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 والنشأةالميالد أواًل: 

 أىميا لعؿ ،كثيرةٌ  مصاعبٌ  يكتنفو أمرٌ  مصر إلى مجيئو قبؿ إبراىيـ عف الحديث إف     
 المصادر اختالؼ الغموض ىذا مف ويزيد الفترة، ىذه في بو يحيط الذي واالختالؼ الغموض
 .  ونشأتو ونسبو، ميالده، حوؿ وتعارضيا

فػي  ةولد بقول -جد محمد عمي -"ييوؿ أغاسي عم"سسيا ىو إذا نظرنا إلى جذور األسرة فمؤ      
إال أنيمػا أو وفاتيمػا  ،ولػـ نعمػـ تػاريي ميالدىمػا ،"خديجة قاديف بنت سعيد أغػا"تزوج مف و  ،ألبانيا
وىػو تركػي األصػؿ، كػػاف  (1) -يوالػد محمػد عمػ - "إبػراىيـ أغػػا"بجػوار ابنييمػا  افودفػف االثنػ ،توفيػا

وأنجػػب منيػػا محمػػد  ،"زينػػب ىػػانـ حسػػيف أغػػا"وتػػزوج مػػف  ،يف الطرقػػاتمأرئيسػػًا لمحػػرس المنػػوط بتػػ
1671 في عاـ ةبقول خرىو اآل الذي ولد يعم

صحة ىػذا  الرسمية عمى أكدت السجالتقد و  ،(2) 
 .(3)التاريي

و مػو عمػػف  ، كمػف حياتػو مبكػػرٍ  وكػػاف ذلػؾ فػي وقػتٍ  ،محمػد عمػي والػد "إبػراىيـ أغػػا"تػوفى ولمػا      
 ،(4)بعػػػد وقػػػت قميػػػؿ مػػػف كفالتػػػو سػػػرعاف مػػػا تػػػوفي ىػػػو اآلخػػػر , ولكػػػفةمـ قولػػػمتسػػػ "طوسػػػوف أغػػػا"

الفروسية وركوب الخيؿ واستعماؿ فشب عمى ورباه مع ابنو,  (ياحاكم)المدينة جوربجى فاحتضنو 
 . (5)بيف األسرتيف ةنو كانت ىناؾ قرابة قديمأالسيؼ, ويبدو 

ف دفػػع عػػ ةدى القػػرى المجػػاورة لقولػػامتنعػػت إحػػ فوتميػػزه حػػي محمػػد عمػػي كانػػت بدايػػة ظيػػور     
 ،أف يػنيض بتنفيػذ ميمػة تأديػب أىميػا المدينػةعمػى حػاكـ ي فعػرض محمػد عمػ ؛الضرائب وتمردت
ودخػؿ مسػجدىا فػي غيػػر  ،إليػػو بيػا، فمضػى مػف فػوره إلػػى القريػة يػدَ عَ فَ  مػنيـ، وتحصػيؿ الضػرائب

الحضػػور، ومػػا أف وصػػموا صػػالة، ثػػـ أرسػػؿ يطمػػب أربعػػة مػػف كبػػراع القريػػة، فأسػػرع الرجػػاؿ ب سػػاعةِ 
ثػػػـ عػػػاد  ،بػػػذبحيـ إف حػػػاوؿ أىػػػؿ القريػػػة استخالصػػػيـ دَ وىػػػد   ،حتػػػى أمػػػر جنػػػوده بػػػالقبض عمػػػييـ

ُُ  بافتداعِ  القريةِ  الصباح حتى قاـ أىؿُ  أتِ بالرىائف، فمـ ي  .(6)وا بو مف أمواؿٍ رُ مِ ذوييـ بأداع ما َأ

                                                 

 .1, ص 8/11/1الديواف العالي السمطاني، س  (1)

 .911ص ،1191ترجمة محمد مسعود, الطبعة الثانية، القاىرة,  ،واف، إدوار، مصر في القرف التاسع عشرچ (2)
 الكبير( بالمغة الفرنسية وعنواف السجؿ  يمحمد عم)عائمة  8/27/1س الديواف العالي السمطاني,   (3)

"Genedogie  de  la  Dynasti de Mohamed Aly  le Grand" P. 9.                                                    

 .933ص  المصدر المذكور، ،وافچ (4)
 ، المطبعػػة األميريػػة ببػػوالؽ،الجػػزع األوؿ (،1881-1618محمػػد رفعػػت، تػػاريي مصػػر السياسػػي فػػي األزمنػػة الحديثػػة ) (5)

 .68 ،69ص ص  ،1198، القاىرة
 .8ص  ,159، محفظةاألبحاثمحمد عمي، ترجمة حمداف سمطاف، مخطوطة بمحافظ   ،يجافڤ (6)
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 وأ أربعمائػػةقائػػد )بمػػوؾ باشػػا  فرفعػػو إلػػى رتبػػة ؛ةقولػػ حػػاكـِ  إعجػػابِ  يوبػػذلؾ نػػاؿ محمػػد عمػػ     
 ،ائوثر ت بداية فكان ؛وزوجو وىو في الثامنة عشر مف العمر بإحدى قريباتو ذات يسر ((*)يوزباشي

