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 :ولي النعـ ثني عمي عصر أفندينا باشا يُ  مظير 
وداخؿ قاعة مف القاعات األنيقة ذات األثاث األوروبي الفاخر  ٜٚٛٔفي إحدي ليالي صيؼ سنة 

المريح جمس محمد مظير باشا جمستو األسبوعية المعتادة مع محمود بؾ حسف بمنزلو الفرنسي 
الطراز الكائف بالقاىرة الخديوية التي أمر أفندينا ولي النعـ اسماعيؿ باشا بإقامتيا لتحاكي مدينة 

ي شبابو وعشقيا وحمـ ببناء القاىرة عمي طرازىا إذا أصبح حاكمًا لمصر فباريس التي أقاـ فييا 
وكاف مظير باشا قد وعد محمود  ميما كمفو ذلؾ وقد كاف ما أراد وتحوؿ حمـ ولي النعـ إلي حقيقة

بؾ بالحديث معو عف ما يخفي عميو مف أسرار األسرة العموية وتاريخيا وتحميؿ مواقفيا المختمفة 
 مف أمورىا  ومناقشة الغامض

تعجبو سموكيات أفندينا  الذي ال ً -باشا لجميسو وصديقو الشاب محمود بؾ حسف  محمد مظيرقاؿ 
 : -إسماعيؿ باشا خديوي مصر

عصر تقدـ ونيضة ، إذ ناؿ أفندينا مف ولي النعـ باشا  اسماعيؿ ر يا محمود بؾ أف عصر أفندينانكِ ال تُ  -
، وأكمؿ فتح لمزايا توصبًل بمصر إلي االستقبلؿ التاـ الباب العالي أقصي ما يمكف مف الحقوؽ وا

السوداف ومد حدود الدولة المصرية إلي منابع النيؿ وشواطئ المحيط اليندي ، أي إلي تخوميا 
 الطبيعية 

باشا تماـ المعرفة ولعمو توسع بالدولة جنوبًا خوفًا مف التوسع شرقًا وشمااًل حتي ال  أعرؼ ذلؾ يا -
و جده العظيـ محمد عمي باشا عندما تحالفت الدوؿ مع الباب العالي ضده يصطدـ بما اصطدـ ب

 وأجبرتو عمي تخفيض عدد جيشو واالنكماش داخؿ حدود مصر 

ف ما يحاوؿ الوصوؿ إليو بالعكس إف ىذا مف عبلمات الحكمة ، ، عيبو ال أعتقد أف اعتباره بالتاريخ يَ  - وا 
نياض مف حدود لدولتو أراه عمبًل عظيمًا مجيدًا ،  كما أنو عني بتنظيـ الجيش وترقية التعميـ الحربي وا 

قامة أعماؿ العمراف في مختمؼ النواحي بعد أف توقفت في عصر عباس باشا ثـ  البحرية المصرية وا 
 ولي النعـاستمرت في عيد سعيد باشا ولكنيا لـ تصؿ إلي ما وصمت إليو في عيد أفندينا 

خرة كما يتـ تمويؿ كؿ ويتـ بالسُ يأتي عمي حساب الفبلح المسكيف  ال أنكر شيئًا مما تقوؿ ولكف كؿ ىذا -
 باشا أفمعالي الوبمناسبة الحديث عف عباس باشا فاسمح لي يا  ، والضرائب ىذه األعماؿ بالديوف

 عصره كاف عصر رفاىية لمفبلح المصري أشير إلي أف

 باشا وقاؿ : مظيرفضحؾ 
خرة وال ضرائب وحيث ال توجد حروب ال يوجد تجنيد سُ  ىذا صحيح ، فحيث ال توجد مشروعات ال توجد -

 فتأمؿ معي موقؼ الفبلح في عصر ببل سخرة وال ضرائب وال تجنيد ، أال يشعر بالراحة بعد كؿ ىذا ؟
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يا باشا ، ولكف ىؿ البد أف يتـ سحؽ الفبلحيف ماديًا وبدنيًا بالضرائب أعرؼ أف كؿ ىذا ال يعجبؾ  -
تتحقؽ النيضة المنشودة ألي دولة ؟ أال يمكف تحقيؽ أىداؼ الدولة مع  الفادحة والسخرة الميينة كي

 ؟المحافظة عمي كرامة اإلنساف 

أسيس الحضارات العظيمة ، ومع ذلؾ فأنا متفؽ معؾ عمي أف لت معاناة الشعوبالبد يا محمود بؾ مف  -
راحة والحياة عصر عباس باشا ابف طوسوف باشا كاف عصرًا تمتع فيو الفبلح المصري باألماف وال

 ، فأنت شغوؼ بمعرفة التاريخ الكريمة إلي حد كبير بؿ سأخبرؾ بمواقؼ عف ذلؾ العصر ربما ال تعرفيا 

 باشا بمحمود بؾ حسف : مظيرعبلقة 

ممف يتولوف أعمي مناصب و باشا عمي الرغـ مف كونو مف طبقة كبار الوجياء في مصر  مظيركاف 
، يتسع صدره لما يقولو محمود بؾ الذي  ونخبتو الحاكمو إسماعيؿ باشافندينا ألف مف المقربيالدولة و 

باشا مف المعجبيف  مظيريمت لو بصمة قرابة ولكف ليست صمة القرابة ىي السبب في ذلؾ ، بؿ كاف 
بآراء وحماسة الشباب وكاف يتعرؼ مف خبلؿ محمود بؾ عمي نبض الشارع المصري وىمومو ومشاكمو 

ف أكثر الناس إلمامًا واىتمامًا بعامة الشعب المصري مف عماؿ وفبلحيف وكاف ، ألف محمود بؾ كاف م
يتعاطؼ معيـ ويرفع مشاكميـ إلي أولي األمر في الدولة ، ومحمود بؾ أحد أبطاؿ ىذه القصة يتسـ 
بصفات عديدة أىميا الشجاعة في إبداء الرأي ، كما أنو كاف واسع اإلطبلع ويحرص عمي قراءة العديد 

تب والمراجع وخاصة التي تتعمؽ بتاريخ مصر وشعبيا ، فقرأ كتب كبار المؤرخيف مف أمثاؿ مف الك
المقريزي وابف تغري بردي وابف األثير وابف إياس الحنفي وابف أبي السرور البكري والجبرتي وكذلؾ 
اطمع عمي ما كتبو رفاعة الطيطاوي وكموت بؾ واطمع عمي بعض الكتب الفرنسية حيث كاف يجيد 

لمغتيف الفرنسية واإلنجميزية ويدرس التركية ، وبالطبع لـ تكف كؿ آراءه الجريئة تصمح ألف يقوليا ا
باشا فقد كاف محمود بؾ حريص عمي عدـ إغضاب الباشا رغـ سعة صدره ، وكاف محمود بؾ  مظيرل

التي  قد شرع في تسجيؿ وتدويف ما يراه مف وجيات نظر في ممؼ خاص بو حتي ال يزعج أحد بأفكاره
 تسبح ضد التيار 

ومما كاف يراه محمود بؾ أف محمد عمي باشا كاف يستفيد مف الخبرات األجنبية لتأسيس مصر الحديثة 
وتحقيؽ مشروعو الكبير سواء بحضور ىذه الخبرات إلي مصر كسميماف باشا الفرنساوي وكموت بؾ 

فسو ىذه البعثات واإلرساليات ، فكاف عمي سبيؿ المثاؿ أو بإرساؿ البعثات إلي أوروبا ، وكاف يتابع بن
يرسؿ إلييـ الرسائؿ التي تحفزىـ عمي اكتساب العمـو ، وقد قاـ محمود بؾ بتسجيؿ بعض ما اطمع 

 رسائؿ في الممؼ الخاص بو عميو في الكتب مف ىذه ال
وقد دوف محمود بؾ رأيو في عصر محمد عمي وما تبله مف عصور أوالده وأحفاده فكاف يري أنو  

دما تولي أوالد محمد عمي باشا حكـ مصر لـ يكونوا عمي نفس مستواه ، فبداًل مف أف يستغموا عن
تغميـ األوربيوف في تحقيؽ ، حدث العكس تمامًا أي اس نيضة المجتمع المصرياألوروبييف في تحقيؽ 
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صر وقد دار ىذا الحوار في نياية ع، والتي انتيت باستفحاؿ الديوف في عيد اسماعيؿ  مصالحيـ
لنفوذ األوروبي الذي تغمغؿ في أنحاء وتزايد ا اسماعيؿ تقريبًا بعد أف تدىورت األحواؿ االقتصادية لمببلد

الديار المصرية وبات يشكؿ خطرًا عمي روحيا وشخصيتيا وأخبلقيا واستقبلىا الوطني ، كاف حكاـ 
نب ومنحوىـ امتيازات مصر مف سبللة محمد عمي قد فتحوا أبواب الببلد عمي مصاريعيا أماـ األجا

وحصانات جعمتيـ بمنأى عف المساءلة إذا ارتكبوا أحط الجرائـ  ولـ يكف ىؤالء األجانب في مستوي 
نما كاف معظميـ مف حثاالت البشر  الطبيب الشيير كموت بؾ أو القائد العسكري الكولونيؿ سيؼ وا 

عراض فمما تسامعوا عف الخير الوفير بية مف األفاقيف والمرابيف وتجار األو المكدسيف في الموانئ األور 
وا إلييا الرحاؿ طمعًا في الثراء الرخيص وامتينوا أحقر الميف وانتشروا في في مصر المحروسة شد  

خدمة الحانات والخمارات وبيوت الدعارة فمما كثرت النقود في أيدييـ وظفوىا في الربا واستطاعوا تممؾ 
 األراضي الشاسعة والعقارات الثمينة 

عف  أف نذكر بعض مما كتبويمكننا  ،وكي نقترب أكثر مف شخصية محمود بؾ وأسموب تفكيره وآراءه 
ما باشا فقد كتب محمود بؾ  مظيركي نفيـ طبيعة الحوار الذي يدور بينو وبيف أوالد محمدعمي باشا 

 يمي :
محمد عمي أضاع حياتو رأوا أف ، وراءه حكامًا دوف المسئولية متعاظميف  -محمد عمي باشا  -) ترؾ 

وأف الحاكـ الفذ ىو الذي يستمتع بالسمطة ويينأ  في ما ال يجدي وقضي العمر في ما ال ينفع
ومر سعيد وعباس ومصر في حالة أكثر انحطاطًا مما كانت عميو أياـ المماليؾ فأغمقت  بالسمطاف

جنازات  محمؿ وفي تشييعج الالمصانع أبوابيا وتحوؿ الجيش إلي أداة لمزينة أياـ التشريفة ووقت خرو 
 العظماء 

وىو رجؿ طموح ولكنو في الوقت نفسو كاف  حكـ مصرولي النعـ  الخديوي اسماعيؿأما عندما تولي 
تعرض لميبلؾ عندما خرج يتحدى الغرب ولذلؾ قرر  باشا يحسب حساباتو بدقة ولقد رأي أف محمد عمي

فبلبد مف أف يكوف السبب ىو نمط الحياة التي وما داـ الغرب قويًا  –أف ييادف الغرب ولي النعـ 
في الحساب ألنو لـ ولي النعـ وىنا أخطأ  يحياىا الغرب فقرر أف يتحوؿ بمصر إلي الحضارة الغربية

ولذلؾ سنراه يغرؽ في الديوف حتي أذنيو ليجعؿ مف  –يدرؾ أف الحضارة ليست عممية تجميؿ فحسب 
في ذلؾ بالفعؿ ، شؽ الشوارع والمياديف وبث النافورات نعـ ولي الالقاىرة قطعة مف أوروبا ولقد نجح 

والتماثيؿ وأقاـ المتاحؼ والمعارض ومد الجسور عمي النيؿ وشيد القصور الممكية عمي أرقي ىندسة 
العصر وافتتح دارًا لؤلوبرا ودارًا لمتمثيؿ وألؼ مجمسًا لمشورى وجعؿ مف المغة الفرنسية لغة رسمية 

ولكف بصره لـ يمتد إلي أبعد مف القاىرة وعينو لـ تمحظ وجود  ،في عاصمة مصر لمصالونات والنوادي
، فمـ يكف الريؼ في نظره إال  فقراء العاصمةفبلحيف يعيشوف في الريؼ عيشة أكثر تعاسة مف عيشة 

  مخزنًا لمطعاـ ، ومستودعًا لمبشر المستعديف دائمًا لمخدمة والصبر !!



ٙ 

 

باشا  مظيرباشا حيث شرع  مظيرمع بو محمود بؾ ، نعود لحديثو وبعد أف اطمعنا عمي بعض ما كت
 في الكبلـ عف عباس األوؿ فقاؿ محمود بؾ

 كمي آذاف صاغية  -

 عباس األوؿ ورفاىية الفبلح المصري :
باشا مف معمومات قد تكوف  مظيريكتب ما يقولو  وبدأوأخرج محمود بؾ مف جيبو بعض األوراؽ وقمـ 

 جديدة بالنسبة لو 
 باشا :  مظيرقاؿ 

ولي وقد  ٗ٘ٛٔإلي سنة ٛٗٛٔمف سنة   األوؿ باشا عباسكما تعرؼ يا محمود بؾ كانت فترة حكـ  -
إذ كاف أكبر أفراد  باشا وفي حياة جده محمد عمي باشا الحكـ بعد وفاة عمو إبراىيـ باشا حممي عباس

طوسوف ابف محمد أحمد وىو ابف ،  باشا األسرة العموية سنًا وبالتالي أحقيـ بوالية الحكـ بعد إبراىيـ
 باشا  عمي

 أثناء وجود أبيو في حممة الحجاز ٖٔٛٔلقد قرأت أف عباس باشا قد ُوِلد سنة  -

 أصبححتي أنو ىذا صحيح ، وقد كاف جده ييتـ بو جدًا وقاـ بتعيينو في عدة وظائؼ ميمة في الدولة  -
 الديواف ستتولي أمور) قائبًل لو :  ٖٛٛٔمديرًا لمديواف الخديوي عندما سافر جده إلي السوداف سنة 
عمو إبراىيـ باشا  باشا عباس ، كما شارؾ (في غيابي لما عيدتو فيؾ مف النجابة واإلستعداد والكفاءة

 في الحرب السورية 

ىو الوحيد مف أبناء وأحفاد محمد عمي الذي لـ يتمؽ تعميمًا حديثًا ولـ يسافر إلي  باشا فيؿ كاف عباس -
 ؟ أي بعثة خارجية

ػ ولـ يرث عف جده مواىبو وعبقريتو ولـ يشبو عمو نعـ ، بؿ إنو لـ يتعمـ أي لغة أوروبية طيمة حياتو  -
بسراي رأس التيف وتـ نقؿ  ٜٗٛٔأغسطس ٕإبراىيـ في عظمتو ، وكاف محمد عمي باشا قد توفي في 

فراد األسرة الباقيف جثمانو إلي القاىرة وُدِفف بمسجده في القمعة ، وكاف في استقباؿ جثمانو جميع أ
 عمي قيد الحياة ولـ يتخمؼ سوي شخص واحد فقط

 باشا ؟ عباس -

وقد أغضب ذلؾ باقي أفراد األسرة رغـ أنو كاف الحفيد المدلؿ لجده ، نعـ عباس باشا لـ يحضر الجنازة  -
   العموية وجعميـ يشعروف بالقمؽ مف سموكيات الوالي الجديد 

األوؿ والتي استمرت خمس سنوات ونصؼ غدا عباس غريب  باشا وخبلؿ الفترة التي حكـ فييا عباس -
 األطوار طبقًا لما قرأت عف تمؾ الفترة أليس كذلؾ ؟

بمي يا محمود بؾ بؿ وكاف سيئ الظف بالناس وليذا كاف كثيرًا ما يأوي إلي العزلة ويحتجب بيف جدراف  -
ومف ىذه القصور  البعيدة عف العمرافقصوره التي كاف يتخير لبنائيا الجيات الموغمة في الصحراء أو 
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البعيدة عف العمراف القصر الضخـ الذي شيده في صحراء الريدانية التي سميت منذ ذلؾ الحيف باسـ 
 العباسية نسبة إليو

 إنني أطمع يا باشا في أف تحدثني عف وضع الفبلح في عيد عباس باشا -

 في عيد عباس أصبح الفبلح آمنًا في حقمو مف المصوص -

 ذلؾ ؟ وكيؼ -

ذلؾ أف عباس قد عني باستتباب األمف فضرب عمي أيدي األشقياء وقطاع الطرؽ وطاردىـ وعامميـ  -
بقسوة فخشوا بأسو وانقطع دابرىـ وأمف الناس شرورىـ ، كما أصبح الفبلح آمنًا مف تصرفات رجاؿ 

القناطر ،  بناءالترع و  الجندية وأعماؿ السخرة وذلؾ لقمة عدد الجيش ولعدـ وجود أشغاؿ عامة كحفر
ولـ يفرض عباس  وترتب عمي قمة المصروفات بسبب ىذه الخطة التي اتبعيا عباس أف خفت الضرائب

 أي ضرائب جديدة عمي الفبلحيف

نوبار باشا  في مذكراتو أف ناظر المالية اقترح  ما ذكرهبالفعؿ يا معالي الباشا ، فمما قرأت في ذلؾ  -
 :  باشا عباسالي الو عميو فرض ضريبة جديدة وقد سألو 

 ىؿ ميزانيتنا متوازنة ؟  -

 الميزانية متوازنة بؿ وىناؾ فائض في اإليراد نعـ يا أفندينا ،  -

إذف في ىذه الحالة ما ضرورة فرض عبء جديد إنيا جريمة وخطيئة ،حذار مف اآلف ال تطرح أمامي  -
 مثؿ ىذه االقتراحات 

 باشا عمي ما قالو محمود بؾ قائبًل : مظيروعمؽ  -
نظاـ االحتكار ، فعـ الرخاء واغتبط الفبلح بثمرة كده وعممو  تـ إلغاء باشا في عيد عباسالحقيقة أف  -

أصدر عباس قرارًا بإلغاء احتكار شراء الكتاف مف الفبلحيف وقد جاء في ىذا القرار  ٜٗٛٔ، ففي سنة 
لؤلشواف األميرية بسعره  )طمبًا لرفاىية األىالي وفائدتيـ كاف محصوؿ الكتاف بمديرية المنوفية يورد

المعمـو ولكف ظير بعد البحث والتنقيب أف ىذا الصنؼ إذا لـ يورد في األشواف ويباع بيد أصحابو 
ذي الحجة  ٕٙيكوف أفيد وأولي لراحتيـ ولرفاىية الرعية ولذلؾ قرر المجمس المنعقد يـو األربعاء 

 ريدوف وقد وافؽ لدينا اتباع ذلؾ(ىػ في القمعة أف يرخص لؤلىالي في بيع محصوليـ كما يٕٗٙٔ

ىذا يؤكد ما قمتو فعباس باشا كاف ييتـ برفاىية وفائدة األىالي ، ولعميا المرة األولي يا باشا التي يجد  -
 لمف يريد وبالسعر الذي يرتضيوفييا الفبلح نفسو قادرًا عمي بيع ما أنتجو مف محاصيؿ 

ار في عيد عباس باشا أف انطمؽ التجار الشواـ بالفعؿ يا محمود بؾ فقد أعقب إلغاء نظاـ االحتك -
واليونانيوف إلي أنحاء الريؼ المصري سعيًا وراء شراء المحاصيؿ مف الفبلحيف ، ووجد الفبلحوف 

 المجاؿ أماميـ واسعًا لبيع حاصبلتيـ وتسمـ الثمف نقداً 

 أليس ذلؾ رائعًا ، أف يمسؾ الفبلح النقود بيده ويشعر بثمار تعبو ؟ -
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شيد عيد عباس تقدمًا مف ناحية اإلدارة فقد ، بؿ ولـ يكف الفبلح فقط مف أمسؾ الماؿ بيده ،  بالتأكيد -
لـ يعرفو عيد محمد عمي باشا نفسو ، فقد انتظمت مرتبات الموظفيف بفضؿ سياسة صارمة في التدبير 

باشا  والتوفير وأصبح الموظفوف يتقاضوف مرتباتيـ في موعدىا بعد أف كانوا في أياـ محمد عمي
 شيرًا لتسمـ ىذه المرتبات ٕٓأو  ٘ٔينتظروف 

 : إنجازات عباس حممي المعمارية والمناطؽ التي ُسمِّيت بأسمو
 فقاؿ محمود بؾ :

 إف ىناؾ إنجازات ال يمكف إنكارىا حدثت في عصر عباس باشا ميما حاوؿ البعض تشويو ذلؾ العصر -
سراي مصنع الثمج باألزبكية و أذكر منيا عيده منيا مثبًل األعماؿ المعمارية التي تـ تشييدىا في 

 التي عمر بيا المنطقة التي ُسّميت باسمو العباسية وسراي العباسية وسراي العتبة الخضراء  الخرنفش
صبلح  وسراي بنيا التي عمر بيا أيضًا منطقة الحممية نسبة إليو وسراي الحممية والطريؽ إلييا وا 

  طريؽ السويس  تعبيدو 

وقد كاف يتخير لبناء قصوره الجيات الموغمة في الصحراء أو  بالطبع يا محمود بؾ أعرؼ كؿ ىذا -
البعيدة عف المناطؽ العامرة ففيما عدا سراي الخرنفش وسراي الحممية المتاف كانتا في مدينة القاىرة 

اقع في القديمة تراه يشيد كثيرًا مف القصور خارج المدينة مثؿ قصر العباسية وقصر الدار البيضاء الو 
، وقصر بنيا وغيرىا ، وقد عمؿ البعض سبب بناء ىذه القصور الصحراوية الجبؿ عمي طريؽ السويس 

بؿ واألىـ بالنسبة لي  بأنيا لسيولة تقابمو مع رؤساء القبائؿ العربية بعيدًا عف أعيف الرقباء ،  
تماـ جامع جده محمد عم ي باشا بالقمعة فأكمؿ أعماؿ المنشآت الدينية التي قاـ بيا فقد قاـ باستكماؿ وا 

النقوش والببلط والفرش واإلضاءة ، وأحضر تركيبة رخامية لتربة جده وجعؿ عمييا مقصورة مف 
، كما أعاد النحاس األصفر كتب عمييا أسمو ووقؼ عمي الجامع أوقاؼ تصرؼ عميو وعمي صيانتو 

ة وجامع العشماوي وجامع السيدة بناء وجدد العديد مف المنشآت الدينية األخري كجامع فاطمة النبوي
 وبعض الزوايا سكينة وجامع السيدة نفيسة وتكية النقشبندية 

 ىؿ قاـ عباس باشا بالضغط عمي األثرياء لتعمير منطقة العباسية كما سمعت ؟ -

 لقد قاـ بتيديدىـ بتوقيع عقوبات عمييـ في حالة عدـ االستجابة لطمبو  -

 ىذا أمر عجيب بالفعؿ  -

في صيؿ ىذا الموقؼ العجيب حيث كاف عباس باشا في ذلؾ الوقت عائدًا مف األستانة إنني أذكر تفا -
وأصدر أوامره بتخطيط وتعمير صحراء الحصوة وىو االسـ الذي كاف ُيطمؽ عمي  ٜٗٛٔيناير مف عاـ 

 منطقة الريدانية وقرر توزيع أراضييا عمي كبار رجاؿ الدولة لبناء القصور والمباني الحديثة بيا ، ثـ
في مايو مف نفس العاـ إلي رئيس مجمس األحكاـ بسرعة تنفيذ ىذا المشروع لتعمير مدينة أصدر أمرًا 

 القاىرة وحث رجاؿ الدولة عمي سرعة البناء ووضع عقوبات عمي عدـ وتأخر التنفيذ
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نة أعتقد يا باشا أف ىذه المرة األولي في التاريخ التي توضع عقوبات بسبب عدـ البناء في منطقة معي -
 ، فالذي أعرفو أف العقوبات توضع عند البناء في منطقة ممنوع فييا البناء 

ألـ أقؿ لؾ أنو كاف غريب األطوار ، بؿ إنني أطمب منؾ أف تتأمؿ ما ذكره في أوامره بذات الشأف حيث  -
 تواترت بيف الناس وحفظناىا لمتندر منيا في مجالسنا 

 لمعرفتيا ؟فماذا ذكر في ىذه األوامر لقد اشتقت  -

 واستعد محمود بؾ لكتابة ما سيقولو الباشا  -

غني عف التفصيؿ والبياف أف أبنية موطننا العزيز مدينة القاىرة ليست كاف نص ىذا األمر ىو : )  -
وحيث أف الببلد وما عمي الطراز الحديث وأف المساكف الموجودة فييا قديمة ومشرفة عمي الخراب ، 

مف أصحاب الثروة واليسار ، وحيث أف صحراء والحمد هلل في أمف وأماف وُأمراؤىا كميـ حوالييا 
الحصوة ممتازة بجودة ىوائيا فيجب في ىذه الحالة إقامة العمارة بيا واإلقامة فييا واالستفادة والتمتع 

