبارة أو باشا، رياض وزارة إسقاط

االستبدادي. الحكم محل الشورى
االنقالب إحداث يف رشع تنارصه، واألمة يده قبضة الجيشيف أن إىل عرابي اطمأن وملا
بدأها التي الثورة ملتابعة يتأهب أخذ أخرى بعبارة أو الحكم، نظام يف يرجوه كان الذي

.١٨٨١ سنة فرباير أول يوم
العدائية الحركات من منها بدا بما دفًعا، الثورة إىل تدفعه ناحيتها من الحكومة وكانت
لم أوًال فهي … بهم للتنكيل تمهيًدا وضباطه الجيش زعماء شمل تفريق منها قصدت التي
بوعدها إخالًال هذا وكان البارودي، عهد يف ُوضعت التي الجديدة العسكرية القوانني تُصدر
هذه واشتدت الجيش، نحو مقاصدها سوء عىل وبرهانًا والجنود، الضباط حالة تحسني يف

العاصمة. إىل باإلسكندرية مصيفه من الخديو عودة يوم من ظهوًرا املقاصد
وحدات تفريق وقوامها خطته، ذ ينفِّ أخذ حتى العاصمة إىل يصل الخديو يكد لم
أخرى فرًقا بها يَستبدل لكي العاصمة من العسكري للحزب املوالية الفرق ونقل الجيش،
من الثالث اآلالي يُنقل بأن أمًرا الحربية وزير يكن باشا داود فأصدر … للخديو موالية
— الخامس اآلالي — اإلسكندرية آالي من بدًال اإلسكندرية إىل — القلعة آالي — املشاة
له اضطربوا األمر بهذا الثالث اآلالي ضباط علم فلما مكانه، القاهرة إىل هذا يأتي وأن
يكون أن وخشوا مذهب، كل والوساوس الظنون بهم وذهبت عواقبه، من ا رشٍّ وأوجسوا
الحكومة نية يف أن إشاعة بينهم ورست بهم، والتنكيل منهم االنتقام الحكومة غرض
أذهانهم إىل وعادت اإلسكندرية، إىل بالقطار سفرهم حني الزيات كفر كوبري يف إغراقهم
باشا. سعيد عهد يف الزيات كفر يف باشا إبراهيم بن رفعت باشا أحمد األمري إغراق حادثة
واالمتناع الجديد، الحربية وزير ألمر اإلذعان رفض عىل اآلالي ضباط كلمة واتفقت
جميًعا أعلنوا الوزير أمر عليهم وتال ضباطه اآلالي قائد جمع فلما … القلعة مغادرة عن
وصحبه عرابي واعتزم بذلك. يخربه الحربية وزير إىل فكتب … له اإلذعان يرفضون أنهم
عىل إرادتهم إلمالء عسكرية؛ مظاهرة شكل يف عابدين رساي إىل به والسري الجيش تحريك
الذي االنقالب وإلحداث البالد، إليها وصلت التي القلقة للحالة ا حدٍّ يضعوا لكي الخديو

أرادوه.
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عابدين واقعة (1-1)

سبتمرب ٩ يوم عابدين رساي أمام العسكرية املظاهرة إقامة عىل الضباط زعماء كلمة اتفقت
املرابطة الجيش آاليات جميع حضور وهي محكمة، خطة لها ووضعوا ،١٨٨١ سنة
وقوامها … الخديو إىل األمة طلبات لتقديم اليوم ذلك أصيل يف عابدين ميدان إىل بالقاهرة
آاليات جميع عرابي فخاطب الجيش، عدد وزيادة النيابي، املجلس وتأليف الوزارة، إسقاط
الساعة يف عابدين بميدان ملوافاته بالعاصمة وقتئٍذ املوجودة واملدفعية والفرسان املشاة
بأن الخديو يخرب أن يبلغه الحربية وزير إىل وأرسل الخديو، عىل طلباتهم لعرض الرابعة
تتعلَّق عادلة «لعرضطلبات املذكورة الساعة يف عابدين ساحة ستحرضإىل اآلاليات جميع
خوف ال أن يطمئنهم الدول قناصل إىل أيًضا وأرسل مستقبلها». وضمان البالد بإصالح

الداخلية. البالد أحوال عىل مقصورة ألنها املظاهرة؛ هذه من رعاياهم عىل
امليدان إىل حرض من أول وكان عابدين، ميدان يف املرضوب املوعد يف الجيش احتشد
من كان ألنه بالحضور؛ بادر ولعله الغفار، عبد بك أحمد بقيادة «السواري» الفرسان آالي
لغري رفقي» باشا «عثمان األسبق الحربية وزير فصله إذ القديم، النظام من الناقمني أول
آالي ويصحبه العباسية، آالي يقود سيفه شاهًرا جواده ممتطيًا عرابي جاء ثم سبب، ما
بطاريات وكانت بذخريتها، املدافع ومعه صربي بك إسماعيل يقوده «الطوبجية» املدفعية

السري. أثناء املشاة أورطة تتخلل املدافع

آالي وزع أنه الضباط بعض وأخربه يجده، فلم فهمي بك عيل د تفقَّ عرابي وصل وملا
إذا عنها للدفاع استعداد عىل وأنه الذخرية، من وافرة كمية ومعه الرساي، داخل الحرس
بك فحرضعيل … ليستدعيه عيل أفندي محمد باملالزم فوره من إليه فبعث الحاجة، مست
ولم الداخل، من ومنافذها الرساي أبواب عىل العسكر جعله سبب عن عرابي فسأله فهمي،
أنه أي خداع.» السياسة «إن له: وقال فهمي، بك عيل فطمأنه قبل، من اتفاقهم هذا يكن
آاليه يسحب أن عرابي إليه فطلب عهده، عىل باٍق وأنه الخديو ملخادعة إال ذلك يفعل لم
منها فخرج الرساي، من اآلالي بخروج وأمر ففعل. امليدان، يف مكانه ويأخذ الرساي من
ترتيب تم ثم الدائرة، من لهم املعنيَّ املكان يف إخوانهم جانب إىل وا واصطفُّ جميًعا الجند
قرص من الثاني اآلالي ذلك بعد وجاء … مربع شكل عىل واملشاة والفرسان املدفعية آالي
الحركة، يف االشرتاك عن ضباطه وكبار قائده المتناع وذلك ضباطه؛ بعض يقوده النيل
السوداني واآلالي حسن، فودة البكبايش بقيادة القلعة من قادًما الثالث اآلالي جاء ثم
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القائمقام يقودها املستحفظني أورطة ثم حلمي، بك العال عبد بقيادة طرة من قادًما
اآلاليات من آالي يبَق لم إذ عابدين، ميدان يف الجيش اكتمل وبذلك فوزي. بك إبراهيم
أربعة نحو امليدان يف املحتشدين الجنود عدد وبلغ امليدان، إىل حرض إالَّ بالعاصمة املرابطة
الذين الناس من الحاشدة بالجموع امليدان أطراف وغصت ومدافعهم، بأسلحتهم آالف
بالنظارة، وسطوحها للرساي املجاورة البيوت نوافذ وامتألت املنظر، هذا ليشهدوا جاءوا
وذخائره بأسلحته واحتشاده متوعًدا، متهدًدا الجيش مجيء ألن رهيبًا؛ املوقف وكان
بأن خليق ذلك كل فيها، من عىل املسالك ويسد يحارصها الخديوية الرساي أمام ومدافعه
الساعة هذه يف عنه تخىلَّ الخاصقد حرسه أن رأى أن بعد وخاصًة ووزراءه، الخديو يُفزع

الثائر. الجيش إىل وانضم العصيبة
وشهد ديوانه، إىل وصعد الرشقي الباب من ودخلها الرساي إىل جاء قد الخديو وكان
قناصل بعض أيًضا وجاء الرساي، عىل توافدوا قد الوزراء وكان امليدان، يف الجنود ع تجمُّ
يألفوا لم الذي املنظر هذا فشهدوا … اإلنجليزي املايل املراقب كولفن أوكلن والسري الدول

قبل. من مرص يف مثله

امليدان يف الخديو (2-1)

الرعية نفوس يف التقليدية الهيبة من له ما فإن امليدان، إىل نزل إذا أنه الخديو ظن وقد
يصحبه الجند، رؤساء حيث إىل الرساي من فنزل التمرد، عن الجيشوضباطه يصد والجند
إدوار السري العام القنصل عن نائبًا وكان — اإلسكندرية يف إنجلرتا قنصل كوكسن املسرت
عساكر وبعض اإلنجليزي، املايل املراقب كلفن أوكلن والسري — باألجازة لغيابه مالت
وخلفه سيفه، شاهًرا جواده راكبًا فجاءه عرابي، نادى امليدان ط توسَّ فلما الخاص، الحرس
الحرس: رجال أحد به صاح الخديو من دنا فلما السيوف. شاهرين ضابًطا ثالثني نحو

… عليه أقبل ثم ففعل … سيفك! واغمد ل ترجَّ أن
ولكن مسدسه، عليه يطلق بأن الخديو عىل أشار كوكسن املسرت إن عرابي: يقول وهنا
خيش أنه أي العسكر؟!» من حولنا من إىل تنظر «أفال له: وقال بإشارته يعمل لم الخديو
وال للخديو إخالصه عن تنُم ال نصيحة أنها والواقع كوكسن. املسرت بنصيحة العمل مغبة
مَلا اللحظة هذه يف عرابي يقتل أن أمكنه الخديو أن فلو … كوكسن املسرت من قصد ُحسن

والضباط. الجند من حياته عىل أِمن
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عرابي: خلف جاءوا الذين بالضباط صاح فإنه الحني، ذلك يف الخديو فعله ما أما
وكانوا … أماكنهم يف وقوًفا وظلوا يفعلوا فلم … بلوكاتكم!» إىل وعودوا سيوفكم «أغمدوا

بينهما. الحوار انتهى حتى يغادروه فلم لعرابي، خاص كحرس

عرابي مطالب (3-1)

هي «ما قائًال: الخديو خاطبه العسكرية، التحية وحيَّاه الخديو أمام عرابي وقف وملا
هنا؟» إىل بالجيش حضورك أسباب

طلبات وكلها … واألمة الجيش طلبات عليك لنعرض موالي يا «جئنا عرابي: فأجابه
عادلة!»

الطلبات؟» هذه هي «وما الخديو: فقال
العدد إىل الجيش عدد وإبالغ النواب، مجلس وتشكيل رياضباشا، عزل «هي فأجابه:

السلطانية.» الفرمانات يف املعنيَّ
أنا ما زي وأعمل البلد خديو وأنا فيها، لكم حقَّ ال الطلبات هذه «كل الخديو: فقال

عاوز!»
اليوم.» بعد نُورث وال عبيًدا لسنا «ونحن عرابي: فقال

الرساي إىل بالرجوع الخديو عىل كوكسن املسرت أشار الحد، هذا إىل الحوار وصل فلما
كان ومن الخديو فرجع … الحد هذا عن املناقشة زادت إذا املغبة سوء إىل نظره الفتًا

الرساي. داخل إىل بمعيته
ِقبل من كرسول عرابي وخاطب كولفن، أوكلن السري ومعه كوكسن املسرت منها عاد ثم
ليس النواب مجلس تشكيل وطلب الخديو، اختصاص من الوزارة عزل «إن قائًال: الخديو
ذلك.» عىل تساعد ال الحكومة مالية ألن لها لزوم ال الجيش وزيادة الجهادية، حقوق من
إالَّ إليها أعمد لم باألهايل املتعلقة طلباتي أن القنصل حرضة يا «اعلم عرابي: فقال
إخوانهم عن عبارة هم الذين العساكر هؤالء بواسطة تنفيذها يف عنهم نائبًا أقاموني ألنهم
إىل وانظر واملنفعة. بالخري الوطن عىل يعود ما كل بها ذ تُنفَّ التي القوة فهم … وأوالدهم
واعلم حقوقهم. طلب يف عنهم أنابونا الذين األهايل فهم العساكر، خلف املحتشدين هؤالء

ذ.» تُنفَّ لم ما املكان هذا نربح وال طلباتنا، عن نتنازل ال أننا اليقني علم
ينشأ أمر وهذا بالقوة، اقرتاحاتك تنفيذ يف ترغب أنك كالمك من «علمت القنصل: فقال

وتالشيها.» بالدكم ضياع عنه
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فاعلم داخليتنا؟ أحوال يف يعارضنا الذي ذا ومن … ذلك؟ يكون «كيف عرابي: قال
آخرنا!» عن نَْفنَى أن إىل املقاومة أشد ملعارضتنا يتصدى من سنقاوم أننا

بها؟» ستدافع التي قوتكم هي «وأين القنصل: قال
بالدهم عن يدافعون العساكر، من مليونًا نحشد أن يمكن االقتضاء «عند عرابي: قال

إشارتي.» ويلبون قويل ويسمعون
تطلب؟» ما إىل تُجب لم إذا تفعل «وماذا القنصل: فقال

هي؟» «وما القنصل: فقال أخرى.» كلمة «أقول عرابي: فقال
والقنوط.» اليأس عند إال أقولها «ال عرابي: فقال

عرابي مطالب قبول

بداخل كانوا من مع املوقف يف الخديو وتداول … الفريقني بني املخابرات انقطعت وهنا
اإلذعان من بد ال أن فرأوا يتداولون، وهم ساعة ومرَّت وغريهم، وقناصل وزراء من الرساي
يعتمد قوة أية الخديو لدى يكن ولم املطالب، هذه يؤيد بأكمله الجيش ألن الجند ملطالب
فقدَّم الوزارة، بسقوط يُبدأ وأن تدريجيٍّا، املطالب هذه إجابة عىل الرأي فاستقر عليها،

الثورة. أوج هذا وكان الخديو، إىل استقالته باشا رياض
إىل الجديدة الوزارة رياسة إسناد قبول الخديو إليه وطلب القرار، هذا عرابي أُبلغ
عليه فعرض بالخديو، القرابة صلة من له ِلما … ذلك عىل يوافق فلم يكن، باشا حيدر عيل
فاستُدعي باإلسكندرية، وقتئٍذ باشا رشيف وكان … فقِبل رئيًسا، باشا رشيف محمد تعيني

العاصمة. إىل للحضور بالتلغراف
مطالب إرضاءه له وشكر الرساي يف الخديو إىل توجه عرابي مطالب أجيبت أن وبعد
فكرَّر صادقة، بنية الطلبات تلك عىل وافق وأنه فعل ِلما مرتاح أنه الخديو فأقسم األمة،
طرة آالي ماعدا مراكزها إىل بالرجوع اآلاليات إىل أمره وأصدر له، والدعاء الشكر عرابي

عابدين. بقشالق الحرس آالي ضيافة يف ليلته قىض فإنه
اآلتي: البيان ١٨٨١ سنة سبتمرب ١١ األحد عدد يف املرصية» «الوقائع ونرشت

نظارة استعفت ١٨٨١ سنة سبتمرب ١٢٩٨/ ١٠ سنة شوال ١٦ السبت ليلة يف
نظارة بتشكيل باشا رشيف دولتلو وُكلف استعفاؤها، فُقِبل رياضباشا دولتلو

جديدة.
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األمة وزارة

إليه وذهب — ١٨٨١ سنة سبتمرب ١٠ — التايل اليوم يف العاصمة إىل باشا حرضرشيف
منهم يؤلف الذين الوزارة أشخاص يف وفاوضه الوزارة برياسة وهنأه منزله، يف عرابي

وزارته.
ألنه أشخاصها؛ يف رأي له ويكون الوزارة، تأليف يف عرابي ل يتدخَّ أن طبيعيٍّا وكان
ذاته باشا رشيف واختيار باشا، رياض وزارة إسقاط إىل الجيش بقوة ل توصَّ الذي هو
الرأي، مستقل أنوًفا، رجًال كان ولكنه يتجاهله، أو ذلك يجهل رشيف يكن ولم للرياسة،
خاصة يف يشعر كان أنه عن فضًال غريه، من األوامر ى يتلقَّ أن يقبل ال كرامته، عىل حفيًظا
يف متبعة قاعدة وصار التدخل هذا استمر إذا وأنه السياسة، يف الجيش ل تدخُّ بخطر نفسه
دكتاتورية إنشاء إىل ويفيض الحكومية، اإلدارة فساد إىل يؤدي فإنه العامة، الشئون إدارة
للتدخل حدٍّ وضع يف اجتهد ولذلك دستور؛ أو حرية أو عدل معها يؤمن ال عسكرية

الحكومة. شئون يف العسكري
التدخل هذا فإن الصدد، هذا يف عرابي ل وتدخُّ وزارته، أعضاء باختيار يتعلق فيما أما
يف األوىل املقابلة أثناء عرابي إليه رغب فقد … الوزارة رياسة قبول يف أياًما يرتدد جعله
يعلمه «ِلما للخارجية باشا فهمي ومصطفى للحربية، البارودي باشا سامي محمود اختيار
باشا رشيف اعتقاد هذا يكن ولم — عرابي قال كما — والحرية» العدل إىل ميلهما من
عضوين كانا حني ألنهما الوزارة؛ يف معه اشرتاكهما يقبل ال أنه عرابي صارح وقد فيهما،
سائر تعاهد كما وإياه، تعاهدا توفيق الخديو عهد أول يف ألَّفها التي السابقة وزارته يف
عىل وزارته استقالت النواب، مجلس تشكيل عىل املوافقة الخديو رفض إذا أنه عىل الوزراء
املجلس تشكيل الخديو يقبل لم ما تخلفها التي الوزارة يف أعضائها من أحد يشرتك ال أن

عهدهما. فهمي ومصطفى البارودي فنكث … النيابي

للحركة والئه من ثبت ِلما البارودي إىل الحربية وزارة إسناد عىل حريًصا كان عرابي ولكن
العرابيني مطالب أُجيبت الحربية وزارة توىل حني يده عىل أنه ينَس ولم للجيش، وإخالصه
وأن … العسكرية القوانني إلصالح لجنة وتأليف والجند الضباط رواتب زيادة وهي األوىل،
مصطفى أما العسكري، للحزب إلخالصه الحربية وزارة من ذلك بعد أقصاه قد الخديوي
اإلخالص من به يتظاهر كان ِلما الخارجية وزارة تقليده إىل يميل عرابي فكان فهمي
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ُعرف ما وكل اإلخالص، هذا عىل يدل إيجابي عمل أي منه يبُد لم أنه عىل … للحركة
ُملئ إسماعيل الخديو عهد عىل صدِّيق باشا إسماعيل مقتل يف اشرتك أن يوم من أنه عنه
له اطمأن هنا ومن الخديويني، استبداد من نفسه ونفرت الحادث، هذا هول من رعبًا قلبه
حكًما، وقت لكل «إن له: فقال مرشحيه، بقبول رشيف يقنع أن عرابي وأراد العرابيون.
تطمنئ ال العسكرية فإن ذلك عن وفضًال واملساواة، والعدل للحرية بحبهما واثق وإني

باشا.» سامي محمود لغري
أن بذلك أراد ولعله للحربية، وزيًرا هو يقبلوه أن عرابي عىل باشا رشيف فعرض
الحربية. وزارة توىلَّ هو إذا الدولة، سياسة يف التدخل عن الجيش ابتعاد بنفسه يراقب

معكم ُربيت قد فإني … الجهادية؟ ناظر أكون أن ترضون «أفال عرابي: مخاطبًا قال
املدارس يف العايل التعليم ى تلقَّ ألنه قوية؛ كانت باشا رشيف حجة أن والحق العسكرية.» يف
يف أكفأ شك بال وهو مدارسفرنسا، أرقى يف وفنونها علومها من وافًرا قسًطا ونال الحربية،
اختيار عىل أرصَّ عرابي ولكن العرابيني، القواد ومن البارودي سامي محمود من الصدد هذا
مراعاة من بد وال للوزارة، رئيًسا اخرتناك «لقد باشا: لرشيف وقال للحربية، البارودي
األوىل املقابلة وانتهت مرشحيه، قبول عدم عىل باشا فأرصرشيف العسكرية.» رجال ميول

اتفاق. غري عىل
أن غريه يستطيع يكن ولم الرياسة، قبول يف مرتدد باشا ورشيف أيام ومضت
مكتوب بيان يف العرابيون عاهده حتى تردده يف وظل املوقف، وينقذ بأعبائها يضطلع
الوزارة تأليف فقِبل الحكومة، ألوامر خاضًعا يكون وأن السياسة، يف الجيش يتدخل ال أن
إىل والخارجية البارودي إىل الحربية بإسناد وريض ،١٨٨١ سنة سبتمرب ١٤ يوم وألَّفها

فهمي. مصطفى
العبارة يف الضباط بيان من يقرب بيانًا باشا رشيف إىل وأعيانها البالد كرباء وقدَّم
عليه، قلوبهم وانعقاد إليه جميًعا وميلهم بصداقته ثقتهم إعالن وغايته املعنى، يف ويطابقه
العسكرية، رجال إىل تُنسب التي الحوادث من يشء املستقبل يف يقع ال أن له يكفلون وأنهم
خطر، كل بزوال وإخوانهم أبناؤهم هم الذين العسكرية رجال ومن أمتهم من وواثقون
دولته تأييد تعاىل هللا ويسألون واالضطراب، الخوف توجب التي األسباب جميع وانقطاع

املعظم. الخديو الجناب بعناية البالد أحوال إلصالح وتوفيقه
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يف فألَّفها واملواثيق، العهود هذه عىل حصل أن بعد الوزارة تأليفه باشا رشيف قِبل
.١٨٨١ سنة سبتمرب ١٤

وأعيانها البالد كرباء لرغبة تحقيًقا أُلِّفت ألنها األمة» «وزارة باشا رشيف وزارة وتُعد
النظام إقامة يف آمالها تحقيق عليها وعلَّقت بتأليفها، كبريًا ابتهاًجا األمة ابتهجت وقد …
الثورة ألقتها التي باملهمة باشا رشيف اضطلع وقد واالستقامة. بالعدل املقرون الدستوري
الثورة فإن … الجيش إىل النظام إعادة الحكيمة الخطوط من رسم ما وأول عاتقه، عىل
والذود النظام حفظ وهي األصلية، مهمته عن الجيش أخرجت قد عسكرية ثورة باعتبارها
بذلك إذ الخطر، موضع وهنا والحكم، للسيطرة سياسية أداة وجعلته البالد، كيان عن
االنقسام ويترسب بالواجب، والقيام النظام روح الجيش ويفقد العسكري النظام يختل
بني الحيلولة يف جهده باشا رشيف فبذل الفوىض… فريسة الحكومة تقع ثم صفوفه، إىل
إليه ذهب فقد وزارته، عهد أوائل يف الخطة هذه عىل عرابي ووافقه والسياسة، الجيش
قبول عىل وشكره بالوزارة لتهنئته الضباط من وفد رأس عىل بيومني الوزارة تأليف عقب

اآلتية: الكلمة أمامه وألقى الرياسة،

وخلوص دولتكم، بصداقة واثقون جميًعا أننا لدولتكم أعرض قومي بلسان إني
ذاتكم بها تحلَّت التي الصفات هذه بأن وجازمون وأهله، الوطن ملحبة طويتكم
نعلم وإننا فيها، العمومية الراحة استتباب يف وسببًا لبالدنا، وقاية تكون الرشيفة
البالد حفظ وأعظمها العسكرية، وظائفنا علينا تحتمها والفروضالتي واجباتنا
إن تكون التي األوامر من يصدر ِلما املنفذة القوة بأننا نقرُّ فإننا ولذلك فيها؛ ومن
يمنحها معلومة حقوًقا لنا أن إالَّ البالد، شئون بإصالح وقاضية خري، يف هللا شاء
هللا وتوفيق دولتكم بمساعدة بنوالها إلينا يُحسن أن هللا من ونرجو القانون، لنا

آمني. والصالح الخري فيه ِلما جميًعا يوفقنا أن سبحانه ونسأله تعاىل،

… الضباط من الحارضون عليه ن وأمَّ
الجيش بأن يقر إذ النظام، باحرتام جديد من د تعهَّ عرابي أن الخطاب هذا يف فرتى

أوامر. من إليه يصدر ِلما املنفذة القوة هو
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باشا رشيف خطبة (2)

السياسة، الجيشعن إبعاد يف واجبهم إىل الضباط لينبِّه الفرصة هذه باشا اغتنمرشيف وقد
السياسة، ضعف الرياسة آفة األقدمون: قال ما علمكم «يف بقوله: الشكر كلمة عىل فأجاب

مطلًقا.» امتثاًال وامتثالهم ا تامٍّ انقياًدا الجنود بانقياد إال قوة وال بقوة، إال حكومة وال
العمومي األمن وحفظ الوطن صيانة أهمها من وواجبات، فرائض عليها حكومة «كل
الرياسة قبول يف أوًال فرتددي العسكرية، رجالها بطاعة إالَّ يتأتيان ال وذاك وهذا … فيه
اإلشكال، معها ويزيد اآلمال، بها تخيب قوية غري حكومة تأسيس عن تجافيًا إال كان ما
اإللهية األلطاف أغاثتنا وحيث األجانب، وبني الوطن يف إخواني بني للمالمة عرضة فأكون
الجديدة الهيئة وُرتبت القلوب، من االضطراب زال فقد بانقيادكم، اليقني عندي وحصل
من ألنهما والربط؛ الضبط يف الدقة بمالحظة فأوصيكم واستقامة، عفة ذوي رجال من
… وطنية وظيفة أرشف مقلدون أنكم واعرفوا قواها، وأساس العسكرية شئون أخص
هللا وفقنا وسؤدًدا، فخًرا يزيدكم ما كل بأداء القيام وعىل الرشيفة، واجباتها بأداء فقوموا

وإياكم.»
بعيد الرأي صائب سيايس زعيم يقوله ما أسمى جمعت إيجازها، عىل الخطبة فهذه
االستعمارية الدول أن خافيًا يكن لم إذ وزارته. فيها تألفت التي الظروف يف النظر
يف للتدخل ذريعة منها تتخذ لكي العرابيَّة الثورة إىل تتطلع كانت — إنجلرتا وخاصًة —
يالحظ كان أنه مذكراته يف ذكر فقد ذاته، عرابي عن املطامع هذه تخَف ولم البالد، شئون
مرص يف إنجلرتا قنصل مالت إدوار السري تردد كثرة النيل قرص واقعة عقب وصحبه هو
مطامع من وخشوا البالد، مصري عىل خيفة ذلك من فأوجسوا … ونهاًرا ليًال الخديو عىل
إذ تونس يف فرنسا فعلته بما أسوة النيل وادي احتالل يف تطمع بأنها ثوا وتحدَّ إنجلرتا،

.١٨٨١ سنة احتلتها
يف للتدخل ذريعة الثورة من االستعمار دعاة يتخذ ال أن يف جهده سعى باشا فرشيف
السياسة، غمار الجيشيف يقحموا ال أن للعرابيني النصح يُفته لم ذلك أجل من البالد؛ شئون
من الثورة زعماء أن يخفى يكن ولم األجنبي، للتدخل الثغرات وتتفتح األحوال فتضطرب
سقطت وبفضلهم الحركة، قوام كانوا إذ والخيالء، الزهو من كثري يشء داَخلهم قد الضباط
لم فلو األمة، من املرجوة رشيف وزارة وتألَّفت العام، الرأي إىل البغيضة رياضباشا وزارة
اكتسابًا الجيش لضباط تمليًقا ُخطبته لجعل الشخصية، قوي النفس عظيم رشيف يكن
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التزام إىل ودعاهم األمني، الناصح بلهجة خاطبهم العكس عىل ولكنه وتأييدهم، لثقتهم
الوطن. عن والذود والنظام الطاعة وهي واجباتهم، حدود

تأليف من يقصد لم ألنه وزعمائه؛ الجيش يد يف أداة يكون أن ليقبل رشيف مثل يكن ولم
له وشهد حياته، أدوار كل يف والنزاهة التعفف عنه ُعرف وقد سلطة، وال مجًدا الوزارة
ولقد وكرامته، مبدأه تخالف رآها إذا فيها يزهد وأنه املناصب، عىل يحرص ال بأنه ماضيه
نظام تطور يده فعىل العرابيني، من للدستور الكفاح يف أسبق الدستورية الِوجهة من كان
مبدأ تقرير قاعدة عىل إسماعيل الخديو عهد يف األوىل وزارته تألفت إذ النواب، مجلس
املبادئ أحدث عىل ١٨٧٩ سنة دستور ُوضع يده وعىل املجلس، أمام الوزارية املسئولية
أجل ومن إسماعيل، خلع إالَّ بإنفاذه الخديو املرسوم صدور دون يُحل ولم العرصية،
١٨٨١ سنة وبرنامجه توفيق، الخديو عهد أوائل يف الثانية وزارته من استقال الدستور
أي ١٨٧٩؛ سنة منذ الدستور سبيل يف لجهاده استئناًفا كان الجديدة وزارته ألَّف حني
واالستقالل النفس بعزة رشيف يشعر أن غرو فال بسنتني، العرابيَّة الحركة تظهر أن قبل

العرابيني. إزاء الرأي يف
فيها تولت التي الوجيزة املدة يف اإلصالحات من كثريًا باشا رشيف وزارة حققت وقد
الضباط حال تحسني هدفها كان التي العسكرية القوانني إصدار أنفذته مما وكان الحكم،

الحربية. املدارس يف التعليم وإصالح والجند،
وفد …وذهب باشا رشيف بوزارة ثقة وزادتهم القوانني، هذه الضباطبصدور وابتهج
بإصدارها، وزارته واهتمام عنايته عىل زمالئهم وشكر شكرهم، له وقدَّموا داره إىل منهم
له يخالفوا أالَّ عىل وعاهدوه وبوزارته، به ثقتهم وكامل مقاصدهم ُحسن عن له وأعربوا
إليها. بالذهاب تأمرهم جهة أية إىل الذهاب يف يرتدَّدوا وال الحكومة، إلرادة ينقادوا وأن أمًرا

الرشقية يف عرابي (3)

من يخفف لكي األقاليم إىل القاهرة من الحركة زعماء نقل يف باشا رشيف رغب وقد
وهو أساسه عىل الوزارة توىل الذي مبدأه ويحقق الحكومة، عىل العسكري الحزب ضغط
تقيض البالد مصلحة بأن وصحبه عرابي وأقنع املستطاع، جهد السياسة عن الجيش إبعاد
سلطان ويقوى الخواطر، تهدأ حتى العاصمة عن قيادتها يتولون التي اآلاليات بإبعاد
مرص إىل وفًدا الرتكية الحكومة إرسال باشا رشيف حجة يف وزاد الدول. حيال الحكومة
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ورد فقد … الخديو عىل وخروجه الجيش تمرد أسباب لتحقيق باشا، نظامي عيل برياسة
هذا من باشا رشيف فاتخذ .١٨٨١ سنة أكتوبر ٣ يف اآلستانة من الوفد هذا قيام نبأ
قائًما دليًال ذلك يكون لكي العاصمة، عن باالبتعاد الضباط زعماء إلقناع وسيلة الحادث
االتصال يمتنع ولكي يدها، يف الحكم سلطة وترك أوامرها وتنفيذهم للحكومة إذعانهم عىل
بهذه فاقتنعوا والتفرقة، للدس أمامه املجال ينفسح فال القادم العثماني الوفد وبني بينهم
وآالي دمياط، إىل حلمي العال عبد آالي نقل عىل الحربية وزارة رأي واستقر الحجة،
األمر صدور رشط عىل ذلك قبلوا إنهم عرابي ويقول … بالرشقية الوادي رأس إىل عرابي
املذكور األمر صدر وفعًال النيابي، املجلس إنشاء عىل يطمنئ لكي النواب بانتخاب الخديوي

.١٨٨١ سنة أكتوبر ٤ يف
فيها تجلت التي الوطنية للمظاهرات فرصة الجديد مقرهما إىل اآلاليني سفر وكان

الجيش. نحو وعواطفهم األهلني حماسة
يوم وكان الجديد، مركزه إىل بالسفر السابق هو بك حلمي العال عبد آالي كان
إليها وسبقه املدينة، وسط مارٍّا العاصمة محطة إىل اآلالي انتقل فقد مشهوًدا، يوًما سفره
وامتألت التوديع، بواجب للقيام والبوليس املستحفظني وضباط العسكرية ضباط معظم
القاهرة، أعيان أحد العناني بك مصطفى أخذ اآلالي إليها وصل وملا باملودعني، املحطة
رشابًا الناس وسقى العساكر، رءوس عىل والرياحني الورود ينرش تجارها كبار ومن
سامي وحرضمحمود االستبداد، هاوية من للبالد املنقذ للجيش إكراًما اليوم ذلك يف سكريٍّا
الخطب وتبودلت بك، عرابي يصحبه املسافر اآلالي ليودِّع الحربية وزير البارودي باشا

القطار. قيام قبل املحطة يف الحماسية
الحماسة مظاهر بني العاصمة من عرابي آالي سافر ١٨٨١ سنة أكتوبر ٦ ويف
املحطة، قاصًدا صباًحا الثامنة الساعة يف بالعباسية مركزه من فتحرك … والتكريم
الحماسة فتثري الحربية، بألحانها تعزف موسيقاه تتقدَّمه النرص باب من املدينة وشق
عرابي دخل ثم … املسجد أمام اآلالي فاصطف الحسيني، املشهد بلغ أن إىل النفوس يف
الرضيح عىل اآلالي بريق وأدار الضباط، بعض يصحبه عنه ريضهللا الحسني مقام وزار
ثم باملوسكي مارٍّا املحطة، إىل اآلالي وسار خرجوا ثم الصالحة، الدعوات ودعوا الرشيف،
املحطة وازدحمت باملتفرجني، تزخر الشوارع وكانت بك، كلوت فشارع البوستة، شارع
والتجار األعيان من وكثري ورؤسائه املرصي الجيش ضباط جميع حرضإليها إذ باملودِّعني،

املحطة. يف الوطنية الخطب وتبودلت الناس، وعامة
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وصحب الزقازيق، مدينة قاصًدا عرشة الحادية الساعة منتصف يف القطار تحرك ثم
يف وجنده وصحبه واستُقبل — الثورة خطيب — نديم هللا عبد السيد سفره يف عرابي
الناس يف يخطب نديم هللا عبد السيد وكان والتكريم، والرسور الفرح بمظاهر املحطات
فاستقبل الزقازيق، محطة القطار بلغ حتى االحتفاالت مظاهر واستمرت محطة، كل يف
البندر، تجار كبري الشميس بك أمني يتقدمهم والتجار واألهايل األعيان جمهور القادمني
العطرية واألزهار الورود العساكر عىل ونثروا الدعاء، هتاف وللجيش لعرابي وهتفوا
فيهم وألقى املستقبلني، جميع وحيَّا القطار من عرابي ونزل السكري، الرشاب وسقوهم

بقوله: بدأها حماسية خطبة

بلدة يف ُولدت عرابي. أحمد واسمي الوطنية، يف أخوكم أنا وإخواني، سادتي
لم ومن عرفني، فقد منكم عرفني فمن هذه، الرشقية بالد من رزنة» «هرية

والخالن. األهل أيدي بني واقف أنا وها بنفيس، عرَّفته فقد يعرفني

الضباط. وزمالؤه به قام بما يشيد وأخذ
وبعد … اآلالي مركز كان حيث الوادي رأس إىل قاصًدا السري القطار استأنف ثم
الضباط من صحبه معه ودعا الشميس، بك أمني دعاه يومني وجنده عرابي به استقر أن
بمعنى خطبة الوليمة يف عرابي وألقى الدعوة فلبوا لهم، تكريًما فخمة شائقة وليمة إىل
السيد وقف ثم املستطاب، الثناء عليه وأثنى الشميس بك أمني وشكر السابقة، الخطبة
الحارضين. من االستحسان هتاف أثنائها يف تعاىل حماسية، خطبة وألقى نديم هللا عبد

… بالزقازيق األمريية للمدرسة األسايس الحجر لوضع عرابي ُدعي التايل اليوم ويف
بهذه وألقى الخديو، باسم للمدرسة األسايس الحجر ووضع الحفلة، وحرض الدعوة فلبى
ليُعدوهم أبنائهم؛ بتعليم العناية عىل الحارضين وحث التعليم، فوائد ذكر خطبة املناسبة

املستقبل. يف بالدهم لخدمة

الحربية لوزارة وكيًال عرابي تعيني (1-3)

بني أفكاره ويبث الجهات، يف يتنقل أشهر ثالثة نحو بالرشقية منصبه يف عرابي بقي
وتركه العاصمة، عن طويًال ابتعاده من خيفة الحكومة أوجست وقد واألهلني، األعيان
لوزارة وكيًال تعيينه البارودي فاقرتح رقابتها، عن بعيًدا واألنصار األتباع حوله يجمع
بها، واستقر العاصمة إىل وعاد ،١٨٨٢ سنة يناير ٤ يف بذلك العايل األمر فصدر الحربية،
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الحاجات لطالب كعبة داره وصارت نفوذه، وعُظم البارودي، وبني بينه الثقة وتوطدت
الحكومة دوائر مجموع تشبه أصبحت حتى فج، كل من إليها يقصدون الشكايات وذوي
األوروبية؛ الصحف مراسلو عليه وتردَّد والشاكني، الزائرين من عليها يفد كان من لكثرة
األوساط يف شهرته فازدادت بها، قام التي الحركة عن والبيانات األحاديث عنه ليأخذوا

األوروبية.

األهلية املحاكم إنشاء

األهلية املحاكم إنشاء هو الدستوري اإلصالح بعد الرشيفية الوزارة إصالحات أهم إن
بالئحة املعروف القانون صدر ١٨٨١ سنة نوفمرب ١٧ ففي … الجديد نظامها ووضع
وأهمها: الحايل، القضائي للنظام العامة القواعد معظم تتضمن وهي األهلية، املحاكم ترتيب

إجراء «ويكون الرسمية الجريدة يف وإعالنها نرشها بعد بالقوانني العمل وجوب (١)
يف وأما اإلعالن، تاريخ من يوًما ثالثني ميض بعد املرصي القطر يف بمقتضاها العمل
يوًما.» ميضسبعني بعد بها العمل فيكون املرصية، الحكومة ملحقات وباقي السودان

ووجوب الخديوية، الحرضة باسم األحكام وصدور املايض، القواننيعىل عدمرسيان (٢)
كانت متى بموجبها الجاري واللوائح القوانني أو نرشها سيجري التي القوانني إىل استنادها

املذكورة. القوانني لنصوص مخالفة غري أحكامها
كل يف ابتدائية محكمة بإنشاء فقضت … الجديدة املحاكم أنواع الالئحة رتبت (٣)
وباقي السودان ويف والقبيل، البحري الوجه من مديرية كل ويف واإلسكندرية، مرص من
االبتدائية، املحاكم اختصاص دوائر يف جزئية محاكم وإنشاء املرصية، الحكومة ملحقات
باستئناف يختص فيما «أما بأسيوط، واألخرى بمرص إحداهما استئنافيتني ومحكمتني
فيتقرر املرصية، الحكومة ملحقات وباقي بالسودان االبتدائية املحاكم من الصادرة األحكام
الالئحة يف اسمها وكان بالقاهرة، نقض ومحكمة الخديوية» الحرضة بأمر بعد فيما

العمومية. النيابة وإنشاء التمييز»، «محكمة
من استبدال حق للحكومة إنما املحاكم، قضاة عزل جواز عدم عىل الالئحة ت ونصَّ (٤)
… تعيينه تاريخ من األوىل الثالث السنوات أثناء يف منهم واالستعداد اللياقة عدم فيه ترى
من يصدر أمر وبمقتىض برضاهم، إالَّ أخرى إىل محكمة من القضاة نقل عدم عىل ت ونصَّ

النقض. محكمة رأي أخذ وبعد الحقانية، وزير طلب عىل بناءً الخديوية الحرضة
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به العمل الجاري النظام عىل املحاكم هذه اختصاص قواعد الالئحة يف تقرَّرت (٥)
اليوم.