 ،تمػؾ السػيدة وقد اختمفت المصادر حوؿ ،(1)تجارة التبغ خصوصاً  ،ونجح فييا ،اشتغؿ بالتجارة ثـ
كثيػػرًا مػػف محمػػد  ر  صػػيؿ الحػػادث ُسػػاتفأف الحػػاكـ بمجػػرد عممػػو ب :األميػػرة "شػػيوه كػػار" فقػػد ذكػػرت

كانػػػت  ،قريباتػػػو إحػػػدىمػػػف  ووزوجػػػ ،نعػػػـ عميػػػو برتبػػػة اليوزباشػػػيأعمػػي، واعترافػػػًا منػػػو لػػػو بالجميػػػؿ 
ثالثػػة مػػنيـ بنػػيف ىػػـ إبػػراىيـ وطوسػػوف  أبنػػاعٍ  منيػػا محمػػد عمػػي بخمسػػةِ  زؽَ رُ ، فَػػمطمقػػة وذات ثػػراعٍ 
سماعيؿ وابنت  .(3)إلي أنيا كانت أرممة Laneليف  ر، بينما أشا(2) يدهڤف ىما نازلي وتيوا 

 إلى أشارت الرسمية المصادر أف إال ،إبراىيـ ميالد تاريي تحديد في المصادر اختمفت وقد      
 مدينةل التابعة نصرتمى بمدة في ولد ،ىانـ أمينة األولى زوجتو مف يعم لمحمد األكبر االبف نوأ

 نسؿ مف الذكور األوالد كبرأ ىو إبراىيـ أف اآلخر البعض أشار بينما ،(4) 9871 عاـ قولة
 .(5) (**)ئوأبنا كبرأ ىي ىانـ توحيده شقيقتو وأف ،يعم محمد

، وأمػا اً كبيػر  اً فػي عصػره، أولتػو أمػو حبػ األتػراؾتشبو طفولة كؿ األطفاؿ  إبراىيـة كانت طفول     
، ومالحقػة المصػوص، جانب تكميفو بقيادة مركز الشرطة في المدينة، وتوفير األمػف ىأبوه فكاف إل
فظػؿ دائػـ التنقػؿ والتغيػب عػف  ،لتصػدير التبػغ اً تجاريػ محػالً  ونفسػالوقت يدير في رؽ، وقطاع الط

خػارج بيتػو، وخػالؿ العطػالت  كاممةً  اً المدينة لكي يقوـ بجوالت في المدف المجاورة، يقضى أسابيع
زدحمػػة بالبضػائع التػي يعرضػػيا ودروب المدينػة العتيقػة الم فػي حػػاراتِ مػػع والػده يتنػزه  إبػراىيـ كػاف
وسط جبػاؿ وتػالؿ مدينػة قولػة،  ، ودائمًا ما كاف يصطحبو والده في رحالتٍ األرصفةىا عمى و بائع

سماعيؿ طفولةً   .(6)ةً حر  طميقةً  فعاش إبراىيـ وطوسوف وا 

                                                 

 .رتبة نقيب حالياً  (*)
(1)  Lane, Edward, Description Of  Egypt, The American University in Cairo press, Un dated, 

P.105.                                                                                                                                           

 .11ص ،1189ترجمة إميؿ مراد, مطبعة المعارؼ بمصر،  (إحياع مصر محمد عمي )بالديشيوه كار،  (2)
(3)Lane, Op. Cit, P. 105.                                                                                                                

  P. 9 /27/1 .8الديواف العالي السمطاني, س   (4)

 يالثالثػة لمحمػد عمػ ، وأف توحيده ىانـ ىي االبنةينو االبف األكبر لمحمد عمأرغـ ذلؾ أكدت معظـ المصادر الرسمية  (**)
. س ، الديواف العالي السمطاني ،1619وأف طوسوف االبف الثاني ولد عاـ  ،1616ولدت عاـ 

  
P.9 8. /27/1 

 .5ص ،الجزع األوؿ ،181 ةمحفظ ،بمحافظ األبحاث ةمخطوط ،، عَبر البشر في القرف الثالث عشرمحمدعارؼ،  (5)
 
(6)Enkiri, Gabriel, Ibrahim Pacha(1789-1848) Imprimerie Française, Le Caire, 1948, PP. 2, 4.               