ذه الصحراء لي مف لطافتيا وبيائيا ، ليذا قد صدرت إرادتنا بعد عودتنا مف األستانة لوضع خرطة وافية
وتقسيميا قطعًا أساسية وتوزيعيا عمي أمراء وذوات مصر ليبني كؿ واحد منيـ قصرًا فخمًا لنفسو ، 
ولكف تحققنا أخيرًا أف بدراوي بؾ وواحد أو اثنيف مف األرمف فقط باشروا إنشاء مساكف ليـ وباقي 

عثروف األمواؿ ورثتيـ كيؼ يبالذوات األمراء لمجرد طمعيـ في أمواليـ ليذه الدرجة أف أوالدىـ و 
والخزائف المتروكة ليـ ويتمفونيا ، لينظروا إلي أوالد خورشيد باشا ومحمود بؾ ويتخذوىـ عبرة ليـ ، 
أليس إنشاء قصور فخمة ألنفسيـ يتمتعوف بيا مدة حياتيـ ويتركونيا ألوالدىـ وورثتيـ عند وفاتيـ 

نما ىذا القعود أفضؿ وأحسف مف ترؾ أمواليـ النقدية ُعرضة لمضيا ع في ظرؼ ساعة واحدة ، وا 
عمي فيـ الحقيقة ، فإذا اعتقدوا أف صرؼ والخموؿ ناشئ مف عجز وقمة اقتدار ىؤالء الذوات واألمراء 

األمواؿ عمي قطعة مف الجبؿ خسارة فإني أنا بنفسي جربت ىواء الحصوة وشعرت بفائدتو ، فمذلؾ 
اء األبنية والقصور بيا ، وبناء عميو أصدرت أمري ىذا ولخدمة الصحة العمومية أردت عمارتيا بإنش

عقب عودتي مف األستانة بيذا الخصوص وأقصي مرادي عمارة القطعة المذكورة ػ فإذا ذىب أحد إلي 
فجزاؤه عمي اهلل خبلؼ ىذه الحقيقة والمعني وصمـ عمي أف ُيبقي أموالو في صندوقو ألفكار واىية 

رادتي السابقة فيجب عمي المجمس المباشر أف يجدد مدة تعالي ، وحيث أني مصمـ عمي أمر  ي وا 
وميعادًا إلنشاء القصور البلزمة وتبميغ جميع الذوات واألمراء ، ومف يتأخر عف االمتثاؿ بعد ىذه اإلرادة 
نزاؿ  في المدة المعينة فعمي المجمس تعييف جزائو ألف ذوات مصر تعودوا أف ُيبلقوا المعاممة بالشدة وا 

عبلف ىذا وعرض مييـ الجزاء ع وال يدركوف معني انبيار الوجو ولطؼ المعاممة ، لذلؾ يجب نشر وا 
  ( النتيجة عمينا ، وقد حررنا ىذا لكـ إلجراء إيجابو

باشا قميبًل وابتسـ وىو يتابع مبلمح وجو محمود بؾ وىو يستمع ويكتب باىتماـ ما  مظيرثـ سكت  -
ج نـ عف الدىشة والعجب مف أسموب عباس باشا الذي تدر  تيقولو ، فقد كانت تعبيرات وجو محمود بؾ 
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مف الرجاء إلي محاولة اإلقناع إلي الترغيب إلي الطمب بحسـ ثـ انتيي بالتيديد والترىيب وتوقيع 
 العقوبات ، بؿ ووصؼ الذوات واألمراء بأوصاؼ ال تميؽ 

ف النص نفسو ، ثـ قاؿ باشا لنص اإلرادة أكثر مف اندىاشو ممظير وكاف اندىاش محمود مف حفظ  -
 باشا واالبتسامة لـ تفارؽ وجيو مظير

 حسنًا ، ما ذكرتو لؾ كاف مجرد نموذج واحد مف أوامر عباس باشا ، فما رأيؾ ؟ -

نزاؿ الجزاء عمييـ وال  - إف أكثر ما لفت نظري ىو قولو )ذوات مصر تعودوا أف ُيبلقوا المعاممة بالشدة وا 
 معاممة(يدركوف معني انبيار الوجو ولطؼ ال

لـ يسعيـ إاّل االمتثاؿ لؤلمر ، وعمي أي حاؿ أنشأ عباس باشا  قد غضب بالفعؿ الكثير منيـ ولكفل -
لمجيش ومدرسة لتعميـ الضباط ، فأنشأ األمراء منازؿ ليـ بتمؾ بيذه المنطقة قصرًا وأربعة قشبلقات 

 بتسمية المنطقة بالعباسية ٔ٘ٛٔالمنطقة ، وأصدر إرادة في يناير 

باشا أف أىـ مف كؿ ىذا ىو مد خطوط السكؾ الحديدية ألوؿ مرة في مصر مظير في تقديري يا  -
في مد السكة الحديدية بيف اإلسكندرية والقاىرة  باشا شرع عباس ٕ٘ٛٔالجميع يعمـ أنو في عاـ ف

 وقد نجح في ذلؾ إلي حد كبير لوال مشاكؿ الجسور عمي النيؿ لعبور القطارات وقد تـ استبداليا
 بمعديات وطوافات خاصة قد ساىمت في حؿ المشكمة مؤقتاً 

، وليس مف  أنا ال أنكر إنجازات عباس باشا ولكف حذره مف الغرب كاف مبالغ فيو جدًا فيما أعتقد -
 السيؿ في رأيي أف يتحقؽ النيوض بدوف مساعدة الغرب

أفسح المجاؿ لمنفوذ أف جده محمد عمي باشا قد قد اعتقد في تقديري الشخصي أري أف عباس باشا  -
 األوروبي في مصر ولذا فقد مضي في سياسة الحذر مف الغرب

سياسة الحذر مف الغرب يا محمود بؾ ليس معناىا أف تعمؿ عمي ىدـ النفوذ األوربي في مصر تمامًا  -
 فتحوليـ إلي أعداء لؾ ، فمف تتمكف مف االستفادة مف خبراتيـ أبداً 

فرؽ كبير بيف التحديث والتغريب ، فميس شرطًا كي أقـو بتحديث  في تقديري يا دولة الباشا أف ىناؾ -
الببلد أف ألتـز بحياة الغرب وعاداتيـ فمكؿ مجتمع وشعب عاداتو وتقاليده التي قد ال تناسب شعوب 
أخري ، وأعتقد أف محمد عمي باشا قد قاـ بالتحديث بكؿ ما يممكو مف إرادة وقوة عزيمة ، أما أفندينا 

عمؿ عمي تغريب المجتمع بشكؿ غير مسبوؽ ونشر عادات الغرب في المجتمع وعدـ فيولي النعـ 
 االىتماـ بكؿ ما ىو مصري صميـ مف عادات وتقاليد ولغة ومفاىيـ 

 فيؿ تعتقد يا محمود بؾ أف عباس باشا قد قاـ بتحديث المجتمع ؟ -

في  التغريب ولكفبوال  بالتحديثال ، وفي الحقيقة إف عباس باشا لـ يقـ  سعادتؾأفيـ مغزي سؤاؿ  -
أنو بطبيعة الحاؿ شيدت أحواؿ حكـ عباس باشا إغبلؽ عدد كبير مف المصانع والمدارس تقديري 

نتيجة منطقية لتقمص عدد الجيش  ولـ يكف ذلؾ إال   باشا ُأنِشأت في عيد محمد عميوالمشروعات 
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بعد تحالؼ الدوؿ ضده ، أي أف انييار المشروعات لـ يكف إال  باشا وانييار مشروع محمد عمي
استمرارًا لبدء انييارىا في عيد محمد عمي باشا ذاتو إذ أف مبرر وجودىا ىو خدمة جيش ضخـ لـ يعد 

داخؿ مصر وبالتالي ال يمكف تحميؿ عباس باشا وحده وزر انييار امبراطورية لو وجود وتـ انكماشو 
 ذه كرىو عباس بشدة لكؿ ىذه األسبابجده عمي يد الغرب ال

دليبًل  عنايتو مثؿ الجيش المصري ، ويكفيليس في منشآت محمد عمي باشا ما ناؿ أنا أتفؽ معؾ أنو  -
عمي مبمغ تمؾ العناية أف منشآتو األخري متفرعة عنو والفكرة في تأسيسيا أو استحداثيا إنما ىي 

رير محمد عمي باشا إنشاء مدرسة الطب مثبًل يرجع استكماؿ حاجات الجيش فيو األصؿ وىي التبع فتق
في األصؿ إلي تخريج األطباء الذيف يحتاج إلييـ الجيش وكذلؾ دور الصناعة ومصانع الغزؿ والنسيج 

 والمبلبس  كاف غرضو األوؿ منيا توفير حاجات الجيش والجنود مف السبلح والذخيرة

لعممية إلي الخارج وبناء المصانع واالىتماـ ومف ىنا يتضح أف المدارس والبعثات اىذا صحيح ،  -
بالنواحي االقتصادية بشكؿ عاـ كاف بسبب الجيش فيو الدافع وراء معظـ ىذه اإلنجازات إف لـ يكف 

 فإذا تبلشي ىذا الدافع أو تقمص ألي سبب ستتبلشي تمؾ المشروعات أو تتقمص أيضاً  كميا

 ولكف كؿ ىذا ليس مبرر لمعاداة الغرب المتقدـ -

كاف يعتقد أنو إذا ما تحتـ عميو الخضوع ألحد فميكف لمخميفة العثماني وليس ري أف عباس باشا أ  -
لؤلوروبييف وكاف يري أف النضاؿ بيف السمطاف والوالي لف يفيد سوي األوروبييف ولف يؤدي إال إلي 

 االنييار التاـ لئلمبراطورية العثمانية بما فييا مصر

مسمطاف ، فأذكر أنو عندما نشبت  الحرب بيف الدولة العثمانية وروسيا لقد كاف بالفعؿ شديد الوالء ل -
طمب السمطاف عبد المجيد مف عباس أف يمده بالجيش واألسطوؿ فمبي عباس طمبو ، وقد  ٖ٘ٛٔسنة 
ببلء حسنا في ىذه الحرب التي استمرت إلي عيد سعيد باشا وقد استطاع الجيش أف  الجنودأبمي 

 ٗ٘ٛٔنة يكسر ىجمات الروس في س

األوؿ  باشا أنو عمي الرغـ مف السمبيات التي شيدىا عصر عباسباشا ، أري  مظيرعمي أي حاؿ يا  -
غبلؽ لممصانع وانحطاط الجيش والبحرية فإف عصره قد تميز بعدـ التدخؿ األجنبي  مف إىماؿ لمتعميـ وا 

بلد ، ولـ يثقؿ خزانة الببلد في الببلد ، وعدـ المجوء إلي االستدانة ، ولـ يترؾ أي ديف عمي حكومة الب
بالديوف األجنبية التي كبميا خمفاؤه مف بعده وكاف يجتيد دائمًا في سد عجز الميزانية دوف أف يمجأ إلي 

 القروض

وقد بدد أمواؿ ، بؿ  نت ال تعرؼ فقد زعـ البعض أنو اقترضوما أدراؾ يا محمود بؾ لعمو اقترض وأ -
وسعي لدي  وحاشيتو إلي السمطاف اليداياالدولة في بناء القصور في الصحراء وأرسؿ الكثير مف 

 السمطاف ليكوف ابنو إليامي خميفتو عمي عرش مصر
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العرش مف  أوالدهأكبر  رأفت قبمو إبراىيـ باشا ليتولي أحمد باشامف قد سعي ، عمي أي حاؿ كما عرفت  -
 أوالدهسعي ألف ينحصر العرش في أكبر قد نفسو  ولي النعـأف أفندينا  سعادتكـبعده وال يخفي عمي 
 زية أبوية الحظت مثميا عمي مر التاريخ وليس في ىذه األسرة فقط وىذه كميا أمور غري

وباقي أمراء األسرة ولي النعـ الميـ بالنسبة لي أنو بانتياء عصر عباس باشا يا محمود تمكف أفندينا  -
غادرىا العديد منيـ إلي األستانة ، وقد تولي سعيد باشا ابف محمد قد لي مصر حيث كاف مف العودة إ

 عمي حكـ مصر عمي أي حاؿ 

 وبدأ بالسماح لمنفوذ األجنبي أف يعود إلي مصر مرة أخري  -

 كة الحديد التي تمت في عيده شاىدهقد خبل مف النفوذ األجنبي والس باشا ومف أدراؾ أف عصر عباس -
 عمي ذلؾ 

 وكيؼ حدث ذلؾ يا باشا وما عبلقة السكؾ الحديدية بالنفوذ األجنبي ؟ -

وتنظر إليو بعيف الرضا بينما ر عمي الدفاع عف عصر عباس باشا وتجادلني في ذلؾ صِ طالما أنؾ مُ  -
 أنظر أنا إليو بعيف السخط وكما قاؿ الشاعر :

 وعيُف الرضا عف كؿ عيٍب كميمٌة كما أف عيف السخط ُتبدي المساويا -
    أقص عميؾ قصة السكة الحديد وأصؿ حكايتيادعني ف -

 : ألغراض سياسية عباس أنشأىاالسكة الحديد 

 سأكوف ممنوف جدًا يا سيدي  -

 باشا مظيرواستعد محمود بؾ لكتابة ما سيقصو  -
 باشا : مظيرقاؿ  -

وتنمية  نو مشروع لنقؿ المدنية الحديثة إلي مصرمشروعًا سياسيًا أكثر مكاف مشروع السكة الحديد  -
 وسائؿ النقؿ لزيادة النشاط التجاري كما قد تظف

 وكيؼ ذلؾ يا معالي الباشا ؟ -

ضع الذي حصؿ عميو جده في حفاظ عمي الو لمكاف عباس باشا يواجو الباب العالي بمختمؼ الطرؽ  -
وقتما الية عادية تبعث بواٍؿ ـ ، وكانت الدولة العثمانية ُتريد أف ُترجع مصر مجرد و ٔٗٛٔتسوية سنة 

  شاءت

أي ال يمتـز الباب العالي بتعييف أكبر أمراء أسرة محمد عمي باشا واليًا عمي مصر ، وىو المكسب  -
 الوحيد الذي حصؿ عميو بعد كؿ حروبو ؟

لتسانده في أزمتو ، وتدعـ واليتو عمي  إلي انجمتراأجؿ يا محمود بؾ ، فاضطر عباس إلي المجوء  -
، وأعد ليناف بؾ المشروع عمي قبؿ في عيد جده محمد عمي باشا  مفمصر ، فقد ُأِعد ىذا المشروع 

خريطة الوجو البحري عمي أف ينشأ خط ليربط بيف اإلسكندرية والقاىرة وآخر بيف القاىرة والسويس 
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لتستعيض بو شركة أورينتاؿ اإلنجميزية عف طريؽ رأس الرجاء الصالح لنقؿ المسافريف والبضائع 
 جمترا عبر مصروالبريد مف اليند إلي ان

  تقصد يا سيدي أف يتـ ربط البحريف األبيض واألحمر ربطًا بريًا ؟ -

وقد أحضرت الشركة بالفعؿ األدوات أجؿ حيث يتـ النقؿ بحرًا خارج مصر وبالسكة الحديد داخؿ مصر ،  -
البلزمة لمد خطوط السكة الحديد ، ولكف محمد عمي باشا قاـ باستغبلؿ ىذه األدوات في عمؿ سكة 

 يد بيف محاجر طرا ونير النيؿ لنقؿ األحجار إلي القناطر الخيريةحد

إف ما ذكرتو يا سيدي يؤكد أف محمد عمي باشا كاف يستغؿ الغرب بحكمة ودىاء ، فقد تركيـ ُيحضروف  -
 األدوات واستعمميا في ما يفيد مشاريعو داخؿ القطر

مف انتشار النفوذ اإلنجميزي في مصر ،  لقد استبعد محمد عمي باشا إقامة خط الشركة اإلنجميزية خوفاً  -
-)اإلسكندرية  أما عباس باشا فقد وافؽ عمي إقامة الخط لصالح الشركة اإلنجميزية وطبقًا لتخطيطيا

حتي تسانده إنجمترا في أزمتو مع الباب العالي ، حيث اتفؽ مع القنصؿ وذلؾ  السويس(-القاىرة
ي الدولة العثمانية لممحافظة عمي حقوقو في فرمانات اإلنجميزي في مصر عمي أف تتدخؿ انجمترا لد
 وراثة حكـ مصر كونو أكبر أمراء األسرة سنًا 

 كاف تنفيذ مشروع السكة الحديد في عيد عباس باشا ألغراض سياسية  ، قد إذف -

بالتأكيد يا محمود بؾ فاألمر كما ذكرتو لؾ ، وقد تـ االنتياء مف مد الخط مف اإلسكندرية إلي كفر  -
، وكانت ثـ تـ استكمالو إلي القاىرة في عيد سعيد باشا  ٗ٘ٛٔزيات في عيد عباس باشا سنة ال

 القطارات في ذلؾ الوقت تجتاز النيؿ عند كفر الزيات فوؽ معدية تنقؿ عرباتيا ثبلثًا ثبلثًا 

أكبر أنجاؿ إبراىيـ باشا والذي أتاح  رفعتألحمد باشا مفيـو ، يا سيدي فيناؾ حادث الغرؽ الشيير  -
 رش مصر قبؿ أخيو األكبر الغريؽ المجاؿ الرتقاء ع ولي النعـألفندينا 

باشا قصة نجاتو مف الغرؽ في  محمد عمي أنجاؿنعـ إنو حادث شيير وقد روي البرنس حميـ أصغر  -
كو فييا األمير أحمد ىذا الحادث حيف سقطت بو العربة مف الكوبري حتي غاصت في النيؿ ، وكاف يشار 

رفعت ابف أخيو البطؿ الشيير إبراىيـ باشا ، والوريث الشرعي لمعرش بعد سعيد باشا ، ولكف رفعت لـ 
 يتمكف مف اإلفبلت مف العربة بسبب بدانتو المفرطة ، فمات غريقًا 

 ولي النعـ: أفندينا وبذلؾ انتقمت وراثة العرش تمقائيًا إلي أكبر األمراء سنًا   -

بيف النزوؿ أثناء نقميا إتقاء لمخطر أو انت مصمحة السكة الحديدية تترؾ لمركاب حرية االختيار لقد ك -
العبور فييا ، ولكف األميريف حميـ ورفعت وكانا في عربة واحدة أبيا النزوؿ مف العربة وفضبل البقاء 

ا بقوة ، إظيارًا لنشاطيـ بدفع العربة في دفعيفييا أثناء العبور فوؽ المعدية ، وبالغ العماؿ المكمفوف 
 وشيامتيـ وغيرتيـ 

 فتدحرجت العربة بالطبع وانزلقت  -
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فمات غرقًا رحمو اهلل ، وأما أجؿ ، وغرقت بمف فييا ، ولـ يستطع األمير رفعت الوثوب مف نافذة العربة  -
 حميـ فكاف خفيؼ الجسـ ، فإنو وثب مف النافذة إلي الماء واجتازه سباحة ، وىذا ممخص ما حدث 

، وىي تكويف الجيش المصري في عيد  بعيدًا عف ىذا الموضوعىناؾ نقطة ميمة أود أف استوضحيا  -
 عباس باشا بعد أف ألغي التجنيد لممصرييف

لقد أعاد الجنود األرناؤوط إلي مصر واستجمبيـ مف الباب العالي ، مما أضعؼ مف معنويات ما تبقي  -
مف الجيش المصري ، ولكف أال يكفي كؿ ىذا الكبلـ عف عباس باشا ، ودعنا نتحدث عف سعيد باشا 

 إذا أحببت 

 مف قتؿ عباس باشا ؟

عباس قاتؿ يد باشا ، كنت أتمني معرفة ولكف قبؿ أف نترؾ الحديث عف عباس باشا ونتحوؿ إلي سع -
معمومات عف ىذا الموضوع  ـ، ألف ىذا األمر شديد الغموض بالنسبة لي ، ىذا إذا كانت لديك؟ باشا 

ذا لـ يكف لدي   مانع مف الحديث عف ىذا األمر  سعادتؾوا 

 لماذا تصر يا محمود عمي طرح أسئمة مثيرة لمجدؿ وتتحدث عف موضوعات شائكة ؟ -

وصبركـ عمي الوصوؿ بالحديث إلي ىذه النقطة جعمني  سعادتكـباشا ، ولكف حمـ  مظيرأعتذر يا  -
 أطمع في معرفة المزيد مف المعمومات عف ىذه األسرة الفريدة 

، ولـ إف عباس باشا يا محمود كاف كالصوت النشاذ وسط سيمفونية رائعة تعزفيا ىذه األسرة الفريدة  -
أمراء وأميرات األسرة الذيف غادروا مصر إلي األستانة ولـ يعودوا إال  عضبتكف تصرفاتو مقبولة مف 

 بعد تولي سعيد باشا حكـ مصر

 ىؿ معني ىذا أف أحدىـ قد قرر وخطط لمتخمص منو ؟ -

 وأنا متأكد أنؾ لف ترتاح وتتركني أرتاح إال إذا ذكرتيا لؾ جميعاً ىناؾ أقاويؿ كثيرة ترددت حوؿ مقتمو ،  -

 وقاؿ : فابتسـ محمود بؾ -

 سيكوف ذلؾ مف لطؼ سعادتؾ -

صراع بينو وبيف عائمتو ، وبيف الدولة العثمانية والنفوذ األجنبي ، وقد  قمناكاف عصر عباس باشا كما  -
غمب فيو النفوذ اإلنجميزي عمي النفوذ الفرنسي كما رأينا ، وسعي عباس إلي تولية ابنو إبراىيـ إليامي 

 ٖٔإلي ترجيح موتو قتيبًل في د باشا ، كؿ ىذا حدا بالبعض مف بعده في الحكـ بداًل مف عمو سعي
وتـ ترديد اسـ عمتو نازلي ىانـ بنت محمد عمي باشا وأسماء أخري  بقصره في بنيا ، ٗ٘ٛٔيوليو 

ف كاف اإلنجميز  وأنيـ اشتركوا في ىذه المؤامرة وأرسموا ممموكيف مف األستانة إلي مصر لقتمو ، وا 
 دي نوبات الصرع التي كانت تنتابو في سنواتو األخيرةإح بسببيعتقدوف أنو مات 

 ؟ في صحة أحد ىذه األقاويؿ سعادتكـوماذا عف رأي  -
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أعتقد واهلل أعمـ ، أف احتماؿ قتمو وارد مف جانب عائمتو التي أظير عدائو لكؿ أفرادىا تقريبًا أو مف  -
 التي كانت تريد استرداد سيادتيا كاممة عمي مصر دوف أسرة محمد عمي باشا جانب الدولة العثمانية 

 عمي عرش مصر : وعيف الرأفة سعيد باشا -
 عمي أي حاؿ لقد بدأ عصر محمد سعيد باشا ابف محمد عمي باشا بعد وفاة ابف أخيو  -

 أجؿ وقد كاف سعيد باشا مختمؼ تمامًا عف ابف أخيو بؿ وعف باقي األمراء -

 ا يميز شخصية سعيد باشا عف غيره مف أمراء أسرة محمد عمي باشا ؟وما أىـ م -

اعتبر الكثيروف والية سعيد باشا بداية لبعثة النيضة الوطنية المصرية ، وقد أرجع البعض ميؿ سعيد  -
صرار أبيو عمي تدرجو باشا إلي  بعث الروح الوطنية في المصرييف إلي نشأتو وتعميمو فنوف البحرية وا 

، مما رسخ المبادئ الديمقراطية في شخصيتو ، فكاف ىناؾ في معظـ أوامره إلي معاونيو في مناصبيا 
الخاصة بتنظيـ األعماؿ الداخمية عبارة مأثورة ىي )مف حيث أف دواـ النظر بعيف الرأفة إلي الرعايا ىو 

 ( - - - ممتـز إرادتنا

دولتو وأعيانيا بقصر النيؿ في  في بعض الكتب أف سعيد باشا ألقي خطبة في جمع مف رجاؿلقد قرأت  -
 أشاد فييا بتاريخ الشعب المصري واعتبر نفسو مصرياً  ٜ٘ٛٔنوفمبر 

ىذا صحيح ، ولقد عمؿ عمي تربية وتأىيؿ الشعب المصري حتي يكوف أفراده جديريف بخدمة وطنيـ  -
نظاـ ووضع كما سمح ليـ بامتبلؾ األراضي ونظـ ليـ ما يسمي بالبلئحة السعيدية عوضًا عف األجانب 

 لممعاشات وأصبح ىناؾ ضباط مصرييف في الجيش ألوؿ مرة وىو ما لـ يحدث في عيد مف سبقوه

فيؿ كاف سعيد كسمفو يحاوؿ التخمص مف نفوذ وسيطرة الباب العالي باالستعانة بنفوذ الدوؿ األوروبية  -
 ؟ وما ىو انطباعؾ الشخصي عف سعيد باشا بشكؿ عاـ ؟أو إحداىا 

إذا كنت ُمِصر كعادتؾ يا محمود بؾ عمي معرفة رأيي الشخصي فبل أخفي عميؾ أنني أري أف أىـ  -
، طيبة قمبو ، وسبلمة قصده وكرمو ، وصراحتو ، وميمو لمخير ، سعيد باشا  في أخبلؽالصفات البارزة 