العرابيَّة والثورة تركيا (4)

كانت بل نزيًها، وال سليًما موقًفا العرابيَّة الثورة أثناء مرص حيال تركيا موقف يكن لم
ثم عيل محمد عهد مرصيف نالته الذي االستقالل، مزايا النتقاص الفرص انتهاز إىل ترمي
تركيا أن ومع الداخلية، مرص شئون يف والتدخل املزايا هذه واسرتداد إسماعيل، عهد يف
خاضعة عثمانية مرصوالية تجعل أن تستطيع ال بحيث واالرتباك الضعف من كانت وقتئٍذ
وسيلة تدع لم فهي … النظر وِقرص الدس عىل قائمة الرتكية السياسة كانت فقد لحكمها،
الثورة ظهرت أن يوم من موقفها وكان بها، والوقيعة مرص مركز إلحراج انتهزتها إالَّ
عن فضًال والخداع، النية وسوء الختل قوامه مشئوًما، موقًفا االحتالل وقع أن إىل العرابيَّة

االحتالل. وقوع عىل املساعدة العوامل أكرب من ذلك وكان النظر، وِقرص الجهل

األول العثماني الوفد (1-4)

باشا رشيف وزارة وتألفت بسالم، وانتهت ١٨٨١ سنة سبتمرب ٩ يوم عابدين واقعة حدثت
مظاهر بني برنامجها تحقق الجديدة الوزارة وابتدأت األحوال، وهدأت األمة، من املرجوة
فرصة الحادثة هذه يف رأت الرتكية الحكومة فإن ذلك، من وبالرغم واالطمئنان. الثقة
مرص إىل لجنة إرسال فقرَّرت عليها، اإلرشاف حق وانتحال مرص شئون يف للتدخل جديدة
عيل من مؤلف وهو العثماني، بالوفد اللجنة هذه ُعرفت وقد األخرية، الحوادث يف للنظر
الدولة مجلسشورى أعضاء من فؤاد بك وعيل الحميد، عبد السلطان رسياور باشا نظامي
هللا وسيف أفندي وصفر بك قدري معيتهما ويف املشهور، األعظم الصدر باشا عايل ونجل

السلطان. ياوران من أفندي
ولم … مرص إىل قاصًدا ١٨٨١ سنة أكتوبر ٢ يوم اآلستانة من الوفد هذا تحرك
من مقصدها يُعرف حتى املرصية والحكومة اآلستانة حكومة بني مخابرة تأليفه يسبق
بالدهشة النبأ فقوبل الوفد، هذا بقيام ينبئ اآلستانة من بتلغراف البالد فوجئت بل إيفاده،
وإثارة الخواطر هياج من مجيئه يُحدثه عما فضًال إيفاده، تسيغ تكن لم البالد حالة ألن

النفوس. يف الطمأنينة إقرار إىل فيه محتاجة البالد كانت وقت يف الهواجس
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يفمرص… الخواطر يثري حدث إحداث تتعمد الواقع يف كانت العثمانية الحكومة ولكن
حرَّة وزارة قيام إىل االستياء بعني نظرت لعلها أو الثورة، من تستفيد أن تأمل كانت فلعلها
اآلستانة حكومة عنه لرتىض يكن لم النظام هذا مثل ألن مرص؛ يف الدستوري النظام تقيم
الحميد عبد السلطان رأسها عىل أن إىل هذا والدستور. الحرية كراهية عىل ُجبلت التي
«النواب»، املبعوثني مجلس وإلغاء العثماني، األسايس القانون بتعطيل عهده بدأ الذي
إليه منظوًرا يكن لم توفيق الخديو أن ذلك إىل أضف … وأنصارها الحرية دعاة وتشتيت
إىل الذهاب إغفاله له ليغفر يكن لم تركيا سلطان ألن والعطف؛ الرضا بعني اآلستانة يف

الوالء. فروض له ليقدم الحكم واليته حني السلطنة، عاصمة
ورضورة مرص، أحوال بارتباك اآلستانة إىل ذهابه عدم عن اعتذر باشا توفيق أن ا حقٍّ
أخص من كان إذ اآلستانة، حكام ليقبله يكن لم العذر هذا ولكن ملكه، عاصمة يف وجوده
مركز إلحراج فرصة كل انتهزوا لذلك واالنتقام؛ الظن وسوء والكربياء الغطرسة صفاتهم
الكيد قوامها مرصفكرة إىل وفد إرسال ففكرة وجهه، يف والعقبات املشاكل وإثارة الخديو

منها. مخاوفه وأبدى باشا رشيف لها استاء وقد القصد، وسوء
أعضاؤه ووصل ،١٨٨١ سنة أكتوبر ٦ الخميس يوم اإلسكندرية إىل الوفد هذا جاء

بشربا. النزهة بقرص الحكومة عىل ضيوًفا ونزلوا اليوم، ذلك مساء يف القاهرة إىل
بالرتحاب فاستقبلهم الخديو، ملقابلة اإلسماعيلية رساي إىل ذهبوا الجمعة صبيحة ويف
رضاه تمام عن له وأعربوا السلطان تحيات وأبلغوه والود، التحية عبارات وإياهم وتبادل
إظهار هو الوفد هذا إرسال من الغرض وأن البالد، أحوال تحسني يف يبذله ِلما ورسوره
ثم املألوفة، الشكر بعبارات عليهم فرد … مركزه وتثبيت نفوذه وتأييد بالخديو الثقة

الزيارة. الخديو لهم ردَّ وهناك النزهة، قرص إىل عائدين انرصفوا
الثاني اآلالي ومركز الحربية ديوان كان حيث النيل قرص إىل باشا نظامي عيل وذهب
عصمت بك طلبة استدعى وهناك الحربية، وزير البارودي باشا سامي محمود فاستقبله …
الرتكية باللغة خطابًا فيهم وألقى وبكبايش، قائمقام رتبة من الضباط ومعه اآلالي، قائد

أوامره. وتنفيذ الخديو طاعة عىل فيه حثهم — البارودي لهم عرَّبه —
الطاعة قدم عىل وأفراًدا جموًعا املرصية العساكر «إن بقوله: عصمت بك طلبة فأجابه
… نواهيه حد عند ويقفون باالمتثال، أوامره يتلقون املعظم، الخديو أمرنا لويل واالنقياد
وما به، يأمر ِلما واإلذعان األمر ويل طاعة هو الجند عىل واجب أول أن يعلم منا كالٍّ فإن

إلرشاداته.» االمتثال إىل بكليته ميال الخديوي للجناب محب إالَّ منا
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الضباط، من معه ومن بك طلبة وصافح باشا، نظامي عيل وقف كالمه من انتهى وملا
ساعة نصف نحو البارودي سامي باشا محمود مع بقي ثم الجميل، الثناء عليهم وأثنى
وكانوا … املالكية وشيخ األرشاف ونقيب األزهر الجامع شيخ ذلك بعد وزار … وانرصف
البالد. نالته فيما فضله ويذكرون أعماله ويطرون الجيش، عىل يثنون معه أحاديثهم يف

… معهما اتفاق غري عىل العثماني الوفد حضور من وإنجلرتا فرنسا استاءت وقد
تقصري العثمانية الحكومة من وطلبتا الداخلية، مرص شئون يف تركيا من تدخًال وعدتاه
حضور حيال مرص يف نفوذها عن لتعلن الفرصة هذه إنجلرتا وانتهزت … إقامته مدة
اإلسكندرية، مياه إىل حربية بارجة إرسال حكومته من مالت إدوار السري فطلب الوفد،
أن عىل بارجة منهما كلٌّ ترسل أن عىل الفرنسية الحكومة مع واتفقت طلبه، فأجابت
فعًال وصلت وقد أرضمرص، العثماني الوفد مبارحة حني اإلسكندرية من البارجتان تعود
«إنفنسبل». اإلنجليزية البارجة جاءتها ثم اإلسكندرية، مياه إىل «أملا» الفرنسية البارجة
البحرية املظاهرة هذه فكانت العثماني، الوفد سفر غداة أكتوبر ٢٠ يوم امليناء وغادرتا
مايو شهر يف وقعت الثانية واملظاهرة العرابيَّة، الثورة أثناء النوع هذا من مظاهرة أول
التي البوارج إحدى هي «إنفنسبل» البارجة أن ويالحظ بيانه. سيجيء كما ١٨٨٢ سنة
كان العثماني الوفد فحضور ،١٨٨٢ سنة يوليو ١١ يوم اإلسكندرية رضب يف اشرتكت
النواحي. جميع بمرصمن ضارٍّا حضوره كان َجرم فال … البوارج هذه مجيء عىل باعثًا
وأجمعت ووالئم، مقابالت بني يوًما عرش بضعة مرص يف العثماني الوفد رجال وظل
لهم وأكد اضطراب، أي فيها ليس البالد أن عىل املقامات ذوي من حادثوهم من كلمة
له يكن لم مجيئهم أن واتضح مهمتهم، انتهت وبذلك طاعته، عىل الجيش أن الخديو
ويف ،١٨٨١ سنة أكتوبر ١٨ يوم اإلسكندرية إىل وعادوا ما، نتيجة له كانت وال مسوغ

اآلستانة. إىل راجعني انقلبوا التايل اليوم صباح

النواب مجلس إنشاء (5)

صدد يف األمة مطلب بإجابة تقريًرا الخديو إىل باشا رشيف رفع ١٨٨١ سنة أكتوبر ٤ يف
تمهيًدا وطلب مرص، إقراره ورضورة الدستوري النظام مزايا نه ضمَّ النواب، مجلس إنشاء
النواب شورى مجلس لالئحة طبًقا عامة انتخابات إجراء الجديد النيابي املجلس لتأليف
تكفل التي األساسية الالئحة مرشوع املنتخب املجلس عىل تعرضالوزارة أن عىل … القديم
مجلس انتخاب إىل دعا أخرى بعبارة أو الصحيحة، النيابية املجالس مستوى إىل نهوضه

الجديد. الدستور تضع تأسيسية» «جمعية يكون أن عىل النواب شورى
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العايل األمر صدر الخديو، إىل تقريره باشا رشيف فيه رفع الذي اليوم نفس ويف
النواب. مجلس الفتتاح ١٨٨١ سنة ديسمرب ٢٣ يوم وتحديد العامة، االنتخابات بإجراء

ُعمد إىل موكوًال النواب انتخاب يجعل القديم النواب شورى مجلس نظام كان وملا
جرت فقد ودمياط، واإلسكندرية القاهرة يف األعيان وجماعة املديريات يف ومشايخها البالد

األساس. هذا عىل ١٨٨١ سنة انتخابات
املديريات؛ يف ومشايخها البالد عمد إىل موكوًال النواب انتخاب جعل أن يف شكَّ وال
واملشايخ الُعمد يختارهم فيمن إرادتها وإمالء االنتخابات عىل السيطرة الحكومة عىل ل يسهِّ
عن بعيدة حرَّة االنتخابات تُجرى أن عىل شديًدا حرًصا حرص باشا رشيف ولكن …
املديرين فيه نبَّه واملحافظات املديريات جميع إىل بذلك منشوًرا وأصدر الحكومة، ل تدخُّ
الحديثة مرص تاريخ يف انتخابي منشور أول وهو حرة، االنتخابات ترك إىل واملحافظني

العامة. االنتخابات حرية باحرتام يقيض
يف الناخبني لحرية تتعرض ولم االنتخابات، هذه يف تتدخل لم الحكومة أن الحق ويف
ل تدخُّ من حرٍّا كان وكذلك الحرية، معاني بكل حرٍّا االنتخاب فكان … يريدون من انتخاب
استطاعة يف كان وقد وأتباعهم، أشياعهم وترشيح الناخبني عىل إرادتهم وإمالء العرابيني،
ويميل االنتخابات، يف يتدخل أن النواب مجلس إنشاء يف الفضل صاحب باعتباره حزبهم
فعل ولو ومرشحيه. أتباعه من النواب غالبية تأليف يضمن لكي الناخبني، عىل إرادته
أحراًرا الناخبني ترك إذ فعل، حسنًا ولكن … مربًما قضاءً االنتخاب حرية عىل لقىض ذلك
االختيار حرية يسلبهم ولم والكفاية، واإلخالص االستقامة فيهم يأنسون من انتخاب يف
إلرادة صادقة صورة االنتخابات فجاءت … الصحيحة الدستورية الحياة قوام هي التي

االنتخاب. حرية احرتام يف رائًعا مثًال بذلك العرابيون ورضب الناخبني،

النواب مجلس افتتاح (1-5)

مغتبطة األمة استقبلته التاريخية، مرص أيام من مشهوًدا يوًما النواب مجلس افتتاح كان
شئونها عىل ويُرشف يمثلها مجلس بإنشاء السياسية حريتها تقرير من نالته بما مبتهجة
ومكايدهم اإلنجليز دسائس ولوال … الحرية لهذه رمًزا ا حقٍّ املجلس هذا كان وقد وأقدارها،

وتقدُّمها. مرص لنهضة عرصجديد فاتحة لكان
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الشيوخ مجلس اجتماع قاعة — األشغال وزارة بديوان املجلس اجتماع قاعة أُعدت
ذلك شمس ترشق تكد فلم الفتتاحه.1 ١٨٨١ سنة ديسمرب ٢٦ اإلثنني يوم وُحدد — اآلن
اآلالي من أورطة ت واصطفَّ بالجماهري، إليه املفضية والشوارع الديوان ازدحم حتى اليوم
بقيادة القاعة ُسلَّم إىل الديوان باب من الطريق جانبي عىل الحرس— آالي — املشاة األول
ومعها قرصالنيل) واقعة يف به قام الذي الدور عن الكالم تقدَّم (الذي عبيد البكبايشمحمد

واالبتهاج. والرسور الفرح بألحان تصدح العسكرية موسيقاها
الساعة نحو ويف … ورسوًرا غبطة تتهلل ووجوههم مجالسهم وأخذوا النواب وحرض
القلعة من املدافع فأُطلقت اإلسماعيلية، رساي من الخديوي الركب تحرك صباًحا العارشة
الوزراء، مجلس رئيس باشا رشيف عربته يف الخديو يصحب وكان املوكب، بتحرك إيذانًا
باشا وطلعت الخديوي، الديوان ورئيس — الختم حامل — املهردار باشا خريي وأحمد

الخديوي. الديوان كاتب
منادين الخديو بحياة الجنود وهتف بالسالم، املوسيقى صدحت الركب أقبل فلما
ُسلَّم عىل انتظاره يف وكان — أفندينا يعيش أي — باشا» جوق «أفندمز املعتاد: النداء
وقصد … باإلجالل وه فتلقَّ أعضائه وبعض النواب مجلس ورئيس الوزراء، جميع املجلس
باشا سلطان محمد إليه أنهى ثم قصرية، هنيهة بها فلبث السرتاحته املعدَّة الغرفة إىل
قاعة ودخل الخديو فسار األعضاء، اجتماع وكمل استعد قد املجلس أن املجلس، رئيس
واإلجالل. اإلعزاز بجميل وه فتلقَّ … األعضاء وحيَّا عرشة الحادية الساعة نحو يف االجتماع
وقد العرش، خطبة بتالوة املجلس وافتُتح الدولة، رجال كبار به يحف مجلسه وأخذ

نصها: وهذا بنفسه، تالها

يف األهايل عن ينوبوا أن ألجل اجتماعهم، من مرسوريتي النواب لحرضات أُبدي
زمام استلمت ما وقت من أني الجميع علم ويف بالنفع، عليهم العائدة األمور
لآلن افتتاحه تأخر مجلسالنواب…ولكن فتح عىل خالصة بنية عزمت الحكومة،
ما عىل تعاىل هللا فنحمد اآلن، ا فأمَّ بالحكومة. محيطة كانت التي املشكالت بسبب
أحمال تخفيف ومن املتحابة، الدول بمساعدة املالية املشكالت دفع من لنا تيرسَّ

٢٦ يوم إىل أرجئ االجتماع معدات إكمال ولعدم بيانه، تقدَّم كما ديسمرب ٢٣ يوم الفتتاحه محدًدا كان 1

منه.
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لحصوله، متشوق أنا ما إىل املبادرة من مانع يبَق فلم اإلمكان، قدر عىل األهايل
تحيطون وأنتم باجتماعكم، اليوم هذا يف فاتحه أنا الذي النواب مجلس وهو
وانتظام ورفاهيتهم، األهايل راحة هو حكومتي ومساعي مقاصدي ُجل أن علًما
وهذا أجناسهم، اختالف عىل الُقطر سكان وتأمني بينهم، العدالة بتعميم أمورهم
ونرش للرتبية محبٍّا أمركم، توليت منذ سريي وعليه مستقيًما، واضًحا منهجي

واملعارف. العلوم
مخلًصا خالًصا كلِّها، األمور هذه يف للحكومة مساعًدا يكون أن املجلس فعىل
مراعاة مع العمومية، املنافع يف ومذكراته أفكاره منحرصة الوطن، خدمة يف
املعتدل املسلك سالًكا الدول، مع الحكومة تعهدات وسائر التصفية لجنة قرار
والتمدن الرتقي عرص هو الذي الوقت، هذا يف يشء أهم هو الذي القويم واملنهج
إتمام يف واحدة يًدا نكون وأن التبرص، وُحسن والتأني االعتدال علينا فالواجب …
ومتمسكني الكريم، رسوله وإمداد تعاىل هللا بعناية متوسلني النافعة، األعمال
حسن هللا نسأل هللا، أدامها العليَّة والدولة الشاهانية بالحرضة ارتباطنا بقوة

التوفيق. ويل إنه النجاح

القلعة من املدافع وأُطلقت له، الجميع العرشهتف خطبة تالوة من الخديو انتهى وملا
االجتماع، مكان الخديو برح ثم … النواب مجلس باجتماع ة مبرشِّ الخطاب بانتهاء مؤذنة

حافل. موكب يف رسايه إىل وعاد له، التحية بنغمات املوسيقى وصدحت
أول ألنها الدستوري؛ مرص تاريخ يف الهامة الوثائق من توفيق الخديو خطبة وتُعد
وهي الحديث، مرص تاريخ يف السلطة كامل نيابي مجلس أول افتتاح يف األمر لويل خطبة
يف األمة إىل انضمامه الخديو إعالن متضمنة األسلوب، واضحة املعاني سديدة مجموعها يف
الوزراء مجلس رئيس عنه يستنيب أن دون بنفسه ألقاها وقد الدستوري، النظام إقرار
اآلراء من عليه احتوت ِلما وتوكيًدا تثبيتًا إياها إلقائه يف فكان الربملاني، العرف هو كما

واملعاني.
… القديمة النواب شورى مجلس لالئحة طبًقا وذلك علنية، االفتتاح جلسة تكن لم
االجتماع، مكان النظارة من كثري فدخل النص، هذا تطبيق عن تجاوزت الحكومة ولكن
الدول قناصل من أحد يُدَع ولم االفتتاح، حفلة انتهت حتى األعضاء مقاعد حول ووقفوا
من االجتماع هذا وألن القديمة، لالئحة طبًقا ية رسِّ حفلة باعتبارها الحفلة حضور إىل
الواقع يف وكانوا النواب، لجلوس كرسيٍّا ١٢٠ القاعة يف أُعد وقد الداخلية، البالد شئون
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بزيادة القديمة األساسية الالئحة تعديل معتزمة كانت الحكومة ولكن … ذلك من أقل
املجلس افتتاح منذ فأعدت السودان، عن نواب وانتخاب املديريات، بعض عن النواب عدد
جعل العتزامها للنظارة؛ كريس ٤٠٠ نحو كذلك وأعدت … العدد لهذا الكافية املقاعد

الجديدة. الالئحة يف علنية املجلس جلسات
ساعة مسرتيحني وظلوا «اللجان» األقالم مكان النواب دخل الخديو انرصاف وبعد
سلطان محمد فيهم فألقى اجتماعهم، واستأنفوا املجلس قاعة إىل عادوا ثم الزمن، من

اآلتية: الخطبة باشا

النواب السادة أيها
بالشورى املأمور نبيه عىل ونسلِّم ونصيلِّ شورى، أمرنا جعل الذي هللا نحمد
ُحسن من الكريمة الخديوية املقالة تضمنته ما سمعتم فقد وبعد، بها. واآلمر
صفاء من املعظم بالجناب عهدتم بما يقينًا إالَّ زادكم فما اإلدارة، وسمو القصد
وقد … الوطنية املصلحة إىل واالرتياح الطوية، وسالمة العنرص وكرم النية
السنية حكومته ورجال العايل الجناب بعناية الرفيع املكان هذا يف اجتمعتم
ونبهائه، أعيانه وبضعة الُقطر وجهاء خالصة وأنتم أوطانكم، أمور يف للنظر

… والثبات واالعتدال بالحكمة عليكم تقيض القبيل هذا من فواجباتكم
قابل والتنظيم، اإلصالح إىل محتاج العزيز الوطن أن علًما أزيدكم وال
واالجتهاد السعي إالَّ عليكم فما الكلية، املنافع ألسباب جامع والعمران للتقدم
الزمة وذمًما الحفظ، واجبة حقوًقا علينا أن تجهلون ال ولكنكم املراد، لنوال
شدة العهود تلك فمن الذمم، ورعي العهود بحفظ رشًعا أُمرنا قد وأنَّا الرعاية،
سطوتنا، ومرجع قوتنا مركز هي التي العلية، للدولة التابعية وصلة االرتباط
الحال هذه عىل ثباتنا من بدَّ فال اإلخالص، منا وعرفت العناية منها عرفنا وقد
يُرس فينا الشورى أمر وتأييد أمورنا واستقامة تقدمنا أن شك وال إليها، بالنظر
الكلية، قوتها من جزءًا تكون التي القوة من عنه لنا ينشأ ِلما العلية، الدولة هذه
الذمم فهذه العظمى، الدول مع والتجارية املالية عالقتنا واملواثيق الذمم ومن
وبني بيننا املودة صالت استحكام من حفظها عىل يرتتب ِلما الرعاية واجبة
كل إىل وميلها أمورنا، انتظام يف برغبتها االعتقاد لنا ينبغي التي الدول، هاتيك
النيابية املجالس منابر عىل رجالها عظماء بذلك ح رصَّ كما بالنفع علينا يعود ما

الرسمية. املنشورات ويف
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ولم علينا الوطن حقوق وعرفنا الذمم، هذه ورعينا العهود تلك حفظنا فإذا
فيما للنظر والثبات الحكمة بأسباب األخذ لزمنا الواجبات، من يشء عن نذهل
ويحقق إليه، وصلنا بما للناسجدارتنا ويثبت الرضر عنا ويدرأ النفع، لنا يجلب

واعتمادهم. ثقتهم موضع جعلونا الذين الوطن أبناء ظن بنا
… والثبات والتبرص واالعتدال بالحكمة السعي يف همتكم إخواني فوجهوا

وصل. الدرب عىل سار ومن َوَجد، جدَّ فمن

اآلتية: الخطبة الرشقية نائب أباظة باشا سليمان ألقى ثم

رئيس أبان فقد وبعد، نعمائه. ونوابغ آالئه سوابغ عىل هلل الحمد الرئيس، سعادة
وصفاء القصد ُحسن من الكريمة الخديوية املقالة تضمنته ما الهمام مجلسنا
وواجباتنا علينا الوطن حق ذلك بعد وأوضح الوطنية، املصلحة إىل وامليل النية
الشكر موقف، وهذا الرعاية، الالزمة والذمم الحفظ الواجبة العهود إىل بالنظر
… النواب إخواني سائر عن ونائبًا نفيس عن أصيًال فيه أقوم عليه، والثناء له
عىل النيابة َقِبل من منا ليس أن أولنا وأنت علمت لقد الهمام، الرئيس سعادة فيا
وحفظ الوطن حق أداء عزمه ويف إالَّ والسياسية، الوطنية واجباتنا بِعظم علم
إخواني، ويا الرض… عنها ويدرأ النفع لها يجلب بما األمة وخدمة املرعية العهود
العزيز الوطن وأن علينا، محومة واألفكار إلينا محدقة األنظار أن علمتم لقد
ونأخذ بابه، من اإلصالح فلندخل الرئيس، سعادة قال كما اإلصالح إىل محتاج
الوطنية، باملنفعة إال نهتم وال العمومية، املصلحة إىل إال ننظر ال بأسبابه، فيه
رجال وعناية ملساعدتنا، منبسطة املعظم الجناب يد بأن اليقني لنا حصل وقد
سبيل يف االجتهاد منا تتوقع األمة وأن مجلسنا، تأييد إىل متوجهة حكومته

… والسداد الحكمة

ن ويحسِّ الحال به يصلح فيما بالسعي أحقنا وما اآلمال، بتحقيق أجدرنا فما
صافية، وقلوب راضية، بنفوس عليه فلنُقبل العمل، يف الرشوع آن وقد اآلمال،
ويل وهللا الواجبات، أداء عىل معقودة ونيات الوطن، حقوق إىل متوجهة وأفكار

ننيب. وإليه توكلنا عليه توفيقنا

والغبطة االبتهاج مظاهر فيه تجلَّت … عام قومي عيد بمثابة املجلس افتتاح كان
املديريات مختلف من الزائرين من كثري اليوم ذلك يف العاصمة عىل فوفد العظيم، والرسور

60



القومي الزعيم عرابي

بافتتاح ابتهاًجا واإلسكندرية القاهرة يف والحفالت الوالئم وأقيمت االفتتاح، حفلة ملشاهدة
كافة، الشعب وطبقات واملوظفني واألعيان النواب من كثري فيها واشرتك الجديد، املجلس
مرص حياة يف الهام الحادث هذا نحو العام الرأي شعور عن تعبري أصدق الصحف ت وعربَّ

القومية.
تحضري إليها ُعهد لجنة أعضائه بني من وانتخب افتتاحه يوم املجلس اجتمع وقد
من أعضاء عرشة من مؤلفة اللجنة وهذه الخديو، إىل وتقديمه العرش خطاب عىل الجواب
الشواربي، بك محمد املويلحي، بك السالم عبد الرشيف، بك أحمد وهم: البارزين النواب
السعودي، أفندي مراد عيل، بك أحمد سليمان، بك محمود منري، بك وهالل الشميس، بك أمني

شعري. بك عيل سليمان، أفندي إسماعيل

ذهب ،١٨٨١ سنة ديسمرب ٢٩ الخميس يوم ويف املجلس، وأقرَّه الجواب اللجنة أعدَّت وقد
العرشة اللجنة وأعضاء الُكتاب، كبري فكري باشا هللا عبد ومعه املجلس رئيس باشا سلطان
العرش، خطاب عىل املجلس جواب لتقديم الرسمية؛ بمالبسهم اإلسماعيلية رساي إىل

نصه: وهذا الجواب، سليمان بك محمود وتال الوزراء، بحضور الخديو فقابلهم

اصطفى من عىل والتسليم والصالة ورشاده، توفيقه عىل تعاىل هللا حمد بعد
األمة نواب معارش نحن الكريمة، الخديوية دة السُّ هذه لدى نقوم عباده، من
الخديوي الجناب لهذا الشكر واجب تقديم يف جميعها، عن النيابة مقام املرصية
بنطقه افتتحه الذي النيابية، الشورى مجلس نحو عواطفه انعطاف عىل الفخيم
لرغبة وإجابة الفعل، عالم إىل القول حيز من الجليل ملقصده إظهاًرا الرشيف؛
بيننا املوانع وامتنعت دونه العوائق زالت أن بعد … العامة للمصلحة ونظًرا األمة
دونها وخضعت املسائل، صعاب لها ذللت التي الخديوية هممه بجالئل وبينه،
اآلمال»، وانقادت املنى «ودنى الحال، واطمأنت الوقت صفا حتى املشاكل، رقاب
ومألها أفئدتنا وملك الكريم، النطق ذلك أرواحنا وأنعش أسماعنا شنَّف ولقد
نزاهة من وألفناه النعمة، لويل عرفناه ا عمَّ اإلفصاح من ن تضمَّ بما وطربًا رسوًرا
من الوجوه قسمات عىل بدا بما الرسائر نطقت لقد حتى القصد، ونبالة النية
من عظيمة محبة فرط عن للتعبري حاجة من لأللسنة تدع فلم الرسور، سمات
بخريها مشغوف لحريتها محب إليها، متحبب عليها متفضل ملوىل كريمة أمة

ومنفعتها.
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نفع يف االستطاعة قاصية عىل ونأتي السعة، يف ما غاية نبذل أن إالَّ يبَق فلم
مصالحها، لرؤية أنفسها عن واستنابتنا منفعتها، يف للنظر ندبتنا التي األمة هذه
هللا بعناية تحسن ما النظر وُحسن والتبرص الحزم مسالك من ذلك يف سالكني
املتجهة السنية حكومتنا مقاصد ويعضد عاقبته، توفيقه بيُمن وتُحمد مغبته،
للذات التبعية روابط من لنا ما ويؤيد والعباد، البالد وسالمة والرشاد للسداد
من الكريمة عواطفها منحتنا التي العثمانية، العلية والدولة السلطانية السنية
مع الودادية عالئقنا ويؤكد املنة، وعظمت النعمة به جلت ما املرعية االمتيازات
وتقدَّست ثناؤه جل هللا إىل مبتهلني بالدنا، وفائدة ملنفعتنا املحبة األجنبية الدول
النفع به ألوطاننا ويديم الفخيم، الخديوي الجناب هذا لنا يحرس أن يف آالؤه،
املرام. غاية العزيز الوطن به وبلَّغ يرام، ما أحسن عىل توفيقنا هللا أدام العميم،

أباظة باشا سليمان وتعقيب املجلس افتتاح يوم النواب، مجلس رئيس خطبة وتُعد
وهي … املجلس تاريخ يف الهامة الوثائق من العرش خطبة عىل املجلس وجواب عليها،
ولغة العرص، ذلك يف الربملانية واآلداب السياسية الحياة من جانبًا لنا تمثِّل ناطقة صورة
١٨٨١ سنة نواب استساغة سهولة عىل وتدل مجموعها، يف حسنة ومعانيها الوثائق هذه

الحديثة. الربملانية لألساليب

الدستور وضع (6)

«الالئحة العرص ذلك اصطالح يف يُسمى وكان الدستور، بوضع رشيف وزارة واشتغلت
يتضمن إذ العرصية، املبادئ أحدث عىل ُوضع وقد األسايس». «القانون أو األساسية»
النواب، مجلس أمام الوزارية املسئولية مبدأ كتقرير الربملانية، للنظم الرئيسية القواعد
امليزانية وتقرير منه، بتصديق إالَّ تصدر ال بحيث القوانني تقرير حق املجلس وتخويل
أي إصدار أو رضيبة أي فرض بعدم وإلزامها وموظفيها، الحكومة أعمال عىل والرقابة
فجعلها النيابية، الهيئة وحدة بنظرية أخذ وقد املجلس، تصديق بعد إالَّ الئحة أو قانون

الشيوخ. مجلس دون النواب مجلس يف ممثلة
وإقراره فيه للمناقشة النواب مجلس عىل عرضه الدستور وضع باشا رشيف أتمَّ وملا
الوزراء، سائر يصحبه النواب مجلس إىل جاء ،١٨٨٢ سنة يناير ٢ يوم عرص ففي …
خالصة فيها ذكر ضافية، خطبة املقام هذا يف وألقى املجلس، هيئة عىل الدستور فعرض
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من رآها التي الخطة ذ يُنفِّ إنما الدستور هذا بوضع أنه إىل وأملع القواعد، من احتواه ما
إسماعيل. الخديو عهد يف سنوات ثالث

ألَّفها لجنة وهي الدستورية»، «اللجنة عىل الدستور مرشوع املجلس أحال وقد
الدستور، مواد اللجنة بحثت وقد الالئحة»، «لجنة تُسمى وكانت فيه، للنظر خصيًصا
يتم األمر وكاد شيئًا، جوهره من تغريِّ ال بعضها يف يسرية تعديالت مع معظمها وأقرت
إليها أدى التي السياسية األزمة لوال الدستور، نصوص عىل واملجلس الحكومة بني باالتفاق

رشيف. وزارة بسقوط وانتهت الدستور، وضع يف وإنجلرتا فرنسا ل تدخُّ

١٨٨٢ سنة يناير أزمة (1-6)

ترجع … ١٨٨٢ سنة يناير أزمة نسميها خطرية سياسية أزمة الدستور وضع اعرتض
يستقر كاد الذي الدستوري، بالنظام وائتمارهما مرص، حيال وفرنسا إنجلرتا نية سوء إىل
إجراءات سوى بها املرسوم وصدور إعالنها عىل بقي يكن ولم األساسية، الالئحة بإعالن
أدخلتها التي الطفيفة التعديالت عىل والحكومة النواب مجلس بني الرأي تبادل من شكلية

… الالئحة مرشوع يف املجلس لجنة
يودي وقد مرص، يف االضطراب يخلق حدثًا تُحدثا أن أرادتا وفرنسا إنجلرتا ولكن
واألمة، الخديو بني الُفرقة وإيقاع الداخلية مرص شئون يف بتدخلهما وذلك … بالدستور

املسلح. للتدخل ذريعة الُفْرقة هذه من تتخذا ولكي
إنجلرتا، معتمد مالت إدوار السري توجه ١٨٨٢ سنة يناير شهر من الثامن اليوم ففي
مذكرة الخديو إىل وقدَّما عابدين، رساي إىل مجتمعني الفرنيس املعتمد سنكفكس واملسيو
قد األخرية الحوادث حيال أنهما قوامها ،١٨٨٢ سنة يناير ٧ بتاريخ الدولتني من مشرتكة

الخديو. سلطة تأييد عىل أجمعتا
وإقرار مرص، عىل والرقابة الَقَوامة حق لنفسيهما انتحلتا الدولتني أن املذكرة وفحوى
وإنجلرتا فرنسا أن عباراتها من وظاهر … الداخلية شئونها يف والتدخل فيها والنظام األمن
ولم مرص… يف الربملاني النظام وقيام النواب، مجلس تأليف إىل االستياء بعني تنظران كانتا
للتدخل املوجبة الحوادث من جعلتا إذ املذكرة، يف رصاحًة االستياء هذا عن اإلعراب تكتما

النواب». مجلس باجتماع الخديوي األمر «صدور
رشيف وتوجه الخواطر، لها وهاجت … العام بالسخط مرص يف املذكرة هذه قوبلت

املذكرة. عىل اعرتاضه إليهما وأنهى وإنجلرتا، فرنسا معتمدي إىل باشا

63



عرابي أحمد الثائر الزعيم

من بإيعاز باشا رشيف من الدولتني قنصال طلب إذ آخر، ل تدخُّ التدخل هذا وأعقب
سنة يناير ٢٦ يف إليه ما وقدَّ امليزانية، تقرير مجلسالنوابحق يخوِّل أالَّ األوروبيني الرقيبني
… األساسية الالئحة يف بالنظر الدستورية» «اللجنة اشتغال أثناء املعنى بهذا مذكرة ١٨٨٢
الدولتني بني مبيتًا وتدبريًا وحقوقها، البالد لكرامة بالًغا تحديًا التدخل هذا كان
النواب مجلس بنظام وفرنسا إنجلرتا شأن ما إذ … لالحتالل الذرائع وخلق املسلح للتدخل
املجلس بحرمان واملطالبة الدستور، وضع يف التدخل حق يخولهما قانون وأي املرصي؟

امليزانية؟! تقرير حق
مرص بني املربمة العهود من وال الحق من له سند ال منكر عدوان هذا أن شك وال
عىل فيها إبهام ال رصاحة يف ينص كان األساسية الالئحة مرشوع أن سيما ال والدولتني،
الدول الطمئنان الكفاية النص هذا ويف الديون، بتسوية الخاصة مرص اتفاقات احرتام
تقرير حق النواب مجلس لحرمان الديون بهذه التذرع أما … حقوقهم عىل ورعاياها
له، مسوغ ال الذي والتحكم واالعتساف الظلم فهو الربملان، خصائص أهم وهو امليزانية،

عهًدا. يرعى وال ا حقٍّ يحرتم ال الذي االستعماري الطمع وهو
تقبل وال وكرامتها، األمة حقوق أوًال فهناك … الخطر من كبري جانب عىل املوقف كان
ا حقٍّ النواب مجلس حرمان تريدان غاصبتني دولتني إرادة عىل تنزل أن نفسها تحرتم أمة
رجل أمام املاثل الخطر أخرى جهة من وهناك … امليزانية تقرير وهو حقوقه، أقدس من

لالحتالل. املتحفزتني الدولتني جانب من املسلح للتدخل هدًفا البالد يرى إذ الدولة،

املتعلقة املادة يف نهائي بقرار النواب مجلس يبت ال أن لألزمة، درءًا باشا ارتأىرشيف وقد
لم الذي املسلح التدخل يتفادى وبذلك الغمة، تنجيل حتى حني إىل يرجئها وأن بامليزانية،
والتأجيل واالرتباك، الضعف من وقتئٍذ عليه كانت ِلما تصده أن مرص استطاعة يف يكن
الوسائل من التأجيل يكون ما كثريًا بل الدستور، يف األمة لحقوق مضيًعا يكن لم ذاته يف
وقتًا يستغرق قد الدستور وضع أن عىل … األزمات التقاء إليها يُعمد التي السياسية
ذاته يف بامليزانية الخاص النص يكن ولم واملالبسات. الظروف حسب يقرصعىل أو يطول
سنة ديسمرب ٢٢ يف باعتمادها املرسوم صدر قد كان ١٨٨٢ سنة ميزانية ألن مستعجًال؛
العملية أهميته تبدو ال امليزانية أمر يف فالبحث … النواب مجلس انعقاد قبل أي ١٨٨١؛
لم النص هذا يف البت فإرجاء ،١٨٨٣ سنة ميزانية توضع حيث ١٨٨٢ سنة ختام يف إالَّ

والوزارة. املجلس بني التصادم إىل يدعو ما الخطر من له يكن
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وبأن األزمة، هذه من موقفهم يف باالعتدال وصحبه عرابي «بلنت» املسرت نصح وقد
وأيَّده وإنجلرتا، فرنسا حكومتي الوزارة تفاوض أن قبل امليزانية نص يف برأي يقطعوا ال
يف قرون عدة لبثنا «لقد الصدد: هذا يف قال أنه عنه وُروي نصيحته، يف عبده محمد الشيخ
عبثًا. االثنني نصيحة ولكن أشهر.» بضعة اآلن ننتظر أن علينا يشق فال حريتنا، انتظار

ورؤساء عرابي ولكن … التأجيل فكرة النواب مجلس عىل باشا رشيف عرض وقد
وهو يناقضه آخر رأيًا وارتئوا الحل، هذا يقبلوا لم النواب من البارزين واألعضاء الضباط
دخل له كان االقتناع غري آخر عامًال ثمة أن لنا ويلوح الحال، يف امليزانية مادة تقرير
الحكم عن إقصائه يف ورغبتهم رشيف، عن العرابيني انرصاف وهو الرأي، بهذا األخذ يف
ألَّف قد كان وإن باشا، رشيف أن يخفى يكن لم إذ منهم، رجل إىل الوزارة رياسة وإسناد
االستقالل من بيشء حيالهم يشعر كان لكنه العرابيني مطالب إجابة قاعدة عىل وزارته

والكرامة.
خاصتهم من رجًال به ويستبدلون منه، التخلص يف يرغبون العرابيني جعل ما وهذا
الوزارة رياسة إىل البارودي سامي باشا محمود طموح الرغبة هذه ظهور عىل ساعد وقد …
وامتنع األزمة، دت تعقَّ هنا ومن والجاه، السلطة إىل الطموح كثري البارودي كان فقد …
زيَّن قد باشا، رشيف وزارة يف الحربية وزير وهو البارودي ألن باشا؛ رشيف برأي األخذ
وقد فوًرا، امليزانية مادة ويقرِّروا التأجيل، ويرفضوا برأيهم يتشبثوا أن وصحبه لعرابي
رشيف رأي النواب رفض أن مفهوًما كان ألنه الرياسة؛ إىل وصوله الخطة هذه عىل رتَّب

الجديدة. الوزارة تأليف إىل هو فيُدعى استقالته، إىل بداهًة يؤدي باشا

باشا رشيف استقالة (7)

مادة إقرار وعىل التأجيل، رفض عىل النواب كثرة اتفقت فقد … البارودي رتَّبه ما وكان
راغبون أنهم الدستورية اللجنة أعضاء مع حديثه من باشا رشيف ورأى هي، كما امليزانية

.١٨٨٢ سنة فرباير ٢ يف استقالته تقديم من ا بدٍّ يَر فلم وزارته، إسقاط يف
كان من عىل الرسعة بهذا ينقلبوا ال وأن … األمر يف يرتيثوا أن بالنواب يجُدر كان وقد
عمل أول يكون أن األسف، إىل ويدعو النظر يستوقف ومما األمس، حتى آمالهم موضع
نظامه ووضع أجله، من وناضل أنشأه الذي الرجل من التخلُّص هو النواب ملجلس هام

املسلك. هذا ركوب يف البالغ األثر لها كان واملطامع األهواء ولكنها … األسايس

65



عرابي أحمد الثائر الزعيم

للحزب حاسًما وانتصاًرا الخديو، لسلطة ا تامٍّ إقصاءً باشا رشيف وزارة سقوط ويُعد
باشا. رشيف استقالة يف راغبًا يكن لم الخديو ألن عرابي؛ رأسه وعىل العسكري

النفوذ له أن تبنيَّ بعدما الوزارة، هذه سقوط عقب أوروبا يف عرابي شهرة ذاعت وقد
التخلص يف رغب التي الوزارة إسقاط بواسطته استطاع إذ … النواب مجلس يف ال الفعَّ

منها.