4.               
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 -فػي اسسػكندرية لبريطػانيالقنصػؿ ا - Campbellكامبػؿ  عػف Crabites سكػرابيتيويػذكر      
ف إبػػراىيـ إ "وقػػاؿ الباشػػا بعػػد ذلػػؾ :ي دار بينػػو وبػػيف محمػػد عمػػي بخصػػوص إبػػراىيـالحػػديث الػػذ

وقػت  ةفػي قولػ ف الطاعوف كاف متفشياً وذلؾ أل ؛قامت أمو عمى تربيتو ذيالوحيد مف بيف أبنائو ال
 .(1)فمـ تشأ أمو لخوفيا عميو أف تأتى لو بالمراضع" ،مولده

 الثقافة والتعميمثانيًا: 

المغػػػة التركيػػػة  -وجػػػودىـ فػػػي قولػػػة عأثنػػػا-الػػػذكور عمػػػي فػػػي البدايػػػة بتعمػػػيـ أوالده اىػػػتـ محمػػػد      
في ساحة مسجدىا الكبير، وقد تميز إبػراىيـ بجانػب إتقانػو ، وذلؾ مدينةالوعموميا مف إماـ وشيي 

 .(2)لمغة التركية, بتعمـ المغة الفارسية، وتعود وألؼ المغة العربية بفضؿ تعممو القرآف الكريـ

إننػػا ف, ةالمعمومػػات التػػي تتنػػاوؿ تمػػؾ الفتػػرة مػػف حياتػػو أثنػػاع وجػػوده فػػي قولػػقمػػة بػػالرغـ مػػف و       
لتربيػة التػي ا تمقػى قػد إبػراىيـ أف ،الفتػرة الالحقػة لمصػادر نستطيع أف نستخمص مف خالؿ دراستنا

اـ كػاف شػديد الحػرص واالىتمػ يأف محمػد عمػو  ،(3)ى في زمنػو لممػراع مػف أبنػاع الشػرؽطَ عْ كانت تُ 
 ،يتابع ذلؾ األمر بشكؿ يوميكاف و  ،(4)يف مربييف ومعممييف ليـيوتع ،بتربية وتعميـ أوالده وأحفاده

 مربيػاً  محمػد عمػي لولػده إبػراىيـ فعػيّ ، فقػد (5)في ذلػؾ أسػاليب الترغيػب والترىيػب مستخدماً  ،يومي
 (6)ليقـو بإتماـ تعميمو وتربيتو -اً محافظ رشيد سابق -إبراىيـ افتدى يدعى 

طمػػػب العمػػػـ إلػػػي شػػػغؼ كمػػػا  ،(7)الحػػػرب فنػػػوفبشػػػغؼ فييػػػا  ،نشػػػأ إبػػػراىيـ نشػػػأه شػػػرقيةلػػػذا       
كبر مكتبة موجػودة فػي أفكانت مكتبتو الموجودة في قصره العالي  ،واالطالع عمى الكتب واقتنائيا

، وقػػد بمغػػت حػػوالي ثمانيػػة ومػػف لغػػات مختمفػػة ،بالكتػػب فػػي شػػتى المجػػاالت زاخػػرةً   -آنئػػذ- مصػػر

                                                 

 .18ص ،1196 القاىرة، ،مطبعة لجنة التأليؼ والترجمة والنشر ،ترجمة محمد بدراف ،س، بيير، إبراىيـ باشايكرابيت (1)
(2)                                                                                                    Enkiri, op. cit, P. 8. 

 ،9331، القاىرة، دار الموقؼ العربي ،الطبعة الثالثة ،ترجمة وتحرير محمد مسعود ،كموت بؾ، لمحة عامة إلى مصر (3)
 .67ص
 جمادى 18في  ،مف الجناب العالي إلى عباس باشا، 91وثيقة ،91دفتر  ،89محفظة  ممخصات دفاتر, ،معية تركي (4)

 ـ.1898ديسمبر 97/ىػ1988اآلخرة 

جمادى 91في  ،مف الجناب العالي إلى إستفاف أفندي ،996وثيقة  ،13دفتر ،7محفظة  ،ممخصات دفاتر عابديف تركي, (5)
 ـ.1885يونيو 97/ىػ1971جمادى اآلخرة 91

 .5، ص1جػ ،المصدر المذكور ،عارؼ (6)
 .67ص ،المصدر المذكور ،كموت بؾ  (7)
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فقػد نالػت حركػة الترجمػة  ،عػالوة عمػى ذلػؾ ،(1) واليونػاف همنيػا مػف المػور  الكثيػرُ  ؿَ ِقػ، نُ مجمدٍ  آالؼٍ 
  .(2)المجاالت اىتماـ إبراىيـ مختمؼ واالطالع عمى الكتب األجنبية في

 وتحقيق هدفه قدوم محمد عمي إلى مصرثالثًا: 

أمرت حاكـ  ،ف مصرع الفرنسييف سجالع توجيو حممةٍ  ىعزمت الدولة العثمانية عمعندما      
رسالو  ،مف الجنود فرقةً  ة بأف يجمع مف منطقة قولةقول  فَ فكو   ،في تحقيؽ ىذا األمرلمساعدتيا  ياا 

يف يوقد أذعف الحاكـ لطمب ابنو بتع ،وجعؿ عمى قيادتيا ابنو عمى أغا ،جنديٍ  933مف  حممةً 
فوقع االختيار عمى محمد  ،إلى جