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  مقدمة

تاريخ احلملة الفرنسية على مصر  يف باحث ألي من املعلوم يقينا أنه ال مناص

L Expedition Francais )من حتمية االطالع على )  م١٨٠١ – ١٧٩٨

ة اهلامة من تاريخ مصر احلديث، واحملفوظة بدار الوثائق غري املنشورة هلذه الفتر

 وحدة األرشيف –إدارة الوثائق اخلاصة : "الوثائق القومية بالقاهرة حتت عنوان

  ".  اموعة الوثائقية للحملة الفرنسية– وريباأل

 األمهية ما حيويه أرشيف وزارة احلرب الفرنسيةوثائقي يلي يف وهذا املصدر ال

 يف  للباحثرئيسي كمصدر – باريس ضواحي إحدى - Vincenneفنسن يف 

 على مصر، ومع ذلك Expedition D Orient Lتاريخ محلة الشرق 

  الباحثنيوثائقي املتوافر حتت أيدي تزداد أمهيته باعتباره املصدر الصريفاألرشيف امل

  . عريبمصر والعامل اليف 

ة الفرنسية مما ثريين من شباب الباحثني للغدة الكوعلى الرغم من عدم إجا

موضوعات احلملة، إال أن هذا  يف أدى إىل عزوف الغالبية منهم عن مواصلة البحث

األحجام تالشى شيئا فشيئا بعد تشجيع عدد من أساتذة التاريخ احلديث لطالب 

مرحلة املاجستري باجلامعات املصرية منذ أكثر من عشرين عاما  يف الدراسات العليا



  

  

  

  

  
 

اسة بعض املدن واألقاليم املصرية اهلامة واألوضاع االقتصادية القتحام هذا اال ودر

  . عهد احلملة مث توالت الدراسات األكادميية حىت يومنا هذا يف واالجتماعية

وال تزال اموعة الوثائقية للحملة بدار الوثائق القومية بالقاهرة معينا ال 

البناء  يف لبنة األوىلحجر الزاوية وال هي ينضب للباحث على اعتبار أن الوثيقة

  .يالتارخي

  تعريف بوثائق احلملة الفرنسية 

من خالل االطالع على وثائق احلملة احملفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة 

؛ وريببوحدة األرشيف األ) علبة(تبني للباحث إا حمفوظة بداخل مخسون حمفظة 

حاا اللغوية الدارجة إبان وأغلب الوثائق مكتوب خبط اليد باللغة الفرنسية مبصطل

  .  يف أواخر القرن الثامن عشر امليالديعهد احلملة

األرشيف  يف والوثائق إما صور أو نسخة ثانية من الوثائق الرئيسية احملفوظة

 وبعضها ،Originalبباريس، أو نسخ أصلية  Vincenneفنسن ي يف الفرنس

واضحة القراءة متاما لقارئ يل فهي التامكتوب على اآللة الكاتبة باحلروف القدمية، وب

 مهمة ترمجتها إىل لغته العربية عريباللغة الفرنسية من غري أبنائها مما ييسر للباحث ال

دون عناء كبري؛ على عكس تلك الوثائق املكتوبة خبط اليد ومنها ما سطر على عجل 

م وضوح مثل األوامر والقرارات السريعة لقواد احلملة وضباطها، أضف إىل ذلك عد

معرفة حروف بعض كلمات الوثيقة  يف خط الكاتب أحيانا مما يشكل صعوبة مجة

 وتفريغ فرنسي ال ميكن ترمجتها بسهولة إال من خالل الترمجة الكاملة للنص الالتايلوب

  . حمتواه مما ميهد للباحث معرفة معىن الغامض منها والتوصل إليه

افظ بدون رقم، ولكن مييزها وكل حمفظة هلا رقم خاص ا، على أن بعض احمل

  . حتتوى عليها اليت عما سواها الفترة التارخيية للوثائق



  

  

  

  

  
 

ومن املؤسف حقا أن وثائق وأوراق احلملة الرمسية غري مرتبة موضوعيا على 

تبدأ وثائقها مع دخول  اليت اإلطالق، أو تارخييا بشكل دقيق؛ فاحملفظة األوىل

وبداخلها وثائق تتعلق ) ٢١(ولكنها حتمل الرقم ، )١(الفرنسيني مصر ال حتمل الرقم 

 م، وبذلك تتداخل فترا التارخيية مع وثائق حمافظ ١٨٠٠، ١٧٩٩، ١٧٩٨بأعوام 

 ١٨٠٠ / ٧ / ٣١ م إىل١٧٩٨ / ٦ / ٢٨أخرى؛ وهذه احملفظة فترا التارخيية من 

 اجلنرال تضم وثائق ختص فترة قيادة اجلنرال بونابرت وحىت قبل اية قيادة فهي م؛

وهكذا األمر مع كثري من احملافظ ولذلك يصعب على الباحث . كليرب بشهرين تقريبا

تقسيم تلك احملافظ مبا حتويه إىل فترات تارخيية حمددة تضم كل جمموعة منها فترة 

، لتيسري مهمة يوهلذا فإنه من الضرور. قيادة واحدة لكل من قواد احلملة الثالث

روة الوثائقية اهلامة، وللحفاظ عليها من التلف والضياع، هذه الث يف الباحث للعمل

أن تتوىل جلنة أكادميية متخصصة بتكليف من املسئولني عن دار الوثائق القومية فهرسة 

وتصنيف الوثائق مع وضع ملخص ب اللغتني العربية والفرنسية ملا تضمه كل حمفظه 

حد، مع حتمية أال يسمح آن وا يف على حده، وترتيبها ترتيبا تارخييا وموضوعيا

وثروة قومية ال ميكن تعويضها، ويقتصر " سندا" املباشر باعتبارها يبالتعامل اليدو

؛ "ميكروفيش"أو" ميكروفيلم"أو تسجيلها على . التعامل معها على النسخ املصورة

 يف فيسهال بذلك اإلطالع على أكرب عدد ممكن من الوثائق من خالل أجهزة العرض

تمكن الباحث من تصوير ما يريده من مئات الوثائق التارخيية وهو ما زمن وجيز، وي

أرشيف وزارة احلرب الفرنسية بباريس لذات الوثائق اخلاصة باحلملة  يف يتم اآلن

  . الفرنسية

ومن خالل دراستنا هلذه احملافظ وجدنا أن بعضها حيتوى على العديد من 

موعة من الوثائق غري املرتبة ، حيث تضم كل واحدة منها جم)Cartons(املظاريف 

بعض املظاريف ما بني مائة ومائىت  يف زمنيا أو موضوعيا يتراوح عدد كل منها

 ٦٥٧الغالب من وثائق يتراوح ما بني  يف كما أن عدد ما حتويه كل حمفظة. )١(وثيقة



  

  

  

  

  
 

 وثيقة، ووجدنا أن بعض احملافظ حيتوى على عدد من امللفات الداخلية ٢٧٠٤ –

إحدى احملافظ ليبلغ  يف  العدد ما بني حمفظة وأخرى ليصل إىل أقصاهيتفاوت هذا

  . )٢(واحد وثالثون ملفا مع أن وثائق تلك احملفظة ال يزيد على مخسمائة وثيقة

على أن أدىن ما حتتويه أحد احملافظ من الوثائق هو مائتني وأربعة عشر وثيقة 

، )٣(ن سنوات احلملة الثالثةتغطى فترة تارخيية متتد لنحو سنة وتسعة أشهر فقط م

 أو ٦ *٤صغرية من الورق يتراوح مساحتها ما بني ) قطع(بعضها عبارة عن جزازات 

  ". الفلوسكاب" أو " الكوارتر" مساحة  يف  سم، وغالبيتها١٢ * ١٠

 فإن كل ما مييز حمفظة عن األخرى فترا التارخيية وما –وكما سلف القول 

 وسنة اجلمهورية فرنسيتؤرخ بذكر اليوم والشهر ال اليت حتويه من وثائق هلذه الفترة

لفرنسية بدال من التقومي استحدثته الثورة ا الذي الفرنسية؛ وهو التقومي اجلديد

؛ وما يقابل هذا التقومي باليوم والشهر والسنة )ياجلرجيور ( أو الرومايناألفرجني

  .  بداخلهاحتويها اليت امليالدية، وكما تذكر احملفظة عدد األوراق

 جديدا قد استحدثت تقوميا) ١٧٨٩(وجدير بالذكر أن الثورة الفرنسية 

تأخذ به وال تزال أكثر بلدان العامل؛ وذلك عقب ليحل حمل التقومي امليالدي الذي 

 إلغاء امللكية الفرنسية وإعالن اجلمهورية حيث أحتفل بأول عيد للجمهورية الفرنسية

حكومة الثورة تقوميا سنويا جديد للجمهورية  م، وأدخلت ١٧٩٢ سبتمرب ٢٢يف 

 Vendimiaireيشتمل على اثىن عشر شهرا؛ فتبدأ السنة اجلديدة بشهر فاندميري 

 وطابعه الديىن عشرة أيام لدى  يف أصله الشرقيوأصبح األسبوع بأيامه السبعة

لة  هذه السلسيالفرنسيني؛ آخره يوم عطلة بتقسيمهم الشهر إىل ثالثة أجزاء؛ وتنته

، وكل شهر يشتمل على ثالثني يوما مع Fructidorاملستحدثة بشهر فركتيدور 

 Complementaireإضافة مخسة أو ستة أيام تكميلية أطلق عليها كومبليمنتري  

فرنسا منذ عام  وألغى هذا التقومي اجلمهوري يف )٤( سبتمرب من كل عام١٧من 

  . )٥(هذا العام يف  م حينما توىل نابليون منصب إمرباطور فرنسا١٨٠٤



  

  

  

  

  
 

مصر؛  يف وقد ألزم العسكريون الفرنسيون واملدنيون على السواء؛ املتواجدين

، وشاهدنا ر أوراقهم حاملة التقومي اجلمهوريفرنسا؛ بتحري يف أسوة مبا هو متبع

مصر زمن  يف أوراقهم احلربية ومراسالم ومذكرام وأحباثهم؛ طوال مدة إقامتهم

  . وميني اجلمهوري وامليالدياحلملة مؤرخة بالتق

وهذا التقومي اجلديد للجمهورية استطعنا التعرف عليه من خالل دراسة تلك 

  . )٦(الوثائق وما حتويه حمافظ احلملة من أوراق وأحباث
  

  ما يقابله من الشهور امليالدية    الشهر يف العصر اجلمهوري  م

   أكتوبر٢١ سبتمرب إىل ٢١من   Vendimiaire  فندميري   ١

   نوفمرب٢١ أكتوبر إىل ٢٢من   Brumaire  برومري   ٢

   ديسمرب ٢٠ نوفمرب إىل ٢١من   Frimaire  فرميري   ٣

   يناير ٢٠ ديسمرب إىل ٢١من   Nivos   نيفوز   ٤

   فرباير ١٩ يناير إىل ٢٠من  Pluviose  بليفوز   ٥

   مارس٢٠ فرباير إىل ٢٠من  Ventose  فنتوز  ٦

   أبريل١٩ مارس إىل ٢١من  Germinal  جرمينال   ٧

   مايو١٩ أبريل إىل ٢١من  Florial  فلوريال  ٨

   يونيو ١٨ مايو إىل ٢١من  Prerial  بريريال   ٩

   يوليو ١٩ يونيو إىل ١٩من  Messidor  ميسيدور  ١٠

   أغسطس ١٨ يوليو إىل ٢٠من  Thermidor  ترميدور   ١١

  سبتمرب١٦ أغسطس إىل ١٩من  Fuctidor  فركتيدور   ١٢

وحتمل وثائق احلملة الفرنسية على مصر سواء احملفوظة بدار الوثائق القومية    

للقوات  Archives Historiqueبالقاهرة أو مثيالا احملفوظة باألرشيف التارخيى

 Archives باريس ضواحيفنسن ب يف L Armee de Terreالربية الفرنسية 

Du Chateau De Vincennesي، الرقم الكود) B6 (الوثائق وتعىن 



  

  

  

  

  
 

Bulletin دون ) 6(تندرج حتت رقم  اليت اخلاصة باألعمال العسكرية للحملة

 ا، مث يندرج حتت هذا الرقم الكودي لفرنسغريها من النشاط العسكري اخلارجي

  . وهكذا) B6 – 111 - 113. …(األرقام الفرعية للوثائق  

زارا ولزومها  رغم خصوبتها وغصريواملادة الوثائقية الوفرية باألرشيف امل

هذه الفترة اهلامة من تاريخ مصر احلديث، فإا ال تزال أرضا بكرا خصبة  يف للباحث

، يحتتاج هودات الباحثني إلضفاء احليوية والنشاط وتأكيد مصداقية العمل التارخي

كما أا ال تروى غليل الباحث الظمآن حملاولة االقتراب بقدر املستطاع إىل احلقيقة؛ 

ذا كان لزاما عليه الرجوع إىل األعمال الوثائقية األخرى احملفوظة بدار الوثائق ومن ه

حتمل  واليت متثل أهم اموعات الوثائقية لنابليون بونابرت واليت القومية بالقاهرة،

 State Papers Autographs and Portraits Theعنوان 

Emperror Napoleon and His Empresses Josephine 
Marie Louise   

يعترب سجال  الذي وهذه اموعة تتكون من مثان جملدات أمهها الد األول

 صفحة  يف مائيتشخصيا لإلمرباطور نابليون بونابرت، وهو من احلجم الكبري ويقع

وبداخله أربعمائة وعشرون وثيقة أصلية عبارة عن خطابات شخصية خبط نابليون 

وحتتفظ كل وثيقة خبط وتوقيع نابليون . لى حدهنفسه مع ترمجة إجنليزية لكل وثيقة ع

ابنة إمرباطور النمسا؛ تزوجها نابليون  هي واإلمرباطورة جوزفني مارى لويس عليها؛

  .  م أثناء توليه اإلمرباطورية وبعد طالقه لزوجته األوىل جوزيفني بوهارنيه١٨١٠عام 

 يفرائه كما تضم هذه اموعة الوثائقية مراسالت نابليون مع بعض وز

، ومع القادة العسكريني )م١٨١٤ – ١٨٠٤(حكومة اإلمرباطورية الفرنسية 

  : خمتلف ااالت احلربية وتقع حتت عنوان يف الفرنسيني

State Papers Autographs and Portraits The Great 
Napoleon s Marshals and Ministers (Vol. 1)   



  

  

  

  

  
 

قد شغلت حيزا من هذه الدات أما مراسالته الشخصية مع أفراد عائلته ف

 اليت حيتوى على جمموعة كبرية من هذه الوثائق اهلامة الذي ،الثمانية وهو الد الثاين

مل تصب بالفتور رغم خضم  واليت تلقى الضوء على عالقاته األسرية وأفراد عائلته،

د يقع كانت شاغله األول خالل فترة اإلمرباطورية، وال اليت األحداث السياسية

  : حتت عنوان

(Napoleon and his Family Emperor State Papers 
Autographs and Portraits The  Vol. II).  

وتلك اموعة الوثائقية ليست مرتبة ترتيبا زمنيا أو موضوعيا ولكنها ختص 

مصر  يف عندما قائدا عاما: نابليون بونابرت خالل عصور قيادته وحكمه الثالثة

 Le Premierفرنسا  يف ، وعندما أصبح قنصال أول)م١٧٩٩ – ١٧٩٨(

Consul) فرنسا  يف وأخريا عندما أصبح اإلمرباطور األول) م١٨٠٤ – ١٧٩٩

تضم جمموعة  فهي  له، ومع ذلك فهي مبثابة سجل شخصي؛)م١٨١٤ – ١٨٠٤(

مصر إثر نزوله أرض  يف أصدرها القائد العام اليت ضخمة من األوامر والفرارات

م، حيث توىل قائد احلملة إصدار أوامره العسكرية ١٧٩٨أول يوليو  يف ريةاإلسكند

لقواده بغرض تنظيم العمل داخل الوحدات العسكرية، وحتصني اإلسكندرية والقاهرة 

، وتدعيم املواقع احلربية ضد األخطار  ألي هجوم خارجيبعد استيالئه عليهما حتسبا

 . )٧(املتوقعة

 يناير ١٤ يف Daureدور ) القوميسري(لعام ومن ذلك أمره إىل الوكيل ا

 إىل اإلسكندرية التايلاليوم  يف  بإرسال أثنني من الصيادلة وأربعة من اجلراحني١٧٩٩

، ومن خالل هذه )٨(الستقبال أكرب عدد مكن من املرضى مبستشفيات املدينة

آلت   اليتاملراسالت إبان هذه الفترة من قيادة بونابرت نتعرف على احلالة السيئة

 وحاجته امللحة للمال والكساء قبيل سفره إىل فرنسا ومن فرنسيأليها حالة اجليش ال

 . )٩(م١٧٩٩ أغسطس ١٣ يف واملؤرخة Daureخالل رسالته إىل دور 



  

  

  

  

  
 

تاريخ محلة  يف على أن أهم جملدات تلك اموعة الوثائقية الثمانية للباحث

حيوى بني دفتيه مائتني الذي  و،Volume VIIالشرق على مصر هو الد السابع 

توالها نابليون بونابرت، أما  اليت واثنتان وثيقة أغلبها لفترة القنصلية واإلمرباطورية

تفيد  ال وهي  فتصل عدد وثائقه إىل مائة وسبعة ومثانني وثيقة فقطVIIIالد الثامن 

 . تاريخ محلة مصر كثريا يف الباحث

مجعت كل  اليت ع على الوثائق املنشورةتاريخ احلملة االطال يف ويهم الباحث

عربوا من خالهلا عن وجهات  واليت األوامر واملراسالت ملختلف القادة الفرنسيني

ومن هذه األعمال كتاب . نظرهم جتاه كثري من القضايا واألمور السياسية واحلربية

 – L Expedition d Egypt 1798" محلة مصر " الكابنت دى الجو نكيري 

 اليت مجعها مخسة جملدات ضمت أغلب الوثائق الرمسية للحملة يف يقعالذي  و،1801

 من عدة مصادر رمسية وغري رمسية أمهها الوثائق الرمسية ذلك املؤرخ العسكري

بإضافة إىل  Ministere de l Guerreاحملفوظة بأرشيف وزارة احلرب الفرنسية 

بصفته العسكرية حوزته  يف مصادره الشخصية من مكاتبات ومراسالت ظلت

نشاطها من البداية وحىت النهاية، وكذلك  يف كواحد من ضباط احلملة الذين شاركوا

 . ما استطاع مجعه من وثائق خاصة بضباط وجنود احلملة

 للحملة الفرنسية على التاريخ العلمي واحلريب:  الرجوع إىل كتابكما جيدر

  : مصر

Histoire Scientifique et Militaire de l Expedition 
Francais en Egypte, Paris, 1830- 1834   

 احلملة مية من وثائق وأحباث علماء ومؤرخي قام بتجميع مادته العليوالذ

عشرة جملدات أو  يف  ويقعLouis Reybaudوعلى رأسهم املسيو لوى ريبو 

أربع جملدات املؤرخ  يف مجع مادته الوثائقية الذي االطالع على الكتاب القيم

 فرنسيونشره املعهد ال Henry Laurans لورانس نسي املعاصر هنريفرال



  

  

  

  

  
 

:  م حتت عنوان١٩٩٥ إىل ١٩٨٨لآلثار الشرقية بالقاهرة خالل الفترة من عام 

Kleber en Egypte, 1798 - 1800  والكتاب يتناول بصفة أساسية أوراق

  . فسهووثائق اجلنرال كليرب خالل قيادة اجلنرال بونابرت؛ وخالل قيادته بن

�وא()���د#� �א����+* ���� ������� �א���� �א������� א�,���

�ز�-�א��
��א������� �

الشك أن الوثائق الفرنسية احملفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة متثل مصدرا 

مصر إبان عهد احلملة؛ إذ  يف هاما للتعرف على مظاهر احلياة السياسية واالقتصادية

مصر كالدواوين  يف أنشأها الفرنسيون اليت م السياسيةميكن للدارس أن يتقصى النظ

اإلسكندرية، مل األغا بالقاهرة واحلاكم املدين يف وحمكمة القضايا؛ وأمساء وطبيعة 

 . مقاومة احلملة يف وأمساء زعماء املماليك ودورهم

كما متدنا الوثائق بكثري من التفاصيل الدقيقة عن مواقع املدن املصرية الكربى 

 يف الوجه  وجرجا وأسيوطدرية وغريمها من مدن الوجه البحريرة واإلسكنكالقاه

، وحدود عمران هذه املدن، وشوارعها وميادينها وأحيائها وأخطاطها القبلي

وحاراا، وأزقتها، وضواحيها، وعمائرها من املساجد، واملنازل، والقصور، 

، على أنه يلزم قاهييا، واخلانات، واألسواق، واملواحلمامات، والوكائل، والتكا

الباحث أال يكتفى باالعتماد على املصادر الفرنسية دون االعتماد على املصادر 

العربية الضرورية وعلى رأسها سجالت احملاكم الشرعية هلذه املدن مع االستعانة 

 . أواخر القرن الثامن عشر يف بكتابات الرحالة األجانب

 يتعلق مبظاهر احلياة االجتماعية على أن األمر خيتلف اختالفا كبريا فيما

، من طبقات اتمع، وطوائفه وعلمائه، ومثقفيه؛ فالوثائق صريواألسرية للمجتمع امل

 هذا اجلانب ألن الفرنسيني مل يتمكنوا من التوغل يف الفرنسية ال تشفى غليل الباحث

ء والتجار ؛ إال فيما يتعلق بأمساء األعالم من كبار العلماصريكيان اتمع امليف 



  

  

  

  

  
 

 من خالل بعض األوامر العسكرية الصادرة عن فرنسيواملتعاملني مع اجليش ال

أحناء البالد املصرية  يف القيادة العامة أو قيادات املناطق العسكرية والفرق املتفرقة

 األوامر امللزمة هلم بدفع الضرائب أو الغرامات أو وإصداربشأن خماطبة هؤالء 

ادرة بعض األموال أو املطالبة بتوريد املهمات للجيش القروض اإلجبارية أو مص

 . فرنسيال

اء النيل بعض االحتفاالت القومية مثل وف يف ن الفرنسيني شاركواعلى أ

 الشريف، ورأس السنة اهلجرية، وأوائل الشهور القمرية، والدينية كاملولد النبوي

 فيها حملاولة واألعياد اإلسالمية وقاموا بوصف بعض مظاهرها ومدى مشاركتهم

  . التقرب من املصريني وتعبريا عن تطبيق سياسة بونابرت اإلسالمية

 Description Description dوعلى العكس فان كتاب وصف مصر 

Egypte يف يزخر بالكثري من الدراسات العلمية القيمة لعلماء احلملة الذين أسهبوا 

هذا السفر الضخم  االعتماد على ريخ احلملة بضرورةتا يف هذا اال مما يلزم الباحث

  .  يف اجلانب االقتصادي االجتماعييعترى املادة الوثائقية الذي الستكمال النقص

مصر على تلك  يف ويقتصر األمر عند التعرف على األوضاع االقتصادية

والترع  )١٠(أصدرها الفرنسيون إلصالح بعض اجلسور والسدود والطرق اليت األوامر

  . ا خليج اإلسكندريةاهلامة وعلى رأسه

 املناطق فإا لية للحملة إىل قوادهم وإىل مديريأما مراسالت مديرو املا

ضرورية للباحث للتعرف على موارد البالد وثرواا الطبيعية واالقتصادية، 

الزراعة، وأهم احملاصيل، والضرائب املفروضة على  يف واألساليب الزراعية املتبعة

م الصناعات املصرية القائمة، وما استحدثه الفرنسيون من ، وكذلك أه)١١(املزارعني

صناعات جديدة خلدمة جيش االحتالل كاملهمات ومستلزمات القوات الفرنسية 

  . وغريها



  

  

  

  

  
 

عثر عليها  واليت هذا الشأن يف سجلها إداريو احلملة اليت ومن أهم املذكرات

القوميسري (لية الباحث بداخل أحد احملافظ، تلك املذكرات القيمة ملدير املا

Commissaire ( استيفLe Comte Esteve وتضم مخسة وستني ورقة 

مصر خالل فترة االحتالل  يف حجم الفلوسكاب عن األحوال املالية يف كاملة

تستند على خربته املالية  اليت ، وقد اعتمد ستيف على مالحظاتهفرنسيال

األقاليم واملناطق املختلفة من  يف ة املاليقارير املرفوعة إليه من مديريالواسعة،وعلى الت

 السابق، كما ساعدته  يف العصر العثماينأحناء البالد، وعلى سجالت ديوان الروزنامة

على التقدير السليم لظروف احلملة املالية وحماولة إجياد موارد مالية جديدة تطيل أمد 

 واحلروب البالد بعد نضوب مواردهم املالية نتيجة احلصار يف بقاء الفرنسيني

  . )١٢(والثورات الداخلية

وىف أحد احملافظ يستطيع الباحث أن يضع يده على جمموعة ضخمة من الوثائق 

حجم الفلوسكاب عن  يف حمو مائىت وثيقة وتشمل اكثر من مائىت ورقة يف اهلامة تقع

 صعيدها على وجه اخلصوص، ويف النواحى املالية والتارخيية والزراعية للبالد املصرية،

  . )١٣(فرنسياقتصاد مصر إبان عهد االحتالل ال يف بال شك ذات فائدة للباحثهي و

ونستطيع رصد األحوال الصحية لسكان البالد املصرية؛ وطبيعة األمراض 

 والرمد وغريها من خالل لبالد منذ القدم كالطاعون واجلدريا يف الشائعة واملتوطنة

 وتشخيص Desgenetteنيت  ودجييLarreyمذكرات كبار األطباء أمثال الرى 

هذه األمراض وطرق عالجها، وأوامر القيادة العامة بشأن إنشاء املستشفيات 

املدن  يف خارج املناطق السكنية) Lazarettes(العسكرية واحملاجر الصحية 

حملاصرة املرض والقضاء عليه بعزل املرضى ووضعهم حتت اإلشراف الطىب 

مصر، ولعل كتاب  يف لقيادة الطبية للحملة؛ وتلك كانت من حممودات ا)١٤(الدقيق

 Histoire Medical de L Armee"  جليش الشرقالتاريخ الطيب: "دجيينيت

D Orient"  يف عالج اعتمد على دراساته ومذكراته قى ساهم بقسط وافر الذي 



  

  

  

  

  
 

مصر، واحتوى على عدة أحباث طبية هامة عن  يف كان منتشراداء اجلدري الذي 

مذكراته  يف يعاىن منها املصريون، وقدم اليت اهلامة، واألمراضاألوضاع الصحية 

ومن هنا أصبح .  يف مصرلقادته إحصاءات دورية عن وفيات القاهرة مدة بقاء احلملة

وأغلبها حمفوظ بوثائق . )١٥( للبحث االطالع على هذه املذكراتمن الضروري

  . احلملة بالقاهرة

لعثور على الكثري من األوراق وقد متكن الباحث من خالل هذه الدراسة ا

 Le ومن أمهها أوراق اجلنرال رامبو فرنسيواليوميات اخلاصة ببعض قادة اجليش ال

General Rampon واجلنرال زايونشك ،Le General Zayonchek ،

  .  وغريهمLe General Reynierواجلنرال رينيه 

 عن البالد وتضم بعض احملافظ مذكرات تارخيية على جانب كبري من األمهية

املصرية وأحواهلا ووصفها؛ كتب هذه املذكرات بعض القادة ممن يهتمون بالكتابة 

ويعشقوا؛ فيسجلون انطباعام ويوميام، وقام بعضهم بإجراء حصر شامل 

القاهرة،  يف أحناء البالد وخاصة يف للمواقع احلربية اهلامة والقالع املصرية

سجلها العلماء الفرنسيون  اليت جانب اليومياتواإلسكندرية، ورشيد، ودمياط إىل 

البالد الفرنسية دون خوف أو كلل؛ يتابعون ويرصدون وحيللون  يف الذين ساحوا

كثري من فرنسي يف دون احنياز لطرف دون آخر؛ بل أن بعضهم أدان اجلانب ال

 ءنسية أثنانادت ا الثورة الفر اليت جتاوز فيها األعراف والقيم اإلنسانية اليت األفعال

الوطنية ملقاومة  أو أثناء أحداث الثورات صري واملفرنسياملعارك بني الطرفني ال

  . )١٦(االحتالل األجنيب

 اخلصب على ما يتعلق حبملة جيش وثائقيوال يتوقف رصيد هذا الكم ال

الشرق على مصر فقط؛ بل ميكن للباحث أن يتعرف على أحوال البحرية الفرنسية 

الد اهلند منذ فترة طويلة قبل وعن عالقة مصر بب. )١٧(عرض البحار  يفوقوا الضاربة

يبدو أا كتبت على عجل لوجود  اليت  الفرنسيون، وبعض املسودات اخلطيةجميء



  

  

  

  

  
 

بعض األخطاء والشطب املتكرر ا عن أهداف محلة الشرق على مصر، ويتضح من 

ة للوصول إىل أراضى قراءا أن هدف احلملة مل يكن مصر فقط؛ بل أا خطوة هام

القضاء على جتارة  يف ؛ بغية حتقيق أهداف فرنسا)١٨(الدولة العثمانية عرب بالد الشام

 التركية إىل طانية عرب الطريقني الربى والبحري؛ والوصول عرب األراضياهلند الربي

روسيا للضغط على حكومتها حىت جيربها على التحالف مع حكومة الثورة؛ أو على 

 حيادها وعدم احنيازها مع الدول األوربية امللكية وخباصة إمرباطورية األقل تضمن

  . النمسا

 لعصر حممد  قليل من احملافظ يضم وثائق تنتميويتضح من الدراسة أن عدد

 يف  م؛ وهو العام السابق على وفاته؛ وخيدم الباحث١٨٧٤على وبالتحديد حىت عام 

مصر  األرشيف القومي يف رني على أمفترة حكم واىل مصر اجلديد؛ مما يدعو القائم

إعادة ترتيب هذه الوثائق وفصل اخللط القائم بني وثائق احلملة  يف ويلح عليهم

  .)١٩(والفترة التالية هلا من عصر حممد على

مما . )٢٠( خاصة وأن بعض احملافظ حتمل رقمني أحدمها قدمي واآلخر حديث

 املتعامل مع تلك الوثائق مع تلك  من جانب الباحث يف التوثيق العلمييسبب ارتباكا

 إىل أن بعض احملافظ حتتوى على جانب قليل من الوثائق املسطرة ةاحملافظ، باإلضاف

 – ١٧٩٢وقد طالعتنا حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من عام . )٢١(باللغة العربية

يف   م وعدد أوراقها ثالمثائة وعشر ورقات؛ تتناول أبعاد السياسة الفرنسية١٨٧٢

 يف مصر ألن بذلك تتخطى فترا التارخيية مدة بقاء الفرنسيني ومحلتهم وهي الشرق؛

 م ويتضح من دراسة بعض وثائقها إا تتعرض لفترة ١٨٧٢ عند عام وثائقها تنتهي

 األول، وحممد سعيد باشا، وحىت انقضاء  مصر حممد على وخلفائه عباس حلميواىل

  ). م١٨٧٩ – ١٨٦٣(إمساعيل باشا عشر سنوات من فترة حكم خديو مصر 

ومن هنا تأتى أمهية دراسة وثائق احلملة ليس لكشف اللثام عن أحوال مصر 

م ١٧٩٢فترة السابقة عليها منذ عام خالل عصر احلملة فقط؛ بل تتعداها إىل ال



  

  

  

  

  
 

وعالقة فرنسا مبصر خالل السنوات األوىل من عصر الثورة الفرنسية، وكذلك الفترة 

عصر اخلديوية املصرية لتلقى الضوء على أهم مالمح عالقة إمساعيل الالحقة وحىت 

  . باشا بفرنسا

   فترة قيادة اجلنرال نابليون بونابرت

   م١٧٩٩ أغسطس ٢٢ – ١٧٩٨أول يوليو 

 الباحث ترتيب حمافظ احلملة وتقسيم حمتوياا إىل فترات تارخيية إىليستحيل 

ددة لكل من قواد احلملة الثالث متوالية تضم كل جمموعة منها فترة قيادة حم

 ١٨٠١/ ١/ ١١فترا التارخيية من ) ٤( رقم بونابرت، وكليرب، ومنو؛ فمثال احملفظة

 – ١٧٩٨ / ٦ / ٢٨فترا التارخيية من ) ٢( م، واحملفظة رقم ١٨٠١/ ٢/ ١٠ –

 مرتبط بالتسلسل الزمين غري  م؛ ولذلك فالتسلسل الرقمي١٨٠٠/ ٧/ ٣١

  . ن الوثائق غري مرتبة تارخيية أو موضوعيا كما ذكرنا آنفا، كما أيوالتارخي

وثائق الفترة األوىل  يف ومن هذا املنطلق كان على الباحث أن يقلب األوراق

 يقف على وثائق فترة اجلنرال بونابرت  يف أغلب احملافظ لكيأو العام األول للحملة

تابات حكومة اإلدارة أحناء البالد املصرية إليه؛ وك يف ومكاتباته إىل قادته،

ومن خالهلا نستطيع أن نتعرف على إجراءاته األوىل منذ بداية . معه) الديركتوار(

وقد استطعنا الوصول إىل حمفظة بدون . فرنسا إلرسال احلملة إىل مصر يف االستعداد

الشرق  يف  م ملعرفة اجتاهات السياسة الفرنسية١٨٧٢ – ١٧٩٢رقم فترا من عام 

جتهيز محلته وأعداد قواا  يف عداد وما بعدها، وعن استعدادات نابليونخالل فترة اإل

  . وقادا وأسلحتها املختلفة، وأمساء كبار ضباطها ومهام كل منهم

ومن ذلك فلم نتمكن من العثور على املنشور األول لبونابرت إىل أهل مصر 

 L Orient لوريان مطبعة احلملة على ظهر سفينة القيادة يف رغم أنه طبع بالفرنسية

ومن املؤكد أنه حمفوظ . قبيل نزول القوات الفرنسية على شاطئ اإلسكندرية



  

  

  

  

  
 

بأرشيف وزارة احلرب الفرنسية؛ ولذلك يتجه الباحثون العرب إىل مصادر أخرى 

بديلة للتعرف على حمتوى هذا املنشور لدى املؤرخني الفرنسيني املعاصرين أمثال دى 

 واحملدثني ، والعرب مثل عبد الرمحن اجلربيتJacques Miotالجونكيري وجاك ميو 

  .  وغريهمرحوم الدكتور عبد العزيز الشناويوعلى رأسهم امل

التعرف على تفاصيل وخطط العمليات احلربية  يف وتسعفنا املادة الوثائقية

الحتالل اإلسكندرية ومدى مقاومة أهلها، وموقف بونابرت من حاكم الثغر السيد 

، واملعارك احلربية اهلامة للفرنسيني مع أعدائهم اإلجنليز )حممد كرمي(رمي حممد عبد الك

 على موقف  وتأثريها السيء١٧٩٨ يف أول أغسطس بداية من موقعة أىب قري البحرية

كافة أحناء  ويف اإلسكندرية والبحرية يف جيش الشرق مبصر؛ مث حركة اجلهاد الوطين

 واليت سط إبان محلة بونابرت على الشام؛الصعيد األو يف البالد املصرية وخباصة

حماكمة  يف اعتربها القائد العام حركة عداء موجهة ضد الفرنسيني مما كان سببا

شريف اإلسكندرية وإعدامه بالقاهرة، وضرب األزهر باملدافع وإغالقه نتيجة لثورة 

ة من أوامر وجيد بنا القول بأن هذه املادة الوثائقي. م١٧٩٨أكتوبر  يف القاهرة األوىل

ومراسالت وتقارير يومية عن األحداث اجلارية، واملذكرات الشخصية لكبار القادة؛ 

مرت م؛  اليت إمنا تعرب عن وجهة نظر كاتبيها من الفرنسيني إزاء األحداث

ن وقدموا من  وموقفه من الفرنسيني الغزاة؛ الذيصريوانطباعام عن الشعب امل

 سياسيا واقتصاديا عريب الشرقيف عن اتمع ال خمتلف متام االختالجمتمع غريب

واجتماعيا، ولذلك جيدر الباحث أن يلجأ للمصادر العربية املعاصرة وأمهها وثائق 

تغطية اجلوانب االجتماعية واالقتصادية  يف تعينه كثريا اليت سجالت احملاكم الشرعية

  . انب السياسياجل يف وإىل حد ما

استحدثها القائد العام  اليت ى اإلجراءاتويستطيع الباحث أن يتعرف عل

 البالد منذ أن وطأت قدماه أرضها سواءفرنسي يف بونابرت لتوطيد دعائم احلكم ال

خضعت لسيطرته؛ إذ  اليت األقاليم املصرية األخرى يف القاهرة أو اإلسكندرية أويف 



  

  

  

  

  
 

 يوليو ٢٠يف  )األهرام(معركة إمبابة  يف أنه بعد استالئه على اإلسكندرية وانتصاره

مصر مل يألفها  يف  م ودخوله القاهرة منتصرا؛ أمر بإرساء نظم جديدة للحكم١٧٩٨

ديوان القاهرة، والديوان العام، وحمكمة القضايا، واهليئات  وهي املصريون من قبل

ولكن الوثائق الرمسية .  بباريسفرنسيالعلمية اجلديدة وعلى رأسها امع العلمى ال

 عاجزة عن إمداد الباحث بكثري من التفاصيل الدقيقة عن مهام الفرنسية تقف شبه

لفرنسية هذه النظم السياسية والعلمية املستحدثة فيضطر إىل اللجوء إىل املصادر ا

 Le Courrier de L لوكورييه دى ليجينت األخرى وعلى رأسها جريديت

Egypte، و الديكاد اجبسيني Le Decade Egyptienne وأعمال دى ال 

، وأمهها كتابات عبد الرمحن اجلربيت لورانس واملصادر العربية نكيري، وهنريجو

  . ووثائق احملاكم الشرعية

على أن أهم ما متدنا به وثائق احلملة احملفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة من 

تاريخ محلة الشرق إبان عهد قيادة  يف تفاصيل ومعلومات قيمة عن حدثني هامني أثرا

؛ تلك ) م١٧٩٨أول أغسطس (معركة أىب قري البحرية : ل بونابرت مهااجلنرا

 مبصر بعد أن فرنسيأثرت تأثريا سلبيا واضحا على استمرار الوجود ال اليت املعركة

  . أصبح الفرنسيون شبه حماصرون داخل مصر

تسهب املصادر الفرنسية وعلى رأسها الوثائق الرمسية  اليت أما املعركة الثانية

عملت على تثبيت دعائم احلكم  واليت  ملصريف وصفها باعتبارها الفتح الثاين للحملة

انتصر فيها  واليت ؛)م١٧٩٩ يوليو ٢٥(ة أىب قري الربية معرك فهي البالدفرنسي يف ال

 انتصارا ساحقا على األتراك؛ هدأ من روع احلكومة الفرنسية إثر فرنسياجليش ال

  . )٢٢(خليج أىب قري يف بقالعام السا يف انكسار قواا البحرية

عهد قيادة  يف وتطالعنا الوثائق الفرنسية بتفاصيل هامة عن األحداث اجلسام

مصر، منها حماكمة شريف  يف  يوما٤١٨استغرقت حنو  اليت اجلنرال بونابرت

 م ١٧٩٨ سبتمرب ٦اإلسكندرية السيد حممد عبد الكرمي واحلكم عليه باإلعدام يوم 



  

  

  

  

  
 

رة نتيجة رعايته لعمليات اجلهاد ضد الفرنسيني باإلسكندرية مبيدان الرميلة بالقاه

  . والبحرية

 م واشتعال ١٧٩٨أكتوبر  يف ومن هذه األحداث اهلامة ثورة القاهرة األوىل

أواخر شهر ي املغريب يف البحرية بقيادة املهد ويف شهر مارس، يف الشرقية يف الثورة

  . أبريل من نفس العام

ملخطط األول للحملة اختتم فترة قيادته قبلة مغادرته على أن القائد العام وا

أىب  يف  م بانتصاره الساحق على األتراك١٧٩٩ أغسطس ٢٣ – ٢٢البالد ليلة 

  . قري، تاركا قيادة اجليش ألهم قواده أال وهو اجلنرال كليرب

 Kleberفترة قيادة اجلنرال كليرب 

   م١٨٠٠ يونيو ١٤ -١٧٩٩ أغسطس ٢٣

ا؛ إال أا  يوم٣١٥ترة قيادة اجلنرال كليرب مل تزد على على الرغم من أن ف

مواجهة األتراك وحلفائهم  يف  لتثبيت أقدام الفرنسيني مبصرأتسمت بالنشاط احلريب

 -مصر ألا من وجهة نظره  يف اإلجنليز مع أن كليرب كان من أشد أنصار عدم البقاء

 قائد محلة - Desaixأصبحت دون جدوى لفرنسا؛ بعد فشل اجلنرال ديزيه 

 يف إخضاع مصر العليا لسيطرة الفرنسيني، والثورات املصرية املتالحقة يف الصعيد

 فرنسيطول البالد وعرضها؛ مع االيار االقتصادي للبالد وتأثريه على الوجود ال

، واخنفاض الروح )٢٣(وما صاحبه من إجراءات مالية تعسفيه لتدعيم هذا الوجود

  . )٢٤(حية للجند الفرنسينياملعنوية واألحوال الص

فرنسي والعثماين يف ومن هذا املنطلق مت توقيع اتفاقية العريش بني اجلانبني ال

، وحاول القائد العام كليرب تربير دوافعه للتوقيع على هذه )٢٥( م١٨٠٠ يناير ٢٤

فرنسا بعد أن عجز  يف Directoire الديركتوار –االتفاقية مع حكومة اإلدارة 

البحر  أي انتصار على األسطول الربيطاين يف حتقيق يف  واألسبايننسيفراألسطول ال



  

  

  

  

  
 

مصر بعد سفر بونابرت، وسقوط  يف املتوسط، وعدم وصول اإلمدادات إىل اجليش

 األتراك، وسوء حالة اجلنود الفرنسيني وفقدام عزميتهم  يف أيديالعريش

  . )٢٦(احلربية

صوب شرق القاهرة حماوال وكان الصدر األعظم قد تقدم بقواته من بلبيس 

 ٢٠ يف عني مشس يف دخوهلا، لكن اجلنرال كليرب متكن من هزمية القوات العثمانية

  . )٢٧(متكن فيه من إمخاد ثورة القاهرة الثانية الذي نفس الوقت يف  م،١٨٠٠مارس 

أمر بتنفيذها القائد العام  اليت اإلجراءات احلربية يف وتسهب الوثائق الفرنسية

ملواجهة األتراك العثمانيني الرابضني على مشارف مشال شرق القاهرة، مع مواجهة 

الثوار املصريني الذين كان بأسهم شديد إبان أحداث الثورة؛ ولذلك يعترب املؤرخون 

 الفرنسيني بعد أن كادوا عادت مرة أخرى أليديالفرنسيون املعاصرون أن السلطة 

ا إثر قتال دام اثنني وثالثني يوما مع األتراك خارج القاهرة من جهة، ومع يفقدو

 مبثابة إعادة فرنسياملصريني بداخل القاهرة من جهة أخرى، وأصبح هذا النجاح ال

  . )٢٨(انتصار أىب قري الربى يف احتالل مصر للمرة الثانية كما حدث

 يف القول بأا تفوقولعل وثائق فترة قيادة كليرب من الغزارة حبيث ميكن 

بونابرت ومنو، على اعتبار أنه كان أقدم : عددها الوثائق اخلاصة بفترة قيادة كال من

  وأقدمهمفرنسي، ومن أمهر قادة اجليش ال يف عهد بونابرت وميثل القائد الثاينالقواد

 اخلدمة العسكرية، وهلذا شغل املناصب القيادية اهلامة مع بداية االحتالل، وبدأتيف 

ميناء طولون، وأصبح  يف مراسالته مع بونابرت منذ االستعدادات األوىل للحملة

  . قائدا لإلسكندرية حىت حماكمة السيد حممد كرمي وإعدامه

 يف يف  مبصر برغم أنه زاهدفرنسيوكان كليرب حريصا على تدعيم الوجود ال

رج جبنوده البقاء ا غري مقتنع جبدواها لبالده؛ لكنه مع ذلك حرص على أن خي

واجهته بعد رحيل بونابرت  اليت خروجا مشرفا بعد أن تغلب على املصاعب اجلمة



  

  

  

  

  
 

حامال تركة ثقيلة على أكتافه؛ وهلذا كان دائما ما يكرر أنه جيب اخلروج من هذه 

وقد تناثرت املادة الوثائقية هلذه الفترة اهلامة من رسائل وتقارير وأوامر . )٢٩(البالد

، ما بني Kleber General de Division قائد الفرقة موجهة إىل من كليرب

فنسن  يف Ministere de La Guerreأرشيف وزارة احلرب الفرنسية 

Vincenneباريس، وبني األرشيف األوريب بدار الوثائق القومية بالقاهرة ضواحيب 

 لورانس القيم جبمعها وترتيبها ي هنرفرنسي، واستطاع املؤرخ ال)وثائق احلملة(

 يف يقع الذي كتابه يف عليق عليها من خالل املصادر املعاصرة واملتأخرة واحلديثةوالت

 م حتت رعاية املعهد ١٩٩٥ – ١٩٨٨أربعة جملدات صدرت بالقاهرة ما بني أعوام 

 Kleber en Egypteمصر  يف كليرب:  لآلثار الشرقية حتت عنوانفرنسيال

1798 - 1800 , Le Caire. 1988 - 1995 , 4 vols  فبلغت أكثر من

 يونيو ١٤ وثيقة تتناول أحداث احلملة يوما بيوم وحىت مقتل كليرب يوم ١٣٠٠

وجه  الذي  بريريال من السنة الثامنة للجمهورية؛ وهو اليوم األخري٢٥/  م ١٨٠٠

و، حياته؛ الرسالة األوىل وجهها إىل اجلنرال من يف فيه القائد العام آخر رسالتني

قيادة منطقة اإلسكندرية بشأن إعادة  يف Lanusseنوس الوالثانية إىل اجلنرال 

 واليت تنظيم القوات الفرنسية وإنفاقاا أثناء املباحثات مع األتراك للجالء عن مصر؛

؛ وإصرارهم على ضة االجنليز هلذا االتفاق الثنائيمل حتقق جناحا ملحوظا بسبب معار

هم ومعدام، وبذلك ني من مصر كأسرى حرب بعد تسليم أسلحتيخروج الفرنس

  . )٣٠( م١٨٠٠ يناير ١٤ يف تفاق العريش املوقعافشال 

وأهم هذه الوثائق ما خيتص منها بتنظيم إدارة اإلسكندرية احلربية واملالية،    

 ٢٦ يف  الصادريواألوامر اليومية املوجهة للجند الفرنسيني؛ من ذلك األمر اليوم

لى ست مواد حيذر فيها قواته من يشتمل ع والذي ) م١٧٩٨ يوليو ١٤(ميسيدور 

االعتداء على ممتلكات السكندريني وأرواحهم ومساجدهم وحرمام، مع مراسالته 



  

  

  

  

  
 

مع القائد العام بونابرت بالقاهرة، ومع شريف اإلسكندرية السيد حممد عبد كرمي، 

  . )٣١( قائد منطقة رشيد Menouومع اجلنرال منو 

أفضل  هي كتوبة بيد اجلنرال كليربومن الواضح أن بعض الوثائق اخلطية امل

 وثائقيهذا املصدر ال يف حسنا من تلك املكتوبة بيد اجلنرال بونابرت وميكن للباحث

 من خالل صري للبالد ومصادر االقتصاد املأن يتعرف على مالمح النظام املايلاهلام 

ت مراسال وهي مصر املوجهة إىل اإلدارات املختلفة؛ يف مراسالت مدير املالية

مستفيضة متد الدارس مبعلومات مفيدة عن ثروات البالد الطبيعية وأمواهلا، ودخلها 

قدره املسيو بوسيليج  والذي ؛)اجلمارك(العام وخباصة ما هو ناتج عن الدواوين 

Poussielgue –مصر  يف  واملدير العام للماليةفرنسي مراقب مصروفات اجليش ال

 مليون ريال سنويا؛ ٦٠ميكن أن يصل إىل حنو  مليون ريال ٥٠إبان عهد كليرب بنحو 

 ١٣ مليون ريال، بل اخنفضت مبا ال يزيد عن ١٩عهد احلملة لنحو  يف اخنفضت

أوقات احلروب، ونقص هذا الدخل نتيجة الضطراب أحوال الصعيد  يف مليون ريال

 وصيانة نسية الدائمة، وتوقف مشروعات الريوخروجه عن حوزة اإلدارة الفر

ويقول . زيادة خصوبتها، وإقامة السدود على جمرى ر النيل وفروعهاألراضي ل

ى؛ فالفالح  للعصور الوسطبوسيليج إن النظام املايل يف مصر هو نظام إقطاعي ينتمي

 يستفيد من جهده ولكنه ملزم بدفع ضرائب ثابتة وحمددة يتوىل زراعة األرض لكي

 سواء نقدا أو عينا، وتقسمسلفا دون أن ترتبط بكم اإلنتاج زيادة أو نقصانا 

 يتكون الذي )املضاف(، والفائظ، والرباىن املريي: الضرائب إىل ثالثة أقسام عامة هي

الزائد، والسخرة، واملصروفات على مرور القوافل والرسوم على  هي  أنواعمن ثالثة

  . املنشات

أصاب البالد أن أصبحت اإلدارة ي الذي وكان من نتيجة االيار االقتصاد

الفرنسية عاجزة عن الوفاء باحتياجات قواا، وهلذا جلأت إىل فرض الغرامات وأتباع 

وساعدها على الوفاء باحتياجاا . )٣٢(أسلوب املصادرات، والسندات على اخلزانة



  

  

  

  

  
 

العينية من القمح والشعري وغريمها من احلبوب ما قدمه هلا مراد بك من خراج بعض 

 اليت وقعها الزعيم ادة الثانية من معاهدة الصلحبلدان الصعيد وفقا ملا جاء بامل

  . )٣٣( م١٨٠٠ أبريل ٥ يف  مع القائد العام كليرباململوكي

Convention Entre Kleber et Mourad Bey - le 15 
Jermnal An 8 (5 Avril 1800). 

هذه مصادر تاريخ مصر االقتصادي يف وهكذا صبح وثائق احلملة مصدرا من 

  .الفترة

 اخلاضعة د قام بتقسيم أقاليم الوجه القبلي قDesaixنرال ديزيه وكان اجل

 األول مركزه أسيوط، والثاين: سينيللسيطرة الفعلية الفرنسية إىل قسمني إداريني رئي

قليم أسيوط ألمهيته اإلستراتيجية واالقتصادية ه قنا، وتوىل ديزيه بنفسه إدارة إمركز

 إدارة قنا Belliardك للجنرال بليار وموقعه املتوسط بني أقاليم الصعيد، وتر

 قائما منذ بداية محلة الصعيد وحىت هذا التقسيم اإلداري للوجه القبليوظل ). طيبة(

عندما أصدر اجلنرال )  فركتيدور من السنة السابعة٢٨( م ١٧٩٩ سبتمرب ١٤

  املكون من عشر مواد نصت املادة األوىل منه على تقسيم مصر إىليكليرب أمره اليوم

 يف ، وست مديريات يف الوجه القبليمنها مديريتان رئيسيتان) مديريات(مثانية أقسام 

  . )٣٤(ذلك القاهرة ومشال الصعيد يف الوجه البحرى مبا

وحاول كليرب طوال حكمه القصرية عن رفيقيه أن يثبت دعائم احلكم 

الد، مصر من خالل استغالل اإلمكانيات املتاحة لديه من موارد البفرنسي يف ال

وانتهج لنفسه خطا سياسيا يضمن له حتقيق هذا اهلدف بتوقيع اتفاقية املصاحلة مع 

مراد بك، وتوقيع اتفاقية العريش مع األتراك، مع العمل على تفتيت حدة املقاومة 

 األمة، ولكن القدر مل ميهله ياملصرية، ومتزيق أواصر الوحدة الوطنية بني عنصر

 أن ينهى هذه عريبواستطاع أحد أبناء الشعب اللتنفيذ مآربه كما كان يتمىن 

أحد أطوارها معربا عما جييش  يف  الوحدة يف أول فصوهلا، وأن جيسد معايناملسرحية



  

  

  

  

  
 

 بصدور املصريني بسبب ما أصام من عنت واضطهاد؛ إذ قام الشاب سليمان احلليب

.  هـ١٢١٥ حمرم ٢١/ م ١٨٠٠ يونيو ١٤هرة عصر يوم السبت باغتياله بالقا

كانت من أنصار الرحيل واجلالء  واليت وبذلك انتهت فترة القيادة الثانية للحملة؛

كان متحمسا للفكرة  الذي Menouعن مصر، ليتوىل القيادة الثالثة اجلنرال منو 

  . االستعمارية جبعل مصر مستعمرة دائمة لفرنسا



  

  

  

  

  
 

   اجلنرال منوةفترة قياد

   م١٨٠١ سبتمرب ١٧ – ١٨٠٠ يونيو ١٥

مصر اجلنرال  يف قتل اجلنرال كليرب توىل القيادة العامة جليش الشرقبعد م

، ومل يكن ذلك راجعا إىل Jacques Francois Menouجاك فرانسوا منو 

 فرنسي اليكفايته العسكرية أو مواهبه السياسية واإلدارية؛ بل ألن القانون العسكر

تا إىل أن تقوم حكومة ينص على توىل أقدم قواد الفرق القيادة العامة للجيش مؤق

  . اإلدارة بتعيني قائد عام جديد

ومل تكن له املؤهالت الالزمة لتوىل هذا املنصب اخلطري فقد كانت حياته 

وكان من أنصار جعل مصر . احلربية بعيدة عن املعارك، وتواله وعمره مخسون عاما

 واجلنود تشجيع لدى أكثر القادة أي مستعمرة دائمة لفرنسا، وهذا األمر مل يلق

الفرنسيني، وبذل من أجل ذلك جمهودات متعددة، فما أن توىل القيادة العامة حىت 

 سياسته وإقصائهم من مناصبهم يسعى إىل تطهري اجليش من أنصار كليرب ومؤيد

العودة لفرنسا بان يبادر بالرحيل حىت يتسىن له تنفيذ  يف والسماح ملن يرغب منهم

تمكن من القضاء على هذه املعارضة داخل وحدات سياسته دون معارضة ولكنه مل ي

جتهيز قواا إلخراج  يف ما فتأت اليت اجليش، وواجه قوى الدولة العثمانية وبريطانيا

ظلت تقاوم احملتل حىت صري اليت الفرنسيني من البالد، إىل جانب قوى الشعب امل

 يف أدت اليت ملوقد كانت شخصية منو البعيدة عن الواقعية من بني العوا. النهاية

  . النهاية من مصر يف حتقيق أهدافها وخروجها يف النهاية على فشل احلملة

استغرقت  اليت ولعل أول ما يطالعنا من وثائق تتعلق بفترة قيادة اجلنرال منو

تتعلق بتطهري اجليش من  اليت فترة أطول من سلفيه، تلك األوامر وهي  يوما،٤٦٠

يرب، كما قام بفرض الضرائب الباهظة على سكان أنصار سلفه وغرميه اجلنرال كل

 وتوحيد الضرائب الواجبة ؛ وحاول إصالح النظام الضرائيب)٣٥(القاهرة واإلسكندرية



  

  

  

  

  
 

، فرنسيضريبة واحدة لتصل بكاملها إىل خزينة إىل خزينة اجليش ال يف على املصريني

األسواق، وما تقدير الرسوم املفروضة على  يف واستعان ببعض أهل الذمة من اليهود

يرد على اإلسكندرية من البضائع أو خيرج منها برا أو حبرا ومجعها من التجار، 

حماولة يائسة لتحسني األحوال املالية  يف ومشلت تلك اإلجراءات كل البالد املصرية

  . )٣٦(جليش الشرق

نشأ بني الفرنسيني وبني  الذي وىف هذا الصدد حاول منو إزالة أسباب العداء

 فرنسيوخباصة مع اجلزائر، بسبب اهلجوم ال) عريبدول املغرب ال(الغرب وجاقات 

على مصر اإلسالمية وانقطاع سبل التجارة واحلج مع بلدان املغرب، وذلك من 

خالل إقامة عالقات طيبة مع ساحل مشال أفريقية فأصدر تعليماته إىل القوميسيري أرنو 

Arnoldدي مبغادرة اإلسكندرية على السفينة لو Lodi  متجها إىل درنة للتفاوض

وكان حرص . )٣٧(حماولة لتحسني عالقام مع الفرنسيني يف مع القبائل املوجودة ا

 معها ول املغرب ملزاولة النشاط التجاريمنو شديدا ألحياء طريق التجارة مع د

وإعادة طريق التجارة مع اإلسكندرية وتأمني طريق احلجاج املغاربة الربى 

ذات الوقت كان خيدم  يف حماولة لتأكيد هويته اإلسالمية ولكن  يف)٣٨(يوالبحر

  . مصر يف سياسة بالده فرنسا

مصر وسياسته تعتمد على  يف وملا كان القائد العام اجلديد من أنصار البقاء

أحناء البالد  يف البالد فقد توالت أوامره اليومية لقادة الفرق يف تثبيت أقدام فرنسا

 من  للدفاع عنها حال حدوث هجوم خارجيينات الالزمةللقيام بإنشاء التحص

واستلزم ذلك منه القيام دم كثري من املنازل . )٣٩(جانب االجنليز واألتراك

، وإقامة القالع )٤٠(اإلسكندرية يف القاهرة أو يف  سواءوالوكاالت وممتلكات األهايل

د، ومن هنا تأتى واحلصون والبطاريات اجلديدة حلماية العاصمة والثغر األول للبال

التعرف على أحوال البالد وما استحدثه الفرنسيون من  يف أمهية الوثائق الفرنسية

ميكن  اليت إنشاءات عسكرية حلماية املواقع االستراتيجية ومداخل البالد واألماكن



  

  

  

  

  
 

 بقائمة أمساء قالع وحصون )٤١(ألعدائهم استغالهلا للهجوم عليهم وقد طالعتنا حمفظة

 يف حيتاج إليها الباحث اليت د احلملة وأماكنها والتفاصيل الدقيقةمصر إبان عه

  . )٤٢(مل جند هلا مثيل قبل جمئ الفرنسينيي والعسكري واليت التاريخ السياس

 ي عرب الفرع الغريبالوجه البحر يف وىف سبيل تأمني طرق التجارة الداخلية

 من قبل إىل تأمني الطريق لنهر النيل وروافده، فقد سعى القائد العام كما فعل سلفيه

 خيدم التجارة ما بني  اليت تعترب أهم طريق مائياإلسكندرية) ترعة(املائى اهلام خلليج 

  . )٤٣(اإلسكندرية والقاهرة بعد ر النيل

ويتضح من خالل دراسة وثائق احلملة أن سياسة منو حيال املصريني كانت 

ان قد اعتنق هذا املبدأ منذ أن كان سياسة ظلم وإرهاق منذ تولية القيادة العامة، وك

عهد كليرب فقد اعتقل مشايخ مدينة دمنهور ملدة طويلة  يف قائدا ملنطقة اإلسكندرية

فرض الضرائب والغرامات، ومل خيرجهم من السجن إال  يف ملعارضتهم لسياسته

، )٤٤( يدفعونه لإلدارة الفرنسيةبشفاعة الشيخ حممد املسريى مقابل تعويض مايل

 ازدادت النفوس نفورا من الفرنسيني على الرغم من اعتناقه لإلسالم وهكذا

باسم اهللا "تبدأ بـ  اليت وحماوالته التقرب من املسلمني من خالل منشوراته املتعددة

  " إله إال اهللا وحممد نبيه الرمحن الرحيم، ال

Au Nom de Dieu Clement et Miserico Rdieux. Il N 
Ya de Dieu et Mohamet et  Son Prophete).( )٤٥(.  

 تتمثل اليت على أن املادة الوثائقية تلقى الضوء على املظهر اإلجيايب لفترة قيادته

 اجلنرال بليار – له، من خالل إصداره األمر لقائد منطقة القاهرة يف اجلانب األخالقي

تجمع اخلمارات حيث ت يف بوالق ومنع تناول اجلنود الفرنسيني الطعام يف مبنع الرقص

، واألمر بالقبض على هؤالء )٤٦(معسكرام يف العاهرات وإلزامهم بتناول وجبام

 يتوىل املسيو ستيف ، وحصر أعدادهن، لكي)٤٧(النساء العاهرات وإيداعهن السجن

 . )٤٨( هلن بدال من ممارستهن الرذيلةيإخراج راتب شهر



  

  

  

  

  
 

من ميوت، وتسجيل أمر ا إجراء إحصاء ملن يولد و اليت ومن أعماله االجيابية

الوفيات بالقاهرة واإلسكندرية دف ضبط األنساب ومعرفة األعمار، وإن مل يشمل 

جمال الصحة العامة من ذلك االهتمام  يف ، وجمهوداته)٤٩(صريهذا اإلحصاء الريف امل

أعماق األرض واختاذ السبل الكفيلة  يف بطريقة دفن املوتى مبرض الطاعون مبوارام

إنشاء املستشفيات العسكرية واحملاجر  يف ، والتوسع)٥٠(دوى املرضمبنع انتشار ع

القاهرة واإلسكندرية،  يف خارج نطاق املدن وخباصة) Lazarettesالزاريت (

وكانت هذه املستشفيات ختدم العسكريني واملدنيني على السواء، مما أدى إىل نشر 

 .  لدى املصريني مل يألفوه من قبلي الصحيشئ من الوع

واجه اجلنرال منو منذ بداية قيادته هو علمه  الذي أن اهلاجس األكربعلى 

بنبأ االستعدادات التركية اإلجنليزية إلخراج الفرنسيني من مصر، ولذلك أرسل 

 أرسلها بدوره برفقة أحد ضباطه إىل زعيم Donzelotرسالة إىل اجلنرال دونزيلو 

أبرمها سلفه كليرب  اليت  املعاهدةاحلفاظ على يف املماليك مراد بك يطمئنه من خالهلا

الصعيد بني  يف نصت على تقاسم السلطة واليت م١٨٠٠ أبريل ٥ يف مع مراد

 قائما أخلص  اململوكي– فرنسي، وظل هذا التحالف ال)٥١(الفرنسيني واملماليك

 أبريل ١٨/  هـ ١٢١٥عون سنة خالله مراد بك للفرنسيني حىت وفاته مبرض الطا

 على وفائه للفرنسيني لكنه قلب رأس يعثمان بك الطنبورجم وظل خليفته ١٨٠١

وكان منو يتوقع نزول . )٥٢(ان هلم عندما رأى كفة االجنليز واألتراك متيل لصاحلهم

القوات املعادية على شواطئ البالد الشمالية بعد حني وآخر حينما أخربه قائد 

 . )٥٣(اإلسكندرية بظهور السفن الربيطانية على شواطئ Le Royالبحرية لروى 

فأصدر على الفور جمموعة من األوامر إىل قادة الفرق واملواقع لالستعداد 

 .)٥٤(للدفاع عن القاهرة

منطقة اإلسكندرية خيربه بوجود  قائد - Friantكما خاطبه اجلنرال فريان 

 . )٥٥( أمام اإلسكندرية، وعزمهما على مهامجة الثغر والتركيسطولني الربيطايناأل



  

  

  

  

  
 

فرنسي مبصر منذ أوائل ملادة الوثائقية اهلائلة للفترة األخرية للوجود الومتدنا ا

ستعدادات الفرنسية م بكم ضخم من أخبار اال١٨٠١م وحىت سبتمرب ١٨٠١عام 

، وعالقة القائد العام بقواده، وخباصة موقفه من قائد ي ترك–جنلو لصد اهلجوم األ

 بتسليم القاهرة للحلفاء ورحل إىل قام الذي Belliardمنطقة القاهرة اجلنرال بليار 

 . فرنسا بقواته دون استشارة قائده العام

ويستطيع الباحث أن يتعرف من خالل الوثائق الفرنسية على أحوال 

أخريات أيامهم باإلسكندرية وموقف املصريني  يف الفرنسيني السيئة صحيا ونفسيا

ة بني الفرنسيني وأعدائهم ، وأخبار املعارك اهلامة األخري)٥٦(وعربان البحرية منهم

، وقطع اإلجنليز جلسر قناة )٥٧ ()م١٨٠١ مارس ٢١(وخباصة معركة كانوب 

 مما أدى إىل عزل اإلسكندرية عن داخل البالد، فاشتد )٥٨( أبريل١٢ يف اإلسكندرية

، وساءت أحوال حاميتها، ومل تفلح حماوالت القائد العام )٥٩(حصار اإلجنليز هلا

النهاية  يف استسلمت اليت وصد هجوم احللفاء على املدينة )٦٠(احتصينه يف املستميتة

إدارة العمليات احلربية باقتدار القائد احملنك، وايار الصمود  يف بعد فشل القائد العام