قر عمي رأي وتسامحو وحبو لمعدؿ ، ولكنو إلي جانب ذلؾ ، كاف ضعيؼ اإلرادة كثير التردد ، ال يست
 واحد 

 في الخطط والبرامج واألعماؿ ؟ومف ىنا جاءت تقمباتو  -

نعـ ، واألخطر مف كؿ ىذا في تقديري ، ىو انصياعو آلراء خمطائو مف األوروبييف وسرعة تأثره بما   -
يسمعو ، ثـ سرعة غضبو ، ورجوعو عف غضبو ألوىي األسباب ،وكانت نقطة الضعؼ فيو إسرافو ػ 

 ستدانة مف البيوت المالية األوروبية ، وحسف ظنو باألوروبييف وشدة ركونو إلييـوالتجاءه إلي اإل

باشا وىو في قمة العجب ، ولكنو لـ يجرؤ عمي التعميؽ فالذي  مظيركاف محمود بؾ يستمع لما يقولو 
 مظيراسماعيؿ باشا الذي لو مكانة خاصة عند ولي النعـ باشا ينطبؽ تمامًا عمي أفندينا  مظيريقولو 

 باشا آثار اإلندىاش عمي وجو جميسو فقاؿ : مظيرباشا ، والحظ 
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 أري أنؾ مندىش مف وصفي لسعيد باشا ، فيؿ قرأت عنو خبلؼ ذلؾ ؟ -

 لـ أقرأ عنو فقط ولكنني عاصرت الفترة األخيرة مف عيده وتحدثت مع الكثيريف ممف اقتربوا منو  -

 وسمعت ؟فما الذي تعرفو أنت عنو يا محمود بؾ مما قرأت   -

 : سعيد باشا والمكرونة

الذي أعرفو عنو أنو كاف في صباه يميؿ إلي البدانة وكاف أبوه " محمد عمي باشا " حريصًا عمي تربية  -
أبنائو عمي الحياة العسكرية والنشأة الرياضية ، فكاف يحتـ عمي الصبي " محمد سعيد " أف يسبح 

مف الطعاـ الذي ال يسمف وال يشبع ، وكاف " ماثيو ويعدو كؿ يـو مسافات طويمة ، ويأمر لو بالقميؿ 
دليسبس " والد " فرديناند " صديقًا لمحمد عمي ، يحبو مف عيد وساطتو عند الباب العالي في اختياره 

تقاف المغة الفرنسية ، لؤلريكة المصرية ، وكاف يأذف ألبنائو في زيارة القنصؿ لتوثيؽ عُ  ري المودة وا 
  دار القنصؿ شبعو مف المكرونة التي كاف مشغوفًا بأكميا فكاف محمد سعيد يجد في

 باشا وقاؿ : مظيرفضحؾ  -
صحبتو لفرديناند  توكانحقًا لقد كاف معروؼ عف سعيد باشا أنو يحب المكرونة كطعاـ مفضؿ ،  -

عد رجائو "الخاص بحفر قناة السويس " ب مميندس الفرنسي فيما بعد الستجابةالصغير خير شفيع ل
 يو عمي أياـ أبيو طوؿ تردد ف

صمة إمبراطورة فرنسا أف فرديناند دليسبس ىذا كانت تربطو باإلمبراطورة " أوجيني " ومما أعرفو أيضًا  -
قرابة ومودة ، فموال المكرونة وىذه المصادقة التي ربطت بيف دليسبس وببلط فرنسا لما استطاع الرجؿ 

 أف ينجح حيث أخفؽ غيره

 فابتسـ الباشا وقاؿ : -
ف كاف فييا بعض المبالغة  - ، خاصة فيما يتعمؽ بالمكرونة فبل إنيا معمومات صحيحة إلي حد كبير وا 

ف كاف السبب الذي أعرفو ىو ميارة المسيو  يمكف أف تتحكـ األطعمة في القرارات المصيرية لمدوؿ ، وا 
رة أوجيني فبل أخفي أما اإلمبراطو  فرديناند في الفروسية ولكف ىذه قصة أخري قد أقصيا عميؾ الحقًا ،

 ااسماعيؿ باشا مف أشد المعجبيف بي ولي النعـ عميؾ أف أفندينا

فرديناند دليسبس روابط قوية وكانت ليا المسيو تربطيا ب إمبراطورة فرنساالذي أعرفو ومتأكد منو أف  -
 وع فيولحبط العمؿ كمو بعد الشر ولوالىا  تنقذه مف ورطة بعد ورطة في ببلط باريساليد القوية التي 

دلسبس قد استخدـ كؿ ما في جعبتو مف الوسائؿ إلقناع سعيد باشا بفوائد مشروع فرديناند المسيو ف إ -
 شعورجميع المحاوالت إلقناع محمد عمي باشا بحفر قناة السويس باءت بالفشؿ لفقناة السويس ،

قرار المشروع إال في أف ىذه القناة قد تجر إلي مصر أطماع الدوؿ الكبري ، ولـ يتـ إ باشا محمد عمي
 عيد سعيد باشا
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ىذا يؤكد رأيي في أف محمد عمي باشا يختمؼ كؿ االختبلؼ عف أوالده فكاف بعيد النظر وشديد الحذر  -
 مف تطمعات األجانب ممف حولو ولـ يشبيو في ذلؾ إلي حد ما إال إبراىيـ باشا وعباس باشا 

ذا ولكف يا بؾ أنا مصر عمي أنو ال يمكف مقارنة عصر عبا - س باشا بغيره مف عصور والة ىذه األسرة وا 
كاف مف أعدؿ والة ُأؤكد لؾ أف سعيد باشا كما ذكرت كنت تعتقد أنو الوحيد الذي أنصؼ الفبلح فأنا 

 ىذه األسرة 

 مطمقًا فكميا أمور نسبية  سعادتؾأنا ال أعترض عمي كبلـ  -

قرر عدـ االستمرار في الجداؿ ، وبعد فترة فباشا  مظيركاف محمود بؾ يحاوؿ جاىدًا عدـ إغضاب 
 باشا وكأنما راجع نفسو فقاؿ : مظيرصمت قصيرة ، تكمـ 

 غمطات سعيد باشا :
كؿ ما مف  اتأف ىذا الوالي العادؿ الذي كاف يحب الشعب حبًا جمًا ويعمؿ مف اإلصبلحمما يؤسؼ لو  -

فألغي عند توليو الحكـ ديواف المدارس شأنو جمب الرفاىية لو ، لـ يعف بتثقيفو وتنويره عناية أبيو 
الذي كاف يديره عبد اهلل فكري ، ولـ ُتفتح في عيده إال مدرسة حربية ، وأخري بحرية ، وكانت المدارس 

 في عيد عباس أربعاً 

باشا وال يقاطعو ، ويحاوؿ جاىدًا أال تبدو عبلمات  مظيركاف محمود بؾ يستمع بتركيز شديد لكبلـ 
، رغـ أف كبلـ الباشا عف سعيد يبدو فيو الكثير مف التناقضات فكيؼ يحب الشعب الدىشة عمي وجيو 

 األعماؿ والوظائؼ التي يقـو بيا األجانب وفي نفس الوقت ال ييتـ بالتعميـ المصري ويريده أف يتولي 
باشا يتحدث قميبًل ثـ يسكت ثـ يعود لمحديث كما لو أنو حديث ذكريات حزيف فكاف مما  مظيروكاف 

 قالو عف سعيد باشا :

وُيؤخذ عميو أيضًا أنو رح ب باألجانب وبالغ في إكراميـ فكانوا يطمعوف في جانبو ، ويخدعونو كثيرًا  -
دأ القناصؿ يتدخموف بطريؽ ال ُتراعي فييا مصمحة مصر ، وفي عيده بويحصموف منو عمي امتيازات 

مباشر أو غير مباشر في شئوف مصر الداخمية ، وقد كاف األجانب منكمشيف في عيد محمد عمي باشا  
 القروضوعباس باشا ، ولكف سعيدًا ارتكب غمطتيف سياسيتيف كبيرتيف جرتا عمي الببلد كؿ ببلء : 

تو المالية مف أسوأ اإلدارات ، فيو أوؿ مف ذلؾ أنو وقع فيما لـ يقع فيو أبوه ، وكانت إدار والقناة ، 
 استداف مف البيوتات المالية األجنبية 

 فكـ بمغت قيمة القروض في عيده ؟ -

لقد اقترض ما يقرب مف ثبلثة مبلييف مف الجنييات ػ وكاف دينو السائر يبمغ العشرة ، وقد استحكمت  -
مف نفيس األزمة المالية في أواخر حكمو فاضطر إلي بيع أثاث السراي وما حوتو خزائف الحكومة 

 دىـ المتاع ، وصرؼ الجيش ، ومنح موظفي الحكومة الذيف يتركونيا أرضًا معاشًا ليـ وألوال

 فماذا كاف سبب ىذه الديوف الكثيرة ؟ -
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لقد كانت ديونو عمي نوعيف : داخمية وخارجية ، وكاف منشؤىا في سعة كـر الوالي وتعاقده مف غير  -
روية مع المتعيديف األوروبييف وغيرىـ الذيف كانوا ال ينفكوف يطالبونو بواسطة قناصميـ بتعويضات 

أبرموىا مع الحكومة ، وكاف سعيد متبلفًا لمماؿ ػ ُيروي عنو في اتفاقات بف وىمي أصابيـ كبيرة عف غ
مف الفرنكات في زخرفة حجرة لو في أحد قصوره ، وقد أنفؽ الماؿ الكثير أنو أنفؽ نيفًا وسبعة مبلييف 

 فاستداف لمعامؿ ألمانيا وفرنسا حيث اشتري المدافع والممبوسات وآالت الحربعمي جيشو 

 سبس وعبلقتيا بامتياز قناة السويس ؟فما قصة فروسية المسيو دلي -

حدثتؾ أف المسيو فرديناند دليسبس فشؿ في إقناع والة مصر قبؿ سعيد باشا بمنحو امتياز حفر قناة  -
السويس ، وقد يئس مف األمر تمامًا في عيد عباس باشا ، فمما مات عباس وتولي سعيد باشا الحكـ 

 ديـ استبشر خيرًا بنجاح فكرتو ، عمي يد صديقو الق

 صديؽ الِصبا سعيد باشا ؟ -

فأرسؿ إليو يينئو بارتقاء العرش ، ويبمغو عزمو عمي الحضور ليقدـ لو فروض التياني ، أجؿ ،  -
فأجايو سعيد باشا عمي تينئتو ، واستدعاه إلي مصر ، فسرعاف ما جاء اإلسكندرية في نوفمبر سنة 

مف رحبلتو الحربية التي كاف يسير فييا  ، وقابمو الباشا بحفاوة كبيرة ، ثـ اصطحبو في رحمة ٗ٘ٛٔ
 عمي رأس جنده 

 سعيد باشا : يعرض مشروعو عميدليسبس 

 وأيف كانت وجية ىذه الرحمة أو المسيرة ؟ -

لقد سار معو مف اإلسكندرية إلي العاصمة عف طريؽ الصحراء الغربية ، وكاف الباشا يقود في ىذه  -
 الرحمة جيشًا مؤلفًا مف عشرة آالؼ مقاتؿ 

 ا الداعي لكؿ ىذا ؟وم -

وما الداعي لقياـ عباس باشا ببناء قصور في الصحراء ؟ إنيا أسئمة ال معني ليا ، ما ييمنا في ىذه  -
القصة أف المسيو دليسبس قد اغتنـ ىذه الفرصة ليفاتح سعيد باشا في أمر مشروع قناة السويس ، 

ذلؾ أنو امتطي صيوة جواد أىداه ،  وكاف لميارتو في ركوب الخيؿ أثر في تمييد السبيؿ لنجاح مسعاه
لو الباشا ، فوثب بو يومًا عمي حاجز مف األحجار ، عمي مرأي مف قادة الجند مف حاشية سعيد باشا ، 
فأعجبوا بو وبميارتو وفروسيتو ، وفي مقدمة المعجبيف بو ذو الفقار باشا وزير المالية الذي كانت لو 

التالي فاتح المسيو دليسبس سعيد باشا في أمر المشروع ،  منزلة كبيرة لدي سعيد باشا ، وفي اليـو
أنو إذا وافؽ خمد ذكره واكتسب ثناء العالـ بأسره ، بالرغـ مف أف سعيد باشا كاف ُيصرح بأنو وزيف لو 

ال يخالؼ وصايا أبيو محمد عمي باشا في اإلعراض عف فتح القناة ، فإنو ضعؼ أماـ إغراء المسيو 
 ديميسبس 

 امتياز حفر قناة السويس ؟فمتي منحو  -



ٜٔ 

 

أنزؿ المسيو ديميسبس ضيفًا عنده ، محفوفًا باإلكراـ والرعاية ػ ولـ تمض لما بمغ سعيد باشا القاىرة  -
امتياز تأسيس شركة لحفر  ٗ٘ٛٔنوفمبر سنة  ٖٓأياـ معدودات حتي منحو بمقتضي العقد المؤرخ 

 سنة ابتداء مف تاريخ فتح القناة لممبلحة   ٜٜقناة السويس واستثمارىا لمدة 

 لتي كاف يسعي ليا منذ ثبلث وعشريف سنة سبحاف اهلل وىكذا ناؿ المسيو دليسبس بغيتو ا -

وتـ تشكيؿ لجنة لدراسة وبحث تفاصيؿ المشروع وكتابة شروط االمتياز لعرضيا عمي سعيد باشا ، ولما  -
أتمت المجنة مباحثيا عرض المسيو ديميسبس النتائج عمي سعيد باشا ، فأصدر لو عقد االمتياز الثاني 

  ٙ٘ٛٔيناير سنة  ٘بتاريخ 

 الذي أعرفو يا معالي الباشا أف شروط االمتياز كانت ظالمة لمجانب المصري -

اسماعيؿ باشا عف محاولة تخفيؼ ولي النعـ ، لذلؾ ال ينفؾ أفندينا ىذا صحيح لؤلسؼ يا محمود بؾ  -
ووافقت عمييا حكومتو ، وىي شروط فادحة ال ترضي بيا  ىذه الشروط التي أقرىا سمفو سعيد باشا

 ساىرة عمي مصالح الببلد  حكومة رشيدة

 وما ىي أبرز ىذه االشروط ؟ -

منحت الحكومة الشركة امتياز إنشاء قناة السويس باإلضافة إلي إنشاء ترعة لممياه العذبة تستقي مف  -
النيؿ ، وتنازلت الحكومة لمشركة مجانًا عف جميع األراضي الممموكة ليا والمطموبة إلنشاء القناة 

طوؿ القناة والترع المزمع إنشاؤىا ، بعرض كيمومتريف عمي مساحات شاسعة  والترعة وتوابعيا ، وىي
 عمي الجانبيف 

 تنازلت عنيا الحكومة ببل مقابؿ ؟ -

طوؿ مدة االمتياز الحؽ في أف تستخرج مف المناجـ بؿ ومنحت الشركة أيضًا نعـ لؤلسؼ الشديد ،  -
وصيانتيا وممحقات المشروع دوف دفع أي رسـ أو والمحاجر األميرية كؿ المواد البلزمة ألعماؿ المباني 

ضريبة أو تعويض ، وتعفي الحكومة الشركة مف الرسـو الجمركية ، عمي جميع األالت والمواد التي 
  تستوردىا مف الخارج

 أعتقد أف سعيد باشا قد ترؾ لصديقو دليسبس تحرير شروط االمتياز طبقًا لما يراه  -

غ في أسموب يجحؼ بحقوؽ مصر كؿ اإلجحاؼ ، واألخطر مف كؿ ىذا صحيح فالعقد كما تري قد صي -
نؾ لتري في ىذه الشروط ىذا أنو ال حؽ لمحكومة  روح في إقامة الحصوف في منطقة المشروع ، وا 

ؾ الحكومة جعميا تشار مزايا التساىؿ واإلسراؼ التي تعاقد بيا سعيد باشا مع الشركة ، فإنو خوليا 
 المصرية في حقوؽ ممكيتيا العامة وسيادتيا ، وىكذا جعؿ منيا دولة داخؿ الدولة 

 ولكف أيف كاف الباب العالي مف كؿ ىذا وماذا كاف موقؼ انجمترا مف المشروع ؟ -

لصحة االمتياز أف يوافؽ عميو السمطاف ، عمي أنو كاف معتزمًا تنفيذه بصرؼ النظر اشترط سعيد باشا  -
 التصديؽ عف ىذا 
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أعتقد أف ما نالتو مصر مف حقوؽ االستقبلؿ الداخمي طبقًا لمعاىدة لندف ال يجعؿ مثؿ ىذا التصديؽ  -
 ضروريًا لصحة االمتياز ، ولكف ألـ يقمؽ ديميسبس مف احتماؿ عدـ موافقة السمطاف ؟

شكمي ليس العيود والمواثيؽ أال ينظر إلي ىذا التصديؽ إال كمظير لقد أعطي سعيد باشا لدليسبس  -
فذىب إلي اآلستانة يمتمس فرماف بذي باؿ ، ولكف دليسبس أراد زيادة االطمئناف عمي مشروعو ، 

التصديؽ ، فوجد معارضة شديدة لممشروع مف السفير البريطاني بإيعاز مف المورد بالمرستوف وزير 
 خارجية إنجمترا في ذلؾ الوقت 

سيفرض النفوذ الفرنسي في مصر وسيجعؿ الطريؽ مف الطبيعي أف ترفض إنجمترا ىذا المشروع ألنو  -
 تحت رحمة فرنسا عدوىا المدود  إلي اليند 

لقد حاولت إنجمترا بالفعؿ إفشاؿ المشروع مف خبلؿ إقناع الباب العالي بعدـ جدواه ووصفتو بأنو خيالي  -
ضدة صديقو عمي أرض الواقع ، ولكف سعيد باشا بذؿ كؿ ما يممؾ مف جيد وماؿ لمعا هوال يمكف تنفيذ

 ديميسبس وتنفيذ المشروع بأي ثمف 

 فماذا فعؿ ؟ -

ليستعيف بيا عمي العمؿ ، وحدث أف تغير بذؿ لو أواًل األمواؿ المتوفرة في خزانة الحكومة وقتئذ لقد  -
ثـ حاولت بريطانيا خمع سعيد باشا الموقؼ الدولي بوقوع حرب بيف فرنسا والنمسا في ربوع إيطاليا 

وانتيت الحرب بعقد مصالحة فنفذت كممة فرنسا في ميداف ف وتطورت األمور باالتفاؽ مع السمطا
السياسة العامة وظؿ مشروع قناة السويس رىيف بالضغوط اإلنجميزية تارة والفرنسية تارة وكاد أف 

ي السمطاف لدعـ يتوقؼ العمؿ بو لوال تدخؿ نابميوف الثالث إمبراطور فرنسا واستخدـ نفوذه ووساطتو لد
 موقؼ سعيد باشا 

، وبالتأكيد قد شعر سعيد باشا برعاية  وىكذا كاف لمسياسة الفرنسية اليد الطولي في نجاح المشروع -
 فرنسا لو 

نعـ ، فتحمس لممشروع وقاـ بمعاضدتو بكؿ قواه ، وبمغ بو تفانيو في تعضيده أف سخر الفبلحيف  -
عامؿ كانوا  ٕٓٓٓ٘يـ مف ببلدىـ وقراىـ ، وبمغ عددىـ ليعمموا في حفر القناة ، وكاف يأمر بجمب

 يقاسوف الشدائد واألىواؿ في عمؿ لـ تنتفع منو مصر بأية فائدة ، بؿ عاد عمييا بالوباؿ والخسراف 

 فأيف وصؿ العمؿ في الحفر عند وفاة سعيد باشا ؟ -

إذ أدركتو الوفاة بعد ذلؾ كانت القناة قد وصمت إلي بحيرة التمساح حيث جرت فييا مياه البحر األبيض  -
ه ، والوصوؿ ولي النعـ اسماعيؿ باشا إتماـ ما بدأ تاركًا ألفندينا ٖٙٛٔيناير سنة  ٛٔبشيريف في 

 بالمشروع إلي نيايتو

بو إنيا معمومات مفيدة جدًا وضحت لي الكثير مف األمور عف مشروع قناة السويس وكيؼ بدأ العمؿ  -
  في عيد سعيد باشا
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 المزيد عف ما تـ في عيد سعيد باشا ؟ فيؿ تريد معرفة -

مانع فأنا أتمني معرفة رأيكـ في إرساؿ قوة مف الجيش المصري إلي المكسيؾ  سعادتؾإف لـ يكف لدي  -
 في عيد سعيد باشا فيو موقؼ في منتيي الغرابة

 وىؿ لؾ تحفظات عمي ىذا الموقؼ ؟ -

 بالتأكيد يا باشا إنو أغرب ما قرأت وسمعت بو في التاريخ  -

 ما وجو اعتراضؾ عمي ذلؾ ؟و  -

 سعيد باشا يرسؿ قوة مف الجيش إلي المكسيؾ :

مف الجائز يا معالي الباشا أف تجامؿ صديقؾ في أفراحو فترسؿ إليو بوكيو ورد أو بطاقة تينئة ، ومف  -
الواجب أف تجاممو في أحزانو وأزماتو بعبارات تنـ عف المشاركة الوجدانية ، أما أف تجاممو بإرساؿ 

ش ليحارب معو في ببلد بعيدة ، فيذا أغرب أنواع المجاممة التي سجميا تاريخ مصر الحديث ، الجي
عندما بعث الوالي سعيد باشا بكتيبة مف الجيش المصري لتخوض حربًا مع المكسيؾ مجاممة إلمبراطور 

   فرنسا نابميوف الثالث وفاء لروابط الصداقة بينيما

مة إمبراطورية فرنسية في العالـ الجديد ، فانتيز فرصة قياـ ثورة في كاف نابميوف الثالث يحمـ بإقالقد  -
المكسيؾ ضد نظاميا الجميوري وعمؿ عمي إذكاء نارىا ، وحاوؿ تحريض إنجمترا وأسبانيا لتدخؿ بحجة 
حماية الرعايا األوروبييف ، فمـ تأبو الدولتاف لتحريضو ، فتحمؿ وحده مسئولية التدخؿ ، بعث بقوات 

 عرضت ليزائـ متوالية فرنسية ت

 فمما تحرج موقفو لـ يجد مف ينقذه مف ورطتو سوي صديقو الحميـ سعيد باشا -

 أف يعتذر لصديقو  سعيد باشاأبت شيامة لقد نعـ ، و  -

بأف مف غير المنطقي أف يذىب الجيش المصري ليحارب في ببلد ال تربطيا بمصر كاف يكفي أف يخبره  -
 قريبصداقة أو عداء مف بعيد أو مف 

 ٕٓٓٔاستجاب لبلعتبارات الشخصية وقاـ بتجييز كتيبة قواميا ف لقد خجؿ سعيد باشا مف اإلمبراطور -
جندي وضابط تحت قيادة البكباشي السوداني خيرة اهلل محمد ، وأبحرت الكتيبة إلي المكسيؾ في عاـ 

حسد عمييا حتي أف القائد الفرنسي وصؼ وخاضت المعارؾ التي فرضت عمييا في شجاعة تُ  ٖٙٛٔ
أفرادىا بأنيـ أسود وليسوا جنودًا وبعد أربع سنوات مف الحرب اليائسة كانت الكتيبة قد فقدت معظـ 

جندي عادوا إلي باريس في صحبة الجيش  ٖٓٓأفرادىا بمف فييـ قائدىا ، ولـ يبؽ منيـ سوي 
شجاعة أفرادىا وخمع عمييـ األوسمة ، وبعد الفرنسي الميزـو ، فاستعرضيا اإلمبراطور وأشاد ب

 – باشا بعد وفاة سعيد – باشا الخديوي اسماعيؿأفندينا ولي النعـ وصوليـ إلي اإلسكندرية استعرضيـ 
 في قصر رأس التيف وأمر بترقية بعض رجاليا اعترافًا بشجاعتيـ 

 ىناؾ معمومات ال أعرفيا ؟ فيؿ كانت وفاة سعيد باشا وفاة طبيعية بسبب مرضو كما ىو معروؼ أـ أف -
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 :نبأ سعيد إلسماعيؿ باشا وفاة سعيد باشا 

لقد عاني سعيد باشا في أواخر أيامو مف مرض عضاؿ وذىب إلي أوروبا لبلستشفاء إال أنو لـ يجد  -
  ٕٙٛٔفي أواخر سنة العبلج البلـز ىناؾ وعاد إلي الببلد 

 عبلجو ؟ فيؿ صارحو األطباء في أوروبا بحقيقة مرضو وعجزىـ عف -

لما اشتدت وطأة المرض عميو نصحو أطباء أوروبا بالعودة إلي ببلده ليمفظ فييا أنفاسو األخيرة ،  -
 واستجاب لنصيحة أطبائو ، وعاد إلي قصره باإلسكندرية ينتظر ممؾ الموت 

 اسماعيؿ باشا في ذلؾ الوقت ؟ ولي النعـ وأيف كاف يقيـ أفندينا -

 خبار احتضار سعيد باشا في أنحاء الببلد أقد زاعت بالطبع لقد كاف في القمعة بالقاىرة ، و  -

نحو قمعة القاىرة حيث نعـ ، وبدأت األنظار تنصرؼ عف الشمس الغاربة في مياه اإلسكندرية ، وتتجو  -
 يقيـ الوالي المنتظر 

نجـ ومحترفي السمطة تتحرؾ نحو القمعة ، ترقب البالتأكيد ، بؿ وأخذت زرافات المنتفعيف والوصولييف  -
 كاف لكرسي العرش بريقو في كؿ زماف و مكاف ألفو الصاعد ، وتحجز لنفسيا مكانًا في دولة ولي النعـ 

نو لـ يكف أال إ جؿ عمو الحبيبأما بيف الحزف لدنو  هاختمطت مشاعر قد إسماعيؿ باشا  ولي النعـ
جرت اف ُينعـ قد العادة  أف تعمـ كماو  .ف اقترابو مف كرسي العرش قد بات وشيكاً أليداري سعادتو ب

ذا كاف إعتبلئو العرش ، و إليو بخبر إالوالي الجديد فور وصولو لسدة الحكـ بمقب بؾ الى مف يأتي 
 ."حامؿ ىذا الخبر مف البكوات فينعـ عميو الوالي بمقب باشا

 بالطبع إنيا عادة معروفة  -

اؽ لتوصيؿ الخبر إلسماعيؿ باشا. مر فيما بينيـ في سبتبارى الموظفوف المخولوف بيذا األقد فلذلؾ  -
ساعة ، و لما غمبو النـو بعث  ٛٗفظؿ بسي بؾ مدير المخابرات التمغرافية في عممو ولـ يغادره لمده 

ف يبعث أحد صغار الموظفيف ليتولى الجموس مكانو بجانب التمغراؼ لمتابعة األخبار عمى أفي طمب 
و لكف ما قيمة   !ه بمكافئة قدرىا خمسمائة فرنؾوعدالبرقية التي تحمؿ الخبر و لبسي بؾ فور وصوؿ 

نو كاف يضمر في نفسو شيئاً أال إىذا المبمغ مقابؿ الحصوؿ عمى المقب ، فتظاىر الموظؼ بالطاعة 
وصؿ  ٖٙٛٔالثامف عشر مف شير يناير لعاـ ي منتصؼ ليؿ ما بيف السابع عشر و خر! وبالفعؿ فآ

لى جوار ربو. فطار الموظؼ إبانتقاؿ سعيد باشا رحمو اهلل الخبر في ىيئة برقية مف االسكندرية يفيد 
 .شخصياً  ة اسماعيؿ باشاطالبًا اإلذف بالدخوؿ لمقابم القمعةلى إبالخبر 

: "جثا حيث قاؿ  األيوبى" المشيد فى السراى فور دخوؿ الموظؼ الياس "المؤرخ أجؿ وقد قرأت وصؼ  -
الرجؿ أماـ إسماعيؿ باشا، وسممو اإلشارة البرقية الواردة، فقرأىا إسماعيؿ، وما إف اطمع عمى ما فييا، 
إال ونيض والفرح منتشر عمى محياه، فوقعت اإلشارة مف يده، وشكر اهلل بصوت عاٍؿ عمى ما أنعـ بو 

ما طويبًل، فشاركو رجالو عميو مف رفعة إلى سدة مصر السنية، ثـ ترحـ عمى عمو سعيد باشا ترح
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المحيطوف بو فى فرحو، وتصاعدت دعواتيـ لو بطوؿ البقاء ودواـ العز وأخذوا يينئونو، ويينئ بعضيـ 
نظر إسماعيؿ إلى الموظؼ الجاثى أمامو " :بعدىا و كما جاء عمى لساف األيوبي في كتابو ."بعضا

اله، ووضعيا فى جيبو وتبسـ وقاؿ: انيض يا والذى كاف قد التقط اإلشارة البرقية حالما وقعت مف يد مو 
والطريؼ أف الموظؼ عاد إلي مديره وأيقظو .""بؾ" ، وبعد أف حباه نفحة مف الماؿ أذف لو باالنصراؼ

وحصؿ منو عمي المكافئة وعندما توجو بسي بؾ المسكيف ليبمغ أفندينا قيؿ لو أنيا أخبار قديمة ولـ 
 ألنيما أصبحا في نفس الرتبةيتمكف مف حتي معاقبة الموظؼ الخبيث 

 حقًا إنؾ واسع اإلطبلع يا بؾ حتي أنؾ تسألني عف أمور تعرؼ تفاصيميا ، فمماذا تستفسر عنيا إذف ؟ -

طبقًا لرؤيتكـ لؤلحداث كـ الممتع كؿ ما أعرفو مف معمومات تاريخية ال يمكف أف تغنيني عف سرد -
 الحكيمة ليا كما أنني غير ممـ بكؿ التفاصيؿ 

سأعتبر ما قمت إجابة كافية ، وسأستمر في الحديث كما وعدتؾ ، وىا قد وصمنا لبداية عصر  حسنًا ، -
أفندينا ولي النعـ وىو عصر نعيش فيو وليس تاريخًا يمكنؾ أف تجده في الكتب ، فماذا تريد أف تعرؼ 

 عنو ؟

ثير مف األحداث التي أتمني طرحيا ، فيناؾ الكفي الحقيقة يا مظير باشا عندي الكثير مف األسئمة  -
 التي قد تخفي عمي مثمي وال أعتقد أنيا تخفي عمي مثمؾ 

 مثؿ ماذا ؟ -

أريد أف أعرؼ كيؼ تشكمت النخبة الحاكمة الموجودة حاليًا ، فمكؿ زماف دولة ورجاؿ ، فمف ىـ رجاؿ  -
ولكف الذيف ىـ كبار رجاؿ الدولة ؟ ولست أقصد بسؤالي معرفة أسمائيـ فيي معروفة المقربوف أفندينا 

كيؼ وصموا إلي ىذه المكانة وكيؼ وصؿ الحاؿ إلي ما ىو عميو اآلف مف تدىور إقتصادي وىؿ ىـ 
 السبب في ذلؾ أـ أفندينا نفسو ؟

إنو سؤاؿ يحتاج إلي وقت طويؿ لئلجابة عميو وسأفعؿ إف شاء اهلل خبلؿ الحديث بشكؿ عاـ عف أي  -
 تعرفو عف أفندينا قبؿ أف تسأؿ أي سؤاؿ عنو  موقؼ تستفسر عنو ، ولكف دعني أسمع منؾ أواًل كؿ ما

حيث فيـ مغزي السؤاؿ وبدأ في الكبلـ مستعينًا ببعض أوراقو التي ال تفارقو والتي فابتسـ محمود بؾ 
 تتضمف الكثير مف المعمومات 

 عندما تولي أفندينا ولي النعـ حكـ مصر :
 أستاذه فقاؿ :  كما يخاطب التمميذ النجيبمحمود بؾ تكمـ و 

ـ ٖٙٛٔاسماعيؿ باشا ابف ابراىيـ باشا ابف محمد عمي باشا حكـ مصر سنة افندينا ولي النعـ تولي  -
عنايتو الفائقة إلي جيش مصر ،  افندينا ولي النعـبتقميد مف السمطاف العثماني عبد العزيز ، ولقد وجو 

ء العسكرييف ، كذلؾ نالت فعمؿ عمي رفع مستواه العممي وأنشأ لو المدارس الكبيرة واستقدـ بعض الخبرا
فأخذ في أوائؿ حكمو يعتني بتجديد األسطوؿ فبعث  افندينا ولي النعـالبحرية قسطًا كبيرًا مف اىتماـ 
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يعمؿ عمي تكويف إمبراطورية مصرية عظيمة  افندينا ولي النعـوكاف ،  النشاط في ترسانة اإلسكندرية
حر المتوسط والمنطقة العربية ، حتي ال تعارضو بالتوسع جية الجنوب في أفريقيا بعيدًا عف حوض الب

الدوؿ األوروبية كما عارضت جده محمد عمي باشا مف قبؿ ، وفي طميعة حمبلت الجيش المصري فتح 
دارفور والتوسع في السوداف الشرقي ، كما أتـ توسيع أمبلكو السودانية مف الجنوب ، وعيف الكولونيؿ 

ـ ومف قبمو صمويؿ بيكر الذي مد نفوذ مصر ٗٚٛٔستواء سنة شارلز جوردوف حاكمًا لمديرية خط األ
استقرت السيادة المصرية عمي جميع  افندينا ولي النعــ ، وفي عيد ٔٚٛٔحتي بحيرة فيكتوريا سنة 

 مر الغربي إلي بربرة في الصوماؿ شاطئ البحر األح

 كؿ ىذا رائع وبداية قوية ، فماذا فعؿ داخؿ مصر؟ -

بالتعميـ مف أجؿ التعميـ ، فأنشئت  افندينا ولي النعـأما عمي النطاؽ الداخمي في مصر فقد نيض   -
مدارس الحقوؽ ودار العمـو بجانب مدرسة الميندسخانة والطب البيطري والفنوف والصنائع واأللسف 

 عديد مف الصحؼ العممية واألدبية واآلثار ، وأنشئت الجمعية الجغرافية وظيرت ال

 ؿ ، فماذا عف الري والزراعة ؟جمي -

ترعة أخري تقريبًا ، أما  ٕٓٓأنشئت مئات مف منشآت الري أىميا ترعة اإلبراىيمية واإلسماعيمية و  -
بزراعة القطف وقصب السكر لسد حاجة أوروبا منيما ،  افندينا ولي النعـفي مجاؿ الزراعة فاىتـ 

، ومدت خطوط السكؾ الحديدية في الوجييف وزادت األراضي الزراعية مع إصبلح القناطر الخيرية 
وابع لتوضع استخدمت الطو ميؿ مف األسبلؾ التمغرافية ،  ٓٓٓ٘القبمي والبحري وأنشأ ما يزيد عمي 

أنشأ ىيئة البريد رسميًا ، أما في مجاؿ العمراف فقد أنشئ كوبري قصر النيؿ  عمي خطابات البريد بؿ
ر المصرية ودار الكتب المصرية ، وتـ تمييد شارع اليـر وشارع وكوبري الجبلء ودار األوبرا ودار اآلثا

محمد عمي وبناء جامع الرفاعي وافتتحت المبلحة في قناة السويس رسميًا في حفؿ بييج سنة 
ـ ، وازدىرت المدف بالمباني الحديثة وازدانت بالقصور ، مثؿ سراي عابديف ، وسراي ٜٙٛٔ

لجيزة والقصر العالي وسراي الزعفراف وسرايات أخري ، مع حبو اإلسماعيمية ، وسراي الجزيرة وسراي ا
الشديد لبناء الحدائؽ والبساتيف مثؿ بستاف الجيزة وبستاف الجزيرة وبستاف األورماف وبستاف األزبكية ، 

السمطاف عبد العزيز لزيارة مصر وىو أوؿ سمطاف عثماني يأتي لمصر منذ  افندينا ولي النعـكما دعا 
وجود السمطاف وأغدؽ عميو  افندينا ولي النعــ ، واستغؿ ٚٔ٘ٔسميـ األوؿ ليا سنة  فتح السمطاف

ـ بتعديؿ نظاـ الوراثة في حكـ مصر ليكوف ٙٙٛٔالعديد مف اليدايا حتي حصؿ منو عمي فرماف سنة 
ح نِ كما مُ  –وكاف مف قبؿ في أكبر أبناء أسرة محمد عمي بشكؿ عاـ  – افندينا ولي النعـفي أكبر أبناء 

 ـ ٚٙٛٔلقب خديو سنة  افندينا ولي النعـ

 وبالطبع قاـ بإطبلؽ اسـ عبد العزيز عمي الشارع الشيير في القاىرة  -
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،  ىو أوؿ مف وضع تماثيؿ العظماء في الشوارع مثؿ تمثاؿ والده إبراىيـ باشا افندينا ولي النعـويعتبر  -
لمصرييف رجاؿ القانوف األجانب ، وقد وأنشأ المحاكـ المختمطة يشترؾ في الجموس عمي منصاتيا مع ا

ـ ٙٙٛٔـ قرارًا بتكويف مجمس شوري النواب وقد افتتحو سنة ٗٙٛٔسنة  افندينا ولي النعـأصدر 
عضوًا ويعد ىذا المجمس أوؿ خطوة في سبيؿ إشراؾ المصرييف في شئوف  ٘ٚوكاف عدد أعضائو 

  الببلد 

 خمة ومف أي مصدر صرؼ عمييا ؟كيؼ قاـ بكؿ ىذه األعماؿ الضلكف ىؿ تعرؼ يا بؾ و  -

لتحقيؽ كؿ ما سبؽ كاف البد مف توفير األمواؿ البلزمة فأقدـ عمي اقتراض الماؿ بدوف حساب ، وكاف  -
ـ بيعت أسيـ ٘ٚٛٔيعقد القروض بفوائد باىظة ويدفع عمولة لموسطاء ، وفي سنة  افندينا ولي النعـ

مبلييف جنيو في وقت  ٗبثمف بخس وىو %مف األسيـ( ٗٗمصر في قناة السويس وكانت حصتيا 
صالح الحكومية ورىف البعض مميوف جنيو ولجأ إلي بيع بعض الم ٓٗكانت تساوي فيو أكثر مف 

 اآلخر 

 وىنا بدأت تعبيرات وجو مظير باشا تتغير ولكنو لـ يمنع محمود بؾ مف االستمرار

يقة سوء أحواؿ مصر المالية األمر ومف ىنا بدأ القمؽ يساور حممة سندات الديوف المصرية وراجت حق  -
لتيدئة خواطر دائنيو وتأمينيـ عمي أمواليـ  افندينا ولي النعـالذي أدي إلي وثوب األجانب ، فاضطر 

إلي أف يحني رأسو لمعاصفة ويتنازؿ عف كثير مف سمطاتو ونفوذه ويستدعي الخبراء والبعثات األجنبية 
حيا ، مثؿ بعثة كييؼ وبعثة جوشف وجوبير وصندوؽ لفحص الحالة المالية في الببلد وطرؽ إصبل

التنازؿ عف أمبلكو وتخصيص مرتب  افندينا ولي النعـالديف ولجنة التحقيؽ حتي فرض األجانب عمي 
سنوي لو وتعييف وزارة مسئولة برئاسة نوبار باشا نوبرياف األرمني وعضوية السير رفرز ولسف لممالية 

توقؼ المشروعات واإلصبلحات  -اقتصادًا في المصروفات–األجانب  ومسيو دي بمنيير لؤلشغاؿ ، ورأي
  ا مع زيادة الضرائب عمي األىالي لسداد الديوف وأرباحي

 افندينا ولي النعـوكاف ىذا بالطبع أوؿ تحوؿ سمبي في مسار  -
يطمبوف وضع حد لمتدخؿ األجنبي  افندينا ولي النعـتقدـ األعياف وأعضاء مجمس شوري النواب إلي و  -

لذلؾ الطمب حجر الزاوية في ضغط  افندينا ولي النعـمطالبيف بتعييف حكومة وطنية وكانت استجابة 
 الدوؿ األوروبية 

أراؾ يا محمود قد تحدثت عف كؿ ما يخص عصر افندينا ولي النعـ ولـ تغفؿ شئ فماذا تريد أف أحدثؾ  -
 عنو ؟

 لنعـ بتشييد القصور ومعمومات معاليؾ عنو ؟ماذا عف شغؼ افندينا ولي ا -
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 وشغفو بتشييد القصور افندينا ولي النعـ
بتشييد القصور تفوؽ ما شيده أسبلفو مف الواله والسبلطيف وأعظميا  افندينا ولي النعـكانت عناية  -

العصر  التي ترؾ القمعة وأقاـ فييا كأوؿ حاكـ لمصر ال يقيـ بالقمعة منذروعة وجبلاًل سراي عابديف 
افندينا عيد بروسيا أحد ضيوؼ ومف طريؼ ما يروي أف ولي ، وسراي الجزيرة وسراي الجيزة األيوبي ، 
قد أبدي رغبتو في مشاىدة قصور الخديوي ، فسأؿ  ٜٙٛٔفي االحتفاالت األسطورية عاـ ولي النعـ 

 الخديوي أحد ندمائو الشيخ عمي الميثي قائبًل : 

 يا شيخ عمي ، إذا أمرتؾ بمصاحبة ولي عيد مممكة بروسيا فعمي أي القصور تفرجو ؟  -

 فرد الشيخ عمي قائبًل : 

  عمي قصر الجيزة -

 فسألو الخديو :   -

 وبعديف تفرجو عمي أي قصر ؟  -

 فأجاب :  
 عمي قصر الجزيرة  -

 فقاؿ الخديو : 
 وبعديف ؟  -

 فأجاب : 
 شرًة وبعديف أوديو عمي السرايا الصفرا مبا -

 فاندىش الخديو مف اإلجابة وقاؿ : 
 أنت اتجننت يا شيخ عمي ؟  -

 فقاؿ الشيخ عمي : 
 ىو فيو حد يتفرج عمي السرايتيف دوؿ وال يتجننش يا أفندينا  -

 نفسو مف الضحؾ وأمر لو بجائزة افندينا ولي النعـ فمـ يتمالؾ 
اليب الندماء ، ولكف ىؿ مسامرة المموؾ وأسإنيا قصة طريفة بالفعؿ وتؤكد العديد مف المعاني منيا فف  -

 ؟ عف قرب لديؾ وصفًا لشخص الخديو نفسو

وقد وصمني ىذا الوصؼ مف إف مف أفضؿ األوصاؼ لشخص الخديو ما كتبو قنصؿ أمريكا في مصر  -
  شخص أثؽ بو وىو عمي عبلقة بالقنصؿ

 فمف يكوف ىذا القنصؿ وماذا كتب عف الخديو اسماعيؿ ؟ -

يصؼ القنصؿ األمريكي "فارماف" و ىو "ألبرت لي فارماف"،  ٙٚٛٔ منذ عاـقنصؿ أمريكا في مصر  -
، في "قصر الجزيرة" ولي النعـ ، وىو زيارة و في القاىرة، عند وصولو إلييا بالتفصيؿ أوؿ واجب قاـ ب
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نعـ حيث قاؿ أفندينا ولي الالواقع عمى الشاطئ الغربي لمنيؿ في مواجية المدينة ، ويسيب في وصؼ 
: "... رحب بي الخديو في ببلده ولما كاف ال يتكمـ اإلنجميزية فقد كانت محادثاتنا بالمغة الفرنسية التي 
كاف يتكمميا بطبلقة. لـ يكف إسماعيؿ باشا جذابا مف الناحية الجسمانية، كاف يبمغ مف العمر حوالي 

جثة، ولوف بشرتو أكثر سمرة مف بشرة السابعة واألربعيف، قصير القامة، عريض المنكبيف، ضخـ ال
األوروبييف، أما جفونو فكانت مرتخية، وكانت اليسرى أكثر إرتخاء مف اليمنى،وعندما تكوف مبلمحو 
ساكنة تبدو عيناه وكأنيا نصؼ مغمقة، وكانت حواجبو فاحمة الموف، خشنة، كثة الشعر وبارزة إلى 

 ، وأذناه كبيرتاف وليست مف الحسف بمكاف" ػاألماـ، أما لحيتو البنية الداكنة فكانت قصيرة

القنصؿ أف أفندينا غير عندما يصؼ المصريوف ىذا النوع مف العيوف يقولوف عيوف ُدّبمي ، بينما يري  -
  وسيـ 

مساوئو الجسمانية كاف محّدثا  يشيد بأنو: "... رغـ كؿ نقائصو و أفندينالكنو في محاولة إلنصاؼ   -
ألحياف، بشوشا دائما وُمثيرا لئلىتماـ. كاف صوتو ىادئا يبعث عمى السرور ممتعا، يبتسـ في كثير مف ا

وألفاظو ُمنتقاه وُمعّبرة، فائؽ الذكاء ولديو معمومات دقيقة حتى عف التفاصيؿ التي تخص حكومتو 
وشئونو الخاصة الشاسعة، وتبرىف نظراتو الحادة الثاقبة، حينما تكوف عيناه مفتوحتيف مف أثر حديث 

جابتو السريعة الدقيقة، ومعموماتو الخاصة بموضوعات ليس مف المفروض أصبل أف يكوف شائؽ،  وا 
ممما بيا، تبرىف لكؿ ىؤالء الذيف استمتعوا بالحديث معو أنو رجؿ يمتاز بقدرة غير عادية .... ، أضؼ 

ممكف  إلى ذلؾ أنو كاف يممؾ القدرة النادرة عمى أف يكتسب ثقة زائره بأف يزيح عف كاىمو كؿ حرج
 ويجعمو عمى طبيعتو تماما..."، 

   مع األجانب واهلل أعمـ عادًة ىذا سموكو  -

نياية يقوؿ فارماف: "... قبؿ حفؿ اإلستقباؿ الرسمي الذي أقيـ لي، كثيرا ماقمت بزيارة الخديو الفي و  -
ب غير الذي أشعرني بأني عمى صمة وثيقة بسمّوه .... وكاف ينبغي عمّى أكثر مف مرّة أف أقـو بواج

ف كانت بطريقة ُممّحة، بدفع التعويضات األمريكية ضد الحكومة   سار وىو المطالبة غير الرسمية، وا 
يض مالي البد المصرية، وكانت الحكومة المصرية في ضائقة مالية شديدة ولذا كاف مجرد ذكر أي تعو 

 وأف يسبب بعض الضيؽ
 اف يفعؿ عندما يسافر خارج الببلد ؟ىذا عندما كاف يأتي األجانب لزيارتو في مصر ، فماذا ك -

لحضور المعرض الدولي في باريس وصدرت الصحؼ الباريسية تبشر  أفندينا ذات مرة فيما أذكرذىب  -
بوصوؿ خديو مصر إلي عاصمة اإلمبراطورية الفرنساوية ولما كاف ىذا المقب جديدًا عمي المسامع ، 

قد ذىب إلي باريس وجيوبو مؤلي  أفنديناوكاف  - -خديو ؟ ما ىو الخديو ؟   أقبؿ الناس يتساءلوف :
بالنقود وخزائف المصارؼ بباريس ولندف تحت أمره وتصرفو ففتح يده بسخاء وبذخ لـ يعيدىما العالـ 

ووقع في خمد  - -الغربي مف عاىؿ مف العواىؿ الذيف زاروا المعرض فبات أحدوثة إعجاب الجميع 
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ث إلي الحياة ثانية وأنو خميفة الفراعيف عمي عِ لخديو إنما ىو أحد مموؾ ألؼ ليمة وليمة بُ العامة أف ا
 عرش القطريف أكبر ممؾ حمت قدماه أرض فرنسا 

 وما أىـ ما يمفت النظر مف أحداث تمت في ىذه الزيارة ؟ -
لباريس ، تمؾ القصة التي رواىا الكونت دي الفيزوف وىي  أفندينامف األحداث التي وقعت خبلؿ زيارة  -

دعوتو  أفندينا ولي النعـإلي وليمو في قصره بضواحي باريس فأجاب  أفنديناأف أحد كبار النببلء دعا 
ذا بو يري قصرًا بمغ مف الجماؿ والجبلؿ وفاخر الرياش ما لـ يكف أحد يتوقع وجود مثمو أبدًا في حوزة  وا 

بو أيما إعجاب وبعد تناوؿ الغداء وبينما المحادثة دائرة في قاعة  أفندينا ولي النعـعجب غير المموؾ فأ
ألفندينا ولي التدخيف أبدي لمضيفو استحسانو العظيـ لقصره فشكره النبيؿ عمي تمطفو وكاف قد قيؿ 

ا كاف إف النبيؿ في ضيؽ مالي شديد فأحب مساعدتو بشكؿ ال يتحرج لو إحساسو فسألو عما إذ النعـ
يريد بيع قصره وكاف الرجؿ عمي شدة احتياجو إلي النقود ال يري في استطاعتو التجرد مف ممكية ذلؾ 
البناء الفخيـ ، وتحرج أف يقابؿ لطؼ الخديو بخشونة الرفض فخطر لو أف يبالغ في تقدير الثمف 

 ليحممو عمي العدوؿ عف رغبتو في المشتري ، فأجاب : 

 قابؿ خمسة مبلييف مف الفرنكات إني قد أبيعو يا موالي م -

التقط الكممة مف  أفندينا ولي النعـولـ يكف القصر يساوي أكثر مف مميوف ونصؼ مميوف فرنؾ ، ولكف 
 فـ الرجؿ وىي طائرة وقاؿ : 

 إني اشتريتو منؾ بيذا المبمغ  -

البيع غير أف وحرر لو في الحاؿ حوالة بثمنو عمي أحد البنوؾ بباريس ولـ يجد الرجؿ مفرًا مف قبوؿ 
التفت فوجد فتاة ىيفاء ال تتجاوز الخامسة عشر ربيعًا وعرؼ أنيا ابنة النبيؿ فقاؿ  أفندينا ولي النعـ

 بابتساـ جميؿ مخاطبًا والدىا : 
عمي أني ال أحسبؾ تمانع في تحرير عقد البيع لآلنسة ابنتؾ ىذه المطيفة تخميدًا لذكري استحساف  -

   يقاؿ أني زرتؾ ألجردؾ مف قصرؾ بلخديو مصر ظرفيا وآدابيا ولكي
يا ليا مف مشاعر رقيقة كاف المصريوف أولي الناس بيا ، عمي أي حاؿ كـ كنت أتمني معرفة بعض  -

 كـر أفندينا ولي النعـالمعمومات عف حفؿ افتتاح قناة السويس بمناسبة الحديث عف 

 ع وقاؿ :فأحضر مظير باشا بعد األوراؽ التي كاف يحتفظ بيا عف ىذا الموضو 

 أفندينا ولي النعـافتتاح قناة السويس لممبلحة في عيد 

ف سير العمؿ في قناة السويس إلي يـو افتتاحيا كما جاءت في تقويـ عالبيانات الرسمية سأتمو عميؾ  -
كاف مبدأ العمؿ في حفر قناؿ السويس حصؿ   - ٔ النيؿ لصاحبو أميف سامي باشا المؤرخ المشيور

صرفت شركة   - ٕ، ىػ  ٕ٘ٚٔرمضاف سنة  ٕٔالموافؽ  ٜ٘ٛٔأبريؿ سنة  ٕ٘في بورسعيد يـو 
مميونًا مف الفرنكات بما في ذلؾ أماكف العماؿ وبناء مدينتي  ٓٛٗمساىمة القناؿ في برزخ السويس 
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بمغ عدد    - ٖ،  كانت تعطي زيادة عمي المرتباتبورسعيد واإلسماعيمية والمحاط والمكافآت التي 
نفس ، وأما عدد  ٕٓٓٓٚالعماؿ الوطنييف الذيف أعدتيـ الحكومة ليذا العمؿ بدوف أجرة ) سخرة ( 

بمغ طوؿ القناؿ مف بورسعيد إلي   - ٗ،  المستأجريف والمستخدميف فبمغ خمسة آالؼ نفس تقريباً 
، وقد حضر ىذا  ٜٙٛٔنوفمبر سنة  ٚٔبالسفر فيو يـو حصؿ االحتفاؿ   - ٘، ميبًل  ٚٛالسويس 

االحتفاؿ كؿ مف جبللة إمبراطورة فرنسا ، وجبللة إمبراطور النمسا والمجر ، األمراء أولياء عيد الروسيا 
وأوؿ سفينة  -   ٙ ، وبروسيا وىولندة ، وحضر أيضًا بالنيابة عف دولة إنجمترا رئيس عمارة حربية 

بعد االحتفاؿ بافتتاحو دافعة عوائد المرور باعتبار عشرة فرنكات عف كؿ طونوالتو تجارية مرت بالقناؿ 
 ىي السفينة المسماة " أمبيراتريس " 

فماذا عف االحتفاالت ،  إنيا معمومات طريفة وجديدة بالنسبة لي كما أنيا تتسـ بدقة األرقاـ والتفاصيؿ  -
 بإقامتيا أفندينااألخري التي اشتير 

 االحتفاالت الشييرة التي أقاميا بمناسبة زواج أنجالوىناؾ بالطبع  -

 ليا ؟ دقيؽ وصؼ بالطبع أعرفيا ،  فيؿ لدي سعادتؾ -

 أفراح األنجاؿ
لف يأتي الزمف بمثمو في أبية الممؾ وفخفختو قوليـ عنو أنو  أفندينا ولي النعـمف األقواؿ المأثورة عف  -

أصدؽ تمثيؿ ، وكؿ ما تسمعو مف  نعـأفندينا ولي الوىو وصؼ صحيح يمثؿ شخصية  -السنية 
أوصاؼ خيالية عف ألؼ ليمة وليمة تتواضع إلي جانب ليالي إسماعيؿ وحفبلتو الصاخبة وسيراتو 

   المخممية 

 تشبو ليالي ألؼ ليمة وليمة ، سبحاف اهلل  أفندينا ولي النعـليالي  -

ذا كانت احتفاالت  –بؿ يفتعؿ  –يمتمس  أفندينا ولي النعـ - المناسبات السعيدة إلقامة الحفبلت ، وا 
سرافيا  افتتاح قناة السويس قد بيرت مموؾ أوروبا وأميراتيا فإف أفراح األنجاؿ فاقت األولي في بذخيا وا 

،   وتواصميا أربعيف يومًا بميالييا ، وال ننسي أف أفراح األنجاؿ أقيمت بعد أربع سنوات مف حفمة القناة 
توفيؽ وعروسو األميرة أمينة األمير ثبلثة ذكور وفتاة ، أوليـ ولي العيد  كما تعرؼجاؿ األربعة األنو 

والثاني األمير حسيف كامؿ وعروسو األميرة عيف الحياة والثالث األمير حسف واختار لو أبوه عروسو 
   األميرة خديجة وفاء لوعد قطعو ليا ، وليذا الوعد قصة طريفة 

 الوعد ؟وما ىي قصة ىذا  -

يتفقد الدراسة في مدرسة الببلط التي أنشأىا لتعميـ األميرات ،  أفندينا ولي النعـعندما كاف القصة بدأت  -
ولما وجد التمميذة خديجة أخذ يحثيا عمي االجتياد في تحصيؿ العمـ وحفظ القرآف وبعد سنوات ذىب 

 رآف الكريـ فأجابت عمي الفور : لزيارة المدرسة وسأؿ خديجة عما حفظتو مف الق أفندينا ولي النعـ

    (سورة مريـٗ٘)(-- اْلَوْعدِ  َصاِدؽَ  َكافَ  ِإن وُ  ۚ  َواْذُكْر ِفي اْلِكتَاِب ِإْسَماِعيَؿ ) -
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 لذكائيا وحسف تصرفيا ، وضحؾ قائبًل :  أفندينا ولي النعـوانبسطت أسارير   
 أجؿ أجؿ لف أنسي وعدي  -

 حسف  األمير واختارىا زوجة البنو 

 واضح أنيا فتاة ذكية  -

بزواجيا فيي األميرة فاطمة ، ووقائع أفراح األنجاؿ  أفندينا ولي النعـأما االبنة الوحيدة التي احتفؿ  -
   اب األوروبييف الذيف شاىدوا األفراح ت  رواىا إلياس األيوبي نقبًل عف الكُ 

 الكتاب األوروبيوف ىـ مف كتبوا عف ىذه اإلحتفاالت شئ عجيب جداً  -

واستمرت أربعيف يومًا بمعدؿ عشرة أياـ لكؿ واحد مف األنجاؿ ،  ٖٚٛٔيناير  ٘ٔت االحتفاالت يـو بدأ -
نت الشوارع الممتدة مف القصر العالي إلي قصر الجزيرة ، إلي سراي القبة ، بالنجؼ والفوانيس يِّ وزُ 

ألضواء حتي جعمت المختمفة األلواف ، وفي نياياتيا أقيمت أقواس النصر تعموىا الشموع ، فسطعت ا
القاىرة شعمة مف النور ، وفي أىـ المياديف أقيمت المسارح لمفرؽ الموسيقية والغنائية وأىميا فرقة 

أفندينا عبده الحامولي ، وفي اليـو الخامس عشر بدأ خروج اليدايا المقدمة مف الوالدة باشا وزوجات 
روس ولي العيد في حراسة صفوؼ إلي العرائس مف القصر العالي وبدأ موكب شوار ع ولي النعـ

الفرساف وآالي مف المشاة في مبلبس بيضاء ناصعة ، وكانت اليدايا عبارة عف مجوىرات وقبلئد مف 
الماس مف نوع البرلنتي ومناطؽ مف الذىب الخالص وأقمشة مطرزة بالمؤلؤ وزمرد في حجـ البيض 

لولي عيده سرير  أفندينا ولي النعـمف وآنية متنوعة مف الفضة الصب وكاف مف بيف اليدايا المقدمة 
مف الفضة الصب الخالصة محبله بماء الذىب األبريز وعواميده الضخمة مرصعة بالماس والياقوت 
األحمر النادر والزمرد والفيروز واجتاز الموكب شوارع العاصمة ولـ يختمؼ شوار األميرات عيف الحياة 

 وخديجة وفاطمة عف شوار األميرة أمينة

تطيع التعميؽ عمي كؿ ىذا البذخ ، ولكف لماذا يتـ استعراض اليدايا في موكب أماـ عامة الشعب ال أس -
 ، أال يكفيو أف يري الزينة واألنوار ؟

 لديؾ كؿ الحؽ فمـ يكف ىناؾ داعي ألف يري الناس كؿ ىذه اليدايا الثمينة  -

 ؟ فندينا ولي النعـألألـ يكف ىناؾ شخص واحد في مصر قادر عمي أف يقوؿ رأيو بصراحة  -

آخر مف حكـ مصر حكـ مطمؽ دوف مراعاة ألي ضغوط داخمية أو خارجية أفندينا ولي النعـ أعتقد أف  -
، وذلؾ عمي األقؿ إلي أف تـ التدخؿ األجنبي في مصر بسبب استفحاؿ الديوف ، وحتي السيادة 

شكمية إلي حد كبير ، فكاف يفعؿ ما يشاء في مصر دوف أف يحاسبو أحد  عرؼ سيادةتكما العثمانية 
 في الداخؿ والخارج 

 قبؿ استفحاؿ الديوفىو مف يصح أف نطمؽ عميو الفرعوف األخير  أفندينا ولي النعـفإذف  -

   ومع ذلؾ فقد أحرجو أحد شيوخ األزىر أماـ الجميع ، وىي قصة طريفة  -
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 خ ؟وكيؼ حدث ذلؾ ومف ىو ىذا الشي -

 أفندينا ولي النعـالبتشتي.. القناوي األزىري الجريء الذي تحدى 
، وينسب إسمو إلى مسقط رأسو مركز ’’توفيؽ البتشتي‘‘الشيخ توفيؽ محمد خميفة، الذي ُعرؼ بػإنو  -

الشيخ توفيؽ البتشتي، مف الطراز المتميز في تفكيره وطريقة و أبو تشت، أوؿ مراكز محافظو قنا ، 
و في عرض المسائؿ العممية، مما حبب الطبلب فيو، فاتسعت حمقات دروسو، وضاؽ تعبيره وأسموب

المكاف بالراغبيف في عممو، وانفرد برقعة شاسعة مف األزىر، ساعده فييا صوتو الجيوري وحنجرتو 
ُعرؼ عنو أنو يرفع راية الحؽ ال يخشى حاكًما، وال يتممؽ سمطاًنا، فحيف وقعت الحرب بيف ، و  القوية
، فقاؿ لو  أفندينا ولي النعـ، وتوالت اليزائـ، وضاؽ صدر  أفندينا ولي النعـوالحبشة، في عيد مصر 

شريؼ باشا رئيس النظار: إذا لجأت إلي عمماء األزىر األطيار وقرأوا البخاري يفرج اهلل الكرب وينتصر 
ماء الصالحيف، وأخذوا الشيخ العروسي، شيخ األزىر، فجمع لو مف العم أفندينا ولي النعـالجيش، فكمـ 

يتموف البخاري أماـ القبمة القديمة في األزىر، ولكف أخبار اليزائـ ظمت تتوالى وانتصارات العدو تتعاظـ، 
إلي العمماء واتيميـ بأف ما قرأوه إما ليس صحيح البخاري، أو إنيـ ليسوا عمي  أفندينا ولي النعـفرجع 

 بتشتي مف آخر الصؼمستوى سمفيـ الصالح، فسكت العمماء وصرخ ال

نو قاؿ: لتأمروف بالمعروؼ أ صمي اهلل عميو وسمـُىزمنا منؾ يا إسماعيؿ، فإنا روينا عف النبي  -
  ولتنيوف عف المنكر أو ليسمطف اهلل عميكـ شراركـ فيدعوا خياركـ فبل يستجاب ليـ

 ؟ أفندينا ولي النعـيا لو مف شيخ جرئ حقًا ، فماذا كاف رد فعؿ  -

، وانصرؼ ومعو شريؼ باشا، ثـ رجع أحد مماليكو يطمب الشيخ المتحدث  ولي النعـأفندينا أطرؽ 
واصطحبو معو إلي القصر، وطمب منو الخديوي أف يعيد ما قالو، فأعاد الشيخ حديثو وشرحو، فتساءؿ 

 الخديوي: 
 ماذا صنعنا حتى ينزؿ بنا الببلء؟  -

 فأجابو الشيخ 
 صو وكذلؾ الخمرتبيح الزنا وترخّ  كـ يا مواليف قوانينإ -

 قائبًل : فبرر الخديوي
  أوروبامف  ناف تمؾ العادات ُنقمت لإ -

 :فرد الشيخ 
 فما ذنب البخاري وما حيمة العمماءإذف  -

 فصمت الخديوي وصّدؽ عمى كبلمو وكافأه عمى جرأتو
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بعد عصره ، ولقد اعترؼ  اوأحوالي أفندينا ولي النعـإف ىناؾ فرؽ كبير بيف أحواؿ مصر قبؿ عصر  -
بنفسو أنو قاـ بنقؿ عادات أوروبا إلي مصر بحموىا ومرىا حتي وصؿ الحاؿ لما وصفو الشيخ بقولو أف 

 القوانيف تبيح الزنا وترخصو وكذلؾ الخمر وىو لـ يكف مقننًا أبدًا في مصر قبؿ ذلؾ 

قد كاف ىناؾ فرؽ كبير جدًا بيف مف أحضرىـ محمد عمي باشا مف أوروبا إلي مصر معؾ كؿ الحؽ ف -
، فقد كاف محمد عمي ينقؿ الخبرات والحضارة والعمـ وكؿ أفندينا ولي النعـ وبيف مف حضروا في عصر 

ما ينفع مصر أيًا كانت نواياه وأىدافو ، أما اسماعيؿ فقد حضر في عيده المرابيف وتجار األعراض 
الة أوروبا ، وشتاف بينيـ وبيف سميماف باشا الفرنساوي وكموت بؾ وغيرىـ ممف أفاد مصر في وحث

 باشا عصر محمد عمي

  إنو شئ محزف بالفعؿ  -

 يقمد أوروبا  أفندينا ولي النعـ
أف يبدو أماـ مموؾ أوروبا في صورة الفنجري القاعد عمي  أفندينا ولي النعـكاف أقصي ما يريده لقد  -

ف ثـ ينثرىا ذات اليميف وذات الشماؿ ولو عف طريؽ السمؼ مف بيوت الربا والبنوؾ أمواؿ قارو
 األوروبية 

يعرفوف الحقيقة المفزعة وىي أف ىذه األمواؿ ىي مف خزائف بنوكيـ وىي  بالطبع وكاف ىؤالء المموؾ -
    مثيبًل بضاعتيـ ردت إلييـ في أشكاؿ مف السفو والبذخ والفشخرة الكدابة لـ يعرؼ ليا التاريخ 

 لؤلسؼ إف استفحاؿ الديوف يؤكد ما تقوؿ -

في تقميد األوروبييف في عاداتيـ وسموكياتيـ ومبلبسيـ وسيراتيـ متناسياً  أفندينا ولي النعـومضي   -
أنو حاكـ مسمـ يحكـ شعبًا مسممًا لو موروثاتو وعاداتو وتقاليده وأف تبديؿ العادات والتقاليد عف طريؽ 

ؤدي إلي نتائج عكسية ألف عممية التطور االجتماعي تتطمب تييئة ذىنية وثقافية الصدمات والطفرات ي
طويمة المدى ولـ يمتفت إلي مبلحظات وانتقادات رجاؿ الديف لمظاىر التفرنج بؿ بطش بمشايخ األزىر 
عندما عارضوه وانتشي بمدائح الكتاب األوروبييف الذيف باركوا سياستو وانيالت مقاالتيـ بنزعتو 

 حررية ومسايرتو لروح العصر الت

نما مقابؿ األعطيات التي كاف يغدقيا عمييـ  - والتي  أفندينا ولي النعـولـ تكف ىذه المقاالت لوجو اهلل وا 
   بعض البمغت خمسة مبلييف جنيو في تقدير 

أفندينا  بأوامرالنواب الذي تـ تأسيسو شوري سبحاف اهلل ، مقاالت مدفوعة األجر ، فما قصة مجمس  -
 ؟ولي النعـ 
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 مجمس شوري النواب

أف يتباىي أماـ مموؾ أوروبا بأف لديو برلماف مثميـ ولكف حدث ما لـ يكف يتوقعو أفندينا لقد كاف يريد  -
 مف ىذا البرلماف ، فكأنما قاـ بتحضير عفريت ولـ يتمكف مف صرفو كما يقولوف

 فماذا حدث ؟ -
وىو يضع لبنات مجمس شوري النواب يتوقع أف ينقمب اليزار إلي جد ؟ وأف يتحوؿ أفندينا يؿ كاف ف -

حيف  رياض باشاىذا المجمس الضعيؼ المسالـ إلي شريؾ مخالؼ شرس ؟ وأف يصيح أحدىـ في وجو 
 أراد فض المجمس دوف النظر في الميزانية : 

 أننا ىنا سمطة األمة ولف نخرج مف ىنا إال بقوة الحراب  -

ـ عندما توجو رياض باشا  ٜٚٛٔمارس  ٕٚبد السبلـ المويمحي في صباح يـو الخميس قاليا ع -
وزير الداخمية ورمز االستبداد وىو منتفخ الصدر إلي قاعة مجمس النواب بالقمعة ليتمو قرار فض 

 الدورة 
والفرنسي  اإلنجميزي –حتي تكتمؿ المؤامرة التي دبرىا رئيس الوزراء نوبار باشا مع الوزيريف الدخيميف  -

إلعبلف إفبلس مصر كحؿ أخير ألزمة الديوف األجنبية وعممت العناصر الوطنية في المجمس بما  –
تدبره الحكومة في الخفاء ، فأعدوا مشروعًا مضادًا يقضي أف يمتـز المصريوف بتسديد الديوف مف 

صبلح مفاسد اإلدارة بعيدًا عف ال وزيريف األجنبييف  دخميـ القومي بشرط تنظيـ الشئوف المالية وا 
وبالرغـ مف مغادرة رياض باشا المجمس غاضبًا ظؿ المجمس في حالة انعقاد وتناوب األعضاء عمي 

 المبيت في القاعة حتي استقالت الحكومة

 االستعمار االستيطاني
، باشاعند التوغؿ األجنبي في مصر في عصر أبناء محمد عمي إذا سمحت لي أريد أف نتوقؼ قميبًل  -

 ضوع خطير أدي إلي وجود محاكـ خاصة بيـ وامتيازات خاصة بيـ في مصر ألنو مو 

   االستعمار اإلستيطاني  و البعضإف ما حدث يسمي -

 عنو ؟ فماذا يقولوف -

البشرية النيمة ، لتمقي بيا عمي أرصفة  اخطوط المبلحة ، وكؿ أنواع السفف تنقؿ حموالتي ظمت -
كذلؾ فمعؿ منيا عناصر طيبة صالحة  -اإلسكندرية ، التي أصبحت بوابة االستيطاف وأكبر مراكزه ، 

بالمستوي العممي والفني أو بالمقياس األخبلقي ، لكف تمؾ ىي األقمية النادرة ، االستثناء الشاذ ، 
سيـ ، أنيا في معظميما تمثؿ مجاج الشماؿ ونفاية أوروبا فالمسمـ بو حتي بإجماع األوروبييف أنف

وحثالة البحر المتوسط ، فتقريبًا معظـ ىؤالء المياجريف األوروبييف كانوا مف المغامريف واألفاقيف ، 
وأصحاب السوابؽ والمزوريف والمصوص والمجرميف والياربيف مف يد العدالة مف كؿ صنؼ ببل تعميـ أو 
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وببل أخبلؽ عمي األغمب وعمي األفضؿ مف المرابيف والسماسرة وأصحاب األعماؿ  حرفة أو مينة غالباً 
المشبوىة والكؿ تقريبًا ال ىدؼ لو إال أف يصنع ثروة بالحبلؿ أو الحراـ ، والحراـ بالدرجة األولي ، وذلؾ 

 في ظؿ االمتيازات األجنبية وعصر القناصؿ أو العصر الذىبي لمقناصؿ 

 بمصر  يا ليا مف كارثة حمت -
ومما لو داللتو أف بعضيـ كاف يغير اسمو في مصر ومعظميـ يخفي اسـ عائمتو وحتي أكثرىـ احترامًا  -

ويكاد المرء يخمص مف ، بيف المستعمرة األوروبية لـ يكف فوؽ الشبيات وكاف مف أصؿ مشكوؾ فيو 
افيا فوقية ال سفمية ، ىذا كمو إلي أننا إلي حد بعيد إزاء مافيا عظمي ، إال أنيا لمتناقض واألسؼ م

عمي قمة المجتمع الضحية ، ال في قاعو كما ينبغي عمي األقؿ ، وىذا بدوره ما يضع أيدينا عمي 
خبلصة االستعمار االستيطاني في مصر ، وعمي الجممة يمكف القوؿ إف الجاليات األوروبية في مصر 

الوجو القبيح لمحضارة األوروبية انت تمثؿ وجو أوروبا القبيح بمثؿ ما أف االستعمار عمومًا ىو ك
ذا صح أف االمتيازات األجنبية كانت جديرة بأف تفسد رجااًل أفضؿ منيـ ، فالصحيح أيضًا ، الحديثة  وا 

ذا كاف البعض يزعـ أنو لـ يكف بديؿ ليذه الجاليات كأداة  أنيـ كانوا عناصر فاسدة باألصؿ ، وا 
لثمف باىظ جدًا بؿ ورىيب ذلؾ الذي دفعتو مصر ماديًا  لمتحضير واالحتكاؾ الحضاري واألوربة فإنو حقاً 

فعمي المستوي المعنوي ، ومعنويًا ، إنسانيًا وبشريًا في سبيؿ الحصوؿ عمي الحضارة الحديثة 
واالجتماعي فإف المستعمرة األوروبية رغـ أصوليا االجتماعية السفمي جاءت لتفرض نفسيا في مصر 

اليـر االجتماعي الوطني ، كمجتمع فوؽ المجتمع ، بؿ ولتتحوؿ  أرستقراطية طبقية دخيمة عمي قمة
بفضؿ االمتيازات األجنبية ونظاـ الحماية والمحاكـ المختمطة إلي دولة داخؿ الدولة تكاد تمثؿ في 

مف ناحية أخري ، وبحكـ الحاجز الديني فإنيـ كانوا ، مواطنيا الجديدة نوعًا مف االمتيازات اإلقميمية 
أو  -التزاوج-مجتمعًا معزواًل مغمقًا عمي نفسو ، أشبو بالمعسكرات ، غير قابمة لبلختبلط  وظموا أيضاً 

الذوباف في المجتمع الوطني ، والنتيجة الصافية ىي مجتمع منقوؿ بكامؿ جذوره وبيئتو ومناخو 
جزر أوروبية فرضت عمي األرض المصرية ، قطعة مف أوروبا في ، الحضاري واالجتماعي باختصار 

 بالمعني الحقيقيصر ، التي لـ تصبح بيـ عمي أية حاؿ قطعة مف أوروبا م
براىيـ باشا يعبر عف مأساة كبري عاشتيا مصر بعد انتياء عصر محمد عمي ذكرتوإف ما  -  باشا وا 

، ولكف كيؼ سمح رجاؿ أفندينا المقربوف بكؿ  أفنديناببل شؾ وتزايدت وتعاظمت في عيد  باشا وعباس
 سعادتؾ قد وعدتني بالحديث عنيـ بشئ مف التفصيؿ ىذا وال تنسي أف 

 أفندينا ولي النعـ دولة رجاؿ

أعمـ أف عمي باشا مبارؾ ومحمد سمطاف واسماعيؿ صديؽ المفتش ومحمد شريؼ باشا ومصطفي  -
رياض باشا ونوبار باشا أسماء مؿء السمع والبصر بحؽ في نخبة أفندينا الحاكمة ، والطريؼ أف 
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والتعميـ والنفوذ ، وكذلؾ اىتماماتيـ متنوعة الجذور االجتماعية  الستة ليؤالء الرجاؿالسيرة الذاتية 
 المشتركة ، خاصة فيما يتصؿ باألرض واإلصبلح 

 كيؼ ؟ -

المصمح والوطني المصري الذي ظؿ فقيراً فمثبًل يعتبر عمي مبارؾ ، أبو التعميـ في مصر الحديثة ،  -
مثؿ الحياة الوظيفية لمحمد سمطاف التطور الذي أصبح مف تُ نسبيَا طواؿ حياتو ، ومف ناحية أخري 

خبللو الموظفوف مف أبناء الببلد ، عبر صبلتيـ بالعاصمة ونفوذىـ في األقاليـ ، مراكز قوي بحؽ ، 
 ر حياة اسماعيؿ صديؽ المفتش قيمة العبلقة الشخصية الوثيقة بالحاكـظيِ وتُ 

 كونو أخ ألفندينا مف الرضاعة -

عميو أبو الدستور في مصر ، الوالء التركي ذا الميؿ  وفمحمد شريؼ باشا الذي يطمقويجسد صحيح ،  -
السطحي لمغرب ، وكاف مصطفي رياض باشا الذي تولي رئاسة مجمس النظار لثبلث مرات ، مسمماً 