البارودي وزارة (8)

رياسة فأسند — النواب إرادة الظاهر ويف — العسكري الحزب إرادة عىل الخديو نزل
ويبدو … للحربية وزيًرا فيها عرابي وأدخل فألَّفها … البارودي سامي محمود إىل الوزارة
العامة املبادئ يف خالف ال أن الوزارة بتأليف الخديو إىل رفعه الذي الكتاب يف التأمل من

… املستقبلة والوزارة الجديدة الوزارة بني
رشيف وكان … فوًرا بامليزانية املتعلقة املواد إقرار يف هو بينهما الحقيقي والخالف
صميم من مؤلفة البارودي وزارة فإن التشكيل، يف آخر فارق وثمة حني، إىل تأجيلها يرى
أهم الحني ذلك يف كانت وقد للحربية، وزيًرا باشا عرابي فيها أن وحسبُك … العرابيني
إىل أدَّت التي الحقيقية األسباب أهم من هذا كان وربما نفوذًا، وأعظمها شأنًا الوزارات
عهد يف ارتقى أن بعد الجهادية وزارة يتوىلَّ أن يف يطمع كان عرابي ألن الوزارة؛ تغيري
وهكذا الوزارة، رياسة يف البارودي يطمع كان كما وكيلها، منصب إىل باشا رشيف وزارة
الكوارث. من بمرص حلَّ ما أسباب من — يزل ولم — الوزارية املناصب إىل التطلع كان
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الثورة من الثانية املرحلة (1)

عرابي اتفق أن يوم من الحكمة عن بعيًدا سبيًال تسلك بدأت قد العرابيَّة الثورة أن ويقيننا
الشطط مرحلة … الثانية مرحلتها بذلك وبدأت باشا، رشيف وزارة إسقاط عىل وصحبه
تلك يف األمور تدبري ُحسن عىل البارودي من أقدر نزاع بال كان باشا رشيف فإن والخطل،
ممتازة كفاية له يجعل ما واختباره وثقافته السيايس ماضيه من له إذ العصيبة، األوقات
وعىل فحسب، وحربية أدبية نشأته كانت فقد البارودي أما السياسية. باملهام االضطالع يف
املزايا هذه لكن … يُبارى ال الذي املقام ذلك يف وله الشعراء، وكبار األدب أعالم من أنه
إىل أضف … العرصاملضطرب ذلك يف وخاصًة مرص، سياسة لترصيف املطلوبة هي ليست
والتطلع الخيال روح النفس يف تثري واألدب، الشعر إىل اجتمعت إذا الحربية النشأة أن ذلك
حد عند تقف ال األفق، بعيدة البارودي آمال جاءت هنا ومن والعال، املجد أقىصمراتب إىل

العرش. إىل التطلع بلغت حتى
تتطلع كانت التي الوحيدة الوزارة فإنها الحربية، وزارة بتقلُّده عرابي شأن عُظم وقد
الوطنية، الحركة وقوة الحكم سلطة تتمثل كانت وفيها … الحني ذلك يف األنظار إليها
«باشا»، لواء رتبة تقلُّده بعد نيله مكانته من وزاد للحكومة، الفعيل الرئيس عرابي فأصبح
األمر له وصار والخاصة، العامة نفوس يف يُنكر ال الذي األثر من والرتب لأللقاب ِلما
محًضا، دكتاتوًرا وأصبح الحكومة، وزارات كل يف بل فحسب، الحربية وزارة يف ال والنهي،

الشكايات. وأصحاب الحاجات لطالب ً ملجأ داره وأضحت
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١٨٨٢ سنة دستور (2)

وقدَّمه ،١٨٨٢ سنة فرباير ٨ يف الخديوي املرسوم به وصدر الدستور النواب مجلس أقرَّ
فيها: جاء بليغة خطبة املناسبة لهذه وألقى الخديو، من عليه ًعا موقَّ املجلس إىل البارودي

إىل حامًال بينكم بحضوري الطالع سعيد نفيس أحسب … النواب السادة أيها
أعمالكم، لجميع قاعدة هللا شاء إن سيكون الذي األسايس، القانون حرضاتكم
يمكنكم أساس خري أنه يقيني بعد إالَّ إليكم أحمله لم أنني الرسور كل ويُرسني
أصول ويقوي ثروتها وينمي البالد، شأن يعزز ما األعمال من عليه ترفعوا أن

… فيها العدالة
وقواعد الحرية أصول عىل القانون وضع مجرد أن تعلمون كما أعلم أنني إالَّ
بد ال بل حرضاتكم، اجتماع من املقصودة الغاية إىل وصولنا يف يكفي ال العدالة
هذا حدود عىل املحافظة يف منكم واحد كل من النية خلوص ذلك إىل ينضم أن
واألفكار األعمال جميع تكون بحيث عندها، الوقوف يف النظر ودقة القانون
من النوع هذا إىل الوصول إن السياسيني عقالء قال وقد دوائرها، يف منحرصة
بعد يُنال إنما القانون، دائرة يف وكلياتها األعمال جزئيات حرص أعني الكمال،
اإللهية العناية فإن عليكم، صعبًا هذا أعد ال لكني … التجارب وطول العناء
درجات أكمل عىل وأنتم حرضاتكم، عىل االنتخاب بوقوع البالد سعد ساعدت
أنكم أميل ويف القارصين، عىل إالَّ القانون اتباع يف عناء وال والفضيلة، العقل
التي املهمة األعمال يف تبتدئون عندما فيكم البالد أحباء يظنه ما ستحققون
خري فيه ما عىل للوقوف النظر صادق تستعملوا بأن ملبارشتها، اآلن تهيأتم
الحصول يف الطويل الزمن يضيع ال حتى مايضالهمم ذلك إىل وتوجهوا بالدكم،
شوائب من وتمحيصالطوايا بتخليصاألفكار إالَّ يكون ال وهذا قليلة، فائدة عىل
نفعها التي العمومية املصالح عىل وقًفا األعمال نجعل بأن الشخصية، النزعات

أبنائكم. وعىل عليكم عائد الحقيقة يف
ومنافرات محاسدات القلوب يف يبعث الخصوصيات إىل النظر التفات إن
العز ذروة إىل رقوا الذين أن تعلمون وإنكم باهلل، نعوذ الدائم، الخالف عىل تحمل
العالم فاعرتف العام، النفع طلب يف بإخالصهم إالَّ ذلك ينالوا لم الرشف وأوج
بحلية داموا ما مكانتهم يف فثبتوا املنازل، أعىل فأعلتهم القلوب وأجلتهم بفضلهم
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بالدهم بحقوق العارفني البالد عقالء بني بوقويف نفيس أهنئ وإني اإلخالص،
يكونوا لن بأنهم املوقنني أوطانهم، برشف معقود رشفهم بأن العاملني عليهم،
الثبات من وحجًجا العمل من براهني صدقهم عىل أقاموا إذا إالَّ حقيقيني نوابًا

القريب. عرفها كما البعيد بها يقنَع حتى االعتدال، خطة يف
رفعت النظار، رياسة استالمي عند أنني السادة أيها حرضاتكم علم ويف
وأظنكم الحارضة، الهيئة مبادئ فيه بيَّنت تقريًرا املعظم خديوينا جناب إىل
مؤمل وإني بقبوله. الخديوي جناب عيلَّ تكرَّم وقد معانيه، وتأملتم قرأتموه
أمر ليستقر قصدنا، ما تتميم عىل قويٍّا وساعًدا لنا عضًدا تكونوا أن فيكم
ونؤدي لنا، التي الحقوق ونحفظ والرفاهية، الثروة أسباب لدينا وتتوفر النظام
أرضينا قد بذلك ونكون عاهدناه، ملن عهودنا بجميع ونويف علينا، التي الواجبات
املتمدنة الدول جميع وأرضينا وتقدُّمنا، نجاحنا يُرسه الذي األعظم سلطاننا
ما وآخر بعهودنا، قائمني لحقوقنا حافظني لرشفنا، حائزين ترانا أن تحب التي
كلفتكم التي الوطنية األعمال يف دخًال املرشبي للتعصب نجعل إال به نتواىص
كل عىل القوي الباعث هي الحقة الوطنية تكون وأن بأدائها، تقوموا أن البالد
ِلما جميًعا يوفقنا أن تعاىل هللا نسأل وعمل، قول كل من القصوى والغاية فكر،
املعظَّم خديوينا حرضة ببقاء البالد تتمتع وأن بالدنا، وتقدُّم أوطاننا ِرفعة فيه

هللا. أيَّده

الخديو. من عليها ًقا مصدَّ الدستور نسخة للمجلس قدَّم خطبته من انتهى وملا
بالتصديق إرساعه عىل للبارودي شكر كلمة وألقى املويلحي، بك السالم عبد فنهض
ألقى ثم الواجب، إالَّ يفعلوا لم بأنهم زمالئه واسم باسمه البارودي عليه وردَّ الدستور، عىل
السابعة. الساعة كانت إذ الجلسة وانتهت أخرى، شكر كلمة النواب بلسان باشا سلطان
واجب للخديو ليؤدوا الخديوية؛ الرساي إىل النواب توجه الجلسة انفضاض وبعد
عنهم بالنيابة باشا سلطان وتقدَّم واإليناس، بالِبرش اهم تلقَّ يديه بني مثلوا فلما … الشكر
شكَرهم املعظم للجناب ليقدموا الفيحاء؛ الساحة هذه إىل وفدوا النواب حرضات «إن وقال:
من الُقطر ألهل العلية حرضته منحته وما النعم، من الكريم جنابه أوالهم ما عىل وامتنانَهم
الحارضين جميع ن وأمَّ واإلقبال العز بدوام الخديوي للجناب دعا ثم واإلحسان.» التفضل
جلسوا ثم الجميل، ُصنعهم عىل النواب وشكر الخديو لدى القبول موقع ذلك فوقع …

ودية. أحاديث بينهم ودارت
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رعيته، ملنفعة مساعيه وُحسن اإلصالح، ملحبة الغريزي ميله عن الخديو لهم وأعرب
لهم نصح ثم والعمران، التقدم خطة غري لهم يريد وال الخري، إالَّ بهم يقصد ال وأنه
صادقة، ونيات ثابتة بقلوب العمومية املنافع سبيل يف ويسريوا الخري، جادة يسلكوا أن
كل يف ملساعدتهم مستعد بأنه ووعدهم دليًال، والتأني والسكون مرشًدا الحزم متخذين
ديوان إىل قصدوا ثم شاكرين، لدنه من فخرجوا … للبالد النافعة األعمال من أرادوه ما
املقابلة أثناء عنده وكان بالرتحاب، فقابلهم الوزراء لرئيسمجلس الشكر وكرَّروا الداخلية،
وأنابوا وثناءهم شكرهم النواب لهم فقدَّم … واألشغال والخارجية والحقانية املالية وزراء

مرسورين. فرحني انرصفوا ثم للوزراء، عنهم الشكر تقديم يف باشا سلطان عنهم
ومع والثناء، التقدير يستحقان وجهد كفاية يف بمهمته يضطلع النواب مجلس وأخذ
األعمال، من صالحة بطائفة قام فقد أشهر، ثالثة يتجاوز لم وجيًزا زمنًا إال يجتمع لم أنه
يف وتباحث للمجلس، الداخيل النظام ووضع أعماله، أهم من وهذا … الدستور قرر فقد
االبتدائي، التعليم وتعميم األسعار غالء كعالج ورفاهيتها البالد بتقدم تتصل هامة مسائل
املجلس، وأقرَّه أسوان خزان بإنشاء إسنا نائب قدَّمه اقرتاح يف ونظر املعاشات، تضخم ومنع
تمت التي الري مرشوعات أعظم يف التفكري يُفتهم لم ١٨٨٢ سنة نواب أن عىل يدلك وهذا

الحديث. العهد يف

الفتن ظهور (3)

يف والسكينة بالهدوء خاللها مرص تمتعت ونشاط، تقدُّم فرتة املجلس انعقاد مدة كانت
ساد الذي الصفاء جو اكفهر حتى النيابية الدورة تنتهي تكد ولم الدستوري، النظام ظل
نذيًرا كان املجلس انفضاض فكأن … البالد عىل تتواىل األحداث وأخذت قبل، من مرص
األحداث هذه يعالج أن منعقًدا املجلس بقي لو محتمًال كان ولقد … والرجعية باالنتكاس
الدورة انتهاء بعد الجو يضطرب أن واملالبسات األقدار شاءت ولكن والروية، بالحكمة
عدة مشكالت وواجهت املوقف، معالجة تبعة وحدها البارودي وزارة فاحتملت الربملانية،

استقالتها. إىل أدى حتى الخديو وبني بينها الخالف وتفاقم وخارجية، داخلية
مؤامرة هو النواب، مجلس انفضاض بعد البالد انتابت التي الداخلية األحداث وأول
يف بل العرابيَّة الثورة تطور يف كبري تأثري لها كان خطرية حادثة وهي … الرشاكسة لضباط
باشا طلبة من عرابي علم ١٨٨٢ سنة أبريل شهر يف أنه وخالصتها … قاطبًة البالد مصري
لقتله األمر ويدبرون به، يأتمرون الرشاكسة الضباط بعض أن األول اللواء قائد عصمت،
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بالسفر منهم األمر إليهم صدر من بعض وأن والوزراء، الوطنيني الضباط رؤساء وقتل
الخديو، عىل ثم الوزراء عىل األمر عرابي فعرض املؤامرة، هذه قوام كانوا السودان إىل
راشد الفريق برياسة املجلس هذا وتألَّف حربي، مجلس يف املؤامرة هذه تحقيق فتقرر

حسني. باشا
ثمانية عىل فدلوا … املتآمرين من أسماؤهم ُعرفت من وسأل التحقيق، املجلسيف فأخذ
استجوابهم، يف وأخذ بالقبضعليهم املجلس فأمر املؤامرة، يف معهم مشرتكني عرشضابًطا
ضابًطا، أربعني نحو املعتَقلني عدد بلغ حتى … فُقبضعليهم غريهم، عىل أيًضا هؤالء فدل
سيق وقد اللدود، عرابي وخصم السابق الحربية وزير رفقي باشا عثمان مقدمتهم ويف

والشدة. بالغلظة وعوملوا النيل قرص سكنة إىل عليهم املقبوض
كان حقيقية، مؤامرة إنها الرواة: بعض فقال املؤامرة، هذه حقيقة يف اآلراء واختلفت
إنها البعضاآلخر: وقال عرابي، مقدمتهم ويف العسكري الحزب رؤساء اغتيال منها القصد
أوهام خلقتها التي الرواية فصدَّق حياته، عىل وخوفه عرابي فزع قوامها خيالية مؤامرة
ناحية من الهواجس تساوره يفتأ ال عرابي كان وقد خصومه، من االنتقام وأراد املفسدين

خصومه.
األربعني يقيضعىل وهو القضية، يف حكمه املجلس أصدر ١٨٨٢ سنة أبريل ٣٠ ويف
العسكرية الرتب من تجريدهم مع السودان، أقايص إىل املؤبد بالنفي املتهمني ضابًطا
هذه تكون وال إليها، يُنفون التي الجهات يف متفرقني يكونوا وأن والنياشني، واالمتيازات
الحكم هذا وصدر السواحل، وال املديريات وال «الخرطوم» الحكمدارية مركز يف الجهات
محاكمة وأحيلت املدنية، الحقوق من تجريدهما مع العسكريني غري من اثنني عىل أيًضا
بالتجريد للمؤامرة محرًكا ُعدَّ الذي باشا راتب عىل وُحكم األهلية. املحاكم إىل غريهما خمسة
يقىضعليه عاد وإذا مرص، إىل العودة وحرمانه والنياشني واالمتيازات العسكرية الرتب من

السابق. النحو عىل بالنفي
إقراره، عن فامتنع القسوة، منتهى بالًغا فرآه … عليه للتصديق الخديو إىل الحكم ُرفع
وتمسكت الحكم، تعديل عىل أرصَّ إذ الوزارة، وبني بينه كبري خالف ذلك أجل من ووقع
١٨٨٢ سنة مايو ٩ يف سنية» «إرادة الخديو أصدر بأن األمر وانتهى بإقراره، الوزارة
شاءوا أنى بالتوجه عليه للمحكوم والرتخيص املرصي الُقطر من النفي إىل الحكم بتعديل
بحضور اإلرادة هذه الخديو ع وقَّ وقد ونياشينهم، رتبهم حرمانهم عدم مع القطر خارج

وفرنسا. بريطانيا قنصيل سنكفكس واملسيو مالت إدوار السري
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البارودي ذهب فقد والوزراء، الخديو بني الخالف يحسم لم التعديل هذا أن عىل
قناصل إرادة عىل لنزوله شديدة لهجة يف والمه التعديل، أمر توقيعه عقب الخديو إىل
إىل العسكرية الرتب من التجريد عقوبة إضافة إليه وطلب الوزراء، رأي وإهماله الدول،
االجتماع وانتهى املقابلة، هذه عقب الخديو لدى ثانيًة القناصل فاجتمع … التعديل أمر

… أصدرها التي السنية» «اإلرادة عىل الخديو بإرصار
ساعات ثماني دام طويًال اجتماًعا مايو ١٠ يوم واجتمعوا الوزراء، سخط ذلك فهاج
ُفضت قد وكانت — الخالف هذا يف للنظر النواب مجلس انعقاد وجوب إىل فيه انتهوا
… العفو حق عليه فأنكروا للخديو، الشديدة املعارضة روح اجتماعهم عىل وبدا — دورته
بامتيازاته. املساس يراد ألنه الحال؛ هذه استمرار يطيق ال أنه ناحيته من الخديوي ح ورصَّ
وجاءوا الخالف، تفاقم من خيفة وأوجسوا الدول قناصل قلق الوزراء اجتماع طال وملا
بأال فأجيبوا األوروبيني، الرعايا حياة يتهدد خطر ثمة كان إذا ا عمَّ وسألوا االجتماع، أثناء
استحالة بإزاء أنه فهمي» باشا «مصطفى الخارجية وزير وأبلغهم البتة، يتهددهم يشء
املجلس فإن الظرف، هذا يف يستقيل أن يمكن ال الوزارة رئيس وألن … الخديو مع االتفاق

والوزراء. الخديو بني القائم الخالف يف لينظر االنعقاد؛ إىل النواب مجلس دعوة قرر
مجلس عىل والوزارة الخديو بني الخالف عرض ألن خطورته؛ القرار لهذا وكان
وصحبه عرابي كان ما وهذا … بخلعه التهديد معناه موقفه، عىل الخديو إرصار مع النواب

أحاديثهم. يف يذكرونه
أوفد فقد … الخديو عن تصدر أن يجب النواب مجلس اجتماع إىل الدعوة كانت وملا
رفض الخديو ولكن القرار، إلبالغه الخديو إىل الداخلية وكيل مليل الدره باشا حسني الوزراء
اجتماًعا يُعد ال وهذا املديرين، بواسطة االجتماع إىل النواب الوزارة فدعت املجلس، عقد

األساسية». «الالئحة الدستور ألحكام طبًقا قانونيٍّا
الخاصة، اجتماعاتهم وتعدَّدت … القاهرة فجاءوا الدعوة، النواب أكثر لبَّى ولقد
بينهم املتفاقم الخالف تجاه خطتهم لتقرير مجلسهم يعقدون يفتئون ال الوزراء وكان

الخديو. وبني
رؤساء بعض ومعهم البارودي دار يف اجتمعوا ١٨٨٢ سنة مايو ١٢ يوم ظهر ويف
بك السالم عبد يصحبه النواب، مجلس رئيس باشا سلطان محمد جاءهم ثم … الجيش
وتعددت الخالف أمر يف وتحدَّثوا النواب، بعض جاءهم ثم البارزين، النواب أحد املويلحي
بالحسنى، الخالف حسم إىل يميل النواب من فريق وكان والوزراء، النواب من االجتماعات

… األخطار بأعظم البالد يهدد الشقاق استمرار أن رأوا إذ
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غري االجتماع مرشوعية لعدم رسمية، بصفة املجلس عقد عىل عامة النواب يوافق ولم
ذلك مع وتعدَّدت … الدستور من ٩ املادة بذلك تقيض كما الخديو، من بأمر إالَّ العادي
واالعتدال، االستقالل موقف الخالف هذا أمر من النواب ووقف الرسمية، غري اجتماعاتهم
هذا عىل املسيطرين إلرادة يذعنوا ولم الغالب، الحزب يد يف صماء آالت أنفسهم يعتربوا فلم
وكانوا عليه، يُحمدون استقالل عىل فربهنوا إرادتهم، من بوحي األمر تدبَّروا بل الحزب،

عهدتهم. يف التي األمانة وتقدير النيابة، بأعباء االضطالع يف صالًحا مثًال لخلفائهم
تعديل مع مركزها يف الوزارة ببقاء والخديو، الوزارة بني مؤقتًا الخالف ُسوي وقد

الخديو. ارتآه ملا طبًقا العسكري املجلس حكم
إىل حاجة بغري األمر بادئ من التعديل هذا يقبلوا أن وصحبه بعرابي يجُمل وكان
من يثريوا أالَّ النهاية يف التعديل قبلوا قد داموا ما للبالد األنفع وكان … األزمة هذه إيجاد
استقاللها، وتتهدد مرصفيه تكتنف األخطار كانت وقت يف الخديو، وبني بينهم حربًا أجله
مجلس عقد يستوجب مما الحادثة هذه يف الخديو وبني بينهم شجر الذي الخالف يكن ولم
الثورة إعالن معناه القانونية، األوضاع وبغري مستعجلة، بصفة املجلس عقد ألن النواب؛
تعديل عىل الفريقني نظر وجهة اتفقت أن بعد الخالف أوجه من بقي يكن ولم الخديو، عىل
… تجريدهم عدم أو العسكرية الرتب من عليهم املحكوم الضباط تجريد سوى الحكم،

كهذا. صغري خالف أجل من عادية غري بصفة تُعقد ال النيابية واملجالس
برغبتهم اجتماعاتهم يف جاهروا قد األزمة تلك خالل أنهم الزعماء عىل يُؤخذ ومما
الذين املعتدلني نصائح إىل يستمعوا ولم مكانه، باشا حليم األمري وتعيني الخديو، خلع يف
يف نظًرا وأبعد حكمة أكثر رجل الوزارة رأس عىل كان ولو … الطيش هذا عواقب حذَّروهم
دعانا ما وهذا الحد، هذا إىل الخديو وبني بينها الخالف استفحل مَلا البارودي، من األمور
بداية وأنه يشء، يف البالد مصلحة من يكن لم باشا رشيف وزارة سقوط بأن االعتقاد إىل

والشطط. الخطل مرحلة العرابيَّة، للثورة الثانية املرحلة

والفرنيس اإلنجليزي األسطولني حضور (4)

إرسال وفرنسا إنجلرتا اعتزام عن والخديو الوزارة بني الخالف غضون يف األنباء استفاضت
بلغهما ما أثر عىل الدولتان فقرَّرت … األنباء هذه قت تحقَّ وقد اإلسكندرية، إىل أسطوليهما
أمره، بدون االجتماع إىل النواب مجلس ودعوة والوزارة، الخديو بني الخالف اشتداد من
وأفىض التدخل، تستدعي ثورة حالة الحالة هذه عدتا إذ مرص، إىل أسطوليهما إرسال

73



عرابي أحمد الثائر الزعيم

املسيو إىل ١٨٨٢ سنة مايو ١٢ يوم الفكرة بهذه إنجلرتا خارجية وزير «جرانفيل» اللورد
مياه يف بحرية بمظاهرة القيام إىل ماسة الحاجة إن قائًال لندن، يف فرنسا سفري «تيسو»
هذا الدولتان وسوغت الفرنسية، الحكومة من قبوًال الفكرة هذه صادفت وقد اإلسكندرية،
ثمة يكن ولم لها، يُستهدفون التي األخطار من رعاياهما حماية منه الغرض بأن العمل
الغرض تسرت باطلة ووسيلة مصطنعة حجة هي وإنما الناحية، هذه من خوف وال خطر

مرص. شئون يف املسلح للتدخل الذرائع خلق وهو الحقيقي،
العرابيَّة، الحوادث خالل الدولتان بها قامت التي الثانية البحرية املظاهرة كانت وتلك
تقدَّم كما األول العثماني الوفد حضور ملناسبة ١٨٨١ سنة أكتوبر شهر يف كانت واألوىل
مقدمة كانت بل فحسب، مظاهرة تكن لم إنها إذ األوىل، من خطًرا أشد كانت والثانية بيانه،

الربيطاني. ولالحتالل اإلسكندرية لرضب
األنباء وجاءت املرصية، املياه إىل بوارج ست منهما كلٌّ ترسل أن عىل الدولتان اتفقت

واالنزعاج. بالقلق مرص يف الخرب فقوبل الحضور، أهبة عىل األسطولني بأن
مجيء ألن بينهما؛ الخالف عواقب والخديو العرابيني بتحذير جديرة األنباء هذه كانت
يعترب لم ولكن مرص… شئون يف املسلح بالتدخل نذيًرا والفرنيسكان اإلنجليزي األسطولني
الشخصية الشهوات تغلبت وهكذا لآلخر، يكيد منهما كلٌّ واستمر النذير بهذا الفريقان

خطًرا. الساعات أشد يف العليا الوطن مصالح عىل الرءوس ونزوات
كانت الذي الوقت يف ،١٨٨٢ سنة مايو ١٥ اإلثنني يوم ظاهًرا الخالف زوال أُعلن

اإلسكندرية. قاصدة العباب لتمخر تتأهب والفرنسية اإلنجليزية البوارج
ففي ،١٨٨٢ سنة مايو ١٩ الجمعة يوم اإلسكندرية مياه إىل تصل البوارج بدأت
سفينتان دخلتها منه ٢٠ السبت صباح ويف إنجليزية، مدرعة جاءت اليوم ذلك أصيل
بوشان السري األمريال بقيادة اإلنجليزية السفن وكانت فرنسية، سفن وثالث أخريان،
أُطلقت فقد ودية» «بصفة مجيئهما كان وملا كونراد، األمريال بقيادة والفرنسية سيمور،

لقدومهما! تحية املدافع
محافظ وزارا الرسمية، مالبسهما مرتدين الرب إىل األمرياالن نزل السبت يوم ظهر وبعد

… املعتادة للتقاليد تبًعا الزيارة لهما فردَّ اإلسكندرية،
وبارجة ل!» «تأمَّ يونانيتان حربيتان سفينتان أيًضا اإلسكندرية جاءت مايو ٢١ ويف
إىل هت وتوجَّ إنجليزية بارجة جاءت اإلثنني يوم ويف مالطة، من قادمة أخرى إنجليزية
جاءت كما اإلسكندرية، إىل أخرى إنجليزية بوارج ثالث وصلت يونيو أوائل ويف بورسعيد،

أمريكية. بارجة أيًضا وجاءت فرنسية بارجة
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وفرنسا إنجلرتا مطالب (1-4)

الدولتان أخذت حتى اإلسكندرية، مياه إىل والفرنيس اإلنجليزي األسطوالن يحرض يكد لم
البارودي وزارة استقالة بطلب فبدأتا … الرسمية والبالغات التهديد بلغة مرص تخاطبان
عاتقه عىل العام فرنسا قنصل سنكفكس املسيو وأخذ املرصي، القطر من عرابي وخروج
بواسطة العرابيني بزعماء فاتصل ودية» «بطريقة الغرض هذا إىل األمر أول يسعى أن
فعرضعليهم نهائي. بالغ إىل حاجة غري من املطالب هذه قبول عىل ليحملهم باشا؛ سلطان
فقد الحني ذلك ومن قبولها، فرفضوا عنده، من مقرتحات كأنها املطالب هذه باشا سلطان

الخديو. صف إىل انحيازه وبدأ العرابيني، ثقة باشا سلطان
سبيل يف منه تضحية ذلك لكان البالد وغادر املقرتحات هذه قِبل عرابي أن ولو
من وأهون حاًال، أسعد ظروف يف األقل عىل ولرتكها املسلح، األجنبي التدخل من مفاداتها

الكبري. التل هزيمة بعد عنها رحيله
… قنصليهما إىل الحكومتني تعليمات جاءت ١٨٨٢ سنة مايو ٢٥ الخميس يوم ويف
منها، الجواب وانتظار املرصية، الوزارة إىل أعدتاه الذي النهائي البالغ تقديم ومضمونها
«نوتة» مذكرة شكل يف الدولتني بالغ البارودي إىل القنصالن قدَّم اليوم ذلك ظهر وبعد
رتبه حفظ مع مؤقتًا املرصي الُقطر عن باشا عرابي وإبعاد الوزارة، استقالة فيها طلبا
األرياف، يف الديب باشا فهمي وعيل باشا حلمي العال عبد وإقامة ونياشينه، ومرتباته

ونياشينهما. ومرتباتهما رتبهما حفظ مع منها يخرجان ال بجهات

الوزارة رد

نصح إنه البارودي ويقول الدولتني، رفضمطالب وقرَّروا املذكرة، ورود يوم الوزراء اجتمع
مجلس سكرتري رفعت بك أحمد الرواية هذه وأيَّد وإخوانه، هو يقبل فلم بقبولها عرابي
الجهادية «ولكن املطالب هذه بقبول مقتنع بأنه إليه أفىض البارودي إن قال إذ … الوزراء
فإننا يمكنني، «ال البارودي: فأجابه «اقنعهم»، رفعت: بك أحمد له فقال تقتنع»، لم
العصيب، الوقت ذلك يف السياسية الحالة عن فكرة يعطيك وهذا بعض». مع متحالفون
… رأيه خالفت ولو العامة، السياسة يف عرابي بأوامر يأتمر كان البارودي أن عىل ويدلك
البالد. كيان بها يرتبط خطرية أزمة يف يعمله أن الوزارة رئيس عىل يجب ما هذا وليس

مايو ٢٦ يف البارودي وزارة فاستقالت الدولتني، مطالب قبول أعلن فقد الخديو أما
استقالتها، الخديو فقِبل إياها، الخديو قبول الدولتنيوعىل مطالب عىل احتجاًجا ١٨٨٢ سنة
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باشا عرابي إقصاء معناه الوزارة استقالة قبول ألن الضباط؛ بني وخاصًة الخواطر وهاجت
الحربية. وزارة عن

لكي الجيش بضباط دائم اتصال عىل بقي عرابي فإن الوزارة، استقالة من وبالرغم
أرسله الذي الخطاب من ظاهر وهذا … سواه للحربية وزيًرا الجيش يقبل ال أن يضمن
استقالته مع أنه فيه أخربهم فقد الضباط، من أنصاره إىل ١٨٨٢ سنة مايو ٢٧ بتاريخ
يأتمروا أن إليهم ويطلب الوطني، الحزب رياسة من يستقل لم فإنه الحربية، وزارة من

األمن. عىل يحافظوا وأن بأوامره
العسكرية، مراكز جميع إىل تلغرافيٍّا الرسالة هذه أرسل أنه مذكراته: يف عرابي ويقول

رعاياهم. تأمني إليه وطلبوا الدول قناصل قابله أن بعد
املستقيلة الوزارة تخالف جديدة، وزارة تأليف الظروف هذه يف امليسور من يكن لم

والضباط. النواب ثقة وتنال خطتها يف
الخديو عقد الوزارة، استقالة غداة أي ١٨٨٢؛ سنة مايو ٢٧ السبت يوم صباح ففي
وأصحاب واألعيان والعلماء النواب حرضه برياسته، كبريًا اجتماًعا اإلسماعيلية رساي يف
جديدة، وزارة تأليف الخديو فكلفه باشا، رشيف الحارضين من وكان … والرتب املناصب

اإلباء. عىل وأرصَّ فأبى

خطري اجتماع

رئيس باشا سلطان محمد دار يف النواب اجتمع — مايو ٢٧ — اليوم ذلك غروب ويف
وهو عرابي جاءهم ثم حافًال، اجتماًعا فعقدوا … العلماء كبار عليهم ووفد النواب، مجلس

الخديو. يُنارص من كل متوعًدا متهدًدا فيهم يخطب فأخذ الغضب، شدة يف
الديب باشا فهمي وعيل باشا حلمي العال عبد منهم الضباط، كبار من جمع وجاء
مكان فدخلوا والجند، الضباط صغار من قليل غري نفر وبصحبتهم بك، عبيد ومحمد
له يُظهر من ويتهددون علنًا الخديو خلع يطلبون عسكرية، مظاهرة بشكل االجتماع
يف طعنًا مألها خطبة عرابي ألقى إذ … يكون ما أشد العرابيني تهور بلغ وقد الوالء،
فليقم!» معنا كان «من بقوله: خطبته وختم بخلعه، ونادى الخديوية، العائلة ويف الخديو
يقوموا، لم وامللكيني النواب معظم ولكن … الضباط ووقف املكان يف كبرية ضجة فحدثت
أن املوقف ذلك من وتبنيَّ جالسني، فظلُّوا بالسيف، عبيد بك محمد األمرياالي فتهددهم

الخديو. خلع عىل عرابي يوافقون ال النواب
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مقيًما الخديو كان التي اإلسماعيلية رساي بمحارصة هدد بل بذلك، عرابي يكتِف ولم
دون ومرج هرج يف االجتماع وانتهى الغرض، لهذا كامل بك خليل آالي بإحضار وأمر بها،
يوافقونهم ال النواب أن سامي ويعقوب وطلبة هو رأى وملا ه، صفِّ إىل النواب بضم يظفر أن
باشا سلطان فقِبل للحربية، وزيًرا عرابي بقاء يف باإللحاح اكتفوا الخديو، خلع إعالن عىل
اليوم ذلك يف الخديو باشا سلطان وقابل … ذلك يف الخديو لدى الوساطة بهذه يقوم أن
اجتمع ثم لتسويته، طريقة وإيجاد الخالف شأن يف مليٍّا معه وتحدَّث اإلسماعيلية، برساي
مقابلة عىل االتفاق إىل وانتهوا الجيش، وضباط والعلماء النواب من جمع باشا سلطان بدار
فذهب النظام، حبل يضطرب ال لكي للحربية، وزيًرا باشا عرابي إبقاء ورجائه الخديو،
إىل أباظة باشا وسليمان الرشيعي، باشا وحسني باشا سلطان من مؤلف النواب من وفد
للجهادية»، «ناظًرا عرابي بقاء يف رغبتهم عليه وعرضوا الخديو وقابلوا اإلسماعيلية، رساي
وزارة إىل بإعادته عرابي إىل أمًرا وأصدر رجاهم، فقِبل عاد رفضطلبهم عىل إرصاره وبعد

نصه: هذا الحربية

الراحة لحفظ مراعاة ولكن استعفت، التي النظار هيئة ضمن استعفيتم أنكم ولو
هذا أمرنا وأصدرنا والبحرية، الجهادية نظارة عىل بقاءكم استصوبنا واألمنية،
الكاملة بالطريقة العسكرية أحوال انتظام فيه، ما بإجراء وتبادروا لتعلموه لكم

إرادتنا. مقتىض هو كما املرغوب الوجه عىل العمومية األمنية لحفظ

الحكومة، عىل والسيطرة الجيش ورياسة الحربية، وزارة تقلُّد إىل عرابي إذن عاد
الكلمة نافذي وصحبه عرابي وبقي الحوادث، عنه تتمخض ما ترتقب قلقة النفوس وظلَّت

كافة. الحكومة شئون يف
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الدول موقف (1)

ظهر وقد األسطولني، حضور مرصحتى حيال موقفهما يف فرنسا مع مشرتكة إنجلرتا ظلَّت
املظاهرة ثم الثنائية، الرقابة كوضع السابقة، األحداث من وقع فيما العمل يف اشرتاكهما
التي ١٨٨٢ سنة يناير ٧ مذكرة تقديم ثم ،١٨٨١ سنة أكتوبر يف وقعت التي األوىل البحرية
البارودي وزارة استقالة إىل أدَّت التي األخرية املذكرة وتقديم رشيف، وزارة سقوط إىل أدت
بالعمل تنفرد أن التمهيدية املرحلة هذه قطعت أن بعد اعتزمت قد إنجلرتا أن عىل …
الحكومة عن النية هذه جرانفيل اللورد يخِف ولم … االستعمارية ألغراضهما تحقيًقا
سعداء كنا «إننا يأتي: بما فرنسا وزراء رئيس فريسينيه دي املسيو أبلغ فقد الفرنسية،
مع ولكن ُمرضية، نتيجة إىل الوصول نأمل كنا حني رأيها، حكومتكم شاطرنا إذ باألمس

اآلن.» الحالة هي هذه ليست األسف
:١٨٨٢ سنة مايو ٢٧ يوم مرص يف العام إنجلرتا قنصل مالت إدوار السري ح ورصَّ
مايو.» ٢٥ مذكرة يف الواردة التساهل عىل املنطوية بالوسائل مقيًدا نفسه يعترب ال «أنه

أمريال به بعث فيما فعيل، بمظهر اإلنجليزي الجانب من بالعمل االنفراد نية وبدأت
ينشئون املرصيني بأن ينبئها ١٨٨٢ سنة مايو ٢٩ يوم حكومته إىل الربيطاني األسطول
طلبه، الحكومة فلبَّت أخرى، بوارج إرسال ويطلب األسطول، بوارج إحدى تجاه بطارية

مرص. احتالل يف إنجلرتا نية عىل العمل هذا ودل
مؤتمر عقد إىل الدول بدعوة املوقف، إنقاذ يستطيع أنه فريسينيه دي مسيو ورأى
الكربى األوروبية الدول عىل ١٨٨٢ سنة مايو ٣٠ يف فعرض املرصية، املسألة يف للنظر
وزير جرانفيل اللورد وبادر الفكرة، هذه قبول يف إنجلرتا د ترتدَّ فلم … املؤتمر هذا عقد
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الحوادث تبتدع أن عليها يصعب ال السياسة أن يعتقد كان إذ قبولها، بإعالن خارجيتها
مرص. يف املنفرد لها تدخُّ غ تسوِّ التي

الثاني العثماني الوفد (2)

فيها ينبئه السلطان إىل برقية توفيق الخديو أرسل البارودي، وزارة استقالة أزمة أثناء يف
للنظر بلجنة إليها باعث السلطان بأن العايل» «الباب من الرد فجاءه الضباط، هياج عن
باشا درويش مصطفى ُعنيِّ ١٨٨٢ سنة يونيو شهر من الثاني اليوم ففي … املشكلة يف
مرص إىل السلطان أرسله وفد برياسة إليه وُعهد مرص، إىل للحضور ساميًا عثمانيٍّا معتمًدا
دويل مؤتمر عقد فكرة وعىل الخديو، رسالة عىل جوابها هذا وكان فيها، الحالة ملعالجة
عقد عن يُغني شاهاني» «مندوب حضور أن ظنها كان فقد املرصية، املسألة يف للنظر
عىل قائمة سياستها كانت وكذلك مرص، يف والوئام السالم إلعادة ويكفي املؤتمر هذا مثل
أسطولها وترسل الحربي، التدخل عىل تعمل إنجلرتا كانت فبينما النظر، وِقرص الجهل
ساميًا مندوبًا إيفادها مجرد أن مت توهَّ الرتكية الحكومة فإن التدخل، لهذا وتأييًدا تمهيًدا
أن وتوهمت إنجلرتا، ل تدخُّ دون ويُحول مرص، يف ِنصابها إىل األمور يعيد باشا كدرويش

املرصية. املسألة يف أمًرا تُربم أو تتدخل أن من الدول يمنع املؤتمر يف اشرتاكها عدم
والوفد العرابيَّة، الحوادث أثناء يف مرص جاء الذي الثاني العثماني الوفد هو هذا كان
بيانه. تقدَّم كما باشا نظامي عيل برياسة ١٨٨١ سنة أكتوبر شهر حرضيف الذي هو األول
حرضللمظاهرة بل مرص، نحو خالصة يحرضبنية لم الوفدين كال أن نقرِّر أن ويهمنا
فض يف نافع عمل أي كالهما يعمل أن دون املرصي، القطر يف تركيا سلطة عن ولإلعالن

إنجلرتا. مطامع من مرص إنقاذ يف أو والجيش الخديو بني الخالف
عدد فيه اكتمل الذي الوقت يف باشا درويش برياسة الثاني العثماني الوفد جاء
كافية البوارج هذه رؤية كانت وقد … اإلسكندرية مياه يف والفرنسية اإلنجليزية البوارج
يؤثر أن يمكن ال السلطان عن مندوبًا بصفته حضوره وأن عصيب، جد املوقف أن إلفهامه
تُنذر التي الحربية املعدات وتلك أفواهها، الفاغرة الضخمة املدافع تلك بإزاء شيئًا املوقف يف
التي الفارغة املظاهر عدته عثماني مندوب حضور يحله ال املوقف هذا وأن والدمار، بالرش

إليها. يتطلَّع التي واألموال الرِّشا إالَّ يشء كل قبل يهمه وال بها، يحاط
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درويش أوفدت أن والفرنيس اإلنجليزي األسطولني حضور تجاه إذن تركيا فعلته ما كل
الخارجية وزارة بأن يونيو ٥ يف تلغراًفا مرص إىل وصوله قبل أرسلت ثم املذكور، باشا
التجهيزات تُجري املرصية الجنود بأن لندن، يف الرتكية السفارة أبلغت الربيطانية
وأن والفرنيس، اإلنجليزي األسطولني تهديد نية عىل اإلسكندرية حصون يف والرتميمات
التايل اليوم يف آخر بتلغراف ذلك أردف ثم جارية، كانت إذا منعها يطلب العايل الباب

الرد. يستعجل
إذ املرصية، بالسلطات التحرش بداية الربيطانية الخارجية وزارة من البالغ هذا وكان
لألسطول، املواجهة القالع ن تحصِّ املرصية السلطات أن من سيمور األمريال زعمه ما بُني
عرابي ورأى التجهيزات، هذه عن الكف طلب عىل لرتكيا باعثًا املنتحل السبب ذلك فكان
سنة يونيو ٥ يف بذلك كتابًا الخديو إىل وأرسل عنها، بالكف يأمر أن اإللحاح هذا إزاء
يف عنها االستغناء يمكن ال اعتيادية ترميمات هي إنما التجهيزات هذه أن خالصته ١٨٨٢
حفظها، الواجب االستحكامات لبقاء رضورية هي بل سيِّئ لقصد تكن لم وأنها وقت، أي

واإلصالح. الرتميم بدوام دها وتعهُّ
لتسكني الوحيد السبب هو الرتميمات تلك وجود استمرار أن إىل النهاية يف ونوَّه
األسطول وجود من القلوب عىل املستويل واالضطراب القلق وإزالة املرصية، األمة روع
وخارجه امليناء داخل حربية ومناورات حركات وإجرائه املرصية، املياه يف اإلنجليزي
االستحكامات، أمام الشواطئ من اإلنجليزية السفن واقرتاب املياه، أعماق مقاسات وأخذه
املرصية األمة أفكار هيَّجت التي وهي حقيقية، تهديدات تُعترب التي هي اإلجراءات هذه وأن
الدونانمة عودة «رجاء املذكورة الرتميمات بوقف حرَّر فإنه ذلك ومع االضطراب، وأحدثت

الحني. ذلك من الرتميم أعمال فعًال وقفت وقد اإلنجليزية»،
عىل تدل الدالئل كل فإن لها، ظاهًرا إحراًجا مرص حيال تركيا موقف يف لرتى وإنك
من لتطلب إالَّ تتحرك لم الرتكية الحكومة فإن ذلك ومع اإلنجليز، جانب من التحرش نية
ظاهًرا تأييًدا الطلب هذا وكان بالحصون، الرتميمات إجراء عن الكف املرصية السلطات
عقيًما عمًال إالَّ العصيب املوقف هذا يف باشا درويش إيفاد يكن ولم اإلنجليزية، للسياسة