لدى الفرنسيني احملاصرين داخل أسوارها؛ فانقسموا على أنفسهم ما بني مؤيد للقائد 

 ٣٠ يف ة إىل توقيع شروط معاهدة التسليمالنهاي يف واضطر منو. العام ومعارض له

 . )٦١ () فركتيدور من السنة التاسعة للجمهورية١٢(م ١٨٠١أغسطس 

 أغلب فترا لعصر قيادة اجلنرال  اليت تنتميومن دراستنا لوثائق أحد احملافظ

 ١٧ – ١٨٠٠ يونيو ١٥(منو وجدنا جمموعة كبرية من األوامر اليومية لفترة قيادته 

 Orders du Jour du General en Chef حتت عنوان) م١٨٠١سبتمرب 

Menou ومتثل حمفوظة داخل دوسيه مستقل حيتوى على أربعة وتسعني وثيقة وهي ،

 فترة قيادة منو على وجه اخلصوص، وعصر احلملة بال شك أمهية عظمى لدارسي

 . على وجه العموم



  

  

  

  

  
 

 Leفريان وىف نفس احملفظة كمية كبرية من الوثائق اخلاصة باجلنرال 

General Friant، كان أحد كبار الضباط املقربني للقائد العام منو،  والذي

عهده قائدا ملنطقة  يف ، وصارGeneralفحاباه وقربه منه ورقاه إىل رتبة اللواء 

وتوضح لنا هذه الوثائق مدى كفاءة فريان . اإلسكندرية حىت اجلالء عن مصر

 القائد العام أثناء مدة حصار يه ملعسكر مؤيداملتواضعة باملقارنة بزمالئه، واحنياز

 . )٦٢(اإلسكندرية من جانب احللفاء اإلجنليز واألتراك

 Leكتبها اجلنرال رامبو  اليت اهلامة تلك اليوميات) املذكرات(ومن األوراق 

General Rampon-شهد  والذي ،فرنسياجليش ال يف  أحد قادة الفرق العظام

أسها معركة أىب قري الربية مع القائد العام بونابرت، مث أهم املواقع احلربية وعلى ر

شهد مع اجلنرال منو معارك احلصار على اإلسكندرية جبوار اجلنرال فريان، وهذه 

أشبه مبذكرات ومالحظات أبدى كاتبوها من خالهلا التعبري عن  هي اليوميات

اعتبارهم من القيادة ووقوفهم إىل جانب القائد العام ب يف وجهات نظرهم ودورهم

 . املعسكر املؤيد له وآلرائه وقراراته احلربية

 أحد قواد احلملة - Reynierوعلى العكس فأن كتابات اجلنرال رينيه 

عهد قيادة منو اعتمدت على وثائقه اخلاصة  يف املشهورين؛ وقائد أركان احلرب

جهه نظره دافع من خالهلا عن و واليت وأوراقه احملفوظة بوثائق احلملة بالقاهرة؛

 . عارض فيها اجلنرال منو كثريا اليت وخططه احلربية

 اليت التعبري عن وجهه نظره وآرائه جتاه اخلطط احلربية يف وكان رينيه معتدال

النهاية إىل هزائم الفرنسيني املتكررة أمام قوات  يف أدت واليت وضعها القائد العام

وقد حترى رينيه . صار اإلسكندريةاحلروب األخرية للحملة وخاصة أثناء ح يف احللفاء

  .عاينها وعاشها بنفسه اليت سرد الوقائع يف الصدق



  

  

  

  

  
 

 ما لديه من وثائق وبيانات رمسية للحملة باعتباره قائدا ألركان ىمعتمدا عل

حرا وحمكما تلك الوثائق جتاه تصرفات قائده العام منو، وساعد رينيه على 

احنيازهم له؛ واقعيته وإخالصه بغية حتقيق استقطاب فريق كبري من القادة والضباط و

 مما أدى إىل ف اجلنود الفرنسيني وأيدوه الرأي إليه آالالتايلأهداف بالده، كما احناز ب

مواجهة  يف انقسام واضح بني الفرنسيني داخل مدينة اإلسكندرية؛ وانشطار قواهم

  . )٦٣(اإلجنليز واألتراك

 اليت Zayoncheke Le Generalأما مذكرات اجلنرال زايونشك 

 جبانب )٦٤(عبارة عن أربعة وثالثني وثيقة فقط فهي عثرنا عليها بداخل أحد احملافظ

يستطيع الباحث الوصول إليها من خالل البحث  واليت مراسالته املتفرقة مع قادته

  .  لعصر احلملةي التاريخ السياسيمفيدة لدارس وهي بداخل احملافظ األخرى،

 Leحتتوى على مذكرات هامة للجنرال دور كما أن إحدى احملافظ 

General Daureيف  تفيد الدارس ألوضاع احلملة سياسيا واقتصاديا وخاصة 

بال شك تلقى الضوء على األحوال السياسية واالقتصادية  وهي عهد اجلنرال منو،

  . )٦٥(ملصر عموما إبان هذه الفترة

رنسية على مصر أنه تاريخ احلملة الف يف من خالل هذا العرض يتضح للباحث

وثائقها احملفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة باعتبارها  يف ال مناص من العمل اجلاد

 Vincenneفنسن  يف  األول للباحث إىل جانب وثائقها احملفوظةوثائقياملصدر ال

بباريس، باإلضافة إىل تلك اموعة الوثائقية احملفوظة مبكتبة جامعة القاهرة، ووثائق 

 احملفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة وهذه State Papersابليون املعروفة بـ ن

اموعة الوثائقية اهلامة إمنا تعرب عن وجهه النظر الفرنسية جتاه هذا املشروع 

؛ ولذلك يلزم الباحث اإلطالع على مصادر عربية خالل هذه ي الغريباالستعمار

 بالقاهرة واإلسكندرية واألقاليم املصرية، الفترة أمهها سجالت احملاكم الشرعية



  

  

  

  

  
 

 ونقوال ين وعلى رأسهم عبد الرمحن اجلربيتوكتابات املؤرخني الشرقيني املعاصر

  .الترك
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  م١٨٠١ يونيو ١٨ إىل ١٧٩٩ سبتمرب ٣٠من  حمفظة بدون رقم فترا التارخيية )١(
) (An 8-2 Messidor an 9 -10 vendimaire  
  .  املصدر نفسه واحملفظة) ٢(

 Germinal، ١٨٠١ ديسمرب ٣١ - ١٨٠٠ حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من أبريل ) ٣(

an 8 - 10 Nivose an 10 ) (   

)٤(Henry Laurens , Kleber en Egypte, 1798- 1800, vol . 3 , Le 

Caire,  1995, p. 59  
، ١٩٧١الثورة الفرنسية، القاهرة، اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر، :  أمحد عصام الدين) ٥(

  . ٨٠ص

أول فندميري من السنة الثامنة  يف  الثامن للجمهورية الفرنسية بدأ يالحظ أن العيد السنوي) ٦(

   Laurens , op.cit,vol.1,p.97أنظر . م١٧٩٩ سبتمري ٢٣لقيام اجلمهورية املوافق 

)٧(   See: state papers autographs and portraits the Great 

Napoleon’s Marchals and Ministers, Vol.1.  
)٨ ( state papers autographs and his Partaits The Emperor 

Napoleon and His  Family, Vol.II,P.24 , Doc.No. 1070. Ibid, 
Vol.I, Doc No. 43   

  . م١٧٩٩ أغسطس ١٣ يف  مؤرخة Daureرسالة من بونابرت إىل دور  ) ٩(
 أول فركتيدور من السنة الثامنة - ميسيدور٢١( م ١٨٠٠ / ١٩/٨ – ١٠/٧حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من  ) ١٠(

   . B6 - 50     ،٤، امللف رقم١٨٠٠ أغسطس ١٨ يف وثيقة مؤرخة) للجمهورية 

 -فاندميري٢٠(م ٥/٧/١٨٠٠ – ١٠/١٠/١٧٩٩حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من  ) ١١(

 Gard إىل جار  Daure، رسالة من دور ) ميسيدور من العام الثامن للجمهورية١٩

  .B6 -148. 539بريريال من العام الثامن، رقم ١٢ يف مؤرخة



  

  

  

  

  
 

                                                                                                                                        

 ٢٢( م ١٨٠١ يناير ١٦ -م١٧٩٩ يونيو ٩حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من   ) ١٢(

مذكرات خاصة بـ استيف ).  نيفوز من السنة التاسعة٢٩ –بريريال من السنة السابعة 

Esteve بريريال من السنة ٣٠ – فركتيدور من السنة السابعة ١٩ خالل الفترة من 

  الثامنة  

،  من١٨٠١ يونيو ١٨ – ١٧٩٩ سبتمرب ٣٠حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من  ) ١٣(

162- B6 )  م١٨٠٠ نوفمرب ٧ -١٨٠٠سبتمرب ٧الفترة من  .(  

 م، وثائق أرقام ٥/٧/١٨٠٠ – ١٧٩٩ / ١٠/١٠حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من  )١٤(

٥٦٤، ٦٧٦- 148 – B6.  

 م، وثيقة رقم ١٨٠١ / ٢ / ١٠ – ١٨٠١ / ١/ ١١فترا التارخيية من ٤حمفظة رقم  ) ١٥(

٢٤٩ . م، ١٩/١١/١٨٠٠ – ٣٠/١٠/١٨٠٠ا التارخيية من حمفظة بدون رقم فتر

  .   بريريال من السنة التاسعة للجمهورية١٠ يف مذكرة مؤرخة

  مظروف للفترة من (  م ١٨٤٧ – ١٧٩٣حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من عام  ) ١٦(

 ). م١٧/٤/١٨٠٠ – ٣/١١/١٧٩٩ 

جرمينال من السنة ( م ١٨٠١مرب  ديس٣١ – ١٨٠٠حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من أبريل 

  ).   نيفوز من السنة العاشرة ١٠ –الثامنة 

/ م ٣١/٧/١٨٠٠ -١٧٩٨/ ٦/ ٢٨، فترا التارخيية من ٢١حمفظة رقمها القدمي  ) ١٧(

، وثائق الفترة من ) ترميدور من السنة الثامنة١٢ –ميسيدور من السنة السادسة ١١

٢٧/٨/١٧٩٨ –  

   أول فلوريال من السنة الثامنة–من السنة السادسة فركتيدور ١١/ م ١٨/٤/١٨٠٠ 

، مسودات أعمال عن عصر احلملة ١٨٤٧ -١٧٩٣حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من  ) ١٨(

  .الفرنسية وحممد على

  .  املصدر نفسه والفترة الزمنية ) ١٩(

  . م١٨٠٠/ ٧ / ٣١ – ٢٨/٦/١٧٩٨، فترا التارخيية من ٢١حمفظة رقمها القدمي  ) ٢٠(

 بأن جملس إدارة دار ٢٠٠٠ / ١٠/ ١٠ يف عددها الصادر يف      طالعتنا صحيفة األهرام

(  تابع لدار الوثائق القومية يسمى  القومية قرر إنشاء أول مركز علميالكتب والوثائق



  

  

  

  

  
 

                                                                                                                                        

، من بني مهامه فهرسة وتلخيص حمتوى احملافظ باللغة )مركز البحوث والدراسات الوثائقية

  .العربية

  .  م١٨٠١ ديسمرب ٣١ – ١٨٠٠حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من أول أبريل  )٢١(

م، ١٧٩٩ / ١٢ / ٣١ – ١٧٩٩ / ١٢ / ١٦حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من  ) ٢٢(

  . م١٧٩٩ ديسمرب ٢١ يف  مؤرخة١٧٢٩وثيقة رقم 

، ٦ة رقم م، وثيق١٨٠٠/ ٧ / ٣١ – ١٧٩٨ / ٦ / ٢٨ فترا التارخيية من ٢١ حمفظة رقم 

  .٧٥بريد مصر رقم 

  م وثيقة ١٧٩٩ / ١٢/ ٣١ – ١٧٩٩ / ١٢/ ١٦حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من  ) ٢٣(

      1720- 144 .c   .  