 محافظًا يرحب بالتعاوف مع أوروبا 

 فماذا عف نوبار باشا ؟ -

دولة ببل منازع ، إلي أي مدي يمكف لمصمة األوروبية أف تظير الحياة الوظيفية لنوبار باشا ، رجؿ ال -
، بطرؽ مختمفة ، أف يمعب دوراً تدعـ موظفًا ، وفي النياية فإف كبًل مف ىؤالء الرجاؿ الستة قّدر لو 

، فمف مف ىؤالء الرجاؿ  يبعد تأـز الموقؼ اإلقتصاد ٗٚٛٔرئيسيَا في التطورات التي حدثت بعد عاـ 
 تحب أف أحدثؾ عنو ؟

أحب أف أعرؼ بعض المعمومات عف عمي باشا مبارؾ ثـ عف اسماعيؿ باشا صديؽ المفتش فيما في  -
، ولكف قبؿ كؿ ذلكـ كنت أتمني أف تحدثني عف  تقديري يمثبلف الجانباف الطيب والشرير ألفندينا

 ذكرياتؾ مع أوؿ قرض يحصؿ عميو أفندينا ولي النعـ 

 ذكريات بداية قروض ولي النعـ

فكأف صوت ولي النعـ ما زاؿ يتردد في أذنًي عندما تولي العرش وىو بؾ يات مريرة يا محمود إنيا ذكر  -
وسأبذؿ كؿ جيدي في اتباع قواعد النظاـ  ىو النظاـ واإلقتصاد في المالية ،  )إف أساس اإلدارةيقوؿ : 

مي إبطاؿ واالقتصاد ، وقد عزمت أف أرتب لنفسي مخصصات محدودة ال أتجاوزىا أبدًا ، وسأعمؿ ع
وآمؿ أف تؤدي حرية التجارة إلي نشر الرفاىية السخرة التي اعتمدت عمييا الحكومة في أعماليا ، 

تمؾ عيود أفندينا في والرخاء بيف جميع طبقات الشعب ، وسأعني كؿ العناية بتوطيد دعائـ العدالة( 
 خطبة العرش وأوليا اتباع قواعد النظاـ واإلقتصاد 

 تـ ، فماذا حدث بعد ذلؾ ؟إنو كبلـ رائع ليتو  -

عمي ىذه الدعوة حتي أخذ ينقضيا ، ففتح باب القروض متبلحقة بعضيا إثر لـ تكد تمضي عدة أشير  -
 بعض ، واتخذىا عادة تكاد تكوف سنوية 
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 ؟فيؿ كانت حالة الببلد المالية وقتيا مما يستدعي االقتراض  -

طيع إذا ىي وجدت إدارة حكيمة أف تسمؾ سبيؿ بالطبع ال ، ألف مصر ُتعد مف أغني ببلد العالـ ، وتست -
قروض ، وعبلوة عمي ذلؾ فإف ما نشأ عف الحرب األمريكية األىمية التقدـ والعمراف دوف أف تحتاج إلي 

مف ارتفاع أسعار القطف في أوائؿ حكـ أفندينا قد جعؿ الببلد في حالة يسر ورخاء ، واشتممت ميزانية 
 مي الخرج عمي زيادة في الدخؿ ع ٗٙٛٔسنة 

 ىي السنة التي حدث فييا أوؿ قرض ؟ ٗٙٛٔسنة  -

 أجؿ ولـ تكف الببلد في حاجة إليو  -

 ذا كاف مبرر أفندينا كي يحصؿ عمي ىذا القرض ؟فما -

لقد تذرع لتسويغو بحاجة الحكومة إلي الماؿ لمقاومة الطاعوف البقري الذي انتاب الببلد في ذلؾ العيد  -
والطريؼ أف مقاومة الطاعوف البقري كانت حجة واىية ألف الفبلحيف  ولسداد أقساط ديوف سعيد باشا ،

بسبب والمبلؾ ىـ الذيف احتمموا وحدىـ الخسائر الناشئة عف ىذا الطاعوف فكؿ ما أنفقتو الحكومة 
 جنيو  ٕٓٓٓ٘ٔالطاعوف البقري حوالي 

 ؟ ٗٙٛٔفكـ كانت قيمة قرض سنة  -

 ًا بمغ ما يزيد عف خمسة مبلييف جنيو ونصؼ تقريب -

 فماذا كاف السبب الحقيقي لمقرض ؟ -

السبب الحقيقي أف أفندينا لـ يحقؽ وعود اإلقتصاد التي قطعيا عمي نفسو ، بؿ سار سيرة بذخ وىوي   -
سراؼ ، واستكثر مف شراء األط ياف واألمبلؾ لنفسو واإلنفاؽ عمييا ػ واشتري في ذلؾ الحيف قصر وا 

ة مصر قصور لو عندما ينزؿ اآلستانة ، ولـ يكف لوال)ميركوف( عمي ضفاؼ البوسفور ليتخذه مقرًا 
خاصة بيذه المدينة ينزلوف بيا مف قبؿ ، ولكف أفندينا رأي مف استكماؿ مظاىر البذخ أف يكوف لو 
قصر فخـ ال يقؿ بياء ورواء عف قصور السبلطيف ، فابتاع ذلؾ القصر وأنفؽ المبالغ الطائمة في 

دأ ُينشئ القصور الفخمة في مصر فشرع في إقامة سراي الجيزة ، وفي ذلؾ العيد بتوسيعو وزخرفتو 
 وىذه النفقات الباىظة جعمت أفندينا يفكر في قرض آخر ، ولما تمضي ثمانية أشير عمي القرض األوؿ 

 وما المشكمة في بناء القصور ؟ -

بنفقات سمح ليس مف ضير أف يبتني ولي األمر ما شاء مف القصور ، ولكف إذا كانت مالية الببلد ال ت -
تمؾ المباني وال سبيؿ إلي إقامتيا إال مف القروض فبل تسوغ االستدانة ليذا الغرض ، ألنو ال يجوز أف 

 عمي مثؿ ىذه الكماليات تقترض حكومة رشيدة قرضًا ما إلنفاؽ قيمتو 

 فيؿ كاف ىناؾ سبب آخر لمقرض الثاني ؟ -

فقد انتيت الحرب األىمية األمريكية فتـ فتح األسواؽ أماـ القطف األمريكي وبالتالي انخفضت نعـ ،  -
لمفبلحيف حيث استدانوا مف  ٘ٙٛٔأسعار القطف المصري مما تسبب في أزمة مالية أوائؿ سنة 
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القتراض المرابيف عمي أساس رد الديوف في موسـ بيع القطف فمـ يتمكنوا مف السداد ، فقرر ولي النعـ ا
 لسداد ديوف الفبلحيف 

 إنيا فكرة حكيمة وتدؿ عمي عطؼ ولي النعـ عمي شعبو  -

أجؿ ولكف اقتراف الفكرة باستدانة قرض جديد مف الخارج أفقدىا بياءىا ، فمو اتبع أفندينا سياسة  -
،  التدبير واالقتصاد في النفقات لما كانت الحكومة في حاجة إلي ىذا القرض الجديد وال الذي سبقو

 فضبًل عف الديوف السائرة التي لـ يكف يعرؼ مقدارىا 

 وما ىي الديوف السائرة ؟ -

وكاف يقترضيا بفوائد فاحشة مف المرابيف داخؿ إنيا الديوف التي كاف يقترضيا بسندات عمي الخزانة  -
 مصر وقّدر البعض أف قيمتيا قد وصمت إلي عشرة مبلييف جنيو 

 ؟ ٙٙٛٔفيؿ اقترض سنة  -

 ، والعجيب أنو اقترض قرضيف متتابعيف  د أصبحت عادة شبو سنويةبالتأكيد فق -

 ؟ فما قصتيما -

ورىف في مقابمو  ٙٙٛٔيناير سنة  ٘مميوف جنيو استدانو مف بنؾ أوبنيايـ في  ٖتبدأ القصة بقرض  -
إيرادات السكؾ الحديدية ، وقد جرت المفاوضات بشأف ىذا القرض أثناء مفاوضات القرض السابؽ ، 

غرب ما ُسمع في معرض التبذير وقصر النظر ، فمما طالت المفاوضات بشأف القرض ، لـ وىذا مف أ
ثـ تمت مفاوضات بنؾ أوبنيايـ فأتـ ُيِطؽ أفندينا صبرًا ، فاقترض مف بنؾ آخر اسمو بنؾ األنجمو ، 

 صفقتو أيضًا 

 فأيف ذىبت كؿ ىذه األمواؿ ؟ -

الذي جعؿ وراثة  ٙٙٛٔدار فرماف سنة ذىب معظميا في إرساؿ ىدايا لمسمطاف وحاشيتو الستص -
بنائو ، كما اشتري أمبلؾ أخوه األمير مصطفي فاضؿ وعمو األمير محمد عبد الحميـ أالعرش في بكر 

وقد كمفو ذلؾ الكثير ، فقد كاف يسعي لتجريد األميريف مف أمبلكيما بالقطر المصري وكاف يحقد عمييما 
 لمنافستيما إياه عمي العرش

رضاء لحزازات عائمية ال شأف لمببلد أي أنو اقترض  - يا وال بكؿ ىذه األمواؿ تحقيقًا ألطماع شخصية وا 
 نفع لمشعب نفسو بيا 

 وىو تغييره وزير المالية  ٛٙٛٔثـ حدثت الكارثة الكبري سنة  ٚٙٛٔوأقترض أيضًا سنة  -

 كارثة ؟ُتعد وىؿ ىذه  -

بالتأكيد فقد عزؿ اسماعيؿ راغب باشا مف وزارة المالية بحجة عدـ قدرتو عمي التفاوض السريع بشأف  -
القروض وأتي بأخيو في الرضاع اسماعيؿ صديؽ المفتش الذي بعد أف تولي الوزارة أصبحت القروض 



ٖٛ 

 

ؿ الدولة ال أوؿ ليا وال آخر وسوؼ أحدثؾ عنو بشئ مف التفصيؿ ىو وغيره عندما نستعرض كبار رجا
 في عيد أفندينا كما وعدتؾ

 عظيـ جدًا ، فمنبدأ الحديث عنيـ اآلف ، ولنبدأ بالحديث عف عمي باشا مبارؾ أوالً  -

 عمي مبارؾ ، أبو التعميـ في مصر الحديثة

إنو واحد مف أفضؿ ميندسي ،  حفظو اهلل إنو الجناب األمجد والمبلذ األسعد سعادة عمي باشا مبارؾ -
 عصره 

 تقريبًا ؟ دلِ فمتي وُ  -

 في قرية برنباؿ الجديدة بدكرنس بالدقيمية ٕٗٛٔأو  ٖٕٛٔعمي ما أذكر سنة  -

 فما الذي تفرد بو بيف موظفي النخبة الحاكمة ألفندينا ولي النعـ ؟ -

لقد كاف ُيمثؿ نموذجًا جديدًا لمموظؼ التقني المصري المولد ذو التعميـ العممي ، وىو أوؿ مصري مسمـ  -
 في إدارة يسيطر عمييا األتراؾ يتولي النظارة 

 قد يكوف ذلؾ ىو السبب في أف مسيرتو الوظيفية كانت غير مستقرة  -

إلي حد كبير ، فقد شيدت حياتو الوظيفية تقمبات مفاجئة تفوؽ كثيرًا ما تعرض لو الموظفوف الخمسة  -
 خروف في النخبة الحاكمة اآل

 الطرد مف الخدمةتخفيض بؿ وحتي بالطبع خضع ىؤالء مع مبارؾ لنظاـ مشترؾ لمترقي وال -

بالتأكيد ولكف أحدًا منيـ لـ يعيد الصعود السريع واليبوط الحاد الذي ميز الحياة الوظيفية المضطربة  -
 أيد اإلصبلحات وساىـ في تنفيذىا بحماس ، التي عاشيا عمي باشا مبارؾ ومع ذلؾ كاف موظفًا وفيًا 

ز نحيؼ طويؿ القامة أسمر البشرة رمادي الشعر يمبس الذي أعرفو عف عمي باشا مبارؾ أنو رجؿ عجو  -
 حذاءًا جمديًا ذا رقبة طويمة مستقبًل في أفكاره المحافظة ، وثوابتو 

تراؾ وحدىـ ىـ الذيف مف الممكف أف يصبحوا ضمف النخبة الحاكمة لقد كاف يعتقد في شبابو أف األ  -
وكاف يطمح لمفوز بوظيفة حكومية لكف  أعتقد أنو كاف يحمـ بالوصوؿ إلي ىذه المكانة ، ، ومع ذلؾ

 المرتبة التي ُقدِّر لو أف يبمغيا فيما بعد حتي في ذلؾ الحيف لـ يكف يتصور 

 كاف بالطبع محظوظ حيث عاش في زمف ُأتيحت فيو المزيد مف الفرص أماـ المصرييف  -

لكنو كاف يتمتع أيضًا بكفاءات ممحوظة : ذكاء حاد ولماحية ، وقدرة فائقة عمي العمؿ ، واعتزاز شديد  -
 لنجاحوبالنفس واستعداد لمتضحية والمخاطرة وىي مقومات كانت ميمة 

 فماذا عف نشأتو وعائمتو ؟ -

ماـ ائؼ اإلجياؿ ، وظأ"عائمة المشايخ" ، عمى مدى  ػػػشغمت عائمة مبارؾ ، التي كانت تعرؼ ب -
سمى مف أ رتبةنفسيـ في مألى وظائؼ غير دينيو . وكانوا يعتبروف إ ةضافوالخطيب والقاضي ، باإل

 يتمتعوف بيا واالفبلحيف بفضؿ االمتيازات التي كان
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 مثؿ ماذا ؟ -

لدرجة أنيـ  نفسيـ كبيراً أزازىـ بتعإوبما يمقونو مف احتراـ . وكاف ، رض عفاء مف ضرائب األ مثؿ اإل -
لى معاممتيـ مثؿ إ،  باشا عيد محمد عمي يجدادىـ عندما اضطر موظفو الحكومة ، عمأرض أ ىجروا
الفبلحيف الستخبلص الضرائب ، فضربوىـ وسجنوىـ، وىي معاممة لـ يعتادوا مثميا ، وظؿ والد سائر 

عتداد إلمبارؾ عمى ىذا الحاؿ حتى وجد القرية التي توفيو حقو مف االحتراـ ، فاستقر بيا ، وقد كاف ا
مبارؾ طواؿ حياتو . وحسب سيرتو الذاتية ، لـ يكف عمي باشا في شخصية  ميماً  جانباً  منشأبعراقة ال

مبارؾ قد تجاوز الثامنة مف عمره عندما بدأ يتطمع لحياة الثراء والقوة والمكانة غير المسبوقة في 
 صبح كاتباً يُ أف كاف يتطمع في البداية فالقرية . 

 لماذا ؟ -

ف أنيقة ، ويحظوف باحتراـ كبير ، ومقربيف مف موظفي الحكومة . لكف بعد أألف الكتبة يرتدوف ثيابًا  -
لـ يمؽ منيـ اال المعف والضرب والسجف ، تخمى عف ىذا الطموح عندما عمـ بأمر عايف الكتبة ، الذيف 

وظيفة الكاتب وضيعة ف أعتقاده بختار الموظفوف مف بيف خريجييا . وإلمدرسة القصر العيني التي يُ 
نيا تحقؽ أفترض وتستمـز الخضوع وتحؼ بيا المخاطر ، صمـ عمى االلتحاؽ بخدمة الحكومة التي يُ 

 مافالمزيد مف األ

 واضح أنو كاف دائـ البحث عف األماف والكرامة في بمد يعاني فييا الفبلح مف الخوؼ واإلىانة دائماً  -

ـ عمي االلتحاؽ بيا بأي ثمف ، وفي زيارة ألىمو استأذف عمي مكاف المدرسة التي عقد العز عثر مبارؾ  -
ابتدائية حكومية مف مستخدمو وارتحؿ قاصدًا إياىا مباشرَة ، وعندما التقي مجموعة مف تبلميذ مدرسة 

لتحاؽ بمدرسة القصر العيني اذا ما تفوؽ في مكانو اإل إف بأخبروه بأ)مكتب( قريبة وامتدحوا خطو و 
عمى الفور بمدرستيـ ، لكف بفضؿ مكيدة دبرىا والده مع مدير المدرسة ، ُطِرد  دراستو بالمكتب، التحؽ

بالتخمي عف  ألسرتو ياـ ، وكاف عميو التعيدأمنيا وعاد الى منزلو ، حيث احتجب بغرفتو لمدة عشرة 
لى المدرسة بدوف إف تسمؿ أخرى ، وبعد أسرة مف رقابتيا حتى فر مرة ف خففت األإطموحو ، لكف ما 

و نيارًا ، واخيرًا جاء الوقت الذي اختاره فيو مدير أال يغادرىا ليبًل أمديرىا ، صمـ الصغير عمى  عمـ
عطى أعدادية . وعندما احتج والده عمى ىذا ، مكتب الخانكة )مدرسة األمراء( لبللتحاؽ بالمدرسة اإل

 حؽ االختيار مبارؾ المدير لعمي

 فماذا اختار ؟ -

 ومي بالقاىرة عمى البقاء بالقرية وبشجاعة اختار التعميـ الحك -

 أسرتوتمبية رغبة إذف لـ يقـ ب -

القصر العيني ، بدأ مبارؾ يحصؿ عمى درجات ممتازة مدرسة ولية بقات األ خفاوبعد بعض اإلأجؿ ،  -
لتحاؽ بمدرسة  لمتدريب الميني بالقاىرة ، وىي مدرسة اليندسة )الميندسخانة(، ختير لئل أٌ وسرعاف ما 
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رساؿ بعثة دراسية كبيرة الى إ ، قرر محمد عمي باشاٗٗٛٔصمو ، وفي حوالي عمى فحيث كاف األوؿ 
 سماعيؿا  حمد و أحفاده ىما أباريس ، وىي البعثة التي ضمت ابنيو حسيف وعبد الحميـ ، واثنيف مف 

 ؟ )أفندينا(خديو المستقبؿ  -

سميماف باشا  رنسي، وبرغـ الحاح صديقو الف وقد ُدِعي مبارؾ لبلنضماـ إلي تمؾ البعثةأجؿ ،  -
 لمبعثة عمى بقائو بالميندسخانة حيث الدرجة والراتب المضمونيف قرر الذىاب الفرنساوي

 لماذا قرر الذىاب ؟ -

قارب محمد عمي باشا ستجمب عميو التشريؼ والدرجة العالية أوروبا بصحبة أف الذىاب الى أدراكو إل -
ت التي اتخذىا في مرحمة الشباب . فأولئؾ والمعرفة . وكاف عمي مبارؾ عمى صواب في معظـ القرارا

شخصًا مف المجموعة،  ٓٛمف بيف فف يكونوا قادة المستقبؿ. أر ليـ دِّ الذيف التحقوا بيذه البعثة قُ 
و الباشوية. وقد عقد مبارؾ ىناؾ صداقات وعبلقات شخصية أمف حممة البكوية أصبحوا  ٘٘ىناؾ 

 عجابإجديدة القت في نفسو كؿ  رةحضااستمرت طواؿ حياتو ، وعايف مدنية قوية و 

 فيؿ كانت ىناؾ عقبات قد واجيتو في فرنسا ؟ -

ف يتصدى لعدد مف العقبات . فدراستو بالميندسخانة لـ أ ، فبوصولو الى باريس ، كاف عميو بالتأكيد -
كاف التعميـ بمدرسة باريس ذا طبيعة عسكرية ، وال ىو قد تعمـ الفرنسية وقد تتضمف العمـو العسكرية 

النجاح في بداية عمميـ ، وعندما ُرفض طمبيـ  خروفآ، لغة الدراسة ىناؾ . ولذلؾ ، لـ يصادفو ، و 
روا يِّ بتخصيص مقرر لتعمـ المغة، امتنعوا عف حضور الدروس ، وعقابًا عمى ما أثاروه مف متاعب ، خُ 

مف الكتب  فاشترى عدداً  ، وقد واجو مبارؾ مشكمتو بميارة لى مصر .إو العودة أمتثاؿ لمسمطات بيف اإل
الفرنسية . وسرعاف  ـ نفسوخروف عمّ آغطي مساحة كبيرة مف الموضوعات ، وبينما استناـ الفرنسية تُ 

، عمي ابراىيـ وحامد عبد العاطي ) وىو  صبح ىو وصديقا عمرهأما تحسنت درجاتو . وبعد عاميف ، 
 وائؿ البعثةأيضًا مف مدرسة الميندسخانة بالقاىرة( أ

 البعثة ، رائع ، فماذا كاف انطباع الفرنسيوف عنو وعف طبيعة شخصيتو ؟ أوائؿ -

وعنيد ،  بيّ أَ فمما كتبوه عنو أنو لى القاىرة مشرقة ، إالفرنسييف  هرسميا معممو أكانت التقارير التي  -
حيانا . لكف ذكاءه، أشراؼ الدقيؽ والعقاب الصاـر لى اإلإشخص بحاجة ىو عصي عمى االنضباط ، و و 

د بعد قِ عجابيـ وضمف لو درجات ممتازة . وفي االختبار الذي عُ إرتو ، وعقمو "المنطقي" حاز ومثاب
ومجموعة مف  شخصياً  براىيـ باشاإلمغاية ، وتمقى تياني  مرتفععاميف ، حصؿ مبارؾ عمى تقدير 

ضباط  تخريج لى مدرسة لإكبراء الفرنسييف الذيف تولوا اختباره . وبعد ىذا ، انتقؿ مع زميميو المصرييف 
الفرنسييف الذيف كانوا المدفعية والميندسيف العسكرييف . وىناؾ ، تفوقوا عمى كثير مف زمبلئيـ 

، ثـ انتقؿ بعد ذلؾ الى ٜٚٙطبلب ، كاف ترتيب مبارؾ  ٕ٘ٓٔيـ . ففي دورة تضـ يدرسوف مع
. ٜٗٛٔعاـ لى مصر إ باشا ف يستدعيو عباسأالميداف مع الجيش الفرنسي ، وخدـ لمدة عاـ قبؿ 
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خبلؿ عاـ مف عودتو ، ُرقِّي مبارؾ مف معمـ متواضع بمدرسة المدفعية إلي ناظر لمدارس الحكومة وفي 
 وُمِنَح لقب )بؾ(

 يا لو مف تقدـ سريع  -

. وطريقة حدوث  وتـ تكريمو كاف مصرياً  بؿ اف داللتو تكمف في أنو سريعًا فحسب ، لـ يكف ىذا تقدمًا  -
ىمية الصبلت الشخصية ، وعمى ميارات عمي مبارؾ ومرونتو ، فمكي تحظى باىتماـ أىذا شاىد عمى 

مير مبارؾ ، فقد كاف األل بالنسبةو صديؽ . و أالحاكـ ،فأنت بحاجة في الغالب األعـ الى وساطة قريب 
ىو الذي استدعاه ، وعينو ،  حاكـ مصر وقتئذ حمد ىو الذي توسط لو عند الحاكـ ، وعباس باشاأ

لى الدرجة الخامسة ، وضمو الى حاشية الخديوي ، وكاف يرسمو )وكذلؾ عمي ابراىيـ وحماد( إاه ورق  
الى األقاليـ الختبار الميندسيف المشكوؾ في كفاءتيـ ، وتكشؼ استجابة مبارؾ ليذه التكميفات عف 

ة مع اثنيف موقؼ الموظفيف مف االسرة الحاكمة ، وقد جاءه السعد عندما تناوؿ القيوة في االسكندري
 الذي أصبح مف أعز أصدقاءه مف الفرنسييف ، ىما جاليس بيؾ وسميماف باشا

 ولكف ماذا كاف موقؼ عمي باشا مبارؾ مف الخدمة مع عباس باشا ؟ -

جدًا مف التعامؿ مع عباس باشا نظرًا ألنو كاف دائـ التيديد والوعيد ، فكاف يخاؼ عمي  كاف متخوؼ -
 هوعدو ،  ، ولكف صديقو سميماف باشا طمأنو كثيراً  عباس باشا مف بطشسرتو أوعمى افراد نفسو 

ىدده عباس بطرده وتجريده  صابو عندماأف أف تتخيؿ قدر اليمع الذي البد أباالىتماـ بعائمتو ، ولؾ 
واجتيد عمي مبارؾ في عممو ،  مانتوأذا ثبت عدـ إجباره عمى ارتداء مبلبس الفبلحيف ، ا  موالو و أمف 

 لعباس باشا ف يكوف ذا فائدة أقاليـ بنجاح ، استطاع مبارؾ تخمص مف تعيينو في األف أوبعد كعادتو 

 ؟ سعيد باشا فماذا حدث لو في عيد -

 لؤلسؼ تـ طرده مف الخدمة وأصبح مديونًا ومر بظروؼ عصيبة  -

 ولـ كؿ ىذا ؟ -

 وقد طردىـ جميعًا ونك ؿ بيـ  المقربوف ألف سعيد باشا اعتبره مف رجاؿ عباس باشا -

 ما ىي أىـ إنجازاتو في عيد أفندينا ؟فماذا حدث لو عندما تولي أفندينا الحكـ ، و  -

 فندينا ولي النعـ أاعماؿ عمي باشا مبارؾ في عيد 

لى إتو ، ثـ جعمو ناظرًا لمقناطر الخيرية ، وكانت لحؽ عمي باشا مبارؾ بمعي  أفندينا الحكـ ألما تولى  -
 ة المعدة إلقفاؿ عيونيابوابيا الحديديأذلؾ الحيف لـ تستخدـ 

 وما المانع الذي كاف يعوؽ ذلؾ ؟ -

ف القناطر ال تتحمؿ ضغط المياه قبؿ تقويتيا ، وترتب أقفاليا ما قرره الميندسوف مف إالمانع مف كاف  -
 ضرِ مرور المياه فيو ، فمما عُ مف ـ فرع دمياط رِ لى فرع رشيد ، وحُ إف معظـ المياه تحولت أعمى ذلؾ 
فندينا برأيو أقفاؿ قناطر فرع رشيد ، لتغذية فرع دمياط ، فعمؿ إباشا مبارؾ أرتأى  عمى عمي الموضوع
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ما أروى منو منافع الري وخيراتو ، و لى فرع دمياط ، ونالت الببلد التي تُ إقفاليا ، فانحدرت المياه إمر بأو 
شا مبارؾ ، إذ الخمؿ الذي كاف متوقعًا حصولو في بعض العيوف بقناطر فرع رشيد فقد تبلفاه عمي با

حاط بالقناطر ، فنشأت  خمفيا جزيرة مف الرمؿ حفظتيا مف ضغط المياه ، أقاـ حاجز مف الخشب أ
حيؿ عمى عمي باشا أُ ر رياح المنوفية ، فِ رتآه عمي باشا مبارؾ ، ولما حُ أوىكذا تبيف صواب الرأي الذي 

ندبتو الحكومة المصرية  ٘ٙٛٔحسف وجو ، وفي سنة أنشاء قناطره ومبانيو ، فأقاميا عمى إمبارؾ 
مبراطور راضي التي صارت حقا لشركة القناة طبقا لحكـ اإلفت لتقدير األ لِّ عضوا عنيا في المجنة التي أُ 

لوزارة المعارؼ العمومية  ؿ وكيبلً عِ جُ  ٚٙٛٔداء. وفي سنة دى ىذه الميمة خير األأنابميوف الثالث ، ف
 )ديواف المدارس( 

 في ذلؾ الوقت ؟ومف كاف وزير المعارؼ  -

كاف يتولى ىذه الوزارة شريؼ باشا الوزير المشيور ، فتقمد عمي باشا مبارؾ منصبو الجديد مع بقاء   -
مف ذلؾ الحيف عيد جديد لعمي باشا مبارؾ ، إذ صار لو  أنظارة القناطر الخيرية في عيدتو ، ويبد

كاف مف مزايا و صبلحاتو  في دائرة التعميـ العاـ . إنفاذ إبحكـ منصبو  النفوذ الكبير  الذي يسمح لو ب
 نو يتقف كؿ عمؿ يتواله ، ويبذؿ كؿ ما في وسعو ليقـو بو عمي الوجو األكمؿأعمي باشا مبارؾ 

 لقد كاف يعمؿ لصالح الببلد دائماَ  -

معمؿ لقد كاف عمي مبارؾ مصريًا معتزًا بمصريتو ، فمـ يكف مف أولئؾ الموظفيف المجموبيف مف الخارج ل -
نما كذلؾ بارتباطو القوي  في دوائر الوالي ، فمـ يكف مدفوعًا لئلصبلح باالعتبارات المينية وحدىا ، وا 
بشعب مصر وأرضيا ، وبرغبة قوية في تحسيف أوضاع الببلد ، وىذا االلتزاـ يتجاوز أي والء لمحاكـ أو 

ا الفبلحوف المساقوف إلي الُسخرة فعندما تستمع لوصفو لممعاممة البشعة التي يمقاىاألسرة الحاكمة ، 
ستدرؾ عمؽ مشاعره وتعاطفو معيـ ، وتاريخو الميني بحد ذاتو يقدـ دليبًل قويًا عمي التضحيات 

فقد كاف وىو في ديواف المدارس ُيبدي أىتمامًا ال مثيؿ الطوعية التي تتجاوز متطمبات االلتزاـ الميني 
وكبيرة ويعمميـ القراءة والكتابة بؿ وحتي كيؼ يرتدوف لو بتحسيف أوضاع التبلميذ وييتـ بكؿ صغيرة 

مبلبسيـ ويشرؼ بنفسو عمي تغذيتيـ كما عمؿ عمي الحد مف عقوبات الضرب وغيرىا مف أشكاؿ 
 المعاممة السيئة التي تييف الكرامة  

 فيؿ كاف يستغؿ المياـ الرسمية خارج مصر لتحسيف أوضاع الببلد ؟  -

لوزارة المعارؼ ،  لى باريس عقب تعيينو وكيبلً إياه لرحمة مالية إفندينا أدب ن مثبلً  يزتانبالتأكيد فقد   -
التي  خذ يستكمؿ معموماتو عف حالة التعميـ ونظاـ المدارس في فرنسا ، ليقتبس ما يراه صالحًا لمصرأو 

ب ، ياربعيف يومًا بما فييا الذىاب واإلأف رحمتو ىذه لـ تتجاوز خمسة و أ، ومع  يعشقيا ويعشؽ أىميا
الصرؼ  يضا نظاـأع عمى مناىج التعميـ في المدارس الفرنسية ، والكتب المقررة فييا ، ودرس مَ طّ أفقد 

 . لنقؿ فكرتيا إلي العاصمة المصرية رض في باريسالمجاري العامة المبنية تحت األ و  الصحي
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 دثت لو أي مشاكؿ في عيد أفندينا ؟فيؿ ح -

حدثت لو العديد مف المشاكؿ بسبب اسماعيؿ صديؽ المفتش فقد كانت عبلقتو بو سيئة وكاف المفتش  -
  يكيد لو عند أفندينا 

مف رجاؿ  أكثر الشخصيات إثارة لمجدؿ فيمف ذكرتفيو ، لست مندىشَا مف سوء عبلقتو بالمفتش  -
  عنو بشكؿ أكثر تفصيبًل ؟ وخاصة لثراءه الفاحش ونيايتو الغامضة ، فيؿ تتعطؼ وتحدثني أفندينا

 اسماعيؿ المفتش

ويوصؼ اسماعيؿ ،  ٙٚٛٔسنة  كما تعرؼ وكانت نيايتو ٕٔٛٔولد اسماعيؿ صديؽ باشا سنة  -
صديؽ الضعيؼ البنية والمحني الظير قميبًل والمعقوؼ األنؼ بالطائر الجارح ، وقد اشتير باسـ 

لممالية المصرية لفترات طويمة ، ومف المفتش ، بسبب شغمو لمنصب مفتش عمـو ، وعممو ناظرًا 
 خبلؿ شغمو ليذيف المنصبيف القوييف كّوف ثروة كبيرة

 ولكف كيؼ كانت مبلبسات ىذه األخوة في الرضاعة ؟ -

كانت الوالدة باشا خوشيار ىانـ زوجة الوالي إبراىيـ باشا حينئذ قد شعرت بجفاؼ ألبانيا بعد والدة  -
فبلحة مصرية لتتولي إرضاع الوليد مع ابنيا الذي أطمقت عميو  طفميا اسماعيؿ فساقت إلييا األقدار

، وينيؿ إسـ األمير تبركًا وتقربًا فنشأ الصبي في دىاليز القصور الخديوية ، يتقمب في أعطاؼ النعيـ 
 مف ينابيع العز 

 كاف مف الطبيعي أف تنشأ بيف الطفميف عاطفة مشتركة  -

نيف ، فقاـ األمير اسماعيؿ بدفع أخيو ليناؿ وظائؼ ىذا صحيح بؿ وامتدت ىذه العاطفة عبر الس -
محترمة وأنعـ عميو باألمواؿ وجعمو يتدرج في المناصب رويدًا رويدًا وعندما اعتمي أفندينا عرش مصر 

 أطمؽ يد أخيو ومنحو الكثير مف الصبلحيات والنفوذ

 مف العبلقات الشخصية ؟ كبيرة شبكة اسماعيؿ صديؽ أقاـىؿ و  -

بالتأكيد وىذه الشبكة مكنتو مف التدخؿ في حياة الكثيريف مف الموظفيف ، فمثبًل كانت مساندتو لمحمد  -
سمطاف سببًا في تدعيـ مركزه ، بينما كانت معارضتو لعمي مبارؾ سببًا في تدىور مكانتو الوظيفية ، 

في وقت يشغؿ فيو  وكانت كؿ مؤىبلت اسماعيؿ المفتش أف أمو أرضعت أفندينا فشغؿ منصبًا كبيراَ 
األتراؾ معظـ ىذه المناصب ، لكنو عمي عكس غيره مف الموظفيف المصرييف لـ يكف مف أعياف الريؼ 

 بؿ كاف ابف لفبلح بسيط 

ولـ تبدأ حياتو الوظيفية بالدواويف اإلقميمية مثؿ سمطاف باشا ، أو الدواويف المركزية مثؿ عمي باشا  -
 مبارؾ ؟
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أي تعميـ رسمي ، ولـ يتعرؼ عمي األساليب األوروبية ، ومع ذلؾ أصبح واحدًا نعـ ، بؿ أيضًا لـ يتمؽ  -
مف أكثر موظفي مصر ثراء ونفوذا ، فقد كاف الموظؼ الكبير الوحيد الذي لـ يعرؼ الطرد مف الخدمة ، 

 كما كاف يتمتع بقدر كبير مف الحرية في تصريؼ عممو 

المصرييف ، ىؿ تعرؼ يا باشا متي تحديدًا التحؽ حقد بيف لقد كاف مجرد ذكر اسمو يثير الخوؼ وال -
 بخدمة أفندينا ؟

 الخديويةأعتقد أف صعوده الوظيفي قد تحقؽ قبؿ أف يتولي أفندينا الحكـ وأثناء كونو أحد أمراء األسرة  -
التحؽ بالعمؿ بالدائرة الَسنّية ، وىي الجية المسئولة عف إدارة عمي ما أذكر  ٖ٘ٛٔسنة  ففي ، 

سرة الخديوية ، فعمؿ مفتشًا في عدة مناطؽ ثـ حصؿ عمي الرتبة الثانية وُمنح لقب بؾ ، ممتمكات األ
   وُرقي إلي مفتش عمـو الدائرة السنية

 ومتي كاف ذلؾ ؟ -

حكـ مصر ، فحصؿ  ولي النعـ ، وىو المنصب الذي ظؿ يشغمو حتي تولي أفندينا ٛ٘ٛٔحوالي سنة  -
تبة األولي وُمِنح لقب باشا وعينو أفندينا مفتشًا لعمـو لي الر وترقي إ ٖٙٛٔعمي ترقية كبيرة سنة 

 ثـ مفتش عمـو  األمبلؾ الخديوية

 وىو المنصب الذي اشُتير بو ؟ -

احتؿ اسماعيؿ صديؽ المفتش مكانو  ٚٙٛٔنعـ فالناس تعرفو باسماعيؿ المفتش ، وفي منتصؼ عاـ  -
وبعد ذلؾ بعاـ تـ إسناد نظر ديواف  في المعية السنية ، التي تتولي حكـ الببلد في غياب أفندينا ،

 المالية إليو

 في الديوف عمي يديو بشكؿ غير مسبوؽ بؿ والببلد كميا وىنا بدأ توريط أفندينا  -

حسنًا ، أعتقد أنو كاف ُيشجع أفندينا عمي اإلنفاؽ بغير حساب ويدبر لو أي أمواؿ يحتاجيا بغض  -
منحو صبلحيات كبيرة ، جعمتو مف أقوي الموظفيف النظر عف أي شئ وكاف أفندينا يثؽ فيو كؿ الثقة وي

 في الببلد

 فيؿ كانت لمواىبو دخؿ فيما وصؿ إليو ؟ -

، ومع  أنت تعرؼ يا محمود بؾ أف الموىبة ليس ليا أىمية كبيرة ما لـ يكف صاحبيا قريبًا مف الحاكـ -
رة لكونو أخًا ألفندينا في وكاف يتمتع بميزة ناد،  ذلؾ فقد كاف موىوبًا بالفعؿ وعمي قدر كبير مف الذكاء

الرضاع ، وقد توطدت أواصر عبلقتو بولي النعـ بعد زواجو مف إحدي عتيقات إبراىيـ باشا والد أفندينا 
 ج ابنو مف ابنة أفندينا المتبناه ، كما تزو 

 فماذا كاف  رأي األوروبيوف فيو ؟ -

حدىـ أنو رجؿ ال يعرؼ إال كانوا يكرىونو وفي نفس الوقت يقروف بذكائو وقدراتو ، ويقوؿ عنو أ -
 بارعًا ونشيطًا مصالحو األنانية ، لكنو يعترؼ لو بالذكاء الفطري ، بينما قاؿ عنو آخر أنو 
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 لقد سمعت عنو أنو يتميز بذكاء مرف قادر عمي التكيؼ السريع مع المستجدات -

، وىي الميمة التي  بؿ وقدرتو الخارقو عمي اكتشاؼ الجديد مف السبؿ لتحقيؽ رغبات أفندينا ولي النعـ -
فكانت لو ميارة خاصة في التعامؿ مع المفاوضات المالية حتي المضنية أنجزىا عمي الوجو األكمؿ 

 والمعقدة ، فكاف المعاوف األساسي ألفندينا في األمور المالية  امني

 فيؿ كاف يقدـ ألفندينا األفكار لزيادة األمواؿ عف طريؽ القروض والضرائب ؟ -

فأصبح ماىرًا ال بالتأكيد بؿ ويسافر إلي الخارج نيابة عف أفندينا ويقدـ لدائني مصر ميزانيات زائفة ،  -
 لتعسرت إدارة مالية مصر -كما صّرح أفندينا نفسو-في صفقاتو المالية ، ولواله تعوزه الحيؿ 

 أليذا الحد كانت ثقة أفندينا فيو ؟ -

 بمي ، يا محمود  -

 ويوأذن المفتش أصبح عيف أفندينا

 فيؿ اختص بموقؼ األمواؿ فقط ؟  -

ال بؿ تعدي ذلؾ بكثير ، فبعد تعيينو مفتش عمـو صدرت األوامر لموظفي المديريات التابعة لو بعرض  -
كؿ ما يتصؿ بأقاليميـ عميو بداًل مف عرضيا عمي أفندينا فيقـو بفحصيا ثـ عرضيا بنفسو عمي 

 أفندينا 

فتش( ىو الواسطة التي تنقؿ لممديريات القرارات الخاصة )الموىكذا أصبح اسماعيؿ باشا صديؽ  -
 بالتعييف والفصؿ 

وتقرير األمواؿ البلزمة ليا ، وكاف يتولي رفع شكاوي الرعية أجؿ ، وكذلؾ إعادة تنظيـ ىذه المديريات  -
 إلي أفندينا

 سمعت أف إحدي ىذه الشكاوي قد تمقاىا أفندينا بعد عاـ كامؿ مف تقديميا  -

بيف أفندينا والمديريات بؿ كاف أيضًا المفتش مجرد وسيط  صديؽ لـ يكف اسماعيؿ عمي أي حاؿ ، -
المكتشؼ لمعديد مف الحيؿ إلشباع نيـ أفندينا الذي ال يشبع مف األمواؿ ، فبحكـ كوف صديؽ مصرياَ 

 بيف كبار الموظفيف األتراؾ كاف عمي دراية بحيؿ أىؿ الببلد لمتيرب مف الضرائب 

 لببلد المالية وتقييـ ثروتوفي األقاليـ مف التعرؼ بدقة عمي موارد اخدمتو الطويمة وبالتأكيد مكنتو  -
 وثروات غيره مف أعياف األقاليـ

أجؿ ، وىكذا ارتبط اسمو بكؿ الحيؿ الماليو التي استحدثيا أفندينا ، وىو الذي اخترع ضريبة )المقابمة(  -
 مف أخس الوسائؿ إلرواء عطش أفندينا وغير ذلؾ

ورغبات نفسو فبل  عرؼ اسماعيؿ صديؽ جيدًا كيؼ يحصؿ عمي األمواؿ لتحقيؽ رغبات أفندينا إذف فقد -
بو  أف يقتطع لنفسو نصيب الثعمب ، ما داـ أف نصيب األسد مصوف ومحفوظ ويواصؿتثريب عميو 
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بمظير الفخفخة والعظمة ، ولو كانت خزانة الببلد سياستو في البذخ والظيور أماـ األجانب  أفندينا
 أطير مف قمب المؤمف 

كاف يغمض عينو عف وسائؿ الحصوؿ عمي األمواؿ ، عمي أف مف الخطأ المشكمة في أف أفندينا  -
االعتقاد بأف حرية التصرؼ غير العادية التي ُأتيحت لممفتش نأت بو عف أعيف أفندينا أو جعمتو فوؽ 

حو يحذره مف اإلقداـ عمي أشياء أو ينصالمحاسبة ، فقد كاف أفندينا يتابع عممو عف كثب ، وكاف دائمًا 
 ما ىو أسوأ  بعمؿ أشياء ، فعندما كاف يتجاوز الحد لـ يكف ذلؾ يمر دوف توبيخ عنيؼ أو

وعمي الرغـ مف ذلؾ استطاع اسماعيؿ صديؽ استغبلؿ منصبو العالي والسمطات الممنوحة لو في  -
 تأسيس نفوذ غير مسبوؽ بيف أصحاب الوظائؼ العميا 

ذلؾ بالطبع ، ولؤلسؼ قد شمؿ ىذا النفوذ كؿ مواقع اإلدارة فقد كاف يتدخؿ في أمور دواويف ال شؾ في  -
الحكومة األخري ، وأصبح المنافس األوؿ لنوبار باشا الذي كاف ىو اآلخر ذو نفوذ ال ُيستياف بو ، 

لمنصب فكانت مساندتو ال غني عنيا لمفوز باوكاف اسماعيؿ صديؽ لو نفوذ في األقاليـ غير عادي 
 واالستمرار في شغمو 

 لقد سمعت أيضًا أف في انتخابات مجمس شوري النواب كاف دعمو ضروريًا لنجاح المرشح المحمي  -

أىـ ما يمفت النظر يا محمود بؾ أنو انتيز الفرص التي أتيحت لو لتكديس الثروات عمي بالطبع ، بؿ  -
التي ة ، فكاف الناس يتحدثوف عف قصوره نطاؽ لـ يعرفو إال أفندينا نفسو ، وكاف بذخو حديث القاىر 

أحواض الغسيؿ تضـ المئات مف الغرؼ المؤثثة باألرائؾ الفرنسية التنجيد ، والستائر الستاف ، و 
المصنوعة مف الفضة ، وكانت مبلبسو ومجوىراتو وقصوره الباذخة موضع حسد نساء حريـ أفندينا 

قاؿ أف ثروتو ُقدِّرت بيف ويُ  يعيش عيشة األمراء ،وكاف األمراء ساخطوف لكونو فبلح مصري  نفسو ،
 اثنيف وثبلثة مبلييف جنيو مصري 

 فيؿ يمكنؾ يا باشا أف تخبرني بمصادر ثروتو الضخمة بشئ مف التفصيؿ ؟ -

لقد حقؽ اسماعيؿ المفتش ثروتو بأكثر مف طريقة ، فقد ُأعد ت لو سجبلت خاصة ال تظير في  -
السجبلت العامة وكانت كثير مف األمواؿ التي حصؿ عمييا في صورة إتاوات وعموالت عف عقود مع 

أف شركات مقاوالت ومصارؼ أوروبية ، كما كاف يتمقي مبالغ سائمة كبيرة مف ولي النعـ ، لكف يبدو 
عمنا بإغتصابو مبالغ كبيرة االختبلس واإلغتصاب كانا المصدر الرئيس لمثروة ، فيقاؿ أنو كاف يتباىي 

كبيرة مف أعاونو في  يدوف أف يظير ىذا في الميزانيات التي كاف يقدميا ، وكاف يحصؿ عمي رشاو 
مر أموالو في العقارات كؿ وظيفة ، وكاف يستثلشغؿ األقاليـ ، ويقاؿ أنو حدد مقدار الرشوة المطموبة 

 واألراضي وكانت األراضي الزراعية التي بحوزتو مف أخصب األراضي وتقع عمي الترع الكبيرة 

 فكيؼ كانت نيايتو ؟ -
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 نياية المفتش

بعد ظيور تباشير اإلفبلس عمي أفندينا أمسكت البنوؾ األوروبية يدىا عف إمداد أفندينا بالقروض لعدـ  -
 مـ يعد أماـ أفندينا إال أف يستدير إلي الداخؿ ضماف استعادة أمواليـ ، ف

 ويسطو عمي ما في أيدييـ مف مدخرات قميمة جمعوىا مف شقاء العمر ؟ليفتؾ بالمصرييف  -

عمي أي حاؿ كاف ذلؾ يحتاج إلي جيش كبير مف زبانية السمطة ورجاؿ اإلدارة ، ليتعقبوا الفبلحيف في  -
عف طريؽ القمع ، وكاف المفتش يمتمؾ ىذا الجيش بحكـ عقر دارىـ ، ويستخرجوا ما لدييـ مف أمواؿ 

المفتش ومف ورائو جيازه اإلداري يحط  وبدأ، عممو وخبرتو ومنصبو القديـ كمفتش عاـ لعمـو القطر 
 عمي قري مصر فيسمبيا الماؿ والزاد وال يتركيا إال قاعًا صفصفَا تضج باألنيف 

 لقد كانت جريمة كبري ارتكبيا المفتش وأعوانو في حؽ الفبلحيف  -

إف جرائـ المفتش التي ارتكبيا كثيرة ولكف في تقديري أف الجريمة الكبري التي ارتكبيا في حؽ الببلد  -
ىي إيعازه ألخيو ولي النعـ ببيع نصيب مصر في أسيـ شركة قناة السويس وكاف ىذا النصيب يقارب 

وىو الذي فاوض القنصؿ البريطاني في الصفقة ، مغ يقؿ عف أربعة مبلييف جنيو ، النصؼ ، مقابؿ مب
وىو الذي وضع خاتمو عمي األسيـ قبؿ أف يتسمميا القنصؿ ، ويودعيا قاع سفينة كانت في طريقيا 

 إلي إنجمترا 

 وكانت تمؾ بداية الطريؽ المشئـو الذي انتيي بضياع استقبلؿ مصر المالي ؟ -

لئلشراؼ المباشر مف جانب الحكومة البريطانية ، وكانت صفقة األسيـ آخر سيـ في أجؿ ، وخضوعيا  -
 جعبة الوزير المحتاؿ ، ولكنيا كانت آخر مسمار في نعشو 

 وكيؼ ذلؾ ؟ -

فما إف وصؿ الخبراء اإلنجميز إلي القاىرة إلصبلح مالية مصر ، حتي كاف أوؿ مطالبيـ إقصاء  -
 المفتش عف منصبو الخطير

 ، مع أنو ىو الذي عقد معيـ صفقة أسيـ القناة  سبحاف اهلل -

 ولكنو بتصرفاتو غير المسئولة قد يعوؽ إجراءاتيـ كما أف دوره قد انتيي -

 ولكف التخمص مف شخص مقرب مف الحاكـ ويعرؼ جميع أسراره ليس باألمر السيؿ -

و أف يضحي بأخيو كي ينجو لذلؾ تحير أفندينا ووجد نفسو أماـ خياريف أحبلىما مر ، ولكف كاف عمي -
 بنفسو 

تغمي بالنقمة عمي اسماعيؿ صديؽ باشا  -فقراء وأثرياء وأمراء– اعمي أي حاؿ كانت مصر بكؿ طبقاتي -
، وتسبب في  )المفتش( ، ويتحينوف الفرصة لمفتؾ بيذا الجبار الذي يتحكـ في مصائر الببلد والعباد

سطوتو واستيتاره ، وكاف أشبو و في طغيانو  ، كاف مثؿ ىامافوتجريدىا مف القناة  إفبلس مصر
 فرعوف ، كاف البد أف يسقط المفتش و بقاروف في جشعو وطمعو وزىوه ، وكما سقط ىاماف وقاروف 
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نما مضوا غير بالتأكيد ويمقي نفس المصير الذي القاه الطغاه والجبابرة ،  - فبل نفعتيـ أمواليـ ، وا 
 الذكريات ، لعؿ الناس تتعظ وتعتبر عندما تقرأ سيرتيـ مأسوؼ عمييـ ، لـ يخمفوا وراءىـ إال أسوأ

عمي أي حاؿ كاف عمي أفندينا أف يصدر مرسـو لحماية مصالح الدائنيف األجانب ، فأصبحت الييمنة  -
، وُأعمنت الرقابة الثنائية مف إنجمترا وفرنسا ، فتولي الرقيب عمي مالية مصر مف حؽ الدائنيف 

 ات الدولة ، وتولي الرقيب الفرنسي اإلشراؼ عمي مصروفاتيااإلنجميزي اإلشراؼ عمي إيراد

يا لمعار الذي وصمنا إليو بسبب السفو والفشخرة الكذابة ، إف احتفاالت افتتاح قناة السويس أشبو  -
 افتتاحوحفؿ بالنسبة لي برجؿ قاـ ببيع محؿ لينفؽ عمي 

لميزانية لـ يجدىا ميزانية بالمعني الميـ ، أف المستر جوشف الرقيب اإلنجميزي عندما قاـ بمراجعة ا -
أف تكوف )ضيعة( خاصة يتحكـ فييا أفندينا وأخوه ، وأف األخويف المعروؼ بؿ وجد المسألة ال تعدو 

يقتسماف األسبلب ولذلؾ رأي أف يبدأ بإزاحة أصغرىما ولـ يكف مف اليسير عمي أفندينا أف يستجيب 
ذا كاف اإلنجميز ألنو يعرؼ جيدًا أنو شريؾ أصيؿ فليذا المطمب  ي كؿ ما ارتكبو المفتش مف كوارث ، وا 

يتغدوف بالمفتش عند الظير فسوؼ يتعشوف بأفندينا في المساء ، فامتنع عف طرده ، عندئذ ىدد 
فقط مميوف جنيو وجدوىا في الدفاتر ، وىنا  ٓٗاإلنجميز بتقديـ المفتش إلي المحاكمة بتيمة اختبلس 

 ألف محاكمتو المفتش ستفضح الكثيرلمفتش اقتنع أفندينا بجدوي اختفاء ا

 ما المقصود ىنا بكممة اختفاء ؟   -

اختفاء المفتش مف الحياة كميا ، وليس مف الوزارة فحسب ، فقد كاف يعمـ أف أخاه لف يتورع عف  -
 كشؼ كؿ األوراؽ وفضح المستور

 اإلفبلسوبالتالي إظيار حقيقة أفندينا الذي تسبب في تخريب بمده ووضعو في ىاوية  -

لقد نسي أفندينا كؿ ما فعمو أخوه مف أجمو ، ولـ يفكر إال في النجاة بنفسو ولمعت في ذىنو عمي  -
الفور فكرة التخمص مف الرجؿ الذي أفني حياتو في جمع الماؿ مف أجمو وبني مجده عمي أشبلء 

 والمعذبيف البؤساء 

 وكيؼ تـ التخمص منو ؟ -

خيو في الرضاع اسماعيؿ صديؽ باشا )المفتش( ، أالتخمص مف كاف أفندينا قد اتخذ قراره النيائي ب -
قبؿ أف يفمت لسانو ويفضح المخازي التي ارتكبيا االثناف ، وتسبب في خراب خزانة مصر ، وتـ ترتيب 

 يعداـ عمى  النحو الذي كاف متبعًا في ذلؾ العصر ، ففي صباح اليـو الموعود ، استدعوسيمة اإل
خموية عمى ضفاؼ النيؿ ، وركب االثناف  ةقصر عابديف ، ليصحبو في نزى لىإخاه المفتش أأفندينا 

العربة الخديوية المكشوفة عمى مرأى مف الجميع ، وىـ يتضاحكاف ، وقد اعتبر المفتش ىذا الرضاء 
بري قصر النيؿ و وعبرت المركبة ك، كبر دليؿ عمى كذب الشائعات التي ترددت عف قرب نيايتو أالسامي 

ماـ بوابة القصر ، تقدـ الحرس فألقوا القبض عمى المفتش ، أر الجزيرة  . فمما توقفت في اتجاه قص
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واستدعى أفندينا لى قصر عابديف . إخيو الذي عاد وحده أوساقوه الى الداخؿ وىو يصيح مستغيثًا ب
فتش لى دنقمو بالسوداف . وألقى الحرس بالمإبعاد المفتش إالمجمس المخصوص ، واستصدر منو قرارًا ب

عداـ بواسطو اسحاؽ قمعت باتجاه الجنوب . وتـ اإلأالتي و  الراسية عمي النيؿ حدى غرؼ السفينوإالى 
جياز عمى ضحاياه بطريقة فظيعة ، فقد كاف يممؾ قبضتيف متخصصًا في اإل تركياً  بؾ وكاف رجبلً 

ى الخصيتيف نفاسو بينما يقبض باليمنى عمأفوالذيتيف ، فييجـ باليسرى عمى فـ الضحية ليكتـ 
 نفاسو أحتى يمفظ  فيعتصرىما اعتصاراً 

أتسائؿ ، ُتري كيؼ كاف الحديث الذي دار بيف أفندينا وأخيو في العربة وىما ذاىباف إلي القصر ؟ ىؿ  -
منحو أفندينا وجيًا ينطؽ بالبشر والود كالعيد بو ؟ ىؿ لمست يده يد فريستو أو كتفو بحناف وود ؟ ىؿ 

يقو ولو برىة خاطفة ؟ ىؿ أحس أفندينا بحقارة مسمكو ؟ أف يتولي ىو بنفسو تثبتت نظرتو عمي عيف رف
 اصطياد ضحيتو بالغدر والخيانة ؟ 

 ربما يكوف دليؿ إشفاقو بأخيو أف ال تأتي الطعنة إال مف يده ال مف يد غريب -

ولكف ىؿ رضي أفندينا عف نفسو وأعجب بيا ألنو أتقف تمثيؿ دوره ؟ وىؿ ناـ ليمتو غير مؤرؽ أـ ظؿ   -
 شبح أخيو يطوؼ بو ؟ 

عمومًا يا محمود بؾ لقد انتيت أسطورة المفتش وصادر أفندينا كؿ ثروتو وتتبع أعوانو في كؿ مكاف  -
 النعـ ولـ يبؽ منيـ أحد ، وال أدري ماذا سيكوف مصير أفندينا ولي 

 أفندينا يرتمي في أحضاف الشعب
وبينما استمر المقاء األسبوعي بيف محمود بؾ حسف ومظير باشا كانت ىناؾ مؤامرة يقـو بيا الوزيراف 

 ما وافقتيما عميو باقي الدوؿ األوروبيةعبلف إفبلس مصر واحتبلليا وىو اإلنجميزي والفرنسي إل
عمي البكري نقيب األشراؼ والشيخ حسف العدوي  واسماعيؿ راغب باشا والسيدولكف شريؼ باشا 

فاجتمع مجموعة  ، أبعاد المؤامرة وتواصؿ زعماء الشعب إلنقاذ الببلد مف ىذا المصير  وافيموغيرىـ 
 واستمرت اجتماعاتيـ لعدة مرات مف زعماء الشعب الوطنيوف ومنيـ أعضاء مف مجمس شوري النواب 

 حيث بدأ الحديث شريؼ باشا قائبًل :
إلعبلف إفبلس الببلد والسيطرة عمييا ، وأفندينا ليس  يخفي عمي أحد منكـ ما تقـو بو إنجمترا وفرنسا ال -

في وضع يسمح لو بمعارضتيما ، وبالتالي البد لنا كقادة وممثميف ليذا الشعب أف نقؼ موقفًا قوياً 
 إلنقاذ الببلد

 فقاؿ اسماعيؿ راغب باشا :
ع عمييا جميعُا تضمف سداد جميع الديوف شريطة أف يقـو نواب البد مف كتابة الئحة وطنية ونوق -

 الشعب بالسيطرة عمي ميزاينة الببلد وتحديد أوجو الصرؼ المختمفة
 فقاؿ شريؼ باشا 
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ف المجمس النيابي إف مصر قادرة عمي سداد ديونيا  - مع الحفاظ عمي كرامتيا وسمعتيا أماـ العالـ ، وا 
د بدوف سمطات فعمية تعطيو حؽ المشاركة والرقابة عمي مقدرات وول- ٙٙٛٔالذي رأي النور في عاـ 

 البد لو أف ينمو وينضج ويطالب بمحاسبة الحكومة عمي كؿ قرش تنفقو -الببلد
 فقاؿ الشيخ حسف العدوي

ا المجمس أماـ األوروبييف كمجمس نيابي مثؿ مجالسيـ ولكنو أبدًا لـ يكف  لقد كاف أفندينا يتباىي بيذ -
 النيابية التي تحاسب الحكومات ، إف ممثمي الشعب يعرفوف جيدًا كيؼ يقـو الشعبمثؿ مجالسيـ 

 بسداد ديوف ال ذنب لو فيو وسيقوموف بتحديد أوجو اإلنفاؽ طبقًا لمصالح الشعب فقط
وفي نياية ىذه الجمسة قاموا بكتابة البلئحة الوطنية ووقع عميو العشرات مف مجمس النواب والتجار 

 ماء والضباط والموظفيف العامميف والمتقاعديف واألعياف والعم
ع عمييا شيخ األزىر وبطريرؾ األقباط وحاخاـ الييود وحمؿ شريؼ باشا البلئحة وتوجو بيا مع كما وقّ 

ورحب بيـ ورأي أف اإلرتماء  فقابميـ أفندينا ٜٚٛٔإبريؿ  ٚيـو  وفد مف الزعماء إلي قصر عابديف
قرار ميزانياتيا ىو  في أحضاف الشعب والتنازؿ لو عف الصبلحيات وتحمؿ الشعب مسئولية الببلد وا 
الحؿ الوحيد كي ينجو بنفسو مف مؤامرات اإلنجميز والفرنسييف ،  واستمع أفندينا لما في البلئحة 

 : تولي رئاسة الحكومة وقاؿ لو شريؼ باشا طمب مفثـ  وناقشيا معيـ
وأقـو بأداء ما يميؽ إني بصفة كوني مصريًا وحاكمَا لمببلد ، أري مف الواجب عمّي أف أتبع رأي األمة  -

بيا مف جميع األوجو الشرعية ، لكني لما نظرت السير الذي كانت عميو النظارة السابقة حصؿ لي غاية 
هلل واألىالي ، حتي نشأ عنو اضطراب ونفور سري في ذلؾ السير كاف عمي غير رضا ااألسؼ مف أف 

ناظر المالية اإلنجميزي وأظير بيا أف جميع القموب وحركيا ، وزيادة عمي ذلؾ فإف النتيجة التي حررىا 
القطر في حالة إفبلس كانت سببا في تغير قموب األمة ، لقد وكمتكـ بتشكيؿ ىيئة النظارة مف أعضاء 

بالمسئولية لدي مجمس األمة الذي سيجري انتخاب أعضائو وتعييف مأموريو أىمييف مصرييف ، مكمفيف 
ىذا ولعممي بحسف إخبلصكـ لمقياـ بتأدية ما يمـز لمحالة الداخمية ومرغوب األمة نفسيا ،  بوجو كاؼ

 ـ مثمكـ باألمانة واالحتراـ لدي الجميعالمشيود ليلخدمة الوطف فبل أشؾ في أف تستعينوا بالرجاؿ 

يؼ باشا أفندينا عمي ثقتو الغالية وغادر قصر عابديف وتوجو لمقاء زعماء الشعب وقاـ وشكر شر 
 ة مشاورات الختيار أعضاء الحكومة الجديدةمبسمس

 قاؿ شريؼ باشا :دار حوار بيف زعماء الشعب حيث وعندما اكتمؿ المجمس 
ألمة ، وأنو لـ يكف راضيًا عف أنفسكـ ، إف أفندينا قد رأي أف واجباتو اتباع رأي اكما رأيتـ وسمعتـ ب -

 الوزارة المستقيمة لمخالفتيا إرادة األمة

 فقاؿ أحدىـ :
 مما ىو جدير باإلعجاب إشادة أفندينا بمصريتو ووطنيتو  -
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الذي يجب أف نستعد لو ىو مواجية غضب دوؿ أوروبا بسبب ما حدث ألنيـ بالتأكيد لف يقبموا بوجود  -
 وزارة وطنية خالية مف وزراء أجانب 

وحدث بالفعؿ ما توقعو شريؼ باشا إذ بمجرد انتشار أخبار ما حدث توجو العديد مف قناصؿ الدوؿ إلي 
قصر عابديف وأعمنوا رفضيـ القاطع لبلئحة الوطنية ووصؿ األمر مف بعضيـ بتيديد أفندينا بالعزؿ مف 

 منصب الخديوية إذا لـ يتـ إعادة الوزيريف األجنبييف لموزارة
 بالتيديد باالستقالة إذا تـ عودة الوزيريف  وقاـ شريؼ باشا

أف ترفض الدوؿ األوروبية المسمؾ الجديد الذي سمكو لمعجب والغرابة  اً مثير الذي يبدو لموىمة األولي و 
أفندينا وىو ارتماؤه في أحضاف الشعب ، وقبولو مبدأ المشاركة الوطنية في إنقاذ الببلد مف إعبلف 

عمؽ ما حدث فمف يشعر بالدىشة فالحقيقة المرة أف إنجمترا توجست خيفة ، ولكف الذي يتأمؿ بإفبلسيا 
في تدفؽ مف التطورات التي جدت عمي مصر ، وخشيت مف تمؾ الروح الجديدة التي بدأت معالميا 

الدماء الوطنية في شراييف الحياة المصرية ، وظيور زعامات وطنية تتحمؿ المسئولية ، وتبدي 
 تسوية أزمة الديوف استعدادىا لممشاركة في 

وجعميا تسعي منذ مشروع البلئحة  -أـ الديمقراطية–ىذا ىو السبب الحقيقي الذي أثار مخاوؼ إنجمترا 
إلي خمع أفندينا وطرده مف مصر ، قبؿ أف يتحوؿ إلي رمز وطني ، وبدأت إنجمترا تسابؽ الوطنية 

 تفسد خطتيا الدفينة الحتبلؿ مصرالزمف قبؿ أف تتطور الحركة الوطنية في مصر إلي الدرجة التي 
ولكف أفندينا لـ يكترث لكؿ التيديدات التي تعرض ليا مف وكبلء وقناصؿ الدوؿ فقد كاف يعتقد أف 

ولف يرضخ لضغوط الدوؿ األوروبية ولكف كاف السمطاف ودولتو في السمطاف العثماني لف يقـو بعزلو 
 أضعؼ حاالتيا فمـ يصمد كثيرًا أماـ الضغوط

 أفندينا يستعد لمرحيؿ 
قرر أفندينا جس نبض السمطاف ومعرفة موقفو مف كؿ ما يحدث ، فأرسؿ مبعوث خاص إلي عاصمة 

 ؼ في تمؾ السنيف العجاؼحَ مو بما أمكف جمعو مف ىدايا وتُ الدولة العمية ، وىو طمعت باشا وحم  
 لمعودة ،  توقعوالم وطاؿ انتظار أفندينا لطمعت باشا فقد تأخر عف الميعاد الطبيعي

مما جعؿ أفندينا يشعر بالقمؽ وأدرؾ أنو معزوؿ ال محالة ، وبدأ يييئ نفسو لمرحيؿ ، ويختار مف 
حريمو أقربيف إلي قمبو ، وجمع مف كؿ حريمو ما كاف معيف مف مصاغ وُحِمي ، واستدعي عدد مف 

فصوص الكريمة ليسيؿ نقميا في نزع الحجارة والالصاغة وأقاموا بقصر عابديف يشتغموف ليبًل ونيارًا 
والتصرؼ فييا ، وجر د سراي عابديف مف كؿ رياشيا الثمينة واآلنية الذىبية والموحات الفنية والنجؼ 
الفضي والطنافس القديمة التي كانت ممكو الشخصي ، ال ممؾ الحكومة ، وأرسؿ جميع ذلؾ في 

 حروسة( تحت حفظ حراس مؤتمنيف، ُحِممت عمي ظير اليخت )المصناديؽ مغمقة إلي اإلسكندرية 
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وفي تمؾ األثناء كانت الدوؿ األوروبية قد نجحت في الضغط عمي السمطاف العثماني وأجبرتو عمي 
 إقصاء أفندينا الخديو إسماعيؿ باشا عف أريكة مصر ، وتعييف ابنو )محمد توفيؽ( 

 عزؿ ولي النعـ : 
آلستانة بأف اإلرادة السمطانية قد صدرت أبرؽ سفير إنجمترا في ا ٜٚٛٔيونيو  ٕٙوفي صباح يـو 

بعزلو ، وفي ضحي نفس اليـو تمقي زكي باشا )السرتشريفات( برقية محررة بالمغة التركية ومرسمة إلي 
 )اسماعيؿ باشا خديو مصر سابقًا( 

وكاف زكي باشا جالسًا في مكتبو بالدور األرضي مف قصر عابديف وتصادؼ وجود خيري باشا 
وعبل مؿ األختاـ السنية ، وعدد مف كبار رجاؿ القصر ، وُأسقط في أيدييـ جميعًا ، )الميمندار( حا

 االصفرار واالضطراب جباىيـ جميعًا وحاروا ماذا يفعموف 
وكؿ منيـ يرفض أف يكوف حامؿ البرقية المشئومة إلي ولي النعـ وىو يتربع عمي كرسي العرش في 

  أنو رفض بإصرارالقياـ بيذه الميمة ألنو حامؿ األختاـ إالّ الدور العموي ، وحاولوا إقناع خيري باشا ب
وبينما ىـ يتجادلوف دخؿ عمييـ شريؼ باشا رئيس الوزراء فسمموه البرقية ، فتردد بعض الشئ ، إال 

عف مثؿ ىذا أنو بصفتو وزير مصر األكبر ، فمف واجبو أف يقـو بالتبميغ ، ولـ يكف بالرجؿ الذي يحجـ 
 اقاً العمؿ ميما كاف ش

 حمؿ شريؼ باشا البرقية وصعد إلي الطابؽ العموي ، وفض البرقية وىو في الطريؽ فإذا نصيا :
إف الصعوبات التي نجمت أخيرًا في أحواؿ مصر الداخمية والخارجية ، بمغت مركزًا عسيرًا ، وقد ينتج )

السمطانية إيجاد عف استمرارىا كما ىي خطر لمصر ولمدولة العثمانية ، ومف أىـ واجبات الحكومة 
نما صدرت الفرمانات ليذه الغاية عينيا ،  الوسائؿ لتقرير الطمأنينة واألمف والرفاىية بيف األىالي ، وا 

الحالية ، فيما أنو قد ثبت أف بقاءكـ في منصب الخديوية لف ينجـ عنو سوي مضاعفة الصعوبات 
وزرائو ، قرر تعييف صاحب السعادة  زيادة خطورتيا ، فجبللة موالنا السمطاف بناء عمي تداوؿ مجمسو 

محمد توفيؽ باشا في منصب الخديوية ، وأصدر إرادتو اليمايونية بذلؾ ، وقد أبمغ ىذا القرار السامي 
إلي سعادتو بإشارة برقية عمي حدة ، وعميو فإني أدعوؾ إلي التخمي عف شئوف الحكـ طبقًا ألوامر 

 (جبللة السمطاف 
وأخذ شريؼ باشا يفكر ويحدث نفسو ، ويتسائؿ عف سر عزؿ أفندينا في ىذا التوقيت بعد أف خضع 
إلرادة الشعب وسممو المسئولية كاممة ، إف إنجمترا ومف وراءىا الدوؿ األوروبية رفضت بإصرار أف 

 يممؾ الشعب إرادتو وأف يسد ديونو ويتحكـ في قراره ويحدد مساره ومصيره 
باشا في ىذه المحظة أف النظاـ الدستوري والديمقراطية والحياة النيابية قد وضعيا  لقد أيقف شريؼ

الغرب ألنفسيـ فقط وليس لشعوبنا نحف ، فمف حقيـ ىـ فقط ومف حؽ شعوبيـ أف تنعـ بالديمقراطية 
جب أف تظؿ مستعبدة ذليمة مديونة يحكميا الطغاة وحاشيتيـ والحياة الدستورية ، أما شعوبنا في
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شريؼ باشا وتأكد مف السبب الحقيقي لعزؿ  أدرؾلقد ، عموف بخيرات الببلد وحدىـ دوف شعوبيـ وين
أفندينا ، فمف المؤكد أنو سار بشعبو في المسار الصحيح بؿ األصح أف نقوؿ أنو ترؾ لشعبو اختيار 

، إنيـ وأخذ شريؼ باشا يردد بينو وبيف نفسو : لقد جعموا مف الرجؿ بطؿ قومي ، المسار الصحيح 
 بعزلو في ىذا التوقيت قد حولوه مف حاكـ مستيتر غير مسئوؿ إلي بطؿ قومي  

 أفندينا بطؿ قومي ولكف بعد فوات األواف
وتقدـ شريؼ باشا مف أفندينا عمي استحياء ، وقدـ إليو البرقية فقرأىا ، وكأنو يعرؼ ما فييا ، أو 

، فيي نياية محتومة لمف يتحدي الغرب ويسمـ لشعبو إرادتو وحريتو ، ولكنو لـ يتوقع ىذه النياية 
يندـ عمي تصحيح المسار حتي ولو في آخر لحظة مف حكمو فيو يعرؼ جيدًا أف األواف قد فات وأنو 

قضوا بو عميو بؿ وعمي أحبلـ الشعب كمو ، ولقد رضوا بابنو توفيؽ الذي  السيؼىو الذي منح أوروبا 
الذي سيصبح ألعوبة في أيدييـ وسوؼ يكوف السبب في احتبلؿ مصر عسكريا يوما ما ببل  الضعيؼ

 شؾ ، ثـ أفاؽ ولي النعـ مف أفكاره الحزينة اليائسة واستمر في قراءة البرقية
 التفت إلي شريؼ باشا وقاؿ لو : وبعد أف فرغ مف قراءة البرقية

 أدع سمو توفيؽ باشا حاالً  -

وتوجو إلي قصر األمير توفيؽ ، فوجده عمي وشؾ الركوب متجيًا مركبتو  فخرج شريؼ باشا وامتطي
 وعاد معو إلي عابديف إلي قصر عابديف ، فترؾ شريؼ باشا مركبتو وركب بجوار الخديو الجديد

 وفي صمت قاـ توفيؽ باشا بتسميـ برقية التكميؼ التي وصمتو لشريؼ باشا فقرأىا شريؼ ثـ قاؿ :
ديويًا عمي مصر ، المنصوص عمييا في تمؾ اإلشارة التمغرافية يجب أف تتـ بعد إف المناداة بسموكـ خ -

 ظير اليـو في قمعة الجبؿ

ولما وصبل عابديف بقي شريؼ باشا في الدور األرضي وصعد توفيؽ إلي حيث كاف أبوه في انتظاره ، 
تركو شريؼ باشا ، ووقعت الغرفة التي كاف ولي النعـ جالسًا فييا بصحبة أفكاره وشجونو مذ وحالما دخؿ 

 عيف والده عميو نيض ولي النعـ وتقدـ لمقياه وأخذ يده ولثميا قائبًل :
 إني ُأسمِّـ عمي أفندينا -

وبعد ذلؾ انحني أمامو مو عمي وجنتيو ، وتمني لو أف يكوف أوفر حظًا وأكبر سعادة مف أبيو ، ب  ثـ قَ 
ولما كانت المناداة ،  ميقًا منصبة وقاعة عرشو، ودخؿ دائرة حريمو تاركًا البنو المتأثر تأثرًا ع

السريعة بالخديو الجديد شيئًا مرغوبًا فيو ، اتقاء لكؿ طارئ ، تـ تنصيبو بالقمعة وقراءة اإلرادة 
، فدوت المدافع مف القمعة كالرعد معمنة لمصر والقطر كمو أف )محمد توفيؽ( السمطانية عمي الجميع 

 ينا وولي النعـأصبح دوف غيره خديو مصر وأفند
 تمت                                          
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 مراجع ومصادر الرواية
)ولي النعـ( عبارة عف كتاب تاريخ عف عصر الخديو اسماعيؿ ولكف متنكر في صورة رواية تتضمف حوار 
بيف شخصيف مف خياؿ الكاتب ولكنيما يتحدثاف عف أحداث تاريخية حقيقية نقبًل عف المراجع والمصادر 

 اآلتية : 
 عبد الرحمف الرافعي  –ٕ،جٔكتاب عصر اسماعيؿ ج
 مود السعدنيمح –كتاب مصر مف تاني 

 حمدي عثماف –كتاب ىؤالء حكموا مصر 
 د محمد حساـ الديف اسماعيؿ – ٜٚٛٔ-٘ٓٛٔكتاب مدينة القاىرة مف والية محمد عمي إلي اسماعيؿ 

 إلياس األيوبي –كتاب تاريخ مصر في عيد الخديو إسماعيؿ باشا 
مطبعة دار  –طبعة األولي ال–تأليؼ محمد صبري  –كتاب تاريخ مصر الحديث مف محمد عمي إلي اليـو 

  ٕٜٙٔالكتب المصرية بالقاىرة سنة 
 كتاب )صفحات مف تاريخ مصر( األستاذ يحيي حقي

 ٖٜٛٔالطبعة الثانية –يوليو ( بقمـ عباس محمود العقاد  ٔٔكتاب ) ضرب اإلسكندرية في 
 كتاب )محمد عمي وأوالده( تأليؼ جماؿ بدوي

 اؿ بدويكتاب )مصر مف نافذة التاريخ( تأليؼ جم
–ترجمة : بدر الرفاعي  –نشأة البيروقراطية الحديثة( تأليؼ ؼ روبرت ىنتر –كتاب )مصر الخديوية 

  ٕ٘ٓٓطبعة  -ٖٚٙ-المشروع القومي لمترجمة  –المجمس األعمي لمثقافة 
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