شيئًا. منه مرص تفد لم
اليخت ظهر عىل ١٨٨٢ سنة يونيو ٧ يوم اإلسكندرية إىل باشا درويش وصل
السلطان إىل املقربني أحد أسعد أحمد الشيخ ومعه ابنه، يصحبه الدين» «عز السلطاني
عدد وبلغ … واملأمورين الضباط وبعض املنورة باملدينة الفراشة ووكيل الحميد، عبد
وبدأ ناحيته، إىل اجتذابه عىل يعمل الفريقني كال كان وقد شخًصا. ٥٨ وحاشيته الوفد
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الرس باشا الفقار ذو عيل الخديو أوفد فقد اإلسكندرية، إىل الوفد وصل منذ التزاحم هذا
من باشا لطفي وطه األحكام، مجلس أعضاء من باشا حلمي حسن يصحبه ترشيفاتي

اليخت. ظهر عىل الستقباله الياوران
بني الخالف ووقع الحربية، وزارة وكيل باشا سامي يعقوب ناحيته من عرابي وأرسل
وصحبه ونزل بالبشاشة، كليهما استقبل باشا درويش ولكن املقابلة، أثناء يف الرسولني
عرجوا وقد العاصمة، إىل أقلهم ا خاصٍّ قطاًرا ركبوا التايل اليوم ويف التني، رأس برساي
… بزيارته يتربكون البدوي، أحمد السيد مقام زاروا حيث طنطا مدينة عىل الطريق يف
إلقامتهم أُعدت التي الجزيرة برساي ونزلوا العاصمة، بلغوا أن إىل السفر استأنفوا ثم
الخديو فقابلهم اإلسماعيلية، رساي إىل ذهبوا راحتهم أخذوا أن وبعد مهمتهم، تنتهي حتى
عن يكتم لم الخديو أن عىل الجزيرة، برساي العثماني للمندوب الزيارة ورد بالرتحاب
قابله حني الخطاب لهجة ومن عرابي، ملندوب مقابلته ُحسن من استياءه باشا درويش

الخديو. سلطة لتثبيت جاء بأنه باشا درويش فتظاهر … اإلسماعيلية برساي
أنه والعرابيني) (الخديو املتخاصمني الفريقني لكال يتظاهر أن الوفد خطة وكانت
مكافأة الجيش لضباط نيشان مائتي نحو طلب أنه للعرابيني تأييده مظاهر فمن … معه
من املجيدي النيشان باشا لعرابي وطلب الشاهانية»، «للذات وإخالصهم والئهم عىل لهم
باشا درويش أن عىل مسلكه، وعن عنه اآلستانة رضاء عىل عالمة هذا فكان األوىل، الطبقة

!… للخديو عالنيًة االنضمام إىل انتهى قد
اآلستانة إىل بالذهاب لعرابي نصحه من الخديو جانب إىل باشا درويش تحوُّل وظهر
عواقب إىل عرابي فطن وقد وإكرام، رعاية كل منه سيلقى أنه له وأكد السلطان، ليقابل
العثماني للمشري فاعتذر إليها، ذهب هو إذا اآلستانة من يعود ال قد وأنه النصيحة، هذه
نية عن صادرة ليست ذاتها يف كانت وإن والنصيحة البالد، بمغادرة له تسمح ال األمة بأن
ومهما مرص، يف بقائه من خريًا كان اآلونة تلك يف عرابي رحيل أن نعتقد ولكننا حسنة،
الكوارث من ذاته وبعرابي بمرص حلَّ ما جانب إىل تهون فإنها عنها، رحيله عواقب تكن

ذلك. بعد
معالجة عن عجزه ومبلغ األثر، من باشا درويش لحضور كان ما مبلغ نقدِّر ولكي
مذبحة وقعت حتى أيام بضعة حضوره عىل يميض يكد لم أنه نذكر أن يكفي املوقف،
مهمة بإخفاق رهيبًا إعالنًا فكانت ،١٨٨٢ سنة يونيو ١١ يف وذلك املشئومة، اإلسكندرية
يف اآلستانة إىل انقلب ثم يوليو، ١١ يوم اإلسكندرية حرضرضب وقد العثماني، املندوب

الكوارث. هذه وقوع ملنع عمل أي يعمل أن دون ١٨٨٢ سنة يوليو ١٩
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البارودي استقالة بعد (1-2)

عوا توقَّ جهة من فالوطنيون البارودي، وزارة استقالة بعد االضطراب أشد يف الحالة كانت
والقتال الحرب يرتقبون وأخذوا والفرنيس، اإلنجليزي األسطولني مجيء من مستطريًا ا رشٍّ
فكانوا … حرب عىل قادمة البالد أن علموا أخرى جهة من واألجانب أخرى، إىل ساعة من
االضطراب فمصدر املنتظرة، الحرب قامت إذا للخطر تُستهدف أن حياتهم عىل يخشون
كانت ما االستقالة هذه ألن ذاتها؛ البارودي وزارة استقالة يف ال األسطولني مجيء يف هو

عادية. ظروف يف وقعت لو حدثًا البالد يف لتُحدث
األزمة حل ألمكن اإلسكندرية يف مرابطني األسطوالن يكون أن دون استقالت أنها فلو
تضطلع أخرى وزارة بتأليف أو ذاتها، البارودي وزارة بإعادة إما كبري، عناء بغري الوزارية
غري حالة أوجد قد األسطولني وجود ولكن الخواطر، تهدئة عىل وتعمل الحكم بأعباء
منذ شاغرة الوزارة مناصب فبقيت … والوعيد للتهديد مظهًرا مجيئهما كان إذ طبيعية،
إىل باشا عرابي يعيد أن اضطر ثم مؤقتًا، الحكم سلطة الخديو وتوىل ،١٨٨٢ سنة مايو ٢٧
شاغرة. األخرى الوزارات وبقيت الحكومة، عىل الجيش انتفاض من خوًفا الحربية؛ وزارة
رعاية تحت ليكونوا اإلسكندرية، إىل واألقاليم القاهرة من يهاجرون األجانب وأخذ
ومن سكانها، من باألجانب اإلسكندرية مدينة ت فغصَّ منهما، مقربة وعىل األسطولني
الهياج؛ تفاقم عىل الباعثة األسباب من فيها احتشادهم وكان األقاليم، من إليها القادمني
األهلني غضب من له يستهدفون وما القتال، وقوع اقرتاب حول تدور كانت أحاديثهم ألن
وتقديم اإلسكندرية، مياه يف األسطولني وجود مجرد ألن نشوبها؛ قبل بل الحرب نشبت إذا
رمًزا كان ذلك كل … مطالبهما إجابة عىل وإرصارهما املرصية الحكومة إىل الدولتني بالغ

الخواطر. وإهاجة البالد عىل األوروبيتني الدولتني العتداء

اإلسكندرية مذبحة (3)

ففي … اإلسكندرية بمذبحة املعروفة الحادثة وقعت الخواطر اضطراب من الجو هذا يف
أحد بني شجار وقع الظهر، بعد الثانية الساعة نحو يف ،١٨٨٢ سنة يونيو ١١ األحد يوم
البادئ هو املالطي كان … العجان» «السيد يُدعى األهلني وأحد اإلنجليز رعايا من املالطيني
صبيحة من به يطوف وأخذ املالطي، ركبه حمار صاحب الوطني كان فقد بالعدوان، فيه
القزاز قهوة من قريبة «خمارة» حانة إىل طوافه وانتهى أخرى، إىل قهوة من متنقًال النهار
فلم ركوبه، بأجرة الوطني فطالبه … بنات» «السبع شارع بآخر اللبان مخفر من بالقرب
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أشهر أن إالَّ املالطي من كان فما األجر، قلة يف فجادله واحد، صاغ قرش سوى له يدفع
إثرها. عىل مات دامية طعنات عدَّة بها طعنه سكينًا

ذلك إىل القتيل رفاق فهرع القزاز»، «قهوة خلف الكائن الزقاق يف الحادث هذا وقع
املالطيون وأخذ املجاورة، املنازل أحد إىل فرَّ ولكنه بالقاتل، يمسكوا أن يريدون املكان،
األبواب من األهلني عىل النار يطلقون الحادث مكان من بالقرب الساكنون واليونانيون
االنتقام تطلب الجماهري نفوس فثارت … وجريح قتيل بني منهم كثري فسقط والنوافذ،
كل عىل يهجمون فأخذوا عامة، األوروبيني عىل لالعتداء الدهماء طبقة وتحركت ملواطنيهم،
هذه يف سالحهم وكان … رضبًا ويوسعونهم الدكاكني يف أو الطرقات يف منهم يلقونه من

غري. ليس والهراوات العيص املعركة
اإلفرنج من يلقونه من ويقتلون للقتال، الناس يستنفرون املدينة يف الدهماء وانبث
الشارع هذا من الهياج وامتد بنات، السبع شارع دكاكني ونهبوا بالعيصوالهراوات، رضبًا
واملنشية الجمرك وجهة املحمودية وشارع الهماميل، شارع وإىل اإلبراهيمي الشارع إىل
يمرون أو األوروبيون يقطنها التي الشوارع من وغريها التني» «رأس الضبطية وشارع
زيارتهم من عائدين الرتسانة من قادمني كانوا إذ الضبطية، أمام منهم كثري ُقتل وقد منها،
النوافذ الرصاصمن يطلقون ناحيتهم من األوروبيون وكان والفرنسية، اإلنجليزية للبوارج

كثري. خلق الجانبني من فُقتل األهلني، عىل

يلوذ الحارضين بعض شاهده وقد «املالطيني» الرعايا أحد بالعدوان البادئ كان وإذ
إنجلرتا قنصل كوكسن املسرت إىل اللبان قسم أرسل فقد مواطنوه، يسكنه منزل إىل بالفرار
كوكسن املسرت فحرض املنزل، ذلك من املعتدي يُخرج لكي القنصلية موظفي أحد إليفاد
وُجرح بليًغا، جرًحا بسببها ُجرح وعصا حجر برضبة فأصيب الهياج، اشتداد أثناء بنفسه
مظاهر من القناصل إصابة فكانت إيطاليا، وقنصل اليونان قنصل اليوم ذلك يف أيًضا

الحالة. خطورة
قومسيون رياسة يتوىل الحادثة، بدأت حني املدينة محافظ لطفي باشا عمر وكان
بني وقع الذي الشجار نبأ الضبطية موظفي أحد فأبلغه املحافظة، بدار الجمرك تحقيق
فهمي بك حسني فأوفد الظهر، بعد الثالثة الساعة نحو يف ذلك وكان واملالطي، الوطني
باستفحال نبأ ساعة ربع بعد جاء ثم الخالف، لفض الواقعة مكان إىل املحافظة وكيل
إىل بنفسه فذهب منزله، مريضيف الضبطية مأمور قنديل بك السيد وأن وتجسمها، الفتنة

بنات. السبع بشارع الواقعة جهة
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إسماعيل من فطلب باملتجمهرين، الشارع ازدحام ورأى الفتنة خطورة أدرك وهناك
فتباطأ … الهياج لوقف الجند من املدد إرسال باإلسكندرية، الجنود قومندان كامل باشا
التني برأس مرابًطا كان الذي الخامس، اآلالي قائد الرحيم عبد بك مصطفى األمرياالي
إرسالهما يف رشقي بباب كان الذي السادس، اآلالي قائد داود سامي سليمان والقائمقام
فرَّقوا الجند جاء وحني بساعة، املغرب قبل مساءً الخامسة الساعة يف إالَّ يحرضوا ولم الجند،
إذ رهيب، سكون املدينة فساد الشمس، مغرب يف الفتنة وانتهت صعوبة، بغري املتجمهرين

وفزع. وجل يف والناس الليل وانقىض املارة، من الطرقات وخلت بيوتهم، الناس لزم
األهلني. من والباقون األجانب من ٣٨ منهم ٤٩ الحادثة هذه يف القتىل عدد وبلغ

باإلسكندرية القناصل اجتماع (1-3)

املدرعة ضباط من مولينو الكابتن بينهم من وكان الحادثة، يوم مساء القناصل اجتمع
إدارة يف كوكسن املسرت عن ينوب أن سيمور األمريال إليه عهد وقد «إنفنسبل»، اإلنجليزية
يجب فيما وتداولوا املدينة، محافظ االجتماع وحرض الحادثة، يف إصابته عقب القنصلية
أنهم باإلسكندرية الجيش ضباط كبار ح فرصَّ الخواطر، وتهدئة النظام إلعادة اتخاذه
قائدي من القناصل فطلب األمر، يف األسطوالن يتدخل أالَّ عىل … األمن بحفظ مكلَّفون
منتصف يف شوهدت اإلنجليزية الزوارق بعض ولكن ظاهرة، تدابري يتخذا ال أن األسطولني

الرشقي. امليناء شاطئ عىل ترسو األسطول بوارج إحدى من قادمة الليل،
البارجة تخرج بأن أمره أصدر الذي سيمور، األمريال لتعليمات تنفيذًا مجيئها وكان
إىل الزوارق بعض ترسل وأن الرشقي، امليناء خارج وترسو الغربي امليناء من «سوبرب»
يف رأوا إذ الوسيلة هذه عىل الضباط فاعرتض البارجة، إىل واألطفال النساء لنقل الرب
القنصل نائب فوعد والجند، الجمهور هياج إىل يدعو ما الرب إىل اإلنجليزية الزوارق حضور

ذلك. عىل األول االجتماع وانفض الرب، عن الزوارق بإبعاد الربيطاني

العاصمة يف النبأ وقع

الخامسة الساعة قبل تلغرافيٍّا بها علم وقد الحادثة، وقعت حني بالقاهرة عرابي كان
قوبلت يونيو، ١١ مساء العاصمة يف أخبارها ذاعت وملا … عظيًما أسًفا لها فأسف مساءً،
وكانت الوخيمة، عواقبها من العارفون عه توقَّ ِلما الوطنية، الدوائر يف واالستنكار باالستياء
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وأنها أيديهم، من أفلت قد األمن زمام أن عليه تدل ما أقلَّ ألن العرابيني؛ إىل موجهة رضبة
بعد وبخاصة األرواح، وصيانة األمن ضبط عىل قادرين غري أنهم عىل ضدهم حجة تُتخذ

والنظام. األمن بكفالة د وتعهَّ الحربية وزارة إىل عرابي أعيد أن
يكن لم إذ كبري، خطر عىل قادمة البالد بأن للعرابيني نذيًرا املذبحة هذه وكانت
ولكن مرص، يف ألغراضها تحقيًقا لوقوعها الوسائل دبَّرت قد اإلنجليزية السياسة أن خافيًا
ملخاطبة ذريعة الحادثة هذه القناصل اتخذ وقد قدرها، حق العواقب يقدِّروا لم العرابيني
وقرَّرت البالد، يف وأموالهم األجانب حماية طالبني شديدة بلهجة العاصمة يف األمور والة
والكشف الحادثة، تلك أمر يف للنظر اإلسكندرية إىل لجنة إيفاد يونيو ١١ مساء الحكومة

فيها. املتهمني مع والتحقيق أسبابها عن
محمد حرضه يونيو، ١٢ اإلثنني يوم صبيحة عابدين رساي يف اجتماًعا الخديو وعقد
وأملانيا والنمسا وإنجلرتا فرنسا وقناصل العثماني املندوب باشا ودرويش باشا، رشيف
فجرت … وأموالهم أرواحهم عىل رعاياهم تأمني يطلبون جاءوا الذين والروسيا، وإيطاليا
عىل الرأي فاستقر اإلسكندرية، حوادث حيال اتخاذه يجب فيما االجتماع هذا يف املباحثة
وصيانة ِنصابه، إىل األمن إعادة تكفل التي الوثيقة الضمانات السياسيني الدول وكالء إعطاء

وأموالهم. األجانب أرواح
حضور إىل عرابي فُدعي الخديو، ألوامر باشا عرابي امتثال الضمانات هذه أهم ومن
شأنه من ما بمنع للمجتمعني د تعهَّ أن وزاد بالقبول، فأجاب األمر يف وخوطب االجتماع،
املقاالت ونرش الخطب وإلقاء الجمعيات وانعقاد العامة كاالجتماعات الخواطر، إثارة
والطمأنينة، الراحة وإقرار األمن تأييد جنوده بمساعدة مقدوره يف أن وأبان املهيجة،
عىل يأخذ إنه باشا: درويش وقال الخواطر، بتهدئة الكفيلة األوامر بإصدار الخديو د وتعهَّ
هذا يف املسئولية ويشاركه إنفاذها، يف عرابي مع يشرتك بأن الخديوية األوامر تنفيذ عاتقه

االجتماع. وانفض العهود، بهذه ظاهًرا الدول وكالء فاكتفى الصدد،
الجيش قواد عىل بالتنبيه باشا، عرابي إىل أمًرا الخديو أصدر العهود لهذه وإنفاذًا

العام. األمن عىل والسهر الدقة بزيادة واألقاليم، واإلسكندرية بالقاهرة وضباطه
اليوم ذلك يف عرابي ونرش واملديرين، املحافظني إىل املعنى بهذا أمًرا الخديو وأصدر
قواد إىل هه وجَّ آخر أمًرا وأذاع والطمأنينة، السكينة إىل اإلخالد إىل الجمهور بدعوة إعالنًا
والنظام، والراحة األمن إلقرار جهودهم أقىص بذل إىل يدعوهم وغريهم، وضباطه الجيش
بني تحصل فتنة كل لقمع كافية لتكون اإلسكندرية يف الجيش قوات الحكومة وزادت
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طلبة إىل بقيادتهما وعهدت الرابع، واآلالي الثاني اآلالي إليها فأنفذت واألهلني، األجانب
الثغر. يف الجيش لقوات ا عامٍّ قومندانًا الحني ذلك منذ صار الذي عصمت باشا

البالد عن األجانب نزوح (4)

… مرص يف ناشبة محالة ال الحرب أن عىل عة مجمَّ األجانب يتناقلها التي األنباء وكانت
وأن املدينة، عىل قنابلها والفرنسية اإلنجليزية البوارج تطلق أن آلخر آٍن من عون يتوقَّ وكانوا
نشبت إذا أنفسهم عىل يأمنون ال الحالة هذه ويف البالد، تهاجم أن تلبث ال الدولتني قوات
البالد، عن األجانب نزوح فكرة جاءت هنا ومن … األهلني النتقام يُستهدفوا أن الحرب
واألقاليم القاهرة يف واألجانب بحًرا، منها يهاجرون باإلسكندرية منهم القاطنون فأخذ
اليوم يف البالد عن األوروبيني رحيل وبدأ الخارج، إىل منها لإلقالع اإلسكندرية إىل يفدون
منهم املهاجرون ونزل التالية. األيام يف النازحة جموعهم وكثرت اإلسكندرية، ملذبحة التايل

بهم. تُقلع أن ينتظرون امليناء يف راسية كانت التي السفن إىل
مهاجر، آالف عرشة من أكثر ١٨٨٢ سنة يونيو ١٢ يوم منهم الراحلني عدد وبلغ
السفر جوازات إدارة تعارض ولم الرشاعية، والسفن البواخر يف متفرقني البحر إىل نزلوا
أموالهم يحملون املهاجرين جموع فكثرت البحر، إىل النزول يف منهم أحًدا الجمارك وال
حتى التالية األيام يف مستمرة الهجرة وظلَّت لهم، املقلة بالسفن امليناء وامتأل وأمتعتهم،
رضب ُقبيل ألًفا ستني عددهم وبلغ مهاجر، ٣٢٠٠٠ يونيو ١٨ يوم لغاية الراحلني عدد بلغ
الجسيمة. األحداث من الجو عنه ض يتمخَّ بما نذيًرا املتدفق السيل هذا فكان اإلسكندرية،
عن الرحيل رعاياهم إىل رغبوا الدول قناصل أن الهجرة، سيل تعاظم عىل ساعد ومما
الحرب وأن يونيو، ١١ مذبحة من هوًال أشد حوادث يتوقعون بأنهم إليهم وأفضوا البالد،
الفقراء فهرع رعاياها، لنقل سفنًا دولة كل وأعدت الهجرة، إىل فسارعوا الوقوع، وشيكة
وتسلَّل املعتادة، البواخر يف أماكنهم منهم املورسون وأخذ إليها، النزول إىل واملعوزون
جموعهم يرى ملن ُخيِّل حتى امليناء، قاصدين املرصي الُقطر يف ناحية كل من األوروبيون

قليل. نفر إالَّ البالد يف منهم يبَق لم أنه الراحلة
اإلسكندرية، إىل العاصمة من فجأًة الخديو انتقال املوقف، بخطر شعوًرا الناس وزاد
فيها، الخواطر تهدئة وحجته ،١٨٨٢ سنة يونيو ١١ حادثة عقب إليها السفر اعتزم فقد
وقبل الحربية، وزير باشا عرابي املحطة عىل وودَّعه يونيو، ١٣ الثالثاء يوم إليها وسافر
فيها العام األمن عىل والسهر القاهرة، أحوال مراقبة عرابي إىل عهد القطار يتحرك أن
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املندوب باشا درويش سفره يف وصحبه حادث، أي وقوع بمنع الكفيلة االحتياطات واتخاذ
العثماني.

املذبحة؟ عن املسئول من (1-4)

سنة يونيو ١١ لحوادث األول السبب هو والفرنيس اإلنجليزي األسطولني حضور أن شك ال
يف ِلما عامة، األوروبيني عىل املرصيني صدور وأوغر الخواطر حضورهما هاج فقد ،١٨٨٢
بأن لشعورهم بالوطنيني؛ األوروبيني أغرى أنه كما والعدوان، التحدي معنى من مجيئهما

املرصيني. وإلذالل لحمايتهم جاءا إنما األسطولني
يقول: الصدد هذا يف اإلمام) (األستاذ عبده محمد الشيخ كتب

قلبت املساءات، وارتجال العلل اختالق يف عادتها عىل اإلنجليزية الحكومة إن
مجرد واتخذت مطمعها، وجه واستقبلت الحق، طالع واستدبرت املسائل، وجوه
لتسيري واندفعت للمناوأة، سببًا الخديوية الحكومة نظامات بعض يف التغيري
نفخ ثم عليه، وعدوانًا الخديو لحكومة تهديًدا اإلسكندرية مياه إىل مراكبها
أوقدوا حتى بالثغر، املقيمني األجانب من العقول ضعفة أنوف يف رجالها بعض
إنجلرتا حكومة منها وأقامت إنجليزية، لشهوة قضاءً املساكني فيها هلك فتنة
الُقطر أحوال إىل نظر بصريًا أن ولو الخديوية، األرايض عىل العدوان يف حجة
القطر ذلك يف الخلل بداءة أن لعلم الغرض، مرض من صحيحة بعني املرصي
قبل من كان ما بني نسبة وال اإلسكندرية، لثغر اإلنجليزية املراكب ورود يوم من

بعده. كان ما وبني املصالح وانتظام األعمال ورواج األمن عموم من ذلك؛

املسئولية أما والفرنسية. الربيطانية السياسة كاهل عىل تقع العامة فاملسئولية
الفتنة أشعل من أول أن من تتبيَّنها أن فتستطيع بالذات، املذبحة وقوع يف الخاصة
من هذا يكون أن يمكن وال الربيطاني، القنصل لخادم وأخ بريطانيا، رعايا من مالطي
متها وجسَّ فيها وهولت الحادثة، استغلت التي هي الربيطانية والسياسة املصادفات، قبيل
وزارة رئيس فريسينيه املسيو وصفها وقد البالد، شئون يف املسلح التدخل إىل بها لتتذرع
العارضة الحوادث من بأنها قال إذ تهويل، وال فيه مبالغة ال وصًفا الحني ذلك يف فرنسا
قبل حصلت التي بالفتنة وشبَّهها أجناس، عدة يسكنها التي الثغور يف أحيانًا تقع التي

والفرنسيني. اإليطاليني ال الُعمَّ بني مرسيليا يف عام
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باشا راغب إسماعيل وزارة (5)

حوادث وقعت فلما … مايو ٢٧ من أي البارودي؛ استقالة منذ وزارة بال البالد بقيت
ا حدٍّ وتضع الحكم، بأعباء تضطلع وزارة تأليف وجوب إىل األنظار اتجهت يونيو، ١١

البالد. لها استُهدفت التي للفوىض
كما يونيو ١١ مذبحة عقب اإلسكندرية إىل ووصل القاهرة بارح قد الخديو وكان
الخديو بني للتقريب تركيا، مندوب مع باتفاقهما لديه والنمسا أملانيا قنصال فسعى أسلفنا،
الخديو فأخذ للحربية، وزيًرا عرابي فيها يبقى جديدة، وزارة تأليف يف وترغيبه وعرابي
ثم باشا رشيف فاستدعى الجديدة، الوزارة تأليف أمر يف الدولة رجال بعض يستشري
فأبوا الوزارة، بتأليف منهم كالٍّ وكلَّف وغريهم، باشا لطفي عمر ثم باشا فهمي مصطفى
تركيا ومندوب والنمسا أملانيا قنصال ل وتدخَّ الجفاء، من عرابي وبني بينهم كان ِلما جميًعا
رأيه استطالع بعد رأيهم واستقر الشأن، هذا يف معه وتفاوضوا بعرابي واتصلوا جديد، من
راغب ألَّف ذلك وعىل الوزارة، لتشكيل باشا راغب إسماعيل باختيار للخديو النصح عىل

كان. كما للحربية وزيًرا عرابي وفيها الوزارة باشا
وتزيل ِنصابها إىل األمور تعيد أن باشا راغب لوزارة ألمكن إنجلرتا نيات حسنت ولو
بعض يف مثلها وقع قد الحوادث هذه فإن يونيو، ١١ حوادث عن نجمت التي السيئة اآلثار
إنجلرتا ولكن حقوقها. وانتهاك استقاللها سلب عليه يرتتب أن دون األوروبية، البالد ثغور
احتالل إىل تصل حتى هوادة وال نزاهة دون تستغلها أن إالَّ أبت اإلسكندرية مذبحة دبَّرت
يف األمن وإقرار الخواطر تهدئة من باشا راغب وزارة تمكِّن أالَّ تدابريها من وكان مرص،

… ِنصابه
عادية، غري حالة يف البالد تبدو لكي الوزارة تأليف تبغي تكن لم أنها الظن وأغلب
اإلنجليزية السياسة قابلتها تألَّفت فلما … البالد شئون يف التدخل إىل ذريعة ذلك من وتتَّخذ
لها تخلق وأخذت ِنصابه، إىل األمن إعادة عىل قدرتها من والغض الثقة، وعدم بالجفاء
يوم اإلسكندرية العام بريطانيا قنصل ماليت إدوار السري وبارح والعراقيل، العقبات
أيًضا املدينة وغادر اإلسكندرية، رضب شهد الذي كارترايت املسرت عنه وأناب يونيو، ٢٧
كولفن أوكلن السري إىل الربيطانية الحكومة وأوعزت الربيطاني. القنصل كوكسن املسرت
ونُذر عالئم وهذه الوزراء، مجلس جلسات حضور عن باالمتناع اإلنجليزي املايل الرقيب

والقتال. الحرب إثارة من اإلنجليزية السياسة تبيته كانت عما تنبئ
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اآلستانة مؤتمر (1)

مؤتمر عقد إىل الكربى األوروبية الدول الفرنسية الوزارة رئيس فريسينيه دي املسيو دعا
وإيطاليا والروسيا وأملانيا إنجلرتا من كلٍّ الدعوة هذه فلبى املرصية، املسألة يف للنظر
مرص إىل باشا درويش مندوبها إيفاد أن بحجة الفكرة رفضت فإنها تركيا أما … والنمسا
عقد باقرتاح فيه علمت الذي الوقت يف مرص إىل إيفاده اعتزمت وقد مشكلتها! لحل كاٍف
وسيلة إرساله من واتخذت مرص، إىل ساٍم مندوب بإرسال املؤتمر عارضت أنها أي املؤتمر؛
تأليف بعد مؤتمر عقد تستدعي مرصال يف األحوال بأن أيًضا ت واحتجَّ املؤتمر، لرفضعقد
يمكن يشء يبَق فلم ِنصابه، إىل األمن وإعادتها الحكم بأعباء واضطالعها باشا، راغب وزارة

املؤتمر. فيه يتفاوض أن
ولكن القرار، هذا باآلستانة األوروبية الدول سفراء تركيا خارجية وزير أبلغ وقد
فيه االشرتاك ورفضت امتناعها عىل تركيا وبقيت املؤتمر، عقد واعتزمت به تعبأ لم الدول
اآلستانة يف دويل مؤتمر يجتمع أن السياسية املهازل من فكان اإلسكندرية، رضب حتى
فيه تشرتك أن ودون ذاتها، اآلستانة حكومة فيه تشرتك أن دون املرصية املسألة يف للنظر

فيه. تشرتك أن كلتيهما عىل واجبًا وكان مرص،
املسألة يف العثمانية السياسة اضطراب عىل يدل الذي هو وحده املظهر هذا وليس
تتظاهر كانت فبينما … واضطرابات متناقضات مجموعة كان كله مسلكها إن بل املرصية،
نيشانًا ويمنحه عرابي عىل عطفه يعلن الحميد عبد بالسلطان إذا الخديو، سلطة بتأييد
بإعالنه الصميم يف طعنه اإلنجليز وبني بينه الحرب ونشبت الجد جدَّ إذا ثم الشأن، رفيع
واالضطراب، التناقض فهذا وخذالنه، هزيمته أسباب أكرب من اإلعالن هذا فكان عصيانه،
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ما ثم استقاللها، إنقاص يف ورغبتها مرص نحو نيتها وسوء تركيا نظر ِقرص إليه مضاًفا
الرتكية السياسة من جعل والرشا، باملال وزرائها وتأثر والوقيعة، الدس من عليه ُجلبت

مرص. يف أطماعها لتحقيق بريطانيا استخدمته فساد عامل
شاطئ عىل اآلستانة بضواحي «ترابيا» يف اإليطالية السفارة بدار املؤتمر اجتمع
بريطانيا الست: العظمى الدول سفراء أعضاؤه وكان ،١٨٨٢ سنة يونيو ٢٣ يوم البوسفور

دفرين. اللورد هو الربيطاني والسفري وإيطاليا، والروسيا والنمسا وأملانيا وفرنسا

النزاهة ميثاق (1-1)

املشهور العهد إبرام مداوالته يف البدء وقبل يونيو، ٢٥ يوم الثانية للمرة اجتمع ثم
فريسينيه دي املسيو وضعه وقد .Protocole de Désinteressement النزاهة بميثاق

نصه: وهذا فقِبله، جرانفيل اللورد عىل وعرضه يونيو ١٦ يف

يحصل اتفاق كل يف بأنها القرار، هذا عىل مندوبوها ع يوقِّ التي الحكومات تتعهد
وال أرايضمرص، من جزء أي احتالل عن تبحث ال املرصية املسألة تسوية بشأن
يخوَّل ال لرعاياها تجاري امتياز نيل عىل وال بها، خاص امتياز عىل الحصول

األخرى. الحكومات لرعايا

… جميًعا املؤتمر أعضاء عليه ع وقَّ وقد
… اآلستانة مؤتمر يف إنجلرتا مقدمتها ويف الدول، به ارتبطت الذي العهد هو هذا
املرصية. املسألة يف عهودها سائر نقضت كما نقضه، تنوي كانت أبرمته حني إنجلرتا ولكن
تُعد كانت — ١٨٨٢ سنة يونيو ٢٥ — أبرمته الذي الوقت يف أنها ذلك عىل القاطع والدليل
عرش ستة العهد هذا عىل يمِض ولم مرص، الحتالل جيشها وتجهز والقتال الحرب معدات

يوليو. ١١ يوم بمدافعه اإلسكندرية مدينة أسطولها رضب حتى يوًما
املسألة يف يتداولون أعضاؤه وأخذ يونيو، ٢٧ يوم الثالثة جلسته يف املؤتمر واجتمع
قد الفوىض أن إىل فيه ذهب مرص، يف الحالة عن بيانه يُلقي دفرين اللورد وأخذ املرصية،
أدت قد الفوىض هذه وأن الخديو، عىل وانتقاضه الجيش ثورة جراء من مرص من تمكَّنت
عن األهلني وعجز الثقة وفقدان التجارة حركة ووقوف األحوال، وارتباك اإلدارة اختالل إىل
ثم األجانب، الدائنني حيال املالية بتعهداتها الوفاء عن الحكومة وعجز الرضائب، سداد

للخطر. األوروبيني حياة تعريض
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إعالن املؤتمر يف االشرتاك من تقصد كانت إنجلرتا أن دفرين اللورد بيان من ويُؤخذ
لقمع حربيٍّا يكون أن يجب التدخل هذا وأن شئونها، يف التدخل مرصتستدعي يف الحالة أن
ولكنها … إنجليزيٍّا التدخل هذا يكون أن إىل ترمي وكانت الخديو، سلطة وإعادة الثورة
الحكومة بأن عاملة وهي تركيٍّا، يكون أن تبغي بأنها دفرين اللورد لسان عىل تظاهرت
بجيشها تدخلت أنها ولو املهمة، هذه عىل تُقدم ال بحيث والرتدد الضعف من بلغت الرتكية
األوروبية الدول ألن االحتالل؛ من وتفاديًا للموقف إنقاذًا ذلك يكون أن املحتمل من لكان
تكن لم الحالة أن الحق ويف هللا، شاء ما إىل مرص يف عثماني جيش بقاء لتقبل كانت ما
إعادة تستطيع كانت باشا راغب وزارة فإن عثماني، غري أو عثماني جيش إرسال تستدعي

والعراقيل. بالعقبات اإلنجليزية السياسة تبادرها لم لو ِنصابه، إىل والنظام األمن
الدول انقسام إىل مطمئنة وضعفها، الرتكية السياسة جمود من واثقة إنجلرتا كانت
الفرصة هذه فانتهزت … املرصية املسألة يف معينًا قراًرا اتخاذها وعدم الرأي، يف األوروبية
بأسطولها لتنتهك والقتال؛ الحرب معدات تُعد انعقاده وخالل املؤتمر انعقاد قبل وأخذت

وبرصه. املؤتمر سمع تحت مرص وتحتل واملواثيق، العهود حرمة وجيشها
اإليطايل السفري اقرتح فقد باملؤتمر، مفاوضاتها يف جلية الخداع نية منها بدت وقد
دام ما مرص يف املنفرد التدخل عن االمتناع الدول تقرر أن يونيو، ٢٧ بجلسة األعضاء عىل
الواقع ولكن القرار، هذا عىل مندوبها لوافق النية حسنة إنجلرتا كانت ولو منعقًدا، املؤتمر
رضورة يف يَُلح دفرين اللورد فأخذ مرص، الحتالل معدات تجهز كانت أنها أسلفنا كما
فنمَّ القهرية»، األحوال عدا «فيما وهو إضافته املؤتمر قرَّر حتى القرار، لهذا ظ تحفُّ وضع
الرش نية من تبيته كانت وما املؤتمر، مخادعة من إنجلرتا تضمره كانت ما عىل بذلك
املؤتمر وتركت التحفظ، هذا وضع بعد اطمأنت وقد وامليثاق، العهد ونقض والعدوان

القيمة. عديمة قراراته لتجعل كافية الكلمة هذه كانت إذ يشاء، ما ويقرر يجتمع

هذه إضافة اقرتاحه يف دفرين اللورد أيَّد قد فرنسا سفري نواي دي املركيز أن الغريب ومن
اللورد اغتبط وقد الحني، ذلك يف الفرنسية السياسة تخبُّط مبلغ عىل بذلك فدلَّ الحاشية،
يف «إننا فيها: يقول رسالة جرانفيل اللورد إىل التايل اليوم يف وأرسل اإلضافة، لهذه دفرين
لالقرتاح نعترب نُعد لم الهام التعديل هذا اإليطايل السفري اقرتاح تعديل تم أن منذ الواقع

كبرية.» قيمة
إىل يُعهد وأن الثورة، إلخماد مرص يف التدخل وجوب الثالثة جلسته يف املؤتمر قرَّر
إليها، والنظام األمن إلعادة الجند من كافية قوة مرص إىل ترسل بأن املهمة، بهذه تركيا
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هذا من إنجلرتا واستفادت وحدوده، التدخل هذا رشوط يف التالية الجلسات يف يتداول وأخذ
السابعة جلسته يف املؤتمر ووضع املنفرد، لها تدخُّ يف خطتها وإنفاذ تدابريها إلتمام البطء
ترسله الذي الجيش يحرتم أن وهي: التدخل، هذا قواعد — ١٨٨٢ سنة يوليو ٦ يوم —
الثورة يخمد وأن واملعاهدات، الفرمانات بموجب نالتها التي مرصوامتيازاتها، مركز تركيا
وأن مرص، يف العسكرية النظم إصالح يف يرشع ثم سلطته، الخديو إىل ويعيد العسكرية
عليها تتفق التي املدة إىل مدها الخديو طلب إذا إالَّ أشهر، ثالثة مرص يف إقامته مدة تكون
باالتفاق الجيش هذا قواد ويعنيَّ العظمى، األوروبية والدول تركيا مع املرصية الحكومة
وتركيا مرص مع باالتفاق مقدارها ويعنيَّ مرص، حساب عىل نفقاته وتكون الخديو، مع

األوروبية. العظمى الست والدول
الست األوروبية والحكومات الرتكية الحكومة يُعرضعىل أن عىل القرار هذا صدر وقد
تقديمه عىل ووافقت فأقرته، الدول هذه إىل القرار نص وأُرسل املؤتمر، يف ممثلون لها التي
شأن والرتدد، اإلحجام موقف ووقفت تقره، لم ولكنها إليها فأُرسل الرتكية، الحكومة إىل
الذي باشا درويش تقارير عىل التدخل رفضها يف واعتمدت العهد. ذلك يف الرتكية السياسة
إىل تركيا دعوة عىل إنجلرتا وافقت وقد لها، تدخُّ يُوجب ما مرص يف ليس إنه فيها يقول
ألنها ذلك بمفردها؛ هي لتتدخل القتال معدات فيه تُعد كانت الذي الوقت هذا يف التدخل
القهرية» «الحالة خلق تستطيع وأنها وترددها، الرتكية السياسة بطء إىل مطمئنة كانت
صفًحا ضاربة جانبها من الحربي التدخل إىل بها فتتذرع دفرين، اللورد إليها نوه التي
يوم اإلسكندرية مدينة اإلنجليزي األسطول رضب إذ خطتها، أنفذت وقد املؤتمر، قرار عن
حيال تركيا موقف يتبني أن وقبل املؤتمر، بقرار تركيا إىل الدول تتقدم أن قبل يوليو ١١

القرار. هذا
بعد طبيعية كانت مرص يف الحالة ألن له؛ موجب ثمة يكن فلم ذاته يف التدخل أما
قبل القتال معدات تجهز أخذت إنجلرتا أن الثابتة الوقائع ومن … باشا راغب وزارة تأليف
بواخر إىل تعليماتها يونيو ١٥ يف اإلنجليزية البحرية وزارة أصدرت فقد املؤتمر، انعقاد
الديار إىل إلرسالها الحني ذلك يف الجنود كتائب مقلَّة مرص، إىل للسفر باالستعداد النقل

املرصية.
السابعة الجلسة وهي — اإلسكندرية رضب قبل املؤتمر عقدها جلسة آخر كانت وقد
وسيلة إنجلرتا اتخذتها مهزلة إالَّ يكن لم املؤتمر أن ظهر الرضب وقع فلما يوليو، ٦ يوم —
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يوم الرضب بعد ذلك مع املؤتمر واجتمع العدائية، نياتها من تضمره عما الناس لشغل
الحربي. تركيا ل تدخُّ يف النظر يستأنف وأخذ يوليو، ١٥

واملؤتمر عرابي

وقد للقتال، املعدات تُعد وإنجلرتا طائل، غري عىل جلساته يعقد أسلفنا كما املؤتمر استمر
املفاوضات بطريق ستُحل املرصية املسألة أن وصحبه عرابي اعتقاد إىل مدعاة انعقاده كان
التدخل من الدول من غريها أو إنجلرتا انفراد من مانع املؤتمر انعقاد وأن الدول، بني

… إنجلرتا تنويه بما الجهل أو الظن ُحسن يف منهم إغراًقا هذا وكان مرص، يف الحربي
وأغلب السيايس، النظر وبُعد الرأي يف الحصافة ينقصهم كان العرابيني أن الحق ويف
يتلقونه ما عىل يعتمدون وكانوا حقيقته، عىل السيايس املوقف يعرفون ال كانوا أنهم الظن
مرص يف أخبار قلم لديهم يكن ولم امللفقة، واألخبار األوهام من األوروبيني بعضاألفراد من

وتطوراتها. السياسية األحوال حقيقة عىل يُطلعهم الخارج يف وال
قادرون أنهم يتوهمون كانوا إذ والخيالء، الغرور من به اشتهروا عما فضًال هذا
يكونوا ولم للحرب، جدي استعداد أي دون أخرى دولة أية أو اإلنجليز اعتداء دفع عىل
والقتال للحرب يستعدون اإلنجليز كان فبينما أنفسهم، هم قوتهم وال أعدائهم قوة يقدِّرون
عىل ويقفون العرابيني قوة ويستطلعون والهند، ومالطة إنجلرتا يف جنودهم ويحشدون
يتوهمون كانوا بل … اإلنجليز معدات عن شيئًا يعرفون ال العرابيون كان معداتهم، حقيقة
راغب وزارة شأن كان وكذلك الرب، إىل النزول أو والقتال الحرب إعالن عىل يجرءون ال أنهم
عرابي وكان واملعرفة، العلم يف العرابيني مستوى عن كثريًا تزيد ال كانت فإنها عامة، باشا