م، وثيقة رقم ٨/١/١٨٠١ -١٨٠٠/ ٢٣/١حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من  ) ٢٤(

  و1043

      142  - B6  

)٢٥ ( Courier de L Egypte, Nos. 57,58.  

 م، وثيقة رقم ١٨٠٠ / ١ / ٣١ – ١٨٠٠/ ١/ ١حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من  )٢٦(

207،204  -  B6   - 40  .  

م، وثيقة رقم ٣١/١/١٨٠٠ – ١/٣/١٨٠٠، فترا التارخيية من ١٢حمفظة برقم قدمي  )٢٧(

242,243  .  

)٢٨ ( De La Jonquiere, Journal De La Expedition Du Egypte, 

Paris, Perlin, 1904,P. 382  
)٢٩ ( Laurens, Henry, Kleber En Egypte 1798- 1800. Vol. 1, Le 

Caire 1988,PP.72 - 73   
م، وثيقة ١٨٠٠ / ٣ / ٣١ – ١٨٠٠ / ٣ / ١، فترا التارخيية من ١٢ حمفظة برقم قدمي )٣٠(

   .238رقم 

م، وثائق ١٨٠٠ / ١ / ٣١ – ١٨٠٠/ ١ / ١٠حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من  )٣١(

 -Laurens,Henry,OP.Cit,Vol. 1,PP.109 1,2,3,4,5,6:  أرقام

112,123   



  

  

  

  

  
 

                                                                                                                                        

م، وثيقة ١٨٠١ / ٤ / ١٨ – ١٧٩٨ / ١١/ ١٨حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من  )٣٢(

  .B6 -151رقم        

، )٤(ه رقم م، الدوسي١٨٠٠  أبريل ٣٠ –حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من أول أبريل  )٣٣(

  .  م١٨٠٠ أبريل ٥ يف وثيقة مؤرخة

 ١١ –أول فلوريال (م ١٨٠٠ مايو ٣٠ –حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من أول مايو  ) ٣٤(

 فلوريال ١٧، وثيقة بتاريخ B6 44 – ٧ملف رقم ) بريريال من العام الثامن للجمهورية 

   .Laurens, Op. Cit,Vol.3,PP.51-52. من العام الثامن

م، ١٨٠٠ / ١٢ / ٣١ – ١٨٠٠ / ١٢ / ٢٢حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من  ) ٣٥(

  . B6 -132 – 796وثيقة رقم 

، وثيقة ١٨٠٠ / ١٠ / ٢٩ – ١٨٠٠ / ١٠ / ١٥ فترا التارخيية من ١٦حمفظة رقم  ) ٣٦(

  .  فندميري من السنة التاسعة٣٠/   هـ ١٢١٥ مجادى الثانية ٣بتاريخ  

م، وثيقة رقم ١٨٠١ / ١ / ٨ – ١٨٠٠ / ١ / ٢٣قم فترا  التارخيية من   حمفظة بدون ر

142- B6- 1017  .  

)٣٧ ( Reybaud, Histoire Scientifique et Militqire,de La Expedition 

Francais En Egypte, T.IV,Paris,1836,P.131.  
م، ١٨٠٠ / ١١ / ١٩ – ١٨٠٠ / ١٠ / ٣٠حمفظة بدون رقم فترا  التارخيية من  ) ٣٨(

  .  B6 – 132 -٦٣٥، وثيقة رقم ٦الدوسيه      

م، ١٨٠٠ / ١٠ /  ٢٩ –م ١٨٠٠ / ١٠ / ١٥ فترا التارخيية من ١٦حمفظة رقم  ) ٣٩(

 فندميري من السنة ٢٩ يف  Friant إىل  Sorbier من ٢٩، ٢٨، وثيقة ١٠الدوسيه 

  :م ١٨٠٠ / ١٢ / ٣١ – ١٨٠٠حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من أبريل . التاسعة
 Notes Du General Friant Du Avril 1800 Au 19 Dec.1801.Pp.4-5, 
Carton B6. –76  

، وثيقة رقم   ٣٠/١١/١٨٠٠ – ١٨٠٠ / ١١ / ٢٠ فترا التارخيية من ٢٦حمفظة رقم  ) ٤٠(

132- B6- 694 .  

، امللف رقم ١٨٠١ديسمرب ٣١ – ١٨٠٠حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من أبريل  ) ٤١(

  .قائمة بقالع وحصون مصر) ٢(



  

  

  

  

  
 

                                                                                                                                        

  . املصدر نفسه، قائمة بقالع وحصون مصر إبان عهد احلملة) ٤٢(

، ١٢م، الدوسيه ٣١/١٢/١٨٠٠ – ٢٨/٦/١٧٩٩ فترا التارخيية من ٢١ حمفظة رقم ) ٤٣(

  . ترميدور من السنة الثامنة٤ يف وثيقة  مؤرخة

، الدوسيه ١٧٩٩/ ١٢ /٣١ – ١٦/١٢/١٧٩٩ حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من ) ٤٤(

  .، وثيقة بدون رقم، من الشيخ حممد املسريى إىل منو١٧

)٤٥ ( Courier de La Egypte , No.87.  

 -   B6، وثيقة رقم١/٣/١٨٠١ – ٢١/١/١٨٠١ حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من ) ٤٦(

132 -   960   
م، وثيقة رقم ١٢/٥/١٨٠١ - ٢١/٤/١٨٠١  حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من )٤٧(

1645- 133     - B6  .  

وثيقة رقم . م٣٠/١١/١٨٠٠ – ٢٠/١١/١٨٠٠ فترا التارخيية من ٢٦ حمفظة رقم ) ٤٨(

927- 132- B6.  

)٤٩ (. Courier de La Egypte. Nos.94.95 . يف عبد الرمحن اجلربتى، عجائب اآلثار 

  .١٤٩هـ، ص١٣٢٢، القاهرة ٣التراجم واألخبار، ج

 – 927م، وثيقة رقم ١/٣/١٨٠١ - ٢١/١/١٨٠١ حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من ) ٥٠(

132-B6  

 B6 -47) ٣(يوليو م، امللف رقم ٩ – حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من أول يونيو ) ٥١(

  .م١٨٠٠ يوليه ٢ يف وثيقة  مؤرخة

وثيقة . م ١٨٠١ مايو ١٢ –م ١٨٠١ أبريل ٢١ حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من ) ٥٢(

  .  B6 -133) م ١٨٠١ مايو ١٢(  فلوريال من السنة التاسعة ٢٢ يف مؤرخة

  . B6 -132، 953 – 955 املصدر نفسه، وثائق أرقام ) ٥٣(

 نيفوز من ٢٠م، وثيقة بتاريخ ١/١٢/١٨٠١ -٢/٩/١٧٩٩ حمفظة بدون رقم فترا من ) ٥٤(

  .  السنة التاسعة

 ٢٣، وثيقة بتاريخ ٢/٩/١٨٠١ - ١١/٣/١٨٠١ا التارخيية من  فتر٣٢ حمفظة رقم ) ٥٥(

  . B6 – 76 رسالة من فريان إىل منو –فنتوز من السنة التاسعة 



  

  

  

  

  
 

                                                                                                                                        

 ,Carton،  ١٨٠١ ديسمرب ٣١ -١٨٠٠حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من أبريل  ) ٥٦(

B6 76.P.14.  
)٥٧(Thomas Walsh, Journal of The Late Campaign in Egypt , 

London, 1803,pp.116- 117   
 –، امللف األول ٢/٩/١٨٠١ -١١/٣/١٨٠١ فترا التارخيية من ٣٢حمفظة رقم  ) ٥٨(

 قائد أركان – Rene، اليوميات اخلاصة حبصار اإلسكندرية لقائد الفرقة )٤(الدوسيه 

  .احلرب

 B6 -  73، وثيقة ١٧/٨/١٨٠١ -٣/١/١٨٠١ فترا التارخيية من ٣٠حمفظة رقم  ) ٥٩(

  .١٦،١٨، ١٥،  ١٠رقم 

 امللف األول، –م ٢/٩/١٨٠١ -١١/٣/١٨٠١ فترا التارخيية من ٣٢ حمفظة رقم ) ٦٠(

  ).٤(الدوسيه

جرمينال من ( م ١٨٠١ ديسمرب ٣١ -١٨٠٠ حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من أبريل ) ٦١(

 ( Notes du General Friant ))  نيفوز من السنة العاشرة ١٠ - السنة الثامنة

B6  - 76    
م، يوميات احلصار ٢/٩/١٨٠١ – ١١/٣/١٨٠١ فترا التارخيية من ٣٢ حمفظة رقم ) ٦٢(

  ).٤( قائد أركان احلرب، امللف األول، الدوسيه –للجنرال رينيه 

م، يوميات احلصار ٢/٩/١٨٠١ – ١١/٣/١٨٠١ فترا التارخيية من ٣٢ حمفظة رقم ) ٦٣(

  ).٤(ب، امللف األول، الدوسيه  قائد أركان احلر–للجنرال رينيه 

 ٢٢/ م ١٨٠١ يناير ١٦ إىل ١٧٩٩ يونيو ٩  حمفظة بدون رقم فترا التارخيية من )٦٤(

 ١٥، وثائق الفترة من ) نيفوز من السنة التاسعة٢٩ –بريريال من السنة السابعة 

  . نيفوز من السنة الثامنة٢٦ –فركتيدور من السنة السابعة 

م، وثائق خاصة بـ ١٨٠١ يوليو – ١٧٩٩سبتمرب ٢فظة، الفترة من   املصدر نفسه واحمل)٦٥(

Daure ) ترميدور من السنة التاسعة٣ – فركتيدور من السنة السابعة ١٧   .(  