فيها. والبحرية الحربية وزير كان إذ عليها املتسلط اآلمر هو

مياه يف راسيًا اإلنجليزي األسطول رؤيتهم غرورهم، يف التمادي عىل العرابيني ساعد ومما
يكن لم مجيئه أن لهم الوهم فخيَّل للرضب، يتحفز أو الحرب تنشب أن دون اإلسكندرية
موقف من واتخذوا الرب، إىل الجنود إنزال عىل يجرؤ ال وأنه والوعيد، التهديد قبيل من إالَّ
… والقتال بالحرب له ِقبل ال أنه عىل دليًال اإلسكندرية مذبحة يوم لزمه الذي السكوت

لهم تدخُّ لقبول أوروبا يف الجو يهيئوا أن ينتظرون كانوا اإلنجليز أن الواقع ولكن
فوىض حالة بأنها مرص يف الحالة يُظهروا حتى اإلسكندرية مذبحة فدبَّروا … الحربي
الدول ل تدخُّ تستدعي وأنها األجانب، حياة عىل معها يؤمن ال وقتل ونهب واضطراب،
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إيجاد يف للمفاوضة اآلستانة مؤتمر عقد يف والدول اشرتكوا ثم الفوىض، لهذه حد لوضع
يف الثورة لقمع التدخل لرضورة أوروبا يف األفكار وهيئوا … الخطري الحالة لهذه عالج

مرص…
خطتهم إلحكام إالَّ — طويلة ذاتها يف تكن ولم — املدة هذه انتظارهم يكن فلم
ترضب أن قبل الهجرة من األوروبية الجاليات لتمكني ثم الحربية، تجهيزاتهم وإتمام
… املهاجرين األوروبيني بعطف مقرونًا عدوانها يكون لكي مرص، يف رضبتها إنجلرتا
والعرابيون ذلك كل جميًعا، األوروبية الدول وعن عنهم نائبة كأنها احتاللها يف وتكون
يدل عمل أي منهم يبُد لم ولذلك الوقوع؛ بعيدة الحرب أن معتقدون أحالمهم يف غارقون

القتال. غمار لخوض االستعداد عىل
تلوكه وما املؤتمر، أخبار من يتسقطونه ما حول دائرة العرابيني أحاديث وكانت
توفيق الخديو بخلع ستنتهي وأنها السلم، بطريق قريبًا ستُحل األزمة أن من ألسنتهم
أفكارهم عىل ويستحوذ بالهم يشغل كان ما كل وهذا … مكانه باشا حليم األمري وتعيني
جديٍّا تفكريًا فيه يفكروا فلم للقتال، والتهيؤ للحرب االستعداد أما العصيب، الوقت ذلك يف

العذل. السيف وسبق الوقت ضاع أن بعد األخرية اللحظة يف إالَّ
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اإلسكندرية رضب (1)

يقرَّ أن وقبل اجتماعه، وخالل اآلستانة مؤتمر انعقاد قبل للحرب تستعد إنجلرتا كانت
للتعجيل والذرائع األسباب تدبِّر وأخذت إىلمرص… لها جيش إرسال إىل تركيا بدعوة قراره

الواقع. األمر أمام املؤتمر تضع لكي اإلسكندرية برضب
للتحرش وسيلة أية يخلق أن الربيطاني األسطول قائد سيمور األمريال إىل فأوعزت
اللورد إليها أشار التي القهرية» «الحالة تخلق أخذت أنها أي عليها؛ الحرب إلثارة بمرص
مرص، يف املنفرد التدخل عن االمتناع قرار إىل إضافتها واشرتط اآلستانة، مؤتمر يف دفرين
أسبابه، خلق يف الربيطانية الجالية برأي يستعني وكان للعدوان، يتأهب األمريال فأخذ
ذلك يف له كبريًا عونًا اإلنجليزي املايل الرقيب كولفن أوكلن السري من األخص عىل ووجد
السري رحيل بعد وكان مرص، احتالل إىل الداعني ومن االستعمار غالة أشد من كان إذ …
باألسطول. دائم اتصال عىل كان أن غرو فال مرص، يف لربيطانيا الفعيل املمثل مالت إدوار
فقد … القتال إلثارة الوسيلة تخرتع أن من الغشوم القوة عىل أسهل يكن ولم
ينبئها اإلمرباطورية األمريالية مجلس إىل ١٨٨٢ سنة يوليو أول يف سيمور األمريال أرسل
يركِّبون وأنهم اإلسكندرية، حصون يف املرصيون بها يقوم ترميمات بعض اكتشف أنه
عرابي وأن البالد، يف قائمة الحربية االستعدادات وأن بوارجه، تجاه جديدة بطاريات

امليناء. يف راسية كانت التي اإلنجليزية البوارج لحرص اإلسكندرية بوغاز سد معتزم
أية فإن واالعتداء، الرش لتسويغ مختلقة وسيلة كان إنما االكتشاف هذا أن وبديهي
والقتال، الحرب إلثارة مرشوعة وسيلة تكون أن يمكن ال الحصون يف تجري ترميمات
ذلك تفعل أن عليها واجب بل بالدها، يف الدفاع معدات تقوِّي أن يف حرة دولة كل إذ
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فإن مرص، تجتازها كانت التي العصيبة الظروف تلك مثل يف وخاصًة … وقت كل يف
ثمة يكن لم أنه عىل املسلح، بالتدخل التهديد معنى فيه الربيطاني األسطول حضور مجرد

باله. وتشغل اإلنجليزي األسطول تخيف جديدة ترميمات
كل يمنع بأن سيمور األمريال برقية عىل يوليو ٣ يف اإلنجليزية األمريالية أجابت وقد
الحصون، يف الجارية األعمال وقف يطلب بأن له ورخصت اإلسكندرية، بوغاز لسد محاولة

بمدافعه. فليدمرها الرفض حالة ويف
رضب عىل نيتها مبيتة كانت الربيطانية الحكومة أن عىل والبينات الدالئل وتدل
حكايتهم اختالق قبل وذلك واملالبسات، األسباب كانت مهما البالد واحتالل اإلسكندرية،

ييل: فيما الشواهد هذه ذاكرون وإنا الحصون، ترميم
الفرنسية الحكومة عىل باريس يف إنجلرتا سفري عرض ١٨٨٢ سنة يونيو ٢٢ يف أوًال:
املسيو فأجابه السويس، قناة حماية بقصد عاجلة وسائل اتخاذ يف االشرتاك
القناة رشكة وأن القناة، يتهدد مطلًقا خطر ال أن فرنسا وزارة رئيس فريسينيه دي
قد القناة احتالل ألن عليها؛ فرضها يُراد التي الحماية تلك سوى يشء تخىشمن ال ذاتها
وختم عدائية، ألعمال ذاتها البحرية القناة واستهداف اإلسماعيلية ترعة قطع إىل يؤدي

له. مسوغ ال عمل احتاللها بأن جوابه فريسينيه دي
أوائل منذ النية عقدتا إنجلرتا يف والبحرية الحربية وزارتي إن بلنت: املسرت يقول ثانيًا:
االستعدادات بنفسه وشاهد السويس، قناة ناحية من مرص مهاجمة عىل ١٨٨٢ سنة
مركز تقوية الغرضمنها أن يعتقد وكان ،١٨٨٢ سنة يونيو شهر يف إنجلرتا يف الحربية

مرص. مهاجمة منها الغرض أن بعد فيما له تبنيَّ ولكن اآلستانة، مؤتمر يف إنجلرتا
الحربي التدخل وجوب عىل دفرين اللورد وإرصار اآلستانة مؤتمر يف إنجلرتا موقف ثالثًا:
عن االمتناع قرار إىل القهرية» «الحالة كلمة وإضافته الثورة، لقمع مرص شئون يف
بمفردها. التدخل من تضمره كانت ما عىل يدل ذلك كل بيانه، تقدَّم كما املنفرد التدخل
املئونة توريد عىل األطعمة تجار مع تعاقد مايو يف الربيطاني األسطول جاء أن منذ رابًعا:
بقصد محدود لوقت جاء أسطول عمل هذا وليس … أشهر ثالثة ملدة لألسطول الالزمة

حضوره. عند اإلنجليز قال كما األجانب أرواح حماية
رئيس فريسينيه دي املسيو إىل العام فرنسا قنصل سنكفكس املسيو أرسل خامًسا:
هجرة «إن فيها: يقول ١٨٨٢ سنة يونيو ٢٨ يف اإلسكندرية من برقية فرنسا وزارة
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ولم الوقوع، وشيك أصبح اإلنجليزي التدخل أن هنا العام والشعور مستمرة، األوروبيني
يف البقاء يرغبون الذين اإلنجليز أسماء يسجالن كاتبان إالَّ اإلنجليزية القنصلية يف يبَق

مرص.»
فريسينيه دي املسيو إىل العام فرنسا قنصل De Forges فورج دي املسيو أرسل سادًسا:
عمل سيقع أنه عىل تدل الدالئل «كل فيها: يقول يوليو، ٤ يوم اإلسكندرية من برقية

بدونه.» أو باشرتاكنا سواءً اإلنجليز؛ من عاجل حربي
زعم التي الرتميم أعمال بأن ١٨٨٢ سنة يوليو ٦ يوم يف سيمور األمريال اعرتف سابًعا:

الرضب. أرصعىل ذلك ومع أُوقفت يوليو، ٥ يوم لغاية بها جارية كانت أنها
االحتالل. عىل النية إنجلرتا تبييت عىل األدلة من اإلسكندرية مذبحة تدبري ثامنًا:

إىل باملجيء Palmer باملر األستاذ املسترشق إىل الربيطانية الحربية وزارة عهدت تاسًعا:
نشوب قبل وغزة السويس قناة بني البدوية القبائل لرشوة سينا صحراء وارتياد مرص
األستاذ له فقال عرًضا، اإلسكندرية يف نينيه جون املسيو وقابله حرض، وقد الحرب،
قريب، عما بالقنابل ستُرضب اإلسكندرية ألن املرصي؛ الُقطر بمغادرة «أنصحك باملر:

األهلون.» يقتلك ألن عرضة وستكون
عقب قتَلتهم وحوكم وصحبه، هو البدو قتله ولكن بمهمته، باملر األستاذ قام وقد

باإلعدام! عليهم فُحكم االحتالل
اإلسكندرية، رضب عىل إنجلرتا إرصار سبق عىل تدل والنيات الشواهد هذه كل

األسباب. اختلفت أو األحوال كانت مهما واحتاللها

للرضب التحفز (1-1)

أول بالًغا اإلسكندرية موقع قومندان عصمت طلبة إىل سيمور األمريال أرسل يوليو ٦ يف
يوضع لم بأنه ذاته اليوم يف طلبة فأجابه الحصون، يف الجارية التحصني أعمال عن بالكف
سيمور األمريال بالغ ذاع وقد جديد، عمل أي فيها يُجَر ولم الحصون يف جديد مدفع أي
واقعة الحرب وأن الرش، نذير أنه األمور بحقائق العارفون فأيقن الناس، وتناقله املدينة يف
الرحيل إىل باملبادرة باملدينة الباقني رعاياهما إىل وفرنسا إنجلرتا قنصال وأوعز محالة، ال
األوروبيني املهاجرين عدد وبلغ بامليناء، التي السفن إىل والنزول الهجرة إىل فتسابقوا عنها،
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من كثري وهاجر األصيل، عددهم من املائة يف ٩٩ نحو الرضب قبل ما إىل يونيو حوادث منذ
بها. بقوا األهلني معظم أن عىل البالد، داخل إىل املدينة رساة

من يبغي إنما ألنه يقتنع؛ أن وهيهات … باشا طلبة بجواب سيمور األمريال يقتنع لم
الرضب. إىل به ليتذرع مكذوبًا سببًا يختلق أن جوابه

اإلنذار إىل به يمهد آخر بالًغا عصمت باشا طلبة إىل األمريال بعث التحرش يف وإمعانًا
ترجمته: هذه النهائي،

١٨٨٢ سنة يوليو ٦ يف إنفنسبل البارجة
صار قد أنه رسمي، طريق من علمت أني بإخباركم أترشف … السعادة صاحب
البحر، عىل القائمة الدفاع خطوط يف أكثر أو جديدين مدفعني تركيب البارحة
تحديًا الشمالية اإلسكندرية واجهة يف ُعملت قد حربية استعدادات بعض وأن
هذه بوقف عليكم أنبه أن هذه والحالة عيل فيجب قيادتي، تحت الذي لألسطول
العمل الجاري املعدات تدمري عيل واجبًا يكون وتجددت تقف لم فإن األعمال،

فيها.

اآلتي: بالجواب عصمت باشا طلبة عليه فردَّ

اإلنجليزي… األمريال عزيزي
أنه فيه تخربونني الذي يوليو، ٦ املؤرَّخ خطابكم بوصول أنبئكم بأن ف أترشَّ
ا فردٍّ … البحر شاطئ عىل جارية أخرى أعماًال وأن مدفعني، تركيب بكم اتصل
األخبار هذه وأن لها، حقيقة ال املذكورة األخبار أن لكم أؤكد أن أود ذلك، عىل

كذبه. وتحققتم بكم اتصل الذي البوغاز مدخل بسد التهديد خرب مثل
قبول وأرجو اإلنسانية، بروح املتشبعة عواطفكم عىل ملعتمد وإني هذا

احرتاماتي.

التي الحصون له تُسلَّم أن طلب بل التحصني، منع بطلب سيمور األمريال يكتِف ولم
األسطول! تهدد أنها يزعم

تسليم فيه يطلب نهائيٍّا، إنذاًرا عصمت باشا طلبة إىل أرسل يوليو ١٠ صبيحة ويف
ميناء ساحل وعىل التني، رأس جزيرة بشبه القائمة الحصون يف املنصوبة البطاريات
ذلك ومعنى — يوليو ١١ — الغد صبيحة يف الحصون رضب وإالَّ الجنوبي، اإلسكندرية

ذاتها. الحصون تسليم
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النهائي: اإلنذار نص وهذا

ضد املوجهة العدائية االستعدادات ألن نظًرا أنه سعادتكم بإخبار أترشف
صالح طوابي يف أمس يوم طول االزدياد يف آخذة قيادته أتوىل الذي األسطول
عند — الجاري ١١ — غًدا ذ أنفِّ أن عىل العزم عقدت فقد والسلسلة، وقايتباي
الجاري، ٦ يوم املؤرخ خطابي يف عنه لكم أعربت الذي العمل الشمس رشوق
رأس جزيرة شبه يف املنصوبة البطاريات الساعة هذه قبل حاًال إيل تسلِّموا لم إن

السالح. من لتجريدها الجنوبي اإلسكندرية ميناء شاطئ وعىل التني،

الدولة؛ رجال وكبار الوزراء إليه دعا ا عامٍّ مجلًسا التني رأس برساي الخديو وعقد
النهائي، اإلنذار عىل الحكومة جواب عليه يكون أن يجب وفيما املوقف يف ليستشريهم

… األمريال مطالب رفض عىل املجلس رأي فاستقر
نصه: وهذا املجلس، لقرار طبًقا النهائي اإلنذار عىل الرد الوزراء حرَّر املساء ويف

السلطة تعمل ولم املتجمعة، األساطيل هذه بإرسال يقيض مرصشيئًا تعمل لم
بعضإصالحات إالَّ األمريال مطالب يسوغ عمل أي العسكرية السلطة وال املدنية
وصول عند عليها كانت التي الحالة عىل اآلن والطوابي قديمة، أبنية يف اضطرارية
نتخذ أن علينا الواجب من بل حقنا فمن وبيتنا، وطننا يف هنا ونحن األساطيل،
تقول التي السلمية الصالت أسباب قطع عىل يُقدم مباغت عدو كل ضد ُعدتنا
الساهرة حقوقها عىل الحريصة ومرص بيننا، باقية أنها اإلنجليزية الحكومة
طابية أي وال مدفع أي تسلِّم أن تستطيع ال رشفها، وعىل الحقوق تلك عىل
الذي بالغكم عىل تحتج لذلك فهي … السالح بحكم ذلك عىل تُكره أن دون
التي املبارشة وغري املبارشة النتائج جميع مسئوليات وتُوقع اليوم، وجهتموه
يف تقذف التي األمة عىل املدافع، إطالق عن أو األساطيل هجوم عن إما تنجم،
ألحكام بذلك مخالفة الهادئة، املدينة اإلسكندرية عىل األوىل القنبلة السالم وسط

الحرب. ولقوانني اإلنسان حقوق

احتالل عىل مصممني كانوا اإلنجليز أن املتقدمة واملراسالت البيانات من يتضح
أو النهائي اإلنذار يف طلباتهم ُقبلت وسواءً يرضبوها، لم أو رضبوها سواءً اإلسكندرية،
… عليه عزموا ما تنفيذ عن منعهم يف مجدية كافية السلمية الوسائل تكن ولم تُقبل، لم
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ولو قراره. يف حق عىل كان اإلنذار، رفض وقرَّر الخديو برياسة اجتمع الذي العام فاملجلس
واحتاللهم اإلنجليز بني ليُحول تسليمه كان َلما سيمور، األمريال بمطالب التسليم قرر أنه
مرص، جانب من مقاومة دون االحتالل يقع أن التسليم إليه يؤدي كان ما وكل املدينة،
االنقسام يف الخطأ بل األمريال، مطالب رفض يف الخطأ فليس ًفا. مرشِّ موقًفا هذا يكن ولم
أضعف الذي االنقسام ذلك يتالفوا أن عليهم وكان والعرابيني، الخديو بني واقًعا كان الذي
وكالهما تالفيه، يف جديٍّا سعيًا يبذل لم الفريقني كال ولكن الخطر، ساعة يف املرصية الجبهة

الناحية. هذه من مخطئ

واألسطول الحصون

هذا من ألن املتحاربتني؛ القوتني بني نقابل أن الرضب وقائع عن نتكلم أن قبل بنا يجُمل
والنرص. الفوز له مقدًرا كان من يتضح البيان

االسم وهذا طابية، جمع «طوابي» ى تُسمَّ حصون عدة الحني ذلك يف باإلسكندرية كان
حتى قائًما «الطوابي» الحصون هذه بعض يزال وال الثغر، سكان بني اليوم حتى متداول

وجود. له يبَق لم وبعضها الخراب آثار عليه تبدو اليوم،
قري أبو إىل غربًا العجمي ناحية من البحر شاطئ عىل تمتد كانت الحصون وهذه
يسميها التي العجمي جزيرة يف قائمة وهي «العجمي»، طابية الغرب من فأولها … رشًقا
املرابط، قلعة ونها يسمُّ ولذلك — يكتبونها كما مارابوت أو — املرابط جزيرة اإلفرنج
تمييًزا البحرية؛ العجمي طابية أيًضا ى وتُسمَّ العجمي، طابية أو قلعة الصحيح واسمها

عنها. الكالم سريد التي القبلية العجمي طابية عن لها
عىل تجاهها ويوجد اإلسكندرية، حصون أمنع من البحرية العجمي طابية وكانت
وهذه «العيانة»، بطابية أيًضا وتُعرف القبلية، العجمي طابية تُسمى أخرى طابية اليابسة
ولم … املساحة مصلحة خريطة يف كذلك وواردة الجهة، هذه أهل بني معروفة التسمية
رشًقا الطابية هذه وييل إنشاؤها، يكن لم إذ الرضب يف تشرتك لم بل حربية، أهمية لها تكن
مدخل عن الدفاع ومهمتها القالع، أمنع من وكانت «املكس» قلعة ثم «الدخيلة»، طابية

«البوغاز». امليناء
واستحكامات، حصون عدة للميناء الجنوبي الشاطئ طول عىل «املكس» قلعة وييل
مدفعان، فيه مستدير برج ثم قبيبة»، «أم فطابية «القمرية»، فطابية ،١٥ نمرة الربج وهي

«صالح». طابية ثم
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تسليحها، يف املكس طابية تعادل العرب باب طابية تُسمى طابية العرب» «باب وعند
املقطع وراء ما إىل واقعة وهي مريوط، وبحرية البحر بني الواقع األرض لسان وتقفل
إىل البحر مياه به ليُدخلوا مرص، من خروجهم قبل ١٨١٠ عام اإلنجليز خرقه الذي القديم
مستنقع إىل يابسة واسعة صحراء به وتحولت كثرية، قًرى يومئٍذ فأُغرقت مريوط، بحرية

رديء.
طابية وهي الشمالية، الجهة من امليناء تحمي حصون عدة التني رأس جزيرة شبه ويف
الواقعة التني» «رأس فطابية امليناء، عىل وتُرشف اإلسكندرية بفنار تحيط التي «الفنار»

اإلسبتالية. فطابية التني، رأس رساي شمايل
الجزيرة، وتعني أضه، تُنطق تركية كلمة وهي «األطة» طابية الحصونرشًقا هذه وتيل
طابية ثم — األنفويش حمام رشقي الواقعة — القضاء طابية اإلسكندرية يف وتُسمى
حماية ومهمتها «فاروس» حصن األوروبيون يسميها التي «قايتباي» طابية ثم «الهاللية»،
الرشقي الطرف من يقابلها الرشقي، امليناء وحماية الرشقية الشمالية الجهة من املدينة

«السلسلة». طابية امليناء لهذا
عن لبُعدها القتال يف تشرتك لم وهذه قري، أبو قالع رشًقا «السلسلة» طابية وييل
بكوم أيًضا وتُعرف الدكة» «كوم وطابية الناضورة»، «كوم طابية املدينة وبداخل ميدانه،

الدماس.
كان الذي العربي، السور ى يُسمَّ قديم سور اليابسة جهة من باملدينة يحيط وكان
به حصني سور وهو رشقي»، «باب رشيد باب بجهة آثاره بعض قريب عهد إىل منه باقيًا

للمدافع. أبراج
فإنهما الدكة، وكوم الناضورة كوم ماعدا عيل، محمد عهد من منشأة الحصون وهذه
وكانت الخامسعرش، القرن يف املنشأة «قايتباي» وقلعة الفرنسية، الحملة عهد من منشآن
وقد وعباس، وإبراهيم عيل محمد عهد يف عليها كانت التي بحالتها ١٨٨٢ سنة الحصون
أرمسرتنج، طراز من الضخمة املدافع لبعضها وجلب الرتميم بعض إسماعيل فيها أجرى
املدافع أما مدفًعا، ٤٩ عددها وكان الربيطاني، األسطول مدافع تضاهي كانت التي وهي
لها تكن ولم مرماها، وقرب وضعفها لِقدمها الرضب يف عليها يُعتمد يكن فلم األخرى
مدفًعا ٢٢٩ عددها كان إذ الحصون مدافع معظم وهي ،١٨٨٢ سنة يف حربية قيمة أية

أربعون. وعددها واألهوان
الرسمية قوته ومجموع السواحل، طوبجية آالي من مؤلفة الحصون حامية وكانت
صربي، بك إسماعيل األمرياالي بقيادة ضباط وصف وضباط جنود بني مقاتًال ١٧٦٢
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يوم سبعمائة عن يزد لم مذكراته: يف عرابي ويقول ذلك، دون كان الحقيقي عددهم ولكن
القنابل رماة نصف إن اإلسكندرية: رضب شهد الذي — نينيه جون املسيو ويقول الرضب،
عددهم نقصان يفرس وهذا والتوفري، االقتصاد بحجة قراهم يف متغيبني كانوا «الطوبجية»
القتال ميدان يف يلقى لن أنه الرضب قبل موقنًا كان سيمور األمريال إن وقال: الرضب. يوم
وقال فيه، حراك ال شبًحا صار ثم باألمس السالح شاكي كان قديم، محارب هيكل سوى
تتحرك لم املرمى القصرية املدافع معظم «إن الحصون: حالة إهمال يصف آخر موضع يف
Galice Bey بك جاليس مرة ألول ركَّبها حني سنة وثالثني ثمان نحو منذ موضعها من
من أرمسرتنج مدافع من وواحد مدفع املائة أما … عيل محمد عهد يف االستحكامات مفتش
والثالثون والسبعة مواضعها، يف مركَّبة فقط ٦٤ منها فكان بوصات، عرش إىل تسع عيار
بالرتسانة.» مخازنها من تُنقل لم فإنها ذخائرها وأما مواضعها، خارج ملقاة كانت األخرى
التي القوة وأن متخاذًال، ضعيًفا كان املدينة عن الدفاع أن بيانه تقدَّم مما يخلص
وكانت القتال، يف تشرتك فلم املدينة حامية أما مقاتل، ٧٠٠ تتجاوز لم الرضب واجهت
الخامس اآلالي وهما املدينة، يف أصًال مرابطني كانا منها اثنان آاليات: أربعة من مؤلفة
بقيادة السادس واآلالي التني، برأس الرحيم عبد بك مصطفى األمرياالي بقيادة املشاة من
خورشيد بقيادة الثالث اللواء اآلاليني هذين من ويتألف داود، سامي بك سليمان األمرياالي
بعد آاليان عليهما زيَد وقد كامل، باشا إسماعيل الفريق بقيادة والجميع طاهر، باشا
بك عيد بقيادة والرابع كامل، بك خليل بقيادة الثاني اآلالي وهما اإلسكندرية، مذبحة
جعله الذي عصمت، باشا طلبة بقيادة الثاني اللواء اآلالليني هذين من ويتألف محمد،

وحاميتها. اإلسكندرية ملوقع قائًدا عرابي
مجموع فيكون مقاتل، ٣٠٠٠ من مؤلًفا كان املشاة من آالي كل إن عرابي: ويقول

الطوبجية. من و٧٠٠ «املشاة» البيادة من ١٢٠٠٠ اإلسكندرية رضب يوم الجند
مدفعية سفن وخمس كبرية، مدرعات ثماني من مؤلًفا فكان الربيطاني األسطول أما

كشافة. وأخرى للطربيد وسفينة
من واألسطول مدفًعا، ٧٧ وعددها أرمسرتنج طراز من األسطول هذا مدافع ومعظم
عن وابتعاده تحركه رسعة يف يفوقها وكان الحصون، من سالًحا أقوى كان الناحية هذه
فيصيبها. بمدافعه رميها األسطول عىل يسهل مستقرة كانت الحصون أن حني عىل الهدف،
فتدمره واحد حصن نحو نريانها فتصوب بوارج عدة تجتمع أن الرضب يف خطته وكانت
حصنًا الحصون تدمر أن تستطيع وهكذا … يليه الذي الحصن إىل تتحول ثم تُسكته، أو
تنبئ وحدها املقابلة فهذه بعًضا، بعضها ينجد أن تستطيع ال الحصون بينما حصن، بعد
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كفة من بكثري أرجح كانت الربيطاني األسطول كفة أن عىل وتدل الرضب، بمصري مبدئيٍّا
املرصية. الحصون

تأخذ لكي بوارجه، إىل تعليماته ١٨٨٢ سنة يوليو ١٠ يوم سيمور األمريال أصدر
وضعه. الذي الرتتيب عىل الرضب يوم مواقفها

من للرضب االستعداد عن أما … الرضب ليلة النحو هذا عىل موقفها البوارج واتخذت
قومندان صربي بك إسماعيل األمرياالي الليلة تلك يف عرابي استدعى فقد الحصون، ناحية
وطلبة فهمي باشا محمود يصحبه «بالرتسانة» وقتئٍذ عرابي وكان اإلسكندرية، حصون
فانرصف تعليماته، إليه وأصدر البحرية، نظارة وكيل كامل باشا ومحمد عصمت باشا

عمله. مركز يف منهم كالٍّ ع ووزَّ الحصون، بضباط والتقى صربي بك إسماعيل
برج من االستحكامات خطوط عىل الحامية جنود بتوزيع تعليماته أيًضا وأصدر

غربًا. العجمي قلعة إىل رشًقا السلسلة
الفرنيسفقد األسطول أما القتال، أهبة عىل اإلنجليزية البوارج كانت يوليو ١١ ليلة ويف
ما عمًال تعمال لم سفينتني سوى يرتك ولم حكومته، لتعليمات تنفيذًا بورسعيد إىل انسحب
معهم اشرتكوا ولو والقتال، بالرضب ينفردون وحدهم اإلنجليز الفرنسيون ترك وهكذا …

البالد. يف أقدامه يثبِّت أن اإلنجليزي االحتالل استطاع ومَلا املرصية، املسألة وجه لتغريَّ

الرضب مأساة

سيمور األمريال أعطى ١٨٨٢ سنة يوليو ١١ الثالثاء يوم صبيحة من السابعة الساعة يف
وتلتها اإلسبتالية، طابية عىل قنبلة أول «ألكسندرا» البارجة فأطلقت … الرضب إشارة
أما ذاتها. املدينة وعىل املدينة حصون عىل املدمرة قنابلها تطلق فأخذت األخرى، البوارج
الرضب وكان دقائق، خمس بعد الثالثة، الطلقة بعد إالَّ الرضب عىل تُِجب فلم القالع
الفتك، شديدة املرمى محكمة قنابله فكانت مروًعا، شديًدا اإلنجليزي األسطول جانب من
البوارج إىل تصل أن دون البحر يف منها كثري وسقط مرتاخية ضعيفة فكانت القالع أما

اإلنجليزية.
فال كثيف دخان األعني عن يحجبها سريها، يف تتحرك الرضب أثناء البوارج وكانت
من شبكة بها بارجة وكل منها، الهدف وإصابة املرمى إحكام املرصيون الرماة يستطيع
إىل نفذت إذا تضعف بحيث قوتها صدَّت الحصون قنابل من قنبلة أصابتها إذا الفوالذ،
من الحربي االستعداد أن األسطول جانب من املرمى إحكام عىل ساعد وقد ذاتها، البارجة
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دقائق عىل مطَّلعني كانوا إذ املرصية، القالع جانب من منه وأعظم أقوى اإلنجليز ناحية
بخالف فيها، القنابل ومخازن والذخرية واملرية املدافع من بها ما ومبلغ االستحكامات،
أن يظنون وكانوا ضئيلة، مشوشة كانت اإلنجليز قوات عن معلوماتهم فإن العرابيني
عكس اتضح وقد قنابلها، مرمى أمام تقف وال القالع هدم عىل تقوى ال اإلنجليزية البوارج
اإلنجليزي األسطول أن حني يف مدافعها، وعطلت الحصون دكَّت قد البوارج فإن يظنون، ما

يُذكر. برضر يُصب لم
يكون ما أقىص عىل عرشة الحادية الساعة إىل السابعة الساعة من الرضب استمر
قليًال سكتت ثم … األرواح وتحصد الخراب تقذف األسطول وقنابل والشدة، الهول من
ثم أخرى، هنيهة وقف ثم الظهر، بعد الثانية الساعة حتى هنيهة بعد الرضب واستؤنف

بساعة. الغروب قبل مساءً السادسة الساعة منتصف إىل ذلك بعد استؤنف
بعد الواحدة الساعة منتصف يف واإلسبتالية التني ورأس الفنار حصون تهدمت وقد
صوبت أسكتتها وملا وسوبرب، وسلطان ألكسندرا املدرعات عليها اجتمعت حيث الظهر،
املدرعات فقذفت وتمرير، إنفلكسيبل املدرعتان يفرضبها وعاونتها «األطة» قلعة إىل قنابلها
تحوَّلت ثم فيها، البارود مستودع نسفت أن بعد فدمرتها القلعة، تلك عىل نريانها الخمس

فخربتها. مساءً الخامسة الساعة إىل بقنابلها تقذفها وظلَّت «قايتباي» قلعة إىل
ومونارك وبنلوب إنفنسبل املدرعات رضبت الساحل من الجنوبية املنطقة ويف
الساعة منتصف يف فأسكتتها والدخيلة، قبيبة وأم املكس حصون وتمرير وإنفلكسيبل
أسكتتها. حتى بالقنابل فرضبتها العجمي قلعة إىل كوندور السفينة واتجهت عرشة، الثانية
أخالها قد الحصون هذه أن سيمور األمريال شاهد الظهر بعد األوىل الساعة نحو ويف
إىل عادوا ثم مدافعها، وأتلفوا «املكس» قلعة دخلوا الرب إىل اًرا بحَّ عرشين فأرسل الجنود،

آمنني. سفنهم
وعاد … للرضب تتأهب «القمرية» طابية مدافع شوهدت الرابعة الساعة منتصف ويف
الحصن إىل مدافعهما و«مونارك» «بنلوب» البارجتان فصوبت «املكس»، قلعة إىل الجنود
سيمور األمريال أمر حيث مساءً، السادسة الساعة منتصف حتى رضبه يف وأخذتا املذكور،

متوالية. ساعات عرش استمر أن بعد الرضب فوقف القتال، عن بالكف
ما قدر بواجبهم رجالها وقام املستميت، دفاع الحصون عن الحاميات دافعت وقد
فتهدَّم املشئوم، اليوم هذا يف الغلبة لها كانت ومدافعه األسطول قوة ولكن … استطاعوا
وأحرقتها، فدمرتها األهلني مساكن من كثريًا األسطول قنابل وأصابت الحصون، معظم

التني. رأس برساي الحرم جناح أحرقت كما
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وحصون مدافع حرب كانت الحرب أن رغم عىل املدينة، عن الدفاع يف األهلون وتفانى
وإقدام. تضحية من استطاعتهم يف ما كل فبذلوا وبوارج،

عىل اإلنجليز خسائر تزد ولم ألفني، نحو الفظائع هذه خالل املرصيني من وُقتل
… جريًحا عرش وتسعة القتىل من خمسة

أن بعد اإلسكندرية محتلون بدَّ ال اإلنجليز أن يوليو ١٢ يوم العرابيون استيقن وقد
الداخل، يف للمقاومة ليستعدوا املدينة؛ من االنسحاب عىل عزمهم فاستقر حصونها، دكُّوا
قواتهم من جزءًا يوزعوا بأن الرب إىل اإلنجليزية الجنود نزول يقاوموا أن األحكم وكان
بذلك فإنهم … اإلنجليزية للجنود املقلة القوارب رسو ومنع الشواطئ، عىل للمرابطة
من املدد ى تلقَّ قد يكن لم اإلنجليزي األسطول ألن وبخاصة طويلة، مدة نزولها يعطلون
يزيد عددهم يكن ولم البحارة، جنود عىل الحني ذلك إىل مقصورة قوته وكانت الرب، جنود

اإلسكندرية. حامية عىل يتغلبوا أن استطاعتهم يف يكن لم وهؤالء مقاتل، ٥٧٠٠ عىل

اإلسكندرية حريق

… النزول حاولوا لو وتدافعهم الرب إىل النزول عن تصدهم أن الحامية مقدور يف وكان
الخطط تدبِّر صالحة قيادة لديهم تكن لم ألنهم ذلك؛ من شيئًا يفعلوا لم العرابيني ولكن
لتعطيل وسيلة بكل يتذرَّعوا أن ورأوا اإلسكندرية، من االنسحاب فآثروا للقتال، املحكمة
السادس اآلالي قائد داود سامي سليمان فأمر فيها، واستقرارهم للمدينة اإلنجليز احتالل
قاعدة واتخاذها بها اإلنجليز نزول دون الحريق يُحول لكي املدينة، يف النار بإرضام جنوده
إرضام وبدأ .١٨٨٢ سنة يوليو ١٢ األربعاء يوم الهائلة الحرائق فشبَّت لزحفهم، حربية
من شعلة اإلسكندرية صارت حتى يمتد وأخذ الظهر، بعد الثانية الساعة نحو يف النار

التايل. اليوم إىل فيها تضطرم النار واستمرت اليوم، ذلك مساء النار
الجنود نزول يعطل لم ألنه عقيًما؛ عمًال العسكرية الوجهة من الحريق هذا كان
األوروبيني، بعض الحريق يف واشرتك التايل، اليوم صبيحة يف نزلوا فقد الرب إىل اإلنجليزية
يقصدون وكانوا معظمهم، هجرة بعد املدينة يف بقوا الذين واملالطيني األروام من وبخاصة

النهب. يف أيًضا اشرتكوا كما الحرب، انتهاء بعد بالتعويضات املطالبة ذلك من
إن الحوادث: لهذه عيان شاهد وكان — السويرسية الجالية عميد نينيه جون ويقول
وكان الرضب، يوم اإلنجليزي األسطول قنابل من األهلية األحياء يف شبَّت األوىل الحرائق
بإحداثه فانفرد والوزراء، عرابي رأي غري عىل داود سامي سليمان به أمر الذي الحريق
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نفسه يعترب وكان والحمق، بالتهور مشهوًرا كان الذي السادس، اآلالي قائد داود سليمان
أن بعد إال اإلسكندرية من الجيش ينسحب أالَّ عىل م صمَّ وقد باإلسكندرية، آخر عرابي
ألن قيادتهم؛ يف وحدة وجود وعدم العرابيني آراء تشعب عىل يدلُّك وهذا خرابًا، يجعلها
مجمعة األوامر به صدرت إذا إالَّ يحدث أن يجب كان ما اإلسكندرية كحريق خطريًا عمًال
أن يستطع لم وقع وملا فيه، دْخل له يكن لم عرابي أن الواقع ولكن الجيش، قيادة من

يمنعه.
فأخذ الرضب، يوم ثاني اإلسكندرية من االنسحاب عىل وصحبه عرابي رأي واستقر
«حجر إىل ووصل عرابي غادرها اليوم ذلك مساء ويف يوليو. ١٢ األربعاء يوم الجيشيخليها
رفاًصا ركب الصباح ويف هناك، الليلة وقىض الغروب بعد املحمودية ترعة عىل النواتية»
كفر من بالقرب عثمان» «كنج إىل ومنها خورشيد» «عزبة إىل وصل حتى الرتعة يف به سار
له، معسكًرا املرصي الجيش اتخذها التي وهي االستحكامات بإنشاء أمر وهناك الدوار،
ويف … الجيش لقيادة مقرٍّا عثمان» «كنج عزبة عرابي واتخذ الدوار. كفر بمعسكر وُعرفت
يف أحد منهم يبَق لم وأنه العرابيني، انسحاب من سيمور األمريال تحقق يوليو ١٣ يوم صباح
التني. رأس جزيرة وشبه التني رأس رساي واحتلوا البحارة جنوده من كتيبة فأنزل املدينة،

اإلسكندرية ورضب أوروبا

… الرضب قبل اإلسكندرية بمغادرة أسطولها أمريال وأمرت امليدان، من فرنسا انسحبت
إنجلرتا تركت الفرنسية الحكومة أن ذلك ومعنى .١٨٨٢ سنة يوليو ١٠ مساء فبارحها
مبانيها وتهدم حصونها فتدك املدينة، عىل الغشوم االعتداء ذلك وتعتدي تشاء، ما تفعل
بالجمود، الوحيش االعتداء هذا فرنسا قابلت … حراًكا تُبدي أن دون أهلها، أرواح وتحصد
… وقوعه دون يُحول ما املرصية املسألة يف املمتاز مركزها من لها لكان منعه أرادت ولو
… املأساة هذه أمام ساكنًا تحرك ال جامدة ظلت فإنها العظمى، أوروبا دول فعلت وكذلك
الهتزت بلغاريا، أو األسود الجبل أو كاليونان أوروبية أُمة عىل االعتداء هذا مثل وقع ولو

… يده عىل بالرضب املعتدي وأنذرت وتوعدت األوروبية، الحكومات
اليونانيني، الثوار محاربة يف تركيا نداء لبَّت حني مرصذاتها حيال موقفها تذكر ولعلك
… ١٨٢٧ سنة «نافارين» يف وخيانًة غدًرا فأحرقته بأسطولها ائتمرت إذ أوروبا فعلته وما
عيل، محمد عهد يف ك الرتُّ عىل انتصاراتها ثمرة حرمتها فقد مرص مع فعلته ما تنَس وال
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لبطش تركتها فقد ١٨٨٢ سنة يف أما السيف. بحد نالتها التي املزايا وانقضت بها وائتمرت
ساكنًا! تحرك أن دون اإلنجليز

تنظر ال فأوروبا … املعاملة يف التباين هذا سبب نفهم أن علينا العسري من وليس
به حبت الذي بالعطف جديرة تراها وال الغربية، األمم إىل بها تنظر التي بالعني مرص إىل
١٨٨٢ سنة حوادث مسئولية يف إلنجلرتا أوروبا مشاركة عىل يدلك ومما وبلغاريا، اليونان
املسيو بادر حتى الكبري، التل واقعة يف العرابيني ينترصعىل اإلنجليزي الجيش يكد لم أنه
باسم وهنأه إنجلرتا، خارجية وزير جرانفيل اللورد مقابلة إىل بلندن فرنسا سفري تيسو
التل واقعة «إن تهنئته: عىل جرانفيل جواب وكان االنتصار، هذا عىل الفرنسية الحكومة
الدول كل عىل كارثة ذلك لكان اإلنجليزي الجيش انهزم ولو أوروبي، انتصار هي الكبري

اإلسالمي.» للتعصب حسابًا تحسب التي
الواقعة بهذه باريس يف الربيطاني السفري فرنسا وزارة رئيس دكلرك املسيو هنأ وقد
تونس يف لفرنسا طيبة ثمرة يُنتج مرص، يف العرب عىل اإلنجليز انتصار «إن قائًال:

والجزائر.»
انفض قد املؤتمر يكن ولم والجمود، بالفتور اآلستانة» «مؤتمر يف الرضب نبأ وقوبل
الحقوق عن بل مرص حقوق عن الدفاع عىل حريصة األوروبية الدول كانت ولو … بعد
االعتداء، لهذا حد وضع إىل يحفزه املؤتمر يف عاجل صدى اإلسكندرية لرضب لكان عامة،
نقضها يف إنجلرتا عىل اعرتاض أي يبِد ولم والربود، بالصمت قابله العكس عىل ولكنه
يف فعيل أثر أي االعتداء لهذا يكن لم … بالذات املؤتمر ذلك يف عهودها وخاصًة عهودها،
مندوب فعله ما وكل اآلستانة، يف الكربى األوروبية الدول سفراء وهم املؤتمرين، نفوس
ال سلبي عمل وهو جلساته، حضور عن مؤقتًا وامتنع املؤتمر، من يده نفض أن روسيا

استمراره. دون يُحول وال االعتداء يمنع
وتحرك اإلسكندرية، رضب عقب مرة ألول املؤتمر اجتمع ١٨٨٢ سنة يوليو ١٥ ويف
جلسته يف أصدره الذي لقراره تنفيذًا مرص إىل عثماني جيش إلرسال تركيا دعوة إىل
أيًضا أخريًا — السلطان وريض قبل، من إليها أبلغه قد يكن ولم — يوليو ٦ — السابقة
… ِنصابها إىل األمور بإعادة الكفيلة الوسائل إقرار يف للمباحثة املؤتمر يف باالشرتاك —
الخارجية وزارة وأرسلت له، عمل ال أصبح أن بعد املؤتمر يف تشرتك تركيا إذن بدأت
سعيد وهما به، مندوبيها وعينت فيه، االشرتاك تقبل أنها تبلغه يوليو، ١٩ يف العثمانية
الجلسة — يوليو ٢٤ جلسة فحرضا األوقاف، وزير باشا وعاصم الخارجية وزير باشا
املؤتمر انعقد التي الدولة خارجية وزير بصفته املؤتمر رياسة باشا سعيد —وتوىل العارشة
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وبجلسة مرص، إىل جنود إرسال مبدأ قبلت العثمانية الحكومة بأن ح ورصَّ عاصمتها، يف
… يوليو ١٥ يف املؤتمر قررها التي التدخل رشوط قبلت حكومته أن أعلن أغسطس ٧

وأبطأت … ما جيًشا أعدت قد تركيا تكن لم إذ — أخرى مهزلة األقوال هذه وكانت
أن قبل القاهرة اإلنجليز ودخول العرابيني، بهزيمة الحرب انتهت حتى عزمها إنفاذ يف

مرص! إىل العثماني الجيش يتحرك

السويس قناة (2)

قناة حماية يف ١٨٨٢ سنة يوليو ١٩ يوم التاسعة بجلسته بحث أنه املؤتمر به ُعني ما وكل
الخوف من إنجلرتا به تظاهرت ما عىل بناءً وذلك بسوء؛ الحرب تصيبها أن من السويس
ال األسف مع الخوف هذا وكان اإلسكندرية، رضب بعد العرابيون يسدَّها أن القناة عىل
أي اإلسماعيلية؛ اإلنجليز احتالل بعد إالَّ القناة سد يف جديٍّا يفكر لم عرابي ألن له؛ محل
تنتحل لكي الناحية هذه من تخوُّفها الدول بمبادلة بادرت إنجلرتا ولكن أغسطس. ٢٠ يف

… دوليٍّا حمايتها عىل الدول تتفق لم إذا القناة، حماية حق لنفسها
يف حكومتيهما رأي يوليو ١٩ بجلسة املؤتمر يف وفرنسا إنجلرتا سفريا عرض وقد
هذا يلَق ولم اعتداء، أصابها إذا القناة حماية الدول من يختار من إىل املؤتمر يَِكل أن
املؤتمر يف سفرياهما يرصح أن عىل وفرنسا إنجلرتا فاتفقت املؤتمر، من قبوًال االقرتاح
املؤتمر جلسة يف بذلك السفريان ح رصَّ وقد القناة، حماية إىل الحاجة عند مستعدتان بأنهما

احتجاًجا. يبِد ولم املؤتمر يعرتض فلم يوليو، ٢٦ يوم انعقدت التي عرشة الحادية
أهبة عىل جنوده أن منه ٢٧ يف ثم يوليو ٢٤ يف املؤتمر أعضاء العايل الباب وأبلغ
وزارة وعرضت عمل، بأي يقرتن لم بالغه ولكن فيها، للتدخل مستعد مرصوأنه إىل السفر
القناة بجعل الكفيلة القوات إلعداد اعتماد، فتح الفرنيس الربملان عىل فريسينيه دي املسيو
رفض يوليو ٢٩ يف قرَّر الربملان ولكن فيها، املارة السفن وحماية اعتداء كل من مأمن يف
خلفتها التي الوزارة واضطرار فريسينيه وزارة استقالة إىل أدى مما … املطلوب االعتماد
فكان … الربملان قرار عىل نزوًال املرصية املسألة من يدها تنفض أن إىل — دكلرك وزارة —
والسبب املرصية، املسألة يف سياستها بإفالس بل يدها بنفض إعالنًا فرنسا من القرار هذا
وقت يف فرنسا، قوات توزيع من الخوف هو االعتماد رفض إىل الفرنيس بالربملان حدا الذي
الذي السبب نفس فهو أملانيا، تحفز من األوروبية القارة يف كيانها عىل فيه تخىش كانت
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عرضت حني الحربي، لها تدخُّ يف بريطانيا مشاركة عن اإلحجام إىل الفرنسية بالوزارة حدا
اإلسكندرية. رضب قبل ١٨٨٢ يوليو يف ذلك عليها

يوليو ٢٧ يف الربيطاني الربملان قرر القرار، الفرنيسهذا الربملان أصدر الذي الوقت ويف
٢١ ضد ٢٧٧ بأغلبية وذلك مرص، عىل للحملة اإلنجليزية الحكومة من املطلوب االعتماد

جنيه. ٢٣٠٠٠٠٠ قرره الذي االعتماد وبلغ اإلجماع، تشبه بأغلبية أي صوتًا؛
وشغل همه ما كل بل مرص؛ عن االعتداء رد يعنيه يكن لم املؤتمر أن تقدَّم مما يتضح
كما فون يترصَّ اإلنجليز ترك إىل العقيمة مباحثاته من انتهى وقد … السويس قناة أمر باله

االستعمارية. أطماعهم تهوى
الربيطانية الجنود وكانت ،١٨٨٢ سنة أغسطس ١٤ يوم األخرية للمرة املؤتمر اجتمع
عمًال املؤتمر يجد فلم … العرابيني عىل انتصارها بوادر وظهرت البالد، داخل يف زحفت قد
اإلنجليز قوات كانت إذ بعدها يجتمع ولم ى، مسمٍّ غري أجل إىل انعقاده تأجيل سوى يشغله
صون يف ما عمًال يعمل أن بدون املؤتمر صفحة انطوت وبذلك العرابيني، عىل تغلَّبت قد
املهازل يف األمثال مرضب جعله إخفاًقا وأخفق عنها، اإلنجليز عادية ورد مرص، حقوق

واإلخالص. والرصاحة النزاهة روح من الخالية السياسية،
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وعرابي الخديو بني (1)

بعد جاءتهم التي األمداد ويتلقوا للزحف، الُعدة يُعدوا حتى اإلسكندرية يف اإلنجليز تربَّص
ونفوذه بالخديو مستعينني االحتالل ينظِّمون األوىل األيام يف وأخذوا … إنجلرتا من ذلك
شوارع يف ُعلِّق األمن، عىل باملحافظة منشوًرا يوليو ١٧ يوم سيمور األمريال وأذاع الرشعي،
عىل باملحافظة الخديو جانب من مكلَّفون أنهم فيه اإلنجليز أعلن منشور أول وهو املدينة،

النظام.
يوليو ١٧ بتاريخ خطابًا الوزراء مجلس رئيس باشا راغب سيمور األمريال واستكتب
وسائل من به يقوم فيما الخديو، ألوامر عرابي مخالفة األمريال فيه يُبلغ ١٨٨٢ سنة
باشا، راغب من غريبًا يبدو الخطاب وهذا … منصبه من عزله عىل الخديو وعزم الدفاع،
الربيطاني، التدخل ويقاوم ويؤيدهم العرابيني يعضد اإلسكندرية رضب حتى كان الذي
بوصفه وضعه يف باشا راغب اشرتك الذي الوزراء، مجلس قرار أيًضا يناقض والخطاب
وأرسل اإلسكندرية، رضب ُقبيل سيمور األمريال إنذار عىل فيه رد والذي للنظار، رئيًسا
فيه يأمره الدوار بكفر عرابي إىل تلغراًفا يوليو ١٧ يوم التني رأس رساي من الخديو
ُحسن عن فيه ويدافع اإلسكندرية، رضب تبعة له ويحمِّ الحربية، االستعدادات عن بالكف

تعليماته. منه ليتلقى التني رأس رساي إىل بالحضور ويأمره اإلنجليز، مقاصد
التي األسباب وأبان نظره، ِوجهة فيها رشح بربقية الرسالة هذه عىل عرابي فأجاب
الخديو برياسة الوزراء مجلس وقرار سيمور، األمريال طلبات وهي الدفاع، استمرار توجب
يحتلونها، اإلنجليز ألن اإلسكندرية إىل الحضور عن واعتذر القتال، إىل ذلك أدى ولو برفضها
يف للمداولة الدوار، بكفر الجيش مركز يف رئيسهم أو الوزراء إليه يوفد أن الخديو إىل وطلب
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ما األوامر من يُصدر أن خيش اإلنجليز، جانب إىل الخديو انحياز عرابي تحقق وملا املوقف،
تلغرافات واملحافظات املديريات جميع إىل عرابي فأرسل الحربية، االستعدادات حركة يشل
التي أوامره اتباع من الجميع وحذَّر اإلنجليز بمماألة الخديو فيها اتهم اللهجة، شديدة

الحرب. حالة تخالف
يوليو ١٧ بتاريخ كتابًا بالقاهرة الحربية وزارة وكيل باشا سامي يعقوب إىل وأرسل
يعرض والعلماء، واألعيان الذوات من عمومية جمعية عقد وجوب إىل دعا ،١٨٨٢ سنة
األمة لصالح عمله يجب وفيما الخديو، شأن يف قرار إصدار منها ويُطلب املوقف عليها
تحرَّر وأنه الحربية، التجهيزات عىل باملثابرة كتابه وختم عليها»، الوايل هذا مثل «وصالحية

البالد. حكام جميع إىل بذلك منه
جانب إىل الخديو انضمام بإعالن كافة، والدواوين املديريات إىل أرسله منشوًرا وأذاع

طاعته. وخلع اإلنجليز
بحق يرى نفسه خاصة يف كان كما لعرابي، املوالني من باشا سامي يعقوب كان
وروده يوم اجتمع عرابي تلغراف جاء فلما … اإلنجليز عدوان إزاء البالد عن الدفاع وجوب
مجلس عقد عىل رأيهم واستقر النيل»، «قرص الحربية وزارة يف له املنارصين خاصته مع
الضباط كبار وبعض الوزارات وكالء من مؤلف اليوم ذلك مساء يف الداخلية بديوان

واملوظفني.
والوجهاء، الروحانيني والرؤساء واألعيان العلماء دعوة وقرر املذكور املجلس فاجتمع
من يلزم ما التخاذ عمومية؛ جمعية هيئة يف ليًال الداخلية بديوان الحكومة موظفي وكبار
خالل كذلك وظل … الحكم سلطة يتوىلَّ املجلس هذا وأخذ األمة، عن بالنيابة القرارات
األخرية التسمية هذه عىل وسنجري العريف»، «املجلس املرصية الوقائع يف ي ُسمِّ وقد الحرب،

الحديث. سياق يف
الجمعية حضور إىل املدعوون اجتمع ١٨٨٢ سنة يوليو ١٧ اإلثنني يوم مساء ويف
بالعاصمة املوجودون األمراء منهم عضو، أربعمائة عددهم وبلغ الداخلية، بوزارة العمومية
والرؤساء العلماء وكبار املرصية الديار ومفتي مرص قضاة وقايض اإلسالم، وشيخ

واألعيان. والتجار والقضاة واملديرون الدواوين ووكالء والنواب، الروحانيون
ووكيل األخري هذا وبني وعرابي، الخديو بني تبودلت التي الرسائل عليهم وُعرضت
دامت ما الحربية االستعدادات مداومة وجوب عىل فأجمعوا … املوقف يف وتداولوا الحربية،
اإلسكندرية من الوزراء استدعاء وعىل اإلسكندرية، يف وجنودهم السواحل يف اإلنجليز بوارج

… املعنى بهذا قراًرا وأصدروا األمر، حقيقة عن منهم لالستفهام
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سنة يوليو ٢٠ يف أمًرا أصدر العمومية الجمعية قرار عىل الخديو اطالع إثر وعىل
بدًال اإلسكندرية محافظ لطفي باشا عمر وعنيَّ الحربية، وزارة من عرابي بعزل ١٨٨٢
وقد الحربية، االستعدادات عىل ومداومته ألوامره عرابي مخالفة عىل العزل أمر وبنى عنه،
العزل، لفكرة مخالًفا بعضهم وكان الوزراء، مجلس من قرار عىل بناءً األمر هذا صدر

إليه. به بعث كتاب يف األمر هذا وأبلغه عليها، أرصَّ الخديو ولكن
األسباب فيه ل فصَّ اإلسكندرية، شوارع يف ُعلق منشوًرا نفسه الوقت يف الخديو وأذاع
مقاومة، دون اإلسكندرية إخالء عرابي عىل فيه وأخذ منصبه، من عرابي عزل إىل دعت التي
عىل املحافظة منه الغرض بأن وسوَّغه اإلسكندرية، واحتاللهم اإلنجليز نيات عن دافع ثم

األمن!
من بعزله أمره الخديو أصدر حني الدوار بكفر معسكره يف مرابًطا عرابي وكان
يعقوب إىل وأرسل اإلنجليز، تقدُّم ليصد الدفاع ُعدة يُعد واستمر له يكرتث فلم منصبه،
املجلس فقرر … العزل أمر يف للنظر ثانيًة العمومية الجمعية عقد إىل يدعوه باشا سامي
يوليو ٢٣ السبت يوم الداخلية بوزارة واجتمعت االنعقاد، إىل العمومية الجمعية دعوة العريف
يف الحارضون وكان ذلك، بعد تجتمع ولم الجتماعها، الثانية املرة هي وهذه ،١٨٨٢ سنة
ثالثة منهم األعضاء، من خمسمائة نحو حرضها إذ األوىل، املرة من عدًدا أكثر الثانية املرة
األقباط وبطريرك األرشاف، ونقيب ومفتيها مرص وقايضقضاة األزهر وشيخ األمراء، من
وكثري واألعيان، املديريات ومديرو واملفتشون والقضاة والنواب اليهود، األرثوذكسوحاخام
الخديو، من الصادرة األوامر عليها تُليت الجمعية اجتمعت فلما البالد، ومشايخ الُعمد من
اإلمام) (األستاذ عبده محمد الشيخ التالوة هذه وتوىل عرابي، أصدرها التي واملنشورات
تناول خطبة الروبي باشا عيل وألقى الداخلية، وكيل الدرمليل باشا حسني أمر عىل بناءً
حسن والشيخ عليش محمد الشيخ من رشعية فتوى وتُليت والقدح، بالطعن الخديو فيها
الجيش إىل النحيازه الدين من الخديو بمروق الخلفاوي، العال أبو محمد والشيخ العدوي
آراؤهم فاتفقت عمله، يجب وفيما الحربي، املوقف يف األعضاء وتداول للبالد، املحارب
وكيل باشا سامي يعقوب قال القرار، هذا صدر أن وبعد عرابي، عزل قبول عدم عىل
الجهادية نظارة من باشا عرابي عزل عدم املحرتم املجلس هذا قرَّر «حيث الحربية: وزارة
الخديو أوامر يف رأيه يرى أن املجلس من فأرجو … الوظيفة يف بقائه لزوم ورأى والبحرية،
يلزمني هل معه، املقيمني نظاره حرضات من يصدر ما وكذلك جنابه، من إيل تصدر التي
بوقف قرارها وأصدرت املسألة، هذه يف العمومية الجمعية فتداولت ال؟» أم وتنفيذها قبولها

تنفيذها. وعدم ونظاره الخديو أوامر
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واإلنجليز العرابيني بني الحرب (1-1)

العرابيني وأخذتطالئع املنيعة، االستحكامات بها وأقام الدوار كفر يف بجيشه عرابي عسكر
عىل بعد أِمن قد اإلنجليزي الجيش يكن ولم … اإلسكندرية ضواحي يف اإلنجليز تناوش
الهزيمة عقب شعثهم يلموا أن بعد العرابيون يهاجمه أن يتوقع كان بل الثغر، يف مركزه

مداخلها. عىل الحراس ووضعوا املدينة استحكامات يحصنون اإلنجليز فأخذ األوىل،
اإلنجليز واستمر … األعداء ملناوشة وتستعد الرمل يف ترابط املرصيني طالئع وكانت
جاءهم يوليو ١٧ ويف اإلمداد. وصول وينتظرون اإلسكندرية يف الدفاع خطة يلزمون
الجيش قيادة فتوىل Alison أليزون الجنرال اإلسكندرية وجاء مقاتل، ٢٧٠٠ من مدد
الربيطاني الجيش عدد وكان ولسيل، الجنرال العام يحرضالقائد حتى املدينة يف الربيطاني
من ١١٠٨ عدده آخر مدد جاءهم ثم — األسطول جنود عدا — مقاتًال ٣٦٨٦ اإلسكندرية يف
من يتحرك األكرب املدد أخذ ثم يوليو، ٢٣ يف الرمل اإلنجليز فاحتل … طارق وجبل مالطة
فيكتوريا امللكة وأصدرت مرص، قاصًدا يوليو أواخر يف بإنجلرتا Wolluich ولوتش ميناء
ا عامٍّ قائًدا Sir Garent Wolsley ولسيل جارنت السري الجنرال بتعيني يوليو ٢١ يف أمًرا

أغسطس. منتصف يف إالَّ اإلسكندرية إىل يصل ولم مرص، عىل الحملة لجيش
للزحف ميدانًا السويس قناة اإلنجليز يتخذ ال أن وصحبه عرابي لدى املظنون وكان
من يقني عىل كانوا بالحقائق العارفني ولكن … القناة لحيدة احرتاًما الحربية للحركات أو
فكانت اإلسكندرية، رضبهم يف املعاهدات حرمة يرعوا لم كما حرمة، للقناة يرعون ال أنهم
القاهرة. إىل الزقازيق طريق من متجهني اإلسماعيلية، ناحية مرصمن يهاجموا أن خطتهم

القتال يف العرابيني خطة

اإلسكندرية، الجيشاملرصيعقبرضب حرب ألركان رئيًسا فهمي باشا محمود عرابي عنيَّ
وأنقذت اإلنجليز تقدُّم لصدت بإحكام، اتُبعت لو البالد عن للدفاع سديدة خطة فوضع
أنه خطته وخالصة الحربيني، املهندسني أكفأ من فهمي محمود وكان … غارتهم مرصمن
رشيد بني والثالث رشيد، يف والثاني الدوار، كفر يف األول للدفاع: رئيسة مواقع خمسة عنيَّ
من الهجوم لصد الكبري والتل الصالحية يف والخامس دمياط، يف والرابع الربلس، وبحرية
املياه وصول ملنع اإلسماعيلية ترعة بسد الحرب بداية يف أشار وقد السويس، قناة ناحية
من اإلنجليز ملنع ذاتها السويس قناة وسد والسويس، واإلسماعيلية بورسعيد إىل العذبة

عسكرية. قاعدة اتخاذها
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اآلتية اإلنجليزية القوات بني االتصال المتنع القتال بداية يف السويس قناة ُسدت ولو
اإلسماعيلية إىل الوصول عليها واستحال الهند، من اآلتية والقوات األبيضاملتوسط البحر من
الصحراء يف بجيشه املغامرة إىل ولسيل الجنرال يضطر الحالة هذه ويف القناة، طريق من
زحفه والجسور الرتع فتعوق الدلتا، طريق مرصعن يهاجم أو كأل، وال ماء ال حيث الرشقية
محمود لنصيحة يستمع لم عرابي ولكن (أغسطس-سبتمرب). الفيضان أيام يف وخاصًة
للزحف، قاعدة يتخذونها فال القناة حياد يحرتمون اإلنجليز أن وظن وخيشعواقبها، فهمي
واكتفى فهمي، محمود وضعها التي الدفاع خطة إخفاق يف عامل أكرب الخطأ هذا فكان
و١١٠ اإلسماعيلية، من كيلومرتًا خمسني نحو بُعد عىل الكبري التل يف معسكر بإقامة عرابي
الدوار كفر يف قواته معظم وزع ولكنه الجيش، من جانبًا فيها حشد القاهرة من كيلومرتات
الجنود خرية من وهم السودانيون الجنود فكان … املتوسط األبيض البحر سواحل وعىل
معظم واستقر كبري، فيلق رشيد يف ورابط حلمي، العال عبد بقيادة دمياط يف مرابطني
العدائية الحركات استعجلوا اإلنجليز أن ومع الدوار، كفر يف عصمت طلبة بقيادة الجيش
حياد خرق من اعتزموه بما لعرابي كافيًا نذيًرا الحركات هذه وكانت السويس قناة يف

سدِّها. يف فهمي محمود بنصيحة العمل عن جبن عرابي فإن القناة،

… العدائية للحركات ميدانًا واتخاذها السويس قناة حرمة خرق يف اإلنجليز بكَّر ولقد
كما الحتاللها، الذرائع اختالق عىل ين مرصِّ كانوا أنهم عىل واملالبسات الظروف وتدل
«الجميل» طابية يف تُجرى ترميمات ثمة بأن تعلَّلوا فقد اإلسكندرية، لرضب اختلقوها
سنة يوليو ٢٢ يف الربيطانية الحكومة وأصدرت بورسعيد، غربي املنزلة بحرية مدخل عىل
سنة يوليو ٢٦ ويف واإلسماعيلية، بورسعيد باحتالل سيمور األمريال إىل تعليماتها ١٨٨٢
القناة «فتزوري» الكابتن بقيادة «أوريون» اإلنجليزية الحربية السفينة اقتحمت ١٨٨٢
من مرت ثمانمائة بُعد عىل التمساح بحرية يف منه ٢٧ يوم مراسيها وألقت بورسعيد، عند
إىل «هويت» األمريال وصل حتى يومان القناة دخولها عىل يميض يكد ولم اإلسماعيلية،
التعليمات ينتظر موقفه يف منهما كلٌّ واستقر بورسعيد، إىل «هوبكنس» واألمريال السويس،

القناة. باحتالل الخاصة

بداية يف اإلنجليز اعتزمه ا عمَّ تنم كانت القناة، ناحية يف املبكرة الحربية الحركات وهذه
هذه عن غافًال ظل ذلك مع عرابي ولكن … السويس قناة طريق من الزحف من القتال

النية!
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يعتقد احتاللها برغم عرابي وظل أغسطس، ٢ يف السويس مدينة اإلنجليز واحتلَّ
— السويس ضاحية توفيق» «بور من تبتدئ إنما القناة أن بحجة السويس، قناة حرمة
باتخاذ آخر نذيًرا السويس احتالل وكان — كيلومرتات بثالثة إالَّ عنها تبعد ال والتي
من أيام سبعة بعد الهند من املدد تحرك وقد العاصمة، عىل للزحف قاعدة لها اإلنجليز

احتاللها.

الغربي امليدان وقائع (2)

من الرشقي امليدان عن له تمييًزا … الدوار وكفر اإلسكندرية بني ما الغربي بامليدان نقصد
الكبري. التل إىل اإلسماعيلية

امليدان وأهمل الغربي، امليدان يف مواقعه تحصني إىل عنايته كل عرابي ه وجَّ لقد
يف املنيعة االستحكامات فأنشأ … الهزيمة يف األكرب السبب كان مما ا، تامٍّ إهماًال الرشقي
مريوط، حة ومالَّ قري أبو بحرية بني الدوار كفر إىل جنوبًا الرمل ييل مما الدفاع، مواقع
من وهو شكري، بك محمد األمرياالي بمعاونة املواقع هذه تصميم فهمي محمود ووضع
كل يبعد للدفاع، خطوط ثالثة من مؤلفة فكانت الجيشاملرصي… حرب أركان ضباط أكفأ
قدًما، خمسعرشة عمقه خندق خط كل وأمام كيلومرتات، خمسة أو بأربعة يليه عما واحد
مدفًعا. خمسون وعددها املدافع فيها وُركِّبت واآلكام، املرتفعات جميع عىل املعاقل وأقيمت

الرمل واقعة (3)

«الرمل» جهة من التقدم يريدون ١٨٨٢ سنة أغسطس ٥ السبت يوم اإلنجليز تحرك
مرت وخمسمائة ألف بُعد عىل صاروا فلما … الفرسان من وأورطتني املشاة من بأورطتني
أفندي مصطفى والبكبايش البيار أفندي أحمد البكبايش بهم التقى املرصيني، موقع من
… التقدم عن وصدوهم الفرسان، من وأورطتان املشاة من أورطتان ومعهما حسان،
من بلوكات ثالثة ومعه قري أبو يف الدفاع خط قومندان طاهر باشا خورشيد جاء ثم
ولوا إذ التقهقر، إىل واضطروهم شديًدا هجوًما اإلنجليز عىل املرصيون فهجم الفرسان،

… ونصًفا ساعات ثالث القتال دام أن بعد منهزمني األدبار
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اإلنجليز يقود كان «أليزون» الجنرال إن املعركة: هذه عن «سبتان» الكولونيل ويقول
العرابيني يناوش يفتأ ال كان «أليزون» الجنرال وأن مقاتل، ألفي كان عددهم وأن فيها
قاعدة اإلسكندرية اتخذ قد الربيطاني الجيش أن يوهمهم لكي يوم، كل اإلسكندرية حول
يشغلهم وبذلك اإلسماعيلية، ناحية من الزحف هي الحقيقية خطته أن حني يف للزحف،

الرشق. يف الدفاع ومواقع الكبري التل تحصني عن

خورشيد عزبة واقعة (4)

جناحهم تقدَّم إذ أغسطس، ٧ يوم الدوار كفر يف املرصي الجيش مقدمة اإلنجليز وهاجم
الحديد السكة بطريق األيمن الجناح وتقدم املحمودية، ترعة جرس عىل الرمل من األيرس
صمد باملرصيني التقوا فلما املحمودية، كوبري طريق من القلب وجاء … القباري من
يقود أفندي محروس البكبايش للميرسة انربى إذ مجيًدا، دفاًعا ودافعوهم لقتالهم هؤالء
البكبايش وامليرسة للقلب وصمد املعركة، أثناء وُجرح حسنًا بالءً قتالهم يف وأبىل أورطته،
واستمرت الناحية هذه يف القتال واشتد الجنود، من أخرى أورطة ومعه فودة أفندي محمد
أثرهم عىل املرصيون وسار منهزمني، اإلنجليز بتقهقر انتهت ساعات، أربع نحو املعركة
وصف الجنود من تسعة الواقعة هذه يف املرصيني من وُقتل … عنهم الظالم حجبهم حتى
اإلنجليز، خسائر أما … وضابطان جنديٍّا عرش اثنا منهم وُجرح واحد، وضابط الضباط

املرصيني. خسائر من عدًدا أكثر فكانت

الكربى للمعارك االستعداد (5)

إىل األمداد ورود استمر ذكرهما، املتقدم ١٨٨٢ سنة أغسطس و٧ ٥ معركتي وقوع وبعد
حوايل فاجتمع … وإنجلرتا طارق وجبل وقربص مالطة من آتية اإلسكندرية، يف اإلنجليز
وثالث املشاة، من ألًفا عرش أربعة نحو وضواحيها املدينة يف ١٨٨٢ سنة أغسطس ٩
القائمني من وكثري املهندسني، من و٥٤٠ املدفعية، من جنديٍّا و٩٤٠ الفرسان من فصائل
والسويس اإلسكندرية عىل يِرد املدد وظل الحديدية، والسكك والتلغراف الجسور خدمة عىل

مقاتل. ٥٠٦٠٠ الكبري التل معركة ُقبيل الربيطاني الجيش عدد بلغ حتى
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مختِلف بني موزعني مقاتل ١٩٠٠٠ عىل يزيد يكن فلم النظامي املرصي الجيش أما
يف و٥٠٠٠ رشيد، يف و٢٥٠٠ قري، بأبو و٣٥٠٠ الدوار، كفر يف ٨٠٠٠ منهم املواقع،
يسمح يكن لم الوقت ولكن والعربان، املتطوعني من عدد الجيش هذا إىل انضم وقد دمياط،
هذه شهد الذي نينيه جون ويقول فائدة. منهم تكن فلم النظامية، الحركات عىل بتدريبهم
للجيش، ما فائدٍة له تكن لم الدوار كفر يف وركبان مشاة من العربان وجود «إن الحوادث:
املسرت وقال النظامية.» الجيوش حركات اعتيادهم لعدم نفعهم من أكثر رضرهم كان بل
٨٠٠٠ منهم نظامي، جندي ١٣٠٠٠ عىل يزيد يكن لم بأكمله املرصي الجيش «إن بلنت:

للقتال.» أكفاء بعد يكونوا فلم الجدد املجندون أما الدوار، كفر يف
املرصي الجيش عدد يف تبالغ كانت اإلنجليزية الصحف «إن أيًضا: نينيه جون ويقول

بكثري.» العدد هذا دون أنه حني عىل مقاتل ٤٧٠٠٠ إىل وتبلغه الدوار، بكفر
لزيادة يتسع يكن لم الوقت أن الحق ويف نينيه. جون ذكره ما هو الصحيح فاإلحصاء
(عدا جندي ١١٣٠٠ عىل يزيد ال ١٨٨١ سنة كان فقد العدد، هذا من أكثر إىل الجيش عدد
الحقيقي عدده لكن ١٧٧٠٠ إىل ١٨٨٢ سنة يف نظريٍّا زيَد ثم السودان) يف املرابطة الجنود

كثريًا. ذلك من أقل كان
ثمانية من مؤلًفا كان القتال ابتداء عند املرصي الجيش «إن مذكراته: يف عرابي ويقول
آاليات وثالث الربية، الطوبجية من وآاليني الفرسان، من آاليات وثالثة املشاة، من آاليات
وإن الهندسة، رجال من وفرقة — الثغور حماية بهم املنوط — السواحل طوبجية من
يمكن ال نظري إحصاء وهو «.٣٦٠٠٠ واآلاليات الِفرق استكمال حالة يف ذلك مجموع
ال بعضها كان بل عددها، قط تُستكمل لم واآلاليات الِفرق أن املعروف ألن عليه؛ التعويل

الرسمي. عدده نصف يبلغ
املبالغة إىل محاكمته خالل ويف الكبري، التل هزيمة بعد يميل كان عرابي أن والظاهر
الدماء، حقن يف رغبته عىل دليًال ذلك من عنه الدفاع يتخذ لكي املرصي؛ الجيش عدد يف
كان أنه مذكراته يف عرابي ل وسجَّ القتال، الستمرار الجند من لديه الوافر العدد وجود مع
املدافع، لصب بوالق يف وآخر للبارود، ومعمل لألسلحة، مصنع القتال ابتداء قبل بالقاهرة
نشوب قبل تكمل لم ولكنها … طرة يف أُنشئت واملدافع البنادق لعمل عظيمة صناعة ودار

الحرب.
الجيش عدد ِضعف عىل يزيد كان اإلنجليزي الجيش عدد أن البيان هذا من لك يتضح
قائًدا حسني باشا راشد الفريق ُجعل وقد العاقبة. بسوء نذيًرا كان وحده وهذا … املرصي
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عىل الروبي باشا وعيل قري، وأبو رشيد عىل طاهر باشا وخورشيد الرشق، يف الدفاع لخطوط
ملواقع قائًدا البارودي باشا سامي ومحمود دمياط، عىل حلمي باشا العال وعبد مريوط،

عرابي. إمرة تحت الدوار كفر لفرقة قائًدا عصمت باشا وطلبة الصالحية،
تجنيد الزيادة هذه إىل الوسائل أقرب أن فرأى الجيش، عدد زيادة عرابي واعتزم
يف منشوًرا فأصدر قبل، من العسكرية الحركات عىل ملرانهم املديريات، سائر يف الخفراء
يف غريهم محلهم ويحل الخفراء، من يؤخذون ألًفا ٢٥ بتجنيد ١٨٨٢ سنة أغسطس ١٢
يستحثهم املديرين إىل وأرسل كافة، املديريات عىل العدد هذا ووزع األمن، عىل املحافظة

ذلك. إىل الدفاع حاجة وبنيَّ العدد، هذا تجنيد رسعة عىل
ولكن … منه وأكثر العدد هذا لجنَّدت الكايف الوقت مرص لدى كان لو أنه يف شكَّ وال
كان «إنه نينيه: ويقول غريهم، وال ألًفا والعرشين الخمسة لتجنيد يتسع يكن لم الوقت
كان فقد ألًفا، ستني أو مقاتل ألف خمسني حشد عرشة أو أشهر ثمانية بعد لعرابي يمكن
اإلدارة، يف كفًؤا وكان الحربية، وزارة وكيل باشا سامي يعقوب التجنيد حركة عىل يُرشف

العمل.» لهذا يتسع لم الوقت ولكن
املايل املراقب كلفن السري ألن مال؛ الحكومة خزانة يف يكن لم الحرب شبت وملا
إعالن قبل اإلنجليزي باألسطول وأنزلها املالية، خزانة يف املوجودة األموال أخذ اإلنجليزي
السفن إىل القومسيون أعضاء حملها الدين بصندوق املوجودة األموال وكذلك بأيام، الحرب
من واإلعانات األموال جمع إىل يدعوهم املديرين إىل عرابي فأرسل باإلسكندرية، الحربية
بنسبة األهايل من األموال بتحصيل للمديريات العريف املجلس من وحرَّر للجيش، مديرياتهم
التي األطيان رضائب من يدفعونها ملن األموال تُحسب أن عىل فدان، كل عن قروش عرشة

املستقبل. يف عليهم تُستحق
عن الدفاع سبيل يف بأرواحهم يجودون مقاتلني جنوًدا الجيش يف الكثريون وتطوع

اإلسكندرية. رضب عقب واألقاليم القاهرة يف التطوع حركة وبدأت الوطن،
وغالل نفسومال من يستطيعون، ما بكل الجيش إلمداد تطوعوا قد األهلني أن والحق
هذا أن بحق معتقدين مقدورهم يف ما بكل وجادوا وماشية، وخيول ومرية ومئونة وعتاد

والدين. الوطنية عليهم تفرضه واجب
السري الجنرال إىل مرص عىل الحملة جيش بقيادة َعِهدت الربيطانية الحكومة إن قلنا
يوم اإلسكندرية إىل فوصل الربيطاني، الجيش يف األرلنديني القواد أحد ولسيل» «جارنت

.١٨٨٢ سنة أغسطس ١٥
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ممن وال القيادة، يف العالية بالكفاية اشتهروا الذين القواد من ولسيل الجنرال يكن لم
اشرتك أنه عنه ُعرف ما كان بل … الحربية الفنون يف بالنبوغ سابقة معارك يف امتازوا
برتبة يزل لم وكان اإلنجليزية، االستعمارية الحمالت بعض ويف القرم، حرب يف قبل من
بهزيمة انتهت فلما ،١٨٨٢ سنة مرص عىل الحملة قيادة توىل حني جنرال، مقام قائم
لقب فنال والتكريم، الرشف ألقاب عليه انهالت العاصمة، واحتالل الكبري التل يف العرابيني
التقدير، دالئل من ذلك وغري جنرال ورتبة «القاهرة» كريو أوف ولسيل «فيكونت» لورد
فانتهت دنقلة، يف املهدي قوات عىل الحملة قيادة — ١٨٨٤ سنة — بعد فيما توىل أنه عىل
البوير حرب يف اإلنجليزي الجيش قيادة ١٩٠٣ سنة وتوىل باشا، غردون ومقتل بإخفاقها
حلَّت التي النكبة عن مسئوًال حكومته وعدَّته … والخرسان بالهزيمة فباء بالرتنسفال،

روبرتس. اللورد الجنرال بدله وعيَّنت قيادته، عن فنحته اإلنجليزي، بالجيش
الذي اإلنجليزي الجيش وذات اإلنجليزي، الجيش قيادة أن لك يتضح البيان هذا من
أضعف الذي االنقسام لوال واحتاللها، بها للظفر كافيني يكونا لم ١٨٨٢ مرصسنة هاجم
الجنرال لقيها التي املقاومة يلقوا ولم معبدة، أرض يف اإلنجليز فانسل … عنها الدفاع قوة
مرص احتالل أراد بريطاني، جيش رأس عىل ١٨٠٧ سنة اإلسكندرية نزل حني «فريزر»

… والخرسان بالخيبة فباء
يف اآلتي اإلعالن أذاع حتى اإلسكندرية، يف املقام ولسيل بالجنرال يستقر يكد ولم

املدينة:

الجيوش قائد الجنرال يعلن — للمرصيني إعالن — الخديوية الحرضة بأمر
الُقطر إىل عسكرية تجريدة إرسالها يف الربيطانية الدولة مقاصد بأن اإلنجليزية
فقط يحاربون وعساكرنا الخديوية، الحرضة سلطة لتأييد إالَّ ليست املرصي
تصري وسكينة سلم يف الذين األهايل فعموم … سموه ضد السالح حاميل
دينهم يُحرتم بل رضر أدنى لهم يحصل وال وإنسانية، تودد بكل معاملتهم
ندعو وعليه ثمنها، دفع يصري الجيش تلزم التي واألشياء وعائالتهم، وجوامعهم
مشايخ زيارة من ا جدٍّ يُرس الجيش قائد الجنرال وإن ذلك، لتقديم األهايل
الحرضة ضد هو الذي العصيان، لردع املساعدة يودون الذين وخالفهم، البالد
الذات لدن من املعنيَّ املرصي الُقطر عىل الرشعي والوايل الحاكم الخديوية

الشاهانية.

122



واإلنجليز عرابي بني الحرب

القتال تجدد (1-5)

تقدَّم كما اإلسكندرية احتالل عقب الدوار وكفر اإلسكندرية بني الحربية الحركات بدأت
١٨٨٢ أغسطسسنة ١٩ السبت يوم ولسيل…ففي الجنرال تجددتعقبحضور ثم بيانه،
القباري، جهة من املسلحة بالقطارات منهم جانب جاء اإلنجليز، من كبرية قوة تحركت
إىل القطارات وصلت فلما النواتية، وحجر السيوف ومحطة الرمل جهة من آخر وجانب
ببدء إيذانًا ذلك فكان مدفًعا، فضيل أفندي أحمد اليوزبايش أطلق املرصي، الجيش مقدمة

القتال.
أن بعد التقدم عن املرصيون فصدهم املرصيني، وبني بينهم شديدة معركة ودارت
قيادة يتوىل وكان الشمس، غروب حتى ساعات ثالث القتال ودام جمة، خسائر كبدوهم
باشا رضا ومعه الدوار، كفر فرقة قومندان عصمت باشا طلبة املعركة هذه يف الجيش
بك أحمد والقائمقام الغفار، عبد بك وأحمد محمد بك وعيد الرحيم عبد بك ومصطفى
بارتداد املعركة وانتهت املدفعية، حكمدار بك وبدوي داود سامي سليمان والقائمقام عفت

اإلسكندرية. إىل اإلنجليز
الدوار، كفر يف املرصي الجيش مواقع اإلنجليز هاجم أغسطس و٢٢ و٢١ ٢٠ أيام ويف

اإلنجليزي. الجيش ارتداد عن املعارك هذه وانجلت دفاع، خري املرصيون عنها فدافع
عن ارتدُّوا اإلنجليز ألن للعرابيني؛ فوًزا جملتها يف الغربي امليدان معارك وتُعترب

الدوار. كفر يف الدفاع خطوط

الرشقي امليدان يف (6)

ولسيل الجنرال جاء فلما الرشق، ناحية من البالد عن الدفاع أهمل عرابي بأن القول م تقدَّ
قناة ناحية من العاصمة عىل الزحف تدبري هو له حربي عمل أول كان اإلسكندرية،
ولسيل الجنرال لعجز القناة، سد إىل الحرب نشبت عندما بادر عرابي أن ولو … السويس
فكان … يفعل لم ولكنه للزحف، قاعدة واتخاذها اإلسماعيلية إىل بجيشه الوصول عن
والتغرير، الخداع دور املسألة هذه يف دلسبس فرديناند لعب وقد مرص، عىل وباًال إحجامه

القناة. سد العرابيني عىل يفوِّت لكي
رأي فأجمع القناة، أمر يف للنظر يوليو أواخر يف عسكريٍّا مجلًسا عرابي عقد فقد
إىل والوصول اجتيازها، اإلنجليزي الجيش يستطيع ال بحيث تعطيلها وجوب عىل املجلس
أن عرابي إىل أرسل دلسبس بذلك علم فلما اإلسماعيلية، وخاصًة منها الغربي الشاطئ
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القناة يدخلوا أن يستحيل اإلنجليز «أن تلغرافه يف كذبًا له وأكد … القناة قطع عن يمتنع
ال بأن له ونصحهم إياه، إخوانه تحذير رغم التلغراف بهذا عرابي فانخدع يستحيل». …
بوعده، يرب أو القناة اإلنجليز دخول يمنع أن إمكانه يف ليس إذ دلسبس، نصيحة إىل يُصغي
يف ُضحيت ولو التعطيل، من القناة صيانة غرضه كان وإنما نصحه، يف صادق هو وال

مرصوسالمتها. مصالح ذلك سبيل
القناة، الحتالل بورسعيد إىل اإلنجليزية البوارج وصلت حتى خداعه عىل استمر وقد
وال هنا فإني … قناتي لسد ما عمًال تعمل «ال فيه: يقول آخر تلغراًفا عرابي إىل فأرسل
فرنيس، جندي بصحبة إال واحد إنجليزي جندي ينزل ال إذ الناحية، هذه من شيئًا تخَش
أمره كان ذلك ومع القناة، سد يف عرابي رشع فقط وهنالك ذلك.» كل عن املسئول وأنا
سد لنا يبيح اإلنجليز فعله «وما فيه: قال فقد واإلبهام، الرتدد عىل منطويًا الصدد هذا يف
أبيح داخلية، حربية بأعمال ذلك عىل زيادة القنال تهدد وإذا السويس، عن الحلوة الرتعة
عموم رئيس سعادة مع سعادتكم فباتحاد حيادته، عىل اإلنجليز لتعدي وسده ردمه لنا

صالحنا.» فيه ما يجري حرب أركان
كان حتى الرشق، خط قومندان حسني باشا راشد إىل املبهم األمر هذا يصل يكد ولم
سد إىل عرابي يبادر بأن يقتضيان والحكمة الحزم وكان … القناة اقتحموا قد اإلنجليز
خرقوا الذين اإلنجليز ألن الرشق؛ ناحية من العدائية اإلنجليز حركات تبدأ أن قبل القناة،
برضبهم القتال ابتداء منذ اآلستانة مؤتمر يف عهودهم ونقضوا الدولية، املعاهدات حرمة
أما قتالهم، يف القناة حياد يحرتموا أن املنتظر من يكن لم إياها احتاللهم ثم اإلسكندرية،
من كان وقد النظر، ِقرص عىل يدل فأمر القناة حماية يف دلسبس وعد عىل عرابي اعتماد
األكرب، العامل القناة مسألة يف خطؤه فكان واإلحجام، الرتدد الخطر ساعة يف عرابي عيوب
العاصمة. واحتاللهم الرشقي امليدان معارك يف اإلنجليز النتصار الوحيد العامل يكن لم إن
كان نينيه جون يقول كما أنه مع الخاطئ، رأيه عىل عرابي يرص أن عجب ومن
برأيه قطع وأنه القناة، من املرور منع برضورة الحرب نشوب قبل االقتناع كل مقتنًعا
نينيه املسيو بحضور الستاندارد، جريدة مراسل كامرون للمسرت ح رصَّ إذ الصدد هذا يف
بالدنا استقالل يحرتم العدو دام ما القناة سنحرتم «إننا بقوله: اإلسكندرية رضب قبل
ذلك وسأفعل مؤقتًا، القناة سنهدم مدفع طلقة أول عند فإننا الحرب، نشبت إذا ولكن …

محايد.» تجاري طريق القناة بأن عالم ألني آسًفا

124



واإلنجليز عرابي بني الحرب

عن يعدل جعله الذي ما شعري فليت … القناة لسد املناسب الوقت هو هذا كان وقد
اإلنجليز؟ احتلها حتى سدها عن ويمتنع الصواب، الرأي هذا

واإلسماعيلية بورسعيد احتالل (7)

عىل الزحف تدبري هو اإلسكندرية، إىل وصوله عند ولسيل للجنرال حربي عمل أول كان
الربيطاني األسطول أقلع أغسطس ١٩ يوم ظهر ففي السويس… قناة طريق من العاصمة
عرشة وثماني مدرعات ثماني من مؤلًفا وكان سيمور، األمريال بقيادة اإلسكندرية من
قاصًدا ولسيل الجنرال بقيادة اإلنجليزي الجيش معظم تُقل النقل، بواخر من باخرة
كتيبة ونزلت القناة، تقتحم الحربية السفن وأخذت أغسطس، ٢٠ صباح فبلغها بورسعيد،
احتل وكذلك الحامية، من مقاومة دون املدينة واحتلوا بورسعيد، إىل األسطول جنود من
البواخر مرور اإلنجليزية البوارج ومنعت اليوم، هذا يف واإلسماعيلية القنطرة اإلنجليز
القناة إىل سفينة أية دخول السويس ناحية من هوايت األمريال ومنع القناة، يف التجارية
وقد املنع، لهذا تنفيذًا حربية بارجة القناة مدخل يف ووضع أغسطس، ١٩ من ابتداءً
أغسطس ٢٠ ويف سًدى. احتجاجها فذهب القناة، حرمة خرق عىل القناة رشكة ت احتجَّ

القناة. عىل السويس شمال «شلوفة» هوايت األمريال احتل
اإلسماعيلية، غربي «نفيشة» يف ترابط ألفني نحو وعددهم العرابيني طالئع وكانت
هذا وكان عليهم، قنابلها الربيطانية البوارج فأطلقت منها، كيلومرتات ثالثة نحو بُعد وعىل

… الناحية هذه من اإلنجليز بزحف نذيًرا الرضب
يف القتال حركات لتدبري أغسطس ٢١ يوم اإلسماعيلية إىل ولسيل الجنرال ووصل
إثره عىل ووصلت هوبكنس، واألمريال سيمور األمريال يصحبه وكان الرشقي، امليدان
إىل الهند من املدد وصل كما اإلسماعيلية، فنزلوا الربيطاني، للجيش املقلة البواخر بقية
يف القناة ُسدت لو أنه حني يف القناة، ناحية من املرصية الجبهة انكشفت وبذلك السويس،
قاعدة ويتخذها اإلسماعيلية إىل بجنوده يصل أن ولسيل الجنرال استطاع مَلا القتال، بداية

الدلتا. يف الدفاع خطوط يهاجم أن قبل أشهر عدة ولقىض للزحف،
اإلسماعيلية بني الحديد سكة عىل أيديهم اإلنجليز وضع أغسطس ٢٢ يوم ويف

املدينتني. بني العذبة املياه ترعة وعىل والسويس،
وعادت السابقة، أعمالها بإدارة القناة لرشكة رخصوا القناة، احتالل لإلنجليز تم وملا
حيدة اإلنجليز خرق عىل اعرتاضالرشكة أن ذلك من ويتبني القناة، تجتاز التجارية السفن
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حتى القناة، سد من العرابيني منع منه الغرض كان شكيل اعرتاض سوى يكن لم القناة،
منها. الرشكة انتفاع يتعطل ال

مرص، عىل الزحف مهمة لهم لت سهَّ حربية قاعدة القناة من اإلنجليز جعل وهكذا
من العاصمة عىل منها يزحفوا وأن بحًرا، اإلسماعيلية إىل يصلوا أن استطاعوا مَلا ولوالها
إياها واتخاذهم اإلسماعيلية إىل اإلنجليزية البوارج فوصول والزقازيق، الكبري التل طريق
شؤًما القناة كانت وكذلك موجودة، السويس قناة تكن لم لو ليحدث كان ما زحفهم، قاعدة

… الغابرة أدوارها جميع مرصيف عىل

نفيشة احتالل (8)

هي نفيشة ألن أهميته؛ االحتالل ولهذا … اإلسماعيلية احتاللهم بعد نفيشة اإلنجليز واحتل
الذاهب أحدهما فرعني: إىل اإلسماعيلية ترعة تتفرع ومنها اإلسماعيلية، غربي محطة أول

السويس. إىل والثاني بورسعيد، إىل
ليمنعوا اإلسماعيلية؛ غربي «املجفر» نقطة يف اإلسماعيلية ترعة العرابيون سد وقد
أغسطس، ٢٤ يوم «املجفر» ولسيل الجنرال فهاجم الجيشالربيطاني، إىل العذبة املياه ورود

بجنوده. واحتلها
عنيفة معركة أغسطسبعد ٢٥ يوم «املسخوطة» عىل فاستولوا زحفهم اإلنجليز وتابع
حسني. باشا راشد الفريق فيها املرصي الجيش يقود وكان العرابيني، وبني بينهم دارت
اإلنجليز، يد يف أسريًا املرصي الجيش حرب أركان رئيس فهمي باشا محمود ووقع

الوطني. الدفاع أصابت رضبة أكرب أرسه فكان
نفيشة عن تبعد محطة وهي أغسطس، ٢٥ يوم «املحسمة» عىل اإلنجليز واستوىل
أربعة تتجاوز ال الكبري التل وبني بينهم املسافة وصارت كيلومرتًا، وعرشين باثنني غربًا
من كبرية وكمية كروب، مدافع سبعة عىل «املحسمة» يف استولوا وقد كيلومرتًا، وعرشين

الذخرية. من قطار وعىل البنادق
الخطوة ألنه الخطر؛ من كبري جانب عىل حربيٍّا عمًال «املحسمة» عىل االستيالء وكان
احتل ثم … الكبري التل يف العرابيني معسكر إىل للوصول اإلنجليز اتخذها التي األوىل
عرش خمسة مسافة عىل فصاروا تُذكر، مقاومة دون أغسطس ٢٦ يوم القصاصني اإلنجليز

الكبري. التل من كيلومرتًا
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الرشقي امليدان يف عرابي (9)

العرابيَّة. الحرب يف الرشقي امليدان

الزحف يف اإلنجليز نية وانكشاف «املحسمة»، واحتالل فهمي باشا محمود ألرس كان
االنتقال إىل عرابي فبادر … العرابيني صفوف يف شديد وْقع الرشق ناحية من العاصمة عىل
وطائفة الضباط من جماعة ومعه الدوار كفر من بالقطار وسار الكبري، التل معسكر إىل
إىل القطار وصل فلما العرابيَّة، الثورة خطيب نديم هللا عبد يصحبه وكان الحرس، من
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هنيهة ونزل واملوظفني، الطرق وأرباب واألعيان الُعمد من حاشد جْمع للقائه خف الزقازيق
ينرصك «هللا ينادون: وصاروا له للهتاف الناس فاحتشد هناك، بكشك وجلس باملحطة،
قال من القملة، وش يا سيمور يا اإلنجليز. عسكر أهلك عزيز، يا موالنا يا عرابي! يا
ينادي وصار القطار، وركب الكشك غادر هنيهة جلس أن وبعد العملة؟» دي تعمل لك

لها!» أنا لها، «أنا ويقول:
التل إىل وصل وملا … وصياحهم املجتمعني هتاف بني الكبري التل إىل القطار وسار
أفخم من وكانت السابق، مرص وايل باشا سعيد خيمة باملعسكر لنفسه عرابي أعدَّ الكبري،
عيل وجاء عمله. يجب فيما وأصحابه وتشاور والخدم، الحرس يحوطه بها وأقام الخيام،
التي القتال خطة ووضعوا للجيش، مدًدا املشاة من األول اآلالي يقود القاهرة من فهمي
إىل وأرسلوا القصاصني، يف اإلنجليز مواقع مهاجمة عىل فاتفقوا املوقف. تبدُّل استدعاها
فجاءهم والعتاد، الرجال من املدد لهم يرسل لكي الدوار، كفر يف عصمت باشا طلبة
الفرسان، بآاليات حسن بك الرحمن وعبد الغفار عبد بك وأحمد بآاليه، محمد بك عيد
الجيش فاستعد السودانية، العساكر من أورطتان ومعه بك خرض دمياط من وجاءهم
يف جراهام الجنرال كاآلتي: موزعة اإلنجليز قوات وكانت الهجوم، خطة التخاذ املرصي
املسخوطة. ويليسيف والجنرال املحسمة، يف الفرسان قائد لو دروري والجنرال القصاصني،

األوىل القصاصني واقعة (10)

الفريق بقيادة ١٨٨٢ أغسطسسنة ٢٨ يوم القصاصني يف اإلنجليز مواقع املرصيون هاجم
ولكن لإلنجليز، األمامية املواقع عىل فاستولوا … شديًدا هجوًما وكان حسني، باشا راشد
فأجلوهم املرصيني، عىل كروا أن لبثوا ما لو» «دروري الجنرال بقيادة الربيطانيني الفرسان
منهم جريًحا و٦١ ضابط، منهم قتىل ٨ املوقعة هذه يف اإلنجليز وخرس املواقع، هذه عن

الليل. إىل القتال فيها وامتد الضباط، من عرشة

تركيا موقف (11)

يف والخطل النية سوء عىل منطويًا كان العرابيَّة الثورة شبت منذ تركيا موقف أن قدَّمنا
نالته الذي االستقالل امتيازات السرتداد فرصة الثورة هذه من تتخذ أن أرادت فقد الرأي،
الخديو، بتأييد تارًة فتتظاهر باآلخر، أحدهما املتخاصمني الفريقني تغري فأخذت مرص…
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لم الواقع يف ولكنها وسلطانًا، نفوذًا اإلغراء هذا وراء من لتكسب العرابيني، بتأييد وطوًرا
الخرقاء. السياسة هذه من إنجلرتا استفادت وإنما شيئًا، تكسب

بني مستمرة مازالت املفاوضات كانت البالد، داخل يف يتقدَّمون اإلنجليز كان وبينما
الجيش إرسال خطة عىل لالتفاق العايل، والباب اآلستانة يف إنجلرتا سفري دفرين اللورد
إرسال وتعطيل الوقت إطالة املفاوضات هذه من تقصد إنجلرتا وكانت مرص، إىل العثماني
تذرعت وقد الجيش، ذلك ملجيء محل يبقى فال بجيشها الثورة تقمع حتى تركيا، جيشمن

وهي: رشوط، عدة باشرتاطها املفاوضات إطالة إىل

أو خمسة يتجاوز ال بحيث مرص، إىل إرساله املزمع العثماني الجيش عدد تحديد (١)
جندي. آالف ستة

اإلسكندرية. إىل النزول أو الرب بطريق مرص دخول من منعه (٢)
اإلنجليزية. القيادة عىل الحربية عرضخططه (٣)

مرص. عن اإلنجليزي الجيش جالء حني الجيش هذا بسحب التعهد (٤)

جيشها، إرسال تعطيل يف سببًا ذلك فكان الرشوط، هذه الرتكية الحكومة رفضت وقد
وأخف خريًا ذلك لكان جيشها بإرسال وبادرت إنجلرتا، تضعها رشوط بأي رضيت ولو
بجوار آخر جيش أي أو تركي جيش وجود مجرد ألن إنفاذه؛ عن إحجامها من رضًرا
الجيشني إجالء إىل محالة ال ويؤدي البالد، يف األخري استقرار دون يُحول اإلنجليزي الجيش
مرصسنة عن الفرنسيني إلجالء جيًشا وتركيا إنجلرتا من كلٍّ أرسلت حني حدث كما مًعا،

الحني. ذلك يف البالد عن جالئهما إىل أدى مًعا وجودهما فإن ،١٨٠١
العثماني الجيش اشرتاك تقبل ال أنها دفرين اللورد لسان عىل إنجلرتا أعلنت وقد

االشرتاك. هذا رشوط املتضمنة
سعيد من دفرين اللورد طلب الصدد، هذا يف جرت التي املفاوضات مهزلة غضون ويف
عىل باالتفاق اإلعالن هذا يقرتن وأن عرابي، عصيان السلطان يعلن أن األعظم الصدر باشا
،١٨٨٢ سنة سبتمرب ٥ يف االتفاق هذا عىل الطرفان ع وقَّ وأخريًا مرص، يف الجيشني اشرتاك
السلطان أعلن نفسه الوقت ويف بورسعيد، إىل عثماني آالفجندي ثالثة يقيضبإرسال وهو

سبتمرب. ٦ يوم اآلستانة صحف نرشته طويل منشور يف عرابي عصيان
قبل الثورة بإخماد عجلت فإنها وتنفيذه، احرتامه االتفاق بهذا تقصد إنجلرتا تكن لم
عرابي عصيان السلطان إعالن إذاعة غرضها كان بل … جيشها إرسال إىل تركيا تتحرك أن
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يف واالنحالل الفرقة وإيقاع املرصي الجيش قوة إلضعاف وسيلة منه لتتخذ زحفها، أثناء
يف فكَّر مَلا وشأنه السلطان تُرك ولو القتال، يف عرابي تأييد عن القلوب ورصف صفوفه،
إىل يميل كان وال توفيق، الخديو عىل يعطف يكن لم نفسه خاصة يف ألنه اإلعالن؛ هذا
ومنها الوسائط، كل واستخدمت وتهددت ألحت اإلنجليزية السياسة ولكن سلطته، تثبيت

… املشئوم إعالنه السلطان أصدر حتى املابني رجال لدى الرشوة
أنه العايل الباب إبالغ إىل «دفرين» اللورد بادر الكبري التل واقعة يف عرابي ُهزم وملا
قد اإلنجليزي الجيش ألن عثماني؛ جيش إلرسال موجب ثمة يُعد لم العرابيني بهزيمة

الثورة! إخماد مهمة من انتهى
وضعته والخبث، املكر عىل منطٍو تدبري هو قائمة، والحرب عرابي عصيان فإعالن
طلبت التي وهي البالد، احتالل من جيشها وتمكني مرص، يف املقاومة قوة إلضعاف إنجلرتا

بيانه. تقدَّم كما اإلعالن ذلك السلطان من
التي «الجوائب» جريدة من نسخ توزيع باشا سلطان إىل وعهد الخديو، به ابتهج وقد
بهذا منشورات عليهم ووزع عليه، الطالعهم املرصي الجيش بضباط واالتصال نرشته،
َجرم وال اإلنجليز، مساعدة إىل واألعيان الُعمد لدعوة البالد يف باشا سلطان ل وتنقَّ املعنى،

املعنوية. الضباط حالة يف كبريًا تأثريًا املنشورات أحدثت

الثانية القصاصني واقعة (12)

واإلنجليز املرصيني بني كبرية معركة وقعت ١٨٨٢ سنة سبتمرب ٩ السبت يوم صبيحة يف
حسني باشا راشد الفريق بقيادة املرصيون فيها هجم … العرابيَّة الحرب وقائع أكرب تُعد
اسرتدادها يريدون القصاصني يف اإلنجليز مواقع عىل — فضة شنب بأبي املعروف —
بعد املرصيني برتاجع انتهت املعركة ولكن ساعات، ثالث نحو القتال واحتدم الثانية، للمرة

اإلنجليزي. بالجيش يوقعون كادوا أن
محمود يتحرك أن وتقرر حسني، راشد الفريق هو املرصيني لجيش العام القائد وكان
بميمنة لإلحداق الفجر مطلع عند القتال خط إىل فيصل ليًال، الصالحية من البارودي سامي
الثلث ويف القواد، من أمري لكل نسخة منه ُسلمت رسم الهجوم برتتيب ُعمل وقد العدو،
أخذ العدو من قريبًا وصل فلما الرتتيب، هذا عىل الجيش قام سبتمرب ٩ ليلة من األخري
عليه أطلعهم إذ الرأي عليه استقر بما عاِلًما كان العدو ولكن النار، خط عىل مكانه كلٌّ
واحتدم املدافع بإطالق املرصي الجيش فبادر (الخائن). خنفس يوسف عيل األمرياالي
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املحدد امليعاد عن تأخر فإنه البارودي بقيادة الصالحية جيش أما الجيشني، بني القتال
يصل أن قبل مدافعه عليه فأطلق لقتاله، متأهبًا العدو كان الواقعة مكان من قرب وملا له،
معسكر إىل ذهب من ومنهم الصالحية، إىل عاد من فمنهم األدبار، ووىل فتشتت مكانه، إىل
ثبتوا فقد الجيش، من معهما ومن فهمي باشا وعيل حسني باشا راشد وأما الوادي، رأس
عيل وُجرح … قدمه يف برصاصة حسني باشا راشد وُجرح النهار، آخر حتى األبطال ثبات
والبنادق، املدافع رضب من كربى خسارة الجيشني من كلٌّ وخرس ساقه، يف فهمي باشا
العرابيني بني نشبت حرب أشد الواقعة هذه وكانت امليدان، يف كاملطر مقذوفاتها كانت التي

… املثيل نادر وثباتهما عظيمة الجيشني قوة كانت إذ واإلنجليز،
حسني باشا راشد الباسلني القائدين إصابة «إن الوقعة: هذه عن نينيه جون ويقول
عن فداحتها يف تقل ال املرصي الجيش بها ُمنَي كربى خسارة كانت فيها فهمي، باشا وعيل

فهمي.» باشا محمود أرس
فوجئوا اإلنجليزي أن املعركة عن له املرصيني رواية عن نقًال بلنت املسرت ويذكر
تنفيذ يف نقص حدث ولكن أسريًا، يقع كنوت أوف الدوق وكاد املرصي، الجيش بهجوم
الصالحني من يتحرك أن البارودي سامي باشا محمود عىل كان أنه وذلك الهجوم، خطة
يف يصل فلم الطريق ضلَّ ولكنه اإلنجليز، ميمنة الصباح يف ويهاجم ليًال مقاتل ألفي يف
واجبًا كان عرابي أن وهو بلنت، املسرت ذكره نقصآخر وثمة املعركة، يف يشرتك ولم امليعاد
جمد ولكنه املقدمة، يف يكن لم إن الجيش مؤخرة يف ولو املعركة، هذه يف يشرتك أن عليه
وكان استخدامها، يجب كان التي الجيش قوة جميع امليدان يف تظهر ولم الكبري، التل يف

خنفس. يوسف عيل الضابط خيانة الهزيمة عوامل من
كشفت شديدة، رضبة الثانية القصاصني واقعة يف املرصي الجيش هزيمة كانت
ظهر وقد … اإلنجليزي الهجوم أمام املرصية الجبهة ضعف عىل ودلت الحربي املوقف
اليأس وبدأ البارودي، سامي ومحمود عرابي وبخاصة العرابيني زعماء عىل االضطراب
ابتداء عند السويس قناة سدَّ لو أنه الفرصة فوات بعد عرابي وأدرك قلوبهم، إىل يترسب
البالد داخل يف تقدَّموا وما الرسعة، بهذه اإلسماعيلية اإلنجليز بلغ مَلا العدائية، الحركات
القصاصني وقعة بعد وبدأ واليأس، الرتدد من كثري يف املوقف يعالج فأخذ … السهولة بهذه
القائدان ومنهم العباسية، إىل الخاصة الُقطر أقلتهم إذ العاصمة، إىل الجرحى إرسال يف
موقع قومندان الروبي باشا عيل واستدعى فهمي، باشا وعيل حسني باشا راشد الباسالن؛
،١٨٨٢ سنة سبتمرب ١٢ الثالثاء فحرضعرصيوم الوادي، رأس جيش قيادة ليتوىل مريوط
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اإلنجليز هدف القصاصني وقعة بعد أصبح الذي الكبري، التل يف الجيش مواقع يتفقد وأخذ
هجومهم. يف

الكبري التل معركة (13)

السكة تعلو هضبة اإلسماعيلية لرتعة اليرسى الضفة عىل الكبري التل محطة رشقي تقع
وكانت «القصاصني». ونحو الصالحية نحو خفيف بانحدار وتمتد مرتًا، بثالثني الحديدية
ستة بطول وتمتد الحديدية، السكة من تبتدئ الكبري» «التل يف املرصية الدفاع خطوط
من عرضها جافة خنادق الجند معاقل ويحمي الشمال، إىل الجنوب من متجهة كيلومرتات
إىل تمتد أخرى خطوط األمامية الخطوط ووراء مرتان، أو مرت وعمقها ثالثة إىل مرتين
قبل الدفاع خطوط أتم قد عرابي يكن ولم الحديدية، السكة عىل الواقع الكبري التل معسكر
العدد بها وليس عجل، عىل أقيمت ألنها الوضع؛ محكمة ذاتها هي تكن ولم املعركة، نشوب

األعداء. هجمات لصد الجند من الكايف
٢٤ من مؤلًفا — ولسيل الجنرال قدَّره كما — الكبري التل يف املرصي الجيش وكان
حركات عىل يُرشف عرابي وكان البدو، من آالف وستة الفرسان من آاليات وثالثة طابوًرا
مدافع وبلغت الروبي، باشا عيل إليه بها عهد التي الفعلية القيادة يتوَل لم ولكنه … القتال
لم الكبري بالتل عرابي جيش «إن بلنت: املسرت ويقول مدفًعا. ٧٠ إىل ٦٠ من الجيش هذا
األحداث، املجندين من كانوا والباقون جندي، ألف عرش اثني أو آالف عرشة عىل يزيد يكن
بالتل يكونوا لم الجنود خرية أن ذلك إىل أضف واحدة. بندقية إطالق لهم يسبق لم الذين
العال عبد بقيادة دمياط يف أو عصمت، باشا طلبة بقيادة الدوار كفر يف كانوا بل الكبري،

املعركة.» يف قط يشرتكوا لم وهؤالء حلمي، باشا
ألنه دمياط؛ يف املرابط اآلالي األقل عىل عرابي يستدعي أن التدبري ُحسن من وكان
سوى اآلالي هذا من يأِت ولم … يفعل لم ولكنه املدربني، الجند خرية عىل يحتوي كان
باشا عيل إىل الكبري التل معركة يف بالقيادة عرابي وعهد إليه، الحاجة مسيس مع أورطتني
قبل ما إىل كان أنه ذلك إىل أضف … الحربية الكفاية من ما حظٍّ عىل يكن ولم الروبي،
حسني باشا راشد إصابة بعد الكبري التل إىل عرابي واستدعاه مريوط، لفرقة قائًدا املعركة
يف القتال مواقع لتعرُّف يكفي ال وقت وهو واحد، بيوم الواقعة قبل فحرض القصاصني، يف

للدفاع. الصالحة الخطط ووضع الناحية، تلك
من و٢٠٠٠ املشاة من ألًفا عرش أحد يف الكبري التل عىل ولسيل الجنرال وزحف
كانت إذ الكبري، للتل الشمالية الناحية من الهجوم وكان مدفًعا، ستون ومعه الفرسان
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وتعوق واألقنية الرتع تخرتقها زراعية أراٍض من املكونة الجنوبية الجهة من للزحف أصلح
النهار شمس يف املسري عناء جنوده عىل يوفر لكي ليًال الزحف واعتزم الجنود، سري
ما الظالم يف الزحف عنده ح رجَّ وقد مكشوفة، أرض ويف الصحراء رمال وسط املحرقة،
أمام الطالئع يضعون ال أنهم من الكبري التل يف املرصيني مواقع يستطلع كان حني الحظه
ولسيل فأراح الدفاع، يف كبري نقص وهذا صباًحا، الخامسة الساعة من إالَّ االستحكامات

… سبتمرب ٢١ يوم جيشه
من يتحرك اإلنجليزي الجيش بدأ الليل جن وملا للزحف، تأهب اليوم هذا مساء ويف
ولسيل الجنرال وأصدر حالًكا، الظالم وكان صباًحا، الثانية الساعة منتصف يف القصاصني
يتقدَّم وكان بزحفه، العرابيون يشعر ال حتى السري، أثناء األنوار كل تطفأ بأن تعليماته
السري خط ملعرفة بالنجوم باالسرتشاد دراية لهم الذين األسطول، ضباط بعض الجيش
كان بل الصحراء، مسالك إىل االهتداء استطاعتهم يف يكن لم هؤالء ولكن الصحراء، يف
عيونًا واتخذوهم ذممهم اإلنجليز اشرتى ممن الهنادي، بعضعربان الحقيقيون املرشدون

وجواسيس. لهم
الكبري والتل القصاصني بني املسافة اإلنجليزي الجيش يقطع أن العجيب ومن
كان ولو املرصيني، طالئع تصادفهم أن دون — كيلومرتًا عرش خمسة تبلغ وهي —
بحركات ينبئونه بعيدة مسافات عىل طالئع لجيشه يجعل أن عرابي فات مَلا محكًما الدفاع
كتائبهم صارت وعندئٍذ الفجر، مطلع حتى زحفهم يف اإلنجليز واستمر اإلنجليزي، الجيش
بعد نائمني كانوا إذ بالهجوم املرصيون فوجئ وقد الكبري، التل من ياردة ١٥٠ مسافة عىل
يرضبون يكد ولم البنادق، صوت عىل فاستيقظوا الطرق، أرباب ذكر سماع يف سهروا أن
والدقيقة الرابعة الساعة يف فابتدأ … بالهجوم جنوده ولسيل الجنرال أمر حتى الحذر نفري
العرابيني، بمعسكر أحاطت دائرة نصف شكل عىل وكان صباًحا، واألربعني الخامسة
عليهم، والبنادق القنابل رماتها وأطلق األمامية، االستحكامات اإلنجليزية الجنود فاقتحمت

الخنادق. إىل يصلوا أن قبل مائتني نحو الهجمة هذه يف منهم وُقتل
… األمامية االستحكامات عىل اإلنجليز فاستوىل شديًدا، فجائيٍّا كان الهجوم ولكن
خالل تجوس منهم فرقة واتجهت الثاني، االستحكامات خط عىل هجموا هنيهة وبعد
الربيطاني الجيش فرسان وهجم ذريًعا، فتًكا باملرصيني بنادقهم ففتكت االستحكامات
فأحدقوا الكبري، التل محطة متجهنيصوب العرابيني ميرسة عىل لو دروري الجنرال بقيادة
السودانيني من آاليان للدفاع وصمد وامليرسة، امليمنة يف ِغرة عىل املرصيون وأُخذ بها.
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وُقتل معظمهم، استشهد حتى اإلنجليز يدافعون وظلوا عبيد، محمد األمرياالي بقيادة
بك أحمد بقيادة البيادة من آالي القتال يف أيًضا واستبسل عبيد، محمد البطل قائدهم
(الفريق رضوان أفندي حسن اليوزبايش أبىل وكذلك الصمد، عبد القادر عبد وآالي فرج
فوجئ فلما للطوبجي، قومندانًا كان إذ الوقعة يف حسنًا بالءً بعد) فيما رضوان باشا حسن
صمد رضوان اليوزبايشحسن لكن … نظامهم اختل اإلنجليزي الجيش بهجوم املرصيون
وُجرح جسيمة، خسائر وكبدتهم حامية ناًرا اإلنجليز تصيل مدافعه وأخذت للمهاجمني،
يزد ولم له، احرتاًما سيفه وترك ببسالته ولسيل الجنرال أُعجب وقد الوقعة. تلك يف هو
فألقوا الذعر، توالهم فقد الباقون أما آالف، ثالثة عىل املعركة يف اشرتكوا الذين الجنود عدد
اإلنجليز خسائر تزد لم دقيقة عرشين من أكثر املعركة تدم ولم بالفرار، والذوا أسلحتهم
٢٧ منهم جرحى و٤٠٢ وجنديٍّا ضابط صف و٤٨ ضباط ٩ منهم قتيًال ٥٧ عىل فيها
اإلنجليز وغنم ،٢٠٠٠ أو قتيل ١٥٠٠ بني تراوحت فقد املرصيني خسائر أما الضباط، من

… ومئونته وذخائره الجيش مهمات جميع عىل واستولوا املرصيني، مدافع
يحصل لم املرصي، الجيش بهزيمة انتهت فضائح سلسلة الكبري التل معركة وكانت
بمهزلة أشبه ذلك عدا فيما وكانت الجند، من آالف ثالثة من إالَّ الصحيح باملعنى قتال فيها
البطولة من خلت وقد والقومي، الحربي مرص تاريخ من محزنة صفحة فهي مأساة، أو
روح وتقوِّي الهزيمة، غضاضة من تخفف أو املعركة مصري من تغريِّ أن يمكن كان التي

البالد. يف املقاومة
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االحتالل كارثة

الهزيمة (1)

أعضاء وكان — ١٨٨٢ سنة سبتمرب ١٣ األربعاء — الهزيمة يوم ظهر العاصمة عرابي بلغ
وبقي املعركة، أنباء ينتظرون النيل» «قرص يف طويلة ساعات منذ مجتمعني العريف املجلس
األخبار، من يتلقاه بما أحًدا يكاشف أن دون التلغراف، مكتب مالزًما سامي باشا يعقوب
فأيقنوا العاصمة، إىل عجل عىل قادم «عرابي» الجهادية ناظر أن الحارضين أنبأ أن إىل

محالة. ال الهزيمة أنها
االضطراب وعالئم مكفهرٍّا وجهه وكان الروبي، عيل يصحبه عرابي جاء قليل وبعد
مجلس ُعِقد ثم دقيقة، عرشين مدة يتكلم ال صامتًا وظل مقعده عىل فجلس … عليه بادية
يرشح عرابي وأخذ والكرباء، األمراء وبعض العريف املجلس أعضاء من النيل قرص يف حافل
أوامره إطاعة عدم الجند إىل ونسب اإلنجليز، بهجوم فوجئ وكيف الهزيمة أسباب لهم
أن أم املقاومة يف االستمرار يجب وهل عمله، يجب فيما الحارضين استشار ثم القتال، يف
األمري قام ثم القوم، أفكار وتشعبت اللغط، وكثُر اآلراء، فاختلفت … التسليم يف الصواب
بالجند غاصة «القاهرة قائًال: املقاومة يف االستمرار عىل وحثَّ الخديو، عم ابن أحمد إبراهيم
هو والواجب متوافرة، الدفاع ووسائل واملرية، والذخرية بالسالح مألى الحربية ومخازن
دبَّ قد كانت نفوسهم ولكن ظاهًرا، قوله الحارضون فاستحسن بقية.» فينا دام ما الدفاع
يف دفاعي خط إنشاء عىل االجتماع هذا يف الرأي واستقر التسليم. إىل وجنحت اليأس إليها

العاصمة. ضواحي
باشمهندس باشا مرعشيل محمد يصحبه العباسية إىل عرابي ذهب الرأي لهذا وإنفاذًا
الختيار مظهر، باشا حسن واللواء الفرسان لواء قائد باشا رضا ومحمد االستحكامات،
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دفاعي خط إلنشاء تصميم وضع باشا مرعشيل محمد من وطلب الدفاع، لخط املالئم املوقع
اإلسماعيلية، ترعة إىل شماًال ويمتد الجبل إىل يمينًا ليمتد شمس، عني رشقي املطرية أمام
مركز إىل ذهبوا ثم شربا، من بالقرب اإلسماعيلية ترعة ريَّاح فم عند النيل إىل ينعطف ثم

الطوبجية.
إال نجد فلم هناك، املوجودة العساكر استعراض «وأردنا الصدد: هذا يف عرابي قال
الخيالة عساكر مركز يف سواري نفر أربعني ونحو ضباط، بغري البالد خفراء من رجل ألف
األربعني برجاله ويقاتله العدو وجه يف يقف أنه املذكور األمرياالي فقال ، نريِّ بك أحمد مع
ذلك شاهدنا فلما الدفاع، عىل يقوى جيش لدينا وليس الفائدة ما ولكن معهم، يموت حتى

والدمار.» الحرب غوائل من القاهرة وحفظ الدماء حقن األوىل أن علمنا
شاهده بما الحارضين وأخرب النيل بقرص العريف املجلس إىل معه ومن عرابي رجع ثم
العفو فيها يلتمسون الخديو إىل عريضة وكتابة التسليم، عىل الحارضين رأي فاستقرَّ …
وأمضاها العريضة فحرَّروا املاضية، أفعالهم عن ويعتذرون الخضوع له ويقدِّمون عنهم
السابق، السودان حكمدار باشا رءوف محمد مؤلفمن وفد مع وأرسلوها معه، ومن عرابي
ورءوف … باشا سامي ويعقوب الروبي، باشا وعيل الحقانية، وكيل باشا غايل وبطرس
وصحبه عرابي عىل حكمت التي العسكرية، املحكمة رياسة بعد فيما توىلَّ الذي هو باشا

باإلعدام.

العاصمة احتالل (1-1)

الفرسان فرقة ولسيل الجنرال أمر حتى إليه، انتهت بما الكبري التل معركة تنتهي تكد لم
الجيش وأمر الحتاللها، القاهرة عىل بالزحف تبادر أن لو» «دروري الجنرال بقيادة
استخدامها من املرصي الجيش ملنع الزقازيق، باحتالل مكفرسن الجنرال بقيادة الهندي
يوم ظهر واحتلوها بلبيس مدينة نحو الفرسان فسار الحديدية، السكك ملواصالت قاعدة
مديريات إىل عرابي أعدَّها التي التلغرافات لو دروري الجنرال بها وحجز سبتمرب، ١٣
مكفرسن الجنرال واحتلَّ الربيطاني، الجيش زحف ملقاومة الجنود بحشد البحري الوجه
بالذخرية مشحونة قاطرات خمسة عىل فيها واستوىل مقاومة، دون اليوم ذلك يف الزقازيق

واملؤن.
سنة سبتمرب ١٤ الخميس يوم العاصمة قاصًدا الزحف لو دروري الجنرال واستأنف
تكفي أن يمكن ال قوة يف صباًحا الخامسة الساعة منتصف يف بلبيس من فتحرك ،١٨٨٢
املقاومة. روح عىل قضت قد الكبري التل هزيمة ولكن العاصمة، الحتالل العادية األوقات يف
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ثكنات يف وعسكروا مساءً، الرابعة الساعة نحو يف العباسية اإلنجليز الجنود بلغ
بالعباسية الجند قائد باشا رضا محمد إىل لو دروري الجنرال وأرسل … بها الفرسان
فهمي عيل دار يف مجتمعني وصحبه عرابي وكان أسلحتهم، من الجنود تجريد إليه يطلب
نحو يف ى فتلقَّ القصاصني، معركة يف إصابته بعد بيته مالزًما جريًحا يزل لم الذي باشا
عرابي فأرسل اإلنجليز، طالئع بوصول العباسية قائد من تلغراًفا مساءً السادسة الساعة

الربيطاني. للقائد بالتسليم يأمره
باشا سامي ومحمود عصمت باشا طلبة يصحبه عرابي خرج االجتماع انفض وملا
كأرسى أنفسهم يسلِّموا بأن نينيه املسيو عليهم فأشار … نينيه جون واملسيو البارودي
العباسية إىل للذهاب االثنان وتهيأ بنصيحته، وطلبة عرابي فعمل الربيطاني، للقائد حرب
هذه يقبل فلم البارودي سامي محمود أما لو. دروري للجنرال نفسيهما يسلِّما لكي
وذهب يجدونني.» أين يعرفون فإنهم أرادوني فإذا منزيل، إىل ذاهب «إني وقال: النصيحة،
رداءه فلبس نفسه، لتسليم يتأهب وأخذ نينيه، واملسيو باشا طلبة يصحبه منزله إىل عرابي
وأمر باشا، طلبة يصحبه عربة ركب مساءً التاسعة الساعة نحو ويف سيفه. وأخذ العسكري
دروري الجنرال إىل بهما جيء بلغاها فلما بالعباسية، الجيش ثكنات إىل بالتوجه سائقها
من كتيبة وسارت الثكنة، غرف من غرفة يف باعتقالهما فأمر إليه، سيفهما فسلَّما لو،
املرصية. الحامية وسلَّمت واحتلتها الجبل، طريق من القلعة إىل ليًال الربيطانيني الفرسان
الطريق لهم فتح الذي الخائن ذلك خنفس؛ يوسف عيل األمرياالي القلعة تسليم وتوىل

الكبري. التل وقعة يف
بهما كانوا الذين الجنود وسلَّم عابدين، وقشالق النيل قرص أيًضا اإلنجليز واحتل

العاصمة. باحتالل إيذانًا ذلك فكان … أسلحتهم
بقصد الهراوات يحملون والحسينية الشعرية باب سكان من األهلني بعض خرج وقد
ال عمًال الحركة هذه يف رأى فوزي بك إبراهيم العاصمة محافظ ولكن اإلنجليز، محاربة
االحتكاك لوقوع منًعا حركاتهم يرقب وأخذ فردَّهم الدماء، سفك إىل إالَّ يؤدي وال يجدي

واألهلني. اإلنجليز بني
علم حني الدوار كفر ففي مقاومة، دون األخرى الدفاع مواقع ذلك بعد اإلنجليز واحتل
استسلموا عرابي، واستسالم الكبري التل بسقوط األخرى الدفاع مواقع يف الجيش ضباط
عجل عىل فسافر وقوعها، يوم بالهزيمة الدوار كفر يف عصمت باشا طلبة علم وقد مثله.
دروري القائد إىل معه نفسه وسلَّم بعرابي والتقى سبتمرب، ١٣ مساء فبلغها العاصمة، إىل

لو.
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وكذلك بالدهم، إىل ذاهبني وتشتتوا لضباطهم أسلحتهم تركوا بسفره الجند علم وملا
بعد فيما ُعنيِّ الذي — الربيطاني الجيش قوَّاد أحد وود أفلن السري وحرض العربان، فعل
املنيع الحصن موقع الجند، من كتيبة رأس عىل سبتمرب ١٦ يف — املرصي للجيش رسداًرا
وكان … فاحتله «أصالن» بعزبة ويُعرف الدفاع، خطوط أول وكان عرابي أنشأه الذي
بنسف وأمر الخديو، ِقبل من وآخرون حربه أركان من ضباط املكان ذلك إىل يصحبه
واستوىل للخديو، طاعتهم وأعلنوا أسلحتهم املرصيون الضباط وسلَّم فنُسف … الحصن

والذخائر. والبنادق املدافع من بها ما عىل الدوار كفر يف اإلنجليز
معه ومن تركها بالهزيمة، الصالحية موقع قائد البارودي سامي محمود علم وحني
إيتاي إىل ثم طنطا إىل ومنها املنصورة، إىل الحديدية السكة ُقُطرات وركبوا الضباط من
وارتأى بلده. إىل منهم كلٌّ وتوجه الجند، نظام وانحل الدكرور، فبوالق حمادة فكوم البارود،
ثم الصعيد، إىل بالجيش واالنسحاب القاهرة إخالء مع الدفاع استمرار وجوب البارودي
إغراق منه يطلب املنصورة من تلغراًفا عرابي إىل وأرسل الدفاع، أعجزهم إذا السودان إىل
جميع عىل االستيالء ثم اإلنجليزي، الجيش زحف لتعطيل والرشقية القليوبية مديريتي
رفض عرابي ولكن الجيش، مع الصعيد إىل وتوجيهها بالذخرية وشحنها النيل يف املراكب
من ُسجن من ضمن بالقاهرة البارودي وُسجن التسليم، عىل وأرص الرأي بهذا العمل

العرابيني.
إليها فأرسل التسليم، عن قري أبو حامية وتوقفت رشيد، حصون اإلنجليز وتسلَّم

دمياط. حامية ثم مريوط حامية كذلك وسلَّمت فسلَّمت، باشا شهدي يوسف الخديو

«الرابعة» باشا رشيف وزارة تأليف (2)

املشاكل بمواجهة لها ِقبل ال راغب إسماعيل وزارة أن السابقة، الحوادث غضون يف تبنيَّ
العواصف هذه وسط الحكم بأعباء تقوم أن من أضعف وأنها البالد، لها استُهدفت التي
أواسط يف إليها فقِدم أوروبا من باشا رياض الخديو واستدعى لذلك، فاستقالت املختلفة،
دعوته فلبى الوزارة، تأليف باشا رشيف إىل عهد قدومه وبعد ،١٨٨٢ سنة أغسطس شهر
للداخلية، باشا رياض والخارجية، للرياسة باشا رشيف اآلتي: النحو عىل الوزارة وألَّف
لألشغال، مبارك باشا عيل للمالية، باشا حيدر عيل والبحرية، للحربية لطفي باشا عمر

لألوقاف. باشا زكي محمد للحقانية، باشا فخري حسني للمعارف، باشا خريي أحمد
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ومخالفة الخديو سلطة تأييد فكرة تجمعهم أعضاء من مؤلفة ترى كما والوزارة
سنة فرباير يف الرياسة من استقالته عهد من عنهم انفصل قد باشا فرشيف العرابيني،
مبارك باشا وعيل لطفي، باشا عمر وكذلك لهم، بكراهيته معروف باشا ورياض ،١٨٨٢
وبقية ،١٨٨١ سنة سبتمرب يف الثورة أسقطتها التي األوىل باشا رياض وزارة يف وزيًرا كان

للخديو. املوالني من الوزراء
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املحاكمة (1)

رهن السجون يف وأُلقوا الضباط، من كثريون أيًضا واعتُقل العرابيَّة، الثورة زعماء اعتُقل
بخصومهم يشون املغرضون فأخذ والوشايات، السعايات وكثُرت واملحاكمة، التحقيق
عدد وبلغ باملتهمني، السجون امتألت حتى الخديو، عىل الخارجني من كانوا أنهم بتهمة

نفس. ٣٩٠٠٠ من أكثر عليهم املقبوض
فإنه نديم، هللا عبد السيد ماعدا الثورة، زعماء جميع عىل يدها الحكومة ووضعت
الضباط كبار عىل وُقبض مقرَّه، تعرف أن الحكومة عيون تستطع ولم األنظار عن اختفى
السجون ت وغصَّ الثورة، حوادث يف اشرتكوا الذين أو لعرابي التشيع عنهم املعروف
ومحمود البارودي، سامي باشا ومحمود باشا، عرابي منهم: نذكر … املعتقلني بكبار
وطلبة باشا، فهمي وعيل باشا، حلمي العال وعبد باشا، سامي ويعقوب باشا، فهمي
راغب وزارتي يف األوقاف وزير الرشيعي باشا وحسن الزعماء)، (السبعة عصمت باشا

… إلخ البارودي، وزارة يف املعارف وزير فكري باشا هللا وعبد والبارودي،
الخديو، عصيان بتهمة مرصية عسكرية محكمة أمام وصحبه عرابي حوكم وقد
منذ نارصه الذي اإلنجليزي، املسترشق بلنت ولفرد املسرت عليه القبض منذ بأمره واهتم
من عرابي إنقاذ يف جهده وسعى واملرصيني، ملرص بمنارصته واملشهور الحركة ابتداء
لها تكن لم الواقع يف حياته ألن يشء؛ يف عرابي صالح من املسعى هذا يكن ولم اإلعدام،
من اثنني اإلنجليزية السلطات مع باتفاقه بلنت املسرت له اختار وقد الهزيمة، بعد قيمة
العسكرية. املحكمة أمام عنه للدفاع نابيه، واملسرت بروديل املسرت وهما اإلنجليز، املحامني
بتهمة العسكرية املحكمة أمام وصحبه عرابي يقدَّم أن عىل اإلنجليز رأي واستقر
بجرمهم، يعرتفوا وأن إحراقها، وتهمة اإلسكندرية مذبحة تهمة واستبعاد الخديو، عصيان
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بمصادرة مرسوم ذلك بعد يصدر وأن املؤبد، النفي اإلعدام بحكم الخديو يستبدل وأن
يفي معاًشا منهم لكلٍّ الحكومة تقرِّر وأن زوجاتهم، بأمالك املساس عدم مع أمالكهم
جرت ذلك وعىل املصري، هذا العرابيون فارتىض وألقابهم، ُرتبهم حرمانهم مع بحاجتهم
انعقاد قبل نتائجها ُعرفت صورية، محاكمة ذكره املتقدم االتفاق بعد وكانت املحاكمة،
رءوف محمد برياسة العسكرية املحكمة انعقدت إذ … واحد يوم سوى تدم ولم املحكمة،
الساعة السابق، الشيوخ مجلس بقاعة األشغال بوزارة ١٨٨٢ سنة ديسمرب ٣ يوم باشا
املحدد باملوعد يعلم الجمهور يكن ولم أوًال. عرابي ملحاكمة صباًحا ونصف التاسعة
مراسيل من عرشون منهم النظارة، من أربعني نحو سوى الجلسة يحرض فلم النعقادها،
قلم رئيس بوريليل املسيو العسكرية املحكمة أمام االتهام يتوىل أن مقرًرا وكان الصحف،
املحاكمة أن رأى إذ العمومي، املدعي مركز يف الجلوس عن ى تنحَّ ولكنه الحكومة، قضايا
وأخذ التحقيق، يف اإلنجليزية الحامية قومندان بدله فجلس قبل، من عليها متفق مهزلة
مرتدين مجالسهم املحكمة أعضاء أخذ أن وبعد لعرابي، أُعد الذي املكان من قريبًا مجلسه

السجن. من بعرابي جيء الرسمية، مالبسهم
العصيان، جريمة بارتكابه فيها يعرتف األوىل وثيقتني… عىل ع وقَّ قد مجيئه قبل وكان

ملنفاه. اإلنجليزية الحكومة تعيِّنها التي الجهة يربح ال بأن الثانية يف ويتعهد
وجلس الذيُخصصله، املقعد وجلسيف عادية، بدلة مرتديًا الجلسة قاعة عرابي دخل
بما إياه مخاطبًا االتهام ورقة املحكمة رئيس باشا رءوف عليه فتال … جواره إىل محامياه
التحقيق لجنة طلب عىل بناءً املحكمة هذه أمام متهم أنت … باشا عرابي أحمد يأتي:
العسكري القانون من ٩٦ املادتني مخالًفا الخديوي، الجناب ضد العصيان بجريمة

ال؟ أم بالتهمة تقر فهل العثماني، الجنايات قانون من و٥٩ العثماني
عني.» بالنيابة سيجيبان محاميي «إن عرابي: فأجاب

العصيان، بجريمة يعرتف وفيها عرابي أمضاها ورقة بالفرنسية بروديل املسرت فتال
العربية. صيغتها الجلسة كاتب وتال

أن عىل أُوقفت الجلسة وأن للمداولة، ستختيل املحكمة بأن باشا رءوف قرر وعندئٍذ
الظهر. بعد الثالثة الساعة يف تنعقد

فلما … كبريًا املرة هذه يف الحارضين عدد وكان املذكور، املوعد يف املحكمة وانعقدت
عرابي يقيضعىل وهو … فتاله الحكم، بتالوة الجلسة كاتب باشا رءوف أمر الجلسة ُفتحت
واستغرقت املؤبد، بالنفي اإلعدام بإبدال الخديوي األمر الحكم صدور عقب وتال باإلعدام،

الجلسة. انفضت ثم دقائق، عرش بتعديله الخديو وأمر الحكم تالوة
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باشا ومحمود البارودي، سامي باشا محمود وهم: الستة، عرابي زمالء وحوكم
باشا وطلبة الديب، فهمي باشا وعيل باشا، حلمي العال وعبد باشا، سامي ويعقوب فهمي،
عيل رفض وقد العصيان، بجريمة اعرتفوا أنهم أي بها؛ هو حوكم التي بالطريقة عصمت،
عرابي كتبه الذي اإلقرار ورفض بروديل، املسرت بواسطة نفسه عن يدافع أن الروبي باشا

مصوع. يف سنة عرشين بنفيه األمر وصدر … معهم يحاَكم فلم
باشا العال وعبد عصمت، باشا طلبة من: كلٍّ ملحاكمة املحكمة اجتمعت ديسمرب ٧ ويف
باإلعدام، عليهم فحكمت الديب، باشا فهمي وعيل البارودي، باشا سامي ومحمود حلمي،

أيًضا. املؤبد النفي إىل بتعديله الخديو أمر املحكمة رئيس وتال
عليهما فُحكم باشا، سامي ويعقوب فهمي باشا محمود حوكم ديسمرب ١٠ يوم ويف

املؤبد. النفي إىل الحكم تعديل مع باإلعدام أيًضا
عليهم املحكوم السبعة الزعماء أمالك بمصادرة ديسمرب ١٤ يف أمًرا الخديو وأصدر
البيع، أو الهبة أو اإلرث بطريق املرصية الديار يف ِملك أي امتالك حق وحرمانهم وأموالهم،
هذا وقىض ملعيشتهم، الرضوري بالقدر لهم سنوي معاش ترتيب مع ما طريقة بأي أو
التعويضات يخصصلسداد الثمن صايف من البيع هذا من ينتج وما أمالكهم، ببيع املرسوم

الثورة. حوادث يف أصيبوا ملن ستعطى التي
جميع من الزعماء السبعة بتجريد آخر خديوي أمر صدر ١٨٨٢ سنة ديسمرب ٢١ ويف

لها. حائزين كانوا التي الرشف وعالمات واأللقاب، الرتب

وزمالئه عرابي يف الحكم تنفيذ (1-1)

يف فاجتمعوا … السبعة للزعماء منًفى بالهند «سيالن» جزيرة اإلنجليزية الحكومة اختارت
ديسمرب و٢٥ الرحيل. معدات تجهيز يف ليتداولوا ديسمرب، ١٣ يوم السنية الدائرة سجن
ظهر بعد الثانية الساعة يف ُجمعوا بأن وألقابهم، ُرتبهم من التجريد حكم الزعماء يف ذ نُفِّ
أوامر الحربية وزارة وكيل باشا غالب عيل عليهم وتال النيل» «قرص ساحة يف اليوم ذلك
إنجليزية باخرة وهي «مريوط» مريوتس الباخرة الزعماء لرحيل الحكومة وأعدت التجريد،
جزيرة إىل وحاشيتهم وذويهم الزعماء لنقل خصيًصا استأجرتها طن، ١٤٠٠ حمولتها
ضابط وهو — بك موريس الكولونل إىل وعهدت األوىل، بالدرجة فيها وأنزلتهم سيالن،

منفاهم. إىل يصلوا حتى يرافقهم أن — الحكومة خدمة يف كان إنجليزي
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لنقلهم قرصالنيل، ثكنة يف ا خاصٍّ قطاًرا لهم أعدت ١٨٨٢ سنة ديسمرب ٢٧ مساء ففي
محاميهم بروديل املسرت وودعهم والخدم، األهل من اختاروهم ومن هم فركبوه السويس، إىل
اإلنجليزية، السلطة مندوب ويلسن شارلس السري سفرهم وحرض القطار، رصيف عىل
وكان نابييه، املسرت السويس إىل ورافقهم مساءً، العارشة الساعة يف القطار بهم وتحرَّك
السويس ميناء فبلغوا اإلنجليز، الجنود من وآخرون املرصيني الجنود من رهط يحرسهم
بهم وأقلعت «مريوتس» الباخرة ركبوا وهناك ديسمرب، ٢٨ يوم صبيحة من الثامنة الساعة
يناير ٩ مساء إليه فوصلوا سيالن، ميناء كولومبو ثغر إىل الظهر بعد الواحدة الساعة يف

التايل. اليوم صبيحة يف الرب إىل ونزلوا ،١٨٨٣ سنة
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سيالن جزيرة يف (1)

وحزن ألم حياة املنفى يف حياتهم وكانت «سيالن»، جزيرة يف الستة وزمالؤه عرابي أقام
قة الشُّ وبُعدت الوطن، عن اغرتابهم وطال بالناس، صلتهم انقطعت إذ … وشقاء وبؤس
الغالب. والناسمع أحد، عليهم يعطف ولم أحد، لهم يكرتث ولم وذويهم، أهلهم وبني بينهم
يُعد مما لفراقه، والحزن الوطن إىل الحنني يف مؤثر بشعر البارودي قريحة وجادت
نفسه آالم يصور كان وإن وهو اآلالم، من املنفيون عاناه ما مبلغ عىل ويدلنا البالغة، يف آية
عامة. العرابيني من املنفيني الزعماء حالة لنا ر يصوِّ شعره يف لكنه صدره، به يجيش وما

الوطن: أرض عن الرحيل يصف قال

س��ن��ي م��ن ال��ل��ب��ان��ة أق��ِض ول��م ف��ش��ب��ت م��ن��ي ال��م��ه��ا ع��ي��ون أب��ق��ت م��ا ال��ب��ي��ن م��ح��ا
غ��ب��ن م��ن ال��ده��ر ف��ي أل��ق��اه م��ا ش��دَّ أال وغ��رب��ة واش��ت��ي��اق وي��أس ع��ن��اء
ع��ن��ي ال��م��ه��ا ع��ي��ون أض��ل��ت��ه ف��ؤاد ب��ه��ا ف��ل��ي ال��دِّي��ار ف��ارق��ت أُك ف��إن
ال��ُح��س��ن َش��رك ف��ي ال��م��ق��دور ف��أوق��ع��ه ل��ح��ظ��ٍة إث��ر ال��ن��وى ي��وم ب��ه ب��ع��ث��ت

قال: أن إىل

ك��ال��م��زن ال��ت��رائ��ب ف��وق م��دام��ع��ن��ا وأس��ب��ل��ت ل��ل��وداع وق��ف��ن��ا ول��م��ا
ي��غ��ِن ف��ل��م ي��ث��وب أن ح��ل��م��ي ون��ادي��ت ف��ب��زن��ي ي��ع��ود أن ب��ص��ب��ري أه��ب��ت
ال��س��ف��ن أج��ن��ح��ة ال��ح��ي ش��ط��وط ع��ن ب��ن��ا أق��ل��ع��ت ث��م خ��ط��رة إال ه��ي وم��ا
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دج��ن ف��ي ال��دم��ع غ��زرة م��ن م��ق��ل��ة وك��م ل��ظ��ى ف��ي ال��ش��وق زف��رة م��ن م��ه��ج��ة أف��ك��م
ال��ح��زن م��ن أق��ض��ي ك��دت ده��ت��ن��ي ف��ل��م��ا ه��ذه ق��ب��ل ال��ن��وى ج��رب��ت ك��ن��ت وم��ا
أف��ن ع��ل��ى ي��ح��وم ال رأٌي ال��ح��زم إل��ى وردن��ي ِح��ل��م��ي راج��ع��ت ول��ك��ن��ن��ي
س��ن��ي ف��ائ��ٍت ع��ل��ى ن��ف��س��ي ق��رع��ت ل��َم��ا ع��واط��ل وش��ي��ب بُ��ن��ي��ات ول��وال

فضاقت … النائية الجزيرة بتلك منفاهم يف وزمالئه عرابي عىل السنون وتعاقبت
عليهم يعطف ملن وافتقارهم املناخ، ورداءة إطالًقا، العمل وعدم الغربة، لطول صدورهم
بعضهم وأقبل … بينهم الخصام ووقع املعنوية، حالتهم لذلك فساءت عنهم، يسأل أو

العال. وعبد وطلبة عرابي بني وقع ما أول الخصام وبدأ … يتالومون بعض عىل
كريمة من تزوج أن بعد بعائلته، البارودي سامي باشا محمود انتقل ١٨٩٠ سنة ويف
عرابي وترك كولومبو، عن ميًال ٧٤ تبعد التي «كندي» مدينة إىل باشا سامي يعقوب
… كندي وقطن باشا سامي يعقوب وتبعه متخاصمني، متنافرين بكولومبو زمالئه وبقية
فهمي. باشا عيل ثم عرابي إليها انتقل ١٨٩٢ سنة ويف عصمت، باشا طلبة فعل وكذلك

وزمالئه عرابي مصري (2)

وذهب بها. وُدفن بكولومبو ١٨٩١ سنة مارس ١٩ يوم حلمي باشا العال عبد تويف
أدركته وهناك … الهواء لتبديل — الجزيرة عاصمة — كندي إىل فهمي باشا محمود

بها. وُدفن ١٨٩٤ سنة يوليو ١٧ ليلة الوفاة
إىل بالعودة عصمت باشا لطلبة املرصية الحكومة رخصت ١٩٠٠ سنة فرباير ويف
يعيش ال فإنه بالده إىل يُعد لم إذا أنه األطباء من جمعية وقررت صحته، ساءت إذ مرص،
ولكنه مرص، إىل فعاد … الجزيرة حاكم القرار هذا عىل وصادق أشهر، خمسة من أكثر
اإلمام قرافة يف وُدفن العام، ذلك يف وتويف األطباء، توقعها التي املدة من أكثر يعش لم

الشافعي.
محمود قرب بجوار وُدفن سامي، باشا يعقوب تويف ١٩٠٠ سنة أكتوبر شهر ويف
وافاه ولكن مرص، إىل بالعودة له وُرخص عنه العفو صدر قد وكان بكندي، فهمي باشا

العودة. أمر الحاكم يُبلغه أن قبل القدر
وقرَّرت عينيه، نور أفقده القرنيتني يف بارتشاح البارودي سامي باشا محمود وأصيب
عىل وصادق وألفه، فيه ُولِد الذي املناخ يف ملعالجته مرص إىل عودته لزوم األطباء جمعية

146



املنفى يف الزعيم

فرجع مرص، إىل بعودته أمًرا الثاني حلمي عباس الخديو فأصدر الجزيرة، حاكم ذلك
أمالكه إليه ورد املدنية حقوقه ومنحه الخديو عنه وعفا ،١٩٠٠ سنة سبتمرب شهر يف
يف وتويف برصه، إليه يُعد لم ولكن األوقاف، ديوان من ريعها متجمد عىل وحصل املوقوفة،

.١٩٠٤ سنة ديسمرب ١٢
فهمي وعيل عرابي عن أيًضا عباس الخديو عفو صدر ١٩٠١ سنة يونيو ١١ ويف
أول يف القاهرة وجاء ،١٩٠١ سنة أغسطس شهر يف الجزيرة فهمي باشا عيل فبارح …
االحتالل عىل سخًطا تغيل البالد وكانت ،١٩٠١ سنة أكتوبر أول يف عرابي وجاءها سبتمرب،
عىل يدها ووضع الجالء، يف عهودها نقض من الربيطانية الحكومة من بدا ِلما وسياسته

ومرافقها. البالد حكومة
تأييد فيها بترصيحات رجوعه بعد وإدالؤه اإلنجليز، بوساطة عرابي عودة وكانت
وبني بينه الفرق وهذا والسخط، بالفتور له األُمة استقبال يف سببًا وسياسته، لالحتالل
الخوض عن وامتنع عودته بعد العزلة البارودي لزم فقد … الناحية هذه من البارودي
عىل جلب فقد عرابي أما والصواب، الحكمة عني منه ذلك وكان السياسية، األحاديث يف
سبتمرب ٢١ يوم هللا رحمه وفاته وكانت العام، والرأي الصحافة سخط بأحاديثه نفسه

.١٩١١ سنة

عرابي شخصية (3)

الذي الدور يف أثره منهما لكلٍّ كان ولقد … واألضداد املحاسن تجتمع عرابي شخصية يف
الشخصية لهذه صحيحة صورة لدينا تكون لكي بدَّ وال السيايس، مرص تاريخ يف به قام

… عليها وما لها ما أو ونقائصها، مزاياها نعرف أن الكبرية
يف تؤثر جذابة، قوية شخصية ذا نزاع بال كان أنه نجد عرابي شخصية حلَّلنا إذا
مَلا املوهبة هذه ولوال الزعماء، صفات أخص الناحية هذه من فله … والجماعات األفراد
إرادته ويميل ثقتهم وينال األمة، وجمهرة الجيش ضباط محبة إليه يجتذب أن استطاع
مزايا من أيًضا وهذه الجهوري، والصوت والخطابة الكالم موهبة أيًضا له وكانت عليهم،
نفوس يف السحر تأثري لُخطبه كان وقد … الجماهري نفوس إىل تحببهم التي الزعماء
هذا وعىل واالستقالل، الحرية لها ويريد لبالده، الخري يريد مراء بال وكان سامعيه،

دعوته. قامت األساس
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النظر وبُعد السياسية الكفاية من كبري حظ عىل يكن لم ذلك جانب إىل أنه عىل
وعرابي ومالبساتها. لألمور تقديره وعدم املواطن، من كثري يف شططه جاء هنا ومن …
… وأطوارها السياسة بشئون واإلملام الثقافة من كبريًا حظٍّا ينل لم ألنه ذلك يف معذور
املدنية، وال الحربية املدارس يف يتخرَّج لم السالح، تحت من ضابًطا يكون أن يعدو ال فهو
الدرس عن يغنيه ما العبقرية من له يكن ولم ناضًجا، تعليًما بنفسه نفسه يعلِّم ولم

والتحصيل. واالطالع
واللغوية، الفقهية العلوم من بعضقشور األزهر يف ى تلقَّ فقد … محدوًدا علمه وكان
اآليات بعض عن العلمي محصوله يزد ولم سنوات. أربع من أكثر به مكثه يُظن ولم
آثار من األدبية املطالعات وبعض معناها، م وتفهَّ استظهرها النبوية واألحاديث الرشيفة
يكفي ال املحصول وهذا … الحني ذلك يف الوطنية الصحف وكتابات الصالح، السلف
يَْعرض فيما الترصف وُحسن املعضالت، تذليل عىل القدير للثورات، املدبِّر الرأس لتكوين

وأزمات. أحداث من البالد عىل
ومع عرابي، عىل يزيدون العلمي محصولهم يف يكونوا لم الزعماء من كثريًا أن ا حقٍّ
الزعيم نجاح يف كبري دْخل لها السياسية فالظروف … ودعوتهم زعامتهم يف نجحوا ذلك

… العرابيَّة والثورة عرابي إلخفاق األسباب ييل فيما وسنعرض … إخفاقه أو
أو أمريكا، يف وشنطون أو إيطاليا، يف مثًال كافور وبني عرابي بني كبري الفرق إن
مثل زعيم إىل العرابيَّة الثورة ُوفقت ولو … املجر يف كوشوت أو بولونيا، يف كوشيسكو

وكفاية. بمهارة السفينة دفة يدير كيف ولعرف الفوز، سبيل يف لسارت كافور
… والسيايس العلمي املحصول قلة يف بغاريبلدي الشبه بعض لعرابي يكون قد
فكان عرابي أما السياسية، املعضالت ترصيف السياسة لرجال يرتك كان غاريبلدي ولكن
الشئون ترصيف عىل القدرة نفسه يف يعتقد كان إذ بالنفس، االعتداد من كبري جانب عىل
كرشيف، السياسة، شئون يف قدير معارصيه من برجل استعان أنه ولو … كافة السياسية
عىل عمل قد العكس عىل ولكنه النهاية، إىل النجاح سبيل يف الثورة تسري أن ممكنًا لكان

موضعه. يف بيَّنا كما الوزارة عن أقصاه حتى منه التخلص

العوامل من ذلك كان وقد … الغرور من كبري جانب عىل كان عرابي أن له يؤسف ومما
له أبان اإلسكندرية لرضب إنجلرتا تحفزت حني أنه ذلك فمن السيايس، اتجاهه يف الة الفعَّ
اإلنجليز دولة من أقوى «أنا يقول: فكان مستقبلها، وسوء الحرب رضر مواطنيه بعض
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جميع بل فقط، اإلنجليز تقاوم ال املرصية والعساكر الطوابي «إن وقال: فرنسا.» ودولة
مرص.» إىل الدخول ألحد يمكن ال بحيث … سنني ثالث مدة الدول

البحر، يف محصورة قوتهم وأن الرب، قتال عىل لهم طاقة ال اإلنجليز أن ظنَّه وكان
البحر من خرج إذا … كالسمك «اإلنجليز املأثورة: كلمتهم وأنصاره هو يردد كان ذلك ويف

محالة. ال الجهل عن الناشئ الغرور من وهذا هلك.»
لنا «فلريسلوا الصدد: هذا يف ويقول لرتكيا، أو ألوروبا يخضع لن بأنه يرصح وكان
بالدي، عن سأدافع فإني رمق، وبي دمت ما فإني … تركية أو هندية أو أوروبية جيوًشا

خراب.» وهي البالد يمتلكوا أن يمكنهم جميًعا نموت وعندما
… يشء يف الواقع من هذا يكن ولم

عسكريٍّا تعليًما يتلَق لم ألنه الحربية؛ الكفاية من كبري حظ عىل أيًضا يكن لم إنه ثم
الثورة، قبل ماضيه يف الحروب غمار خاص وال القتال، رضوب عىل يتمرن ولم نظاميٍّا،
غريه يندب كان بل … فعلية قيادة أية خاللها يتولَّ لم فإنه نفسها، الثورة حروب يف وال

… القتال ميادين يف ِعبْأها ليحمل القواد من
وملا أوضحنا، مما رأيت كما الحصون عن الدفاع يبارش لم اإلسكندرية رضب ففي
تحرجت وملا عصمت، باشا طلبة إىل بها املرابط الجيش بقيادة عهد الدوار كفر إىل انسحب
القصاصني، معركة يف القيادة زمام يتسلم لم الوادي رأس إىل وانتقل الرشق، يف الحال
باشا راشد الفريق إىل بها عهد بل واإلنجليز، املرصيني بني نشبت معركة أشد كانت التي
الروبي. باشا عيل إىل الكبري التل معركة يف القيادة وترك فهمي، باشا عيل واللواء حسني
الشجاعة هذه فإن الثورة، من األول الدور يف والجرأة الشجاعة مثال كان أنه ومع

واملحاكمة. التسليم يف وال الكبري، التل واقعة يف األسف مع تالزمه لم
شخصيته يف الرأي أن ا حقٍّ واألضداد، املحاسن بني تجمع كانت عرابي فشخصية
إىل عيوبه لتضاءلت انترصت قد الثورة أن فلو … والنجاح الفوز له ُكتب لو تغريَّ قد
الرجال تقدير يف كبري دْخل لها واألحداث الحوادث شأن وهكذا ومحاسنه، مزاياه جانب

واألشخاص:

ال��ه��ب��ل1 ال��م��خ��ط��ئ وألُم ي��ش��ت��ه��ي، م��ا ل��ه ق��ائ��ل��ون خ��ي��ًرا ي��ل��َق م��ن وال��ن��اس

الشكل. هو والهبل الحظ، أخطأ من هنا باملخطئ املراد 1
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املنفى. من عودته بعد باشا عرابي

الثورة إخفاق أسباب (4)

شخصية عىل الضوء بعض تُلقي فلعلها العرابيَّة، الثورة إخفاق أسباب عن اآلن فلنتكلم
األسباب هذه ولعل إخفاقها، إىل أدَّت التي واألسباب الثورة اكتنفت التي والظروف عرابي،

اإلخفاق. هذا مسئولية من تخليه
وأول … خارجي وبعضها داخيل، بعضها عدة، عوامل العرابيَّة الثورة إلخفاق إن
فإن توفيق، والخديو العرابيني بني الصفوف يف وقع الذي االنقسام هو الداخلية العوامل
فوقع الخديو، ومعسكر الثورة معسكر متحاربني؛ معسكرين البلد من جعل االنقسام هذا
ضعف من إليه أدى وما وجوده فرصة اإلنجليز وانتهز أمره، وتفاقم بينهما االصطدام
عولجت ولو احتاللها، ثم البالد شئون يف بالتدخل االستعمارية أغراضهم فحققوا وتخاذل،
املستقيم رصاطها عىل الثورة لسارت السياسة وُحسن بالحكمة، واالنقسام الُفرقة أسباب

االحتالل. من البالد ونجت
ثم النيل قرص واقعة فما الخديو، مع بالتصادم بدأت ذاتها يف الثورة أن صحيح
إخفاق تعليل إذن يمكن فكيف … االنقسام وذلك التصادم لهذا مظاهر إالَّ عابدين، واقعة

الثورة؟ منشأ هو وهو باالنقسام، الثورة
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هذا وليدة وهي الخديو، مع بالتصادم ظهرت ما أول ظهرت الثورة إن … نعم نقول
وصحبه عرابي مطالب إجابة بعد تقتيض كانت الحكمة ولكن االنقسام، هذا أو التصادم
والرتيث، باألناة العامة الشئون يعالجوا أن إرادتهم عىل الخديو ونزول عابدين، وقعة يف
الخديو، وبني بينهم والخالف الُفرقة وإزالة الكلمة وتوحيد الصدع رأب عىل ويعملوا
وعدم الغرور من الكثري اليشء وداَخلهم … الناحية لهذه يأبهوا لم العكس عىل ولكنهم
العرابيون اعتزم أن أمره من كان حتى ويتفاقم، يتسع الخالف فأخذ العواقب، يف النظر
البلد أبناء بني والشقاق التنازع مظاهر أقىص وهذا علنًا، ذلك يف وتحدثوا الخديو خلع

الواحد.

يف التخاذل إىل أدى فقد البال، عن يغيب ال ما الوخيمة العواقب من االنقسام لهذا كان
إذ الربيطاني، لالحتالل املبارش السبب هو بل … املقاومة قوة وتضعضع الخطر، ساعة
فجاسوا العرش، وحماية الخديو سلطة تأييد بدعوى االحتالل هذا إىل تذرعوا اإلنجليز إن
وكان والحكومة، الخديو معسكر اإلنجليز وصف يف وكان العرابيني، وحاربوا الديار خالل
االنقسام أسباب ويتالفوا الحالة، هذه يتداركوا أن الثورة زعماء وزمالئه بعرابي يجُدر
التي االستعمارية املطامع يجهلوا أن يف عذر لهم يكن ولم األجنبي. التدخل من تفاديًا
نيات عن تكشف كانت سبقه الذي والعرص العرص، ذلك حوادث فإن … مرص تكتنف
نابليون حاربت منذ النيات هذه تجلَّت ولقد النيل، وادي احتالل إىل تطلُّعها يف إنجلرتا
سنة فجرَّدت الحديثة، املرصية الدولة عيل محمد س أسَّ وحني ،١٧٩٨ سنة مرص يف
أغراضها تحقيق عىل تعمل فتئت وما والخذالن، بالخيبة باءت التي الحملة تلك ١٨٠٧
سنة السويس قناة يف مرص أسهم رشاؤها وكان وخلفائه، عيل محمد عهد يف االستعمارية
تبرصِّ أن شأنها من كان وغريها، الحوادث فهذه … االحتالل نحو األوىل الخطوة ١٨٧٥

يف شك ال الذي االنقسام أسباب تاليف إىل وتدعوهم البالد، يتهدد الذي بالخطر العرابيني
نذير ١٨٨١ سنة وتونس فرنسا احتالل من لهم وكان الخطر، ساعة يف قواها يوهن أنه
يف يتبرصوا لم ولكنهم … عامة األوروبي االستعمار مطامع من مرص له تُستهدف بما

االحتالل. ووقوع الثورة إخفاق إىل السبيل فمهدوا العواقب،

… الثورة إخفاق يف العوامل أول هو فاالنقسام
وهذا السياسية، الخربة تنقصهم كانت فلقد … الحوادث تطور يف الزعماء تأثري يليه

البلدان. مختِلف يف ثورة أية إلخفاق يكفي وحده النقص
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بني نشبت التي املعارك يف أثره بدا مما الحربية، الكفاية أيًضا الثورة ُحرمت وقد
الحربية الوقائع مصري لتغريَّ كفء قائد الثورة رأس عىل كان ولو واملرصيني، اإلنجليز
إحجام يف الحربية الكفاية عدم تجىلَّ وقد أكفاء، قواد إىل تُوفق لم األسف مع ولكنها فيها،
جهل عىل يدلك وحده املثل وهذا القتال، ابتداء عند السويس قناة سد عن وصحبه عرابي
الدفاع يُضمن لكي تردد بال عمله يجب ما أول كان القناة سد ألن الحرب؛ بفنون تام
ووجدت الحرب، أجل لطال املناسب الوقت يف القناة ُسدت ولو بيانه، تقدَّم كما مرص عن
للدفاع تضحية كل لبذل مستعدة كانت األُمة ألن الدفاع؛ وسائل لتنظيم الكايف الوقت مرص

والحربيني. السياسيني زعمائها إىل يرجع الخطأ ولكن … كيانها عن
فقد … والتضحية البطولة قلة وهو الثورة، إخفاق يف الكبري أثره له آخر عامل وثمة
أو جهاد دون امليدان ترك وكيف الكبري، التل واقعة يف عرابي موقف كان كيف رأيت

وبعدها. املحاكمة أثناء موقفه كان وكيف لإلنجليز، نفسه سلَّم وكيف نضال،
األمم ألن وانحاللها؛ الثورة إخفاق يف العوامل أكرب من والخضوع التسليم هذا كان
روح األمة يف تبعث والبطولة التضحية فمواقف … ومواقفهم زعمائها بنفسية حتًما تتأثر
النفوس يف حتى الروح، هذه عىل تقيض والخضوع التسليم ومواقف والبطولة، التضحية

لها. مستعدة أو بها مرشبة كانت التي

من تعجب ال ولذلك … فرش ا رشٍّ وإْن فخري، خريًا إْن بطابعها، األمة تطبع فالزعامة
من أول كانوا الثورة زعماء فإن مرص، احتاللهم حني اإلنجليز لقيها التي املقاومة ضعف
يتنصل منهم كلٌّ أخذ إذ املحاكمة، يف النفيس ضعفهم ظهر وقد الخطر، ساعة يف استسلم
أساس وهما … والعقيدة اإليمان ينقصهم كان أنه موقفهم من وتبنيَّ الثورة، تبعة من
والشجاعة التضحية يف العليا امُلثل لألُمة رضبوا أنهم ولو … عمل وكل دعوة لكل النجاح
القومي، مرص تاريخ من فة مرشِّ صفحة الثاني دورها يف العرابيَّة الثورة لكانت واإلقدام،
يرتكون زعماءها األمة ترى أن بعد تُنتظر مقاومة أية ولكن األول، دورها يف كانت كما

مستسلمني؟! خاضعني أسلحتهم ويُلقون القتال، ميدان
أن ولو … العرابيَّة الثورة إخفاق يف األسباب أهم من وحده املوقف هذا أن شك ال
بالهزيمة انتهت ولو الوقعة لهذه لكان الكبري، التل يف وقاتلوا قاوموا وصحبه عرابي
عهًدا املقاومة الستمرت واجبهم أدوا أنهم ولو بها، ُطبعت التي الصبغة غري أخرى صبغة

والتضحية. البذل روح أقصاها إىل أقصاها من البالد يف ولبعثوا طويًال،
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جهود من فيها يُبذل ما برغم … بالهزيمة تنتهي ثورات البالد بعض يف تقوم قد
إخفاًقا، تُعد ال الهزيمة هذه فأمثال وتقمعها، القوة عليها تتغلب حني ذلك وتضحيات،
يتخلَّلها بما وهي واستقاللها، حريتها سبيل يف األمة كفاح من فة مرشِّ صفحة هي بل
حيويتها من يجدد جديًدا، دًما األمة يف تبعث والتضحية، والشجاعة البطولة من ويزينها
تحتذيه عاليًا، مثًال جهادها صفحة وتظل واملقاومة، الكفاح عىل ومرانًا قوة ويزيدها

… واملال بالنفس الوطن افتداء يف املتعاقبة األجيال
مؤمنًا يكن لم فهو توفيق، الخديو سياسة الثورة إخفاق يف الداخلية العوامل ومن
فإنه والرتدد، الضعف من عليه كان ما وعىل الدستور، يف األمة بحق موقنًا وال بالشورى
ولم إليه، واملقربون وحاشيته هو بالسلطة فيها يستأثر املطلقة، الحكومة إىل يميل كان
كان فإنه األجنبية، الدول ملمثيل إالَّ اللهم والسلطان، بالنفوذ هؤالء لغري يعرتف يكن

… وثقتهم ودهم كسب عىل يحرص
الرغبة صادق كان ولو وفرنسا، إنجلرتا معتمدي لرغبات خضوعه جاء هنا ومن
ميوله استغلتا فقد الثورة، ملحاربة تكأة الدولتان منه اتخذت مَلا األمة، حقوق احرتام يف
الكالم تقدَّم التي ١٨٨٢ سنة يناير ٧ بمذكرة البالد ففاجأتا للثورة، وكراهيته الخاصة
الرشاكسة، الضباط مؤامرة حادثة يف البارودي وزارة وبني بينه الخالف اشتد وملا عنها،
امليدان من فرنسا انسحبت وملا واضح، بشكل الفرنيس اإلنجليزي التدخل إىل انحيازه بدأ

اإلنجليزي. التدخل جانب إىل انحيازه استمر

االستعمارية املطامع وأهمها العرابيَّة، الثورة إخفاق يف كبري أثر الخارجية للعوامل وكان
يف نفوذهما توسيع يف تطمعان كانتا وإنجلرتا ففرنسا اإلنجليزية، وبخاصة األوروبية،
البالد، يف دستورية حكومة قيام وكراهيتهما الثورة، عىل سخطهما جاء هنا ومن مرص،
وكيف سبيلها، يف والعراقيل العقبات ووضعتا الوطنية بالحركة ائتمرتا كيف رأيت ولقد
تنطوي التي املذكرة تلك ،١٨٨٢ سنة يناير ٧ بمذكرة نحوها السيئة نياتهما بدأت
يف باملعارضة تقديمها أعقبتا وكيف واألمة، الخديو بني والبغضاء العداوة إثارة عىل
ثم … باشا رشيف وزارة سقوط إىل أدى مما امليزانية، تقرير حق النواب مجلس تخويل
إىل أساطيلهما وإرسالهما والعرابيني، الخديو بني وقع الذي االنقسام فرصة انتهازهما
البارودي، وزارة بإقالة النهائي بالغهما وتقديمهما بالفعل لهما تدخُّ ثم اإلسكندرية، مياه
إىل أدَّى مما … إياها الخديو وقبول املطالب، هذه العرابيني ورفض الثورة، زعماء وإبعاد

الخديو. عىل السخط بركان وانفجار البارودي، وزارة استقالة
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إثارة يف العوامل أكرب من كانت والفرنسية، اإلنجليزية االستعمارية فالسياسة
وانفراد امليدان، من فرنسا انسحاب االنقسام هذا وأعقب … والخديو األمة بني االنقسام
برنامجها ذت نفَّ كيف رأيت وقد مرص، يف االستعمارية مطامعها لتحقيق بالتدخل إنجلرتا
التي الحملة بدء ذلك فكان … الرب إىل جنودها وإنزال اإلسكندرية برضب االستعماري

االستقالل. وعىل الثورة عىل قضت
مرص نحو تركيا نية وسوء الربيطاني، االعتداء حيال أوروبا جمود ذلك إىل أضف
منها ظهر وما مرص، نالته الذي االستقالل اسرتداد يف األخرق وسعيها الثورة، قيام منذ
وانضمامها الخديو، بتأييد وطوًرا العرابيني بمنارصة تارًة والتظاهر والنفاق، التذبذب من
رضبة اإلعالن هذا فكان … قائمة والحرب عرابي عصيان بإعالنها اإلنجليز جانب إىل أخريًا

الربيطانية. للحملة كبريًا وعضًدا للثورة، شديدة

… الثورة إخفاق يف البالغ األثر لها كان مرص، عىل اجتمعت التي العوامل هذه كل
يتدخلون اإلنجليز وترك املرصية، املسألة حيال وترددها الفرنسية السياسة لضعف وكان
الفرصة هذه إنجلرتا انتهزت إذ الحوادث، تطور يف كبري أثر البالد؛ شئون يف وحدهم

البالد. يف قدمها وتثبيت الثورة وإخماد مرص، باحتالل وانفردت
ما مجتمعة، العوامل هذه كل عىل تتغلب أن للحرية تثور أُمة عىل السهل من وليس
أجل من ثارت التي األمم أكثر أن لرتى وإنك … العباقرة عقول أو الجبابرة قوة تؤَت لم
تحقيق عىل ساعدها ما الخارجية العوامل من العكس، عىل لها، كان واستقاللها حريتها
الواليات استقالل تحقق ولم النجاح، من نالته ما تدرك لم األمريكية فالثورة آمالها.
وتتحرر وحدتها تحقق لم وإيطاليا وأسطولها، بجيشها فرنسا عاونتها أن بعد إالَّ املتحدة
إالَّ الرتكي النري من تتحرر لم واليونان العسكرية، فرنسا بمعاونة إالَّ النمسوي النري من
وتحقق تركيا عن تنفصل لم عامة البلقانية األمم وكذلك وإنجلرتا، وفرنسا روسيا بمعاونة

أوروبا. بمساعدة إالَّ استقاللها
العوامل عليها تألَّبت بل … فحسب الخارج من املعاونة تُحرم لم فإنها مرص أما

االستعمارية. أطماعها تحقيق عىل إنجلرتا وعاونت الخارجية،
الثورة إخفاق يف الداخلية العوامل من أقوى كانت الخارجية العوامل أن ويقيننا

العرابيَّة.
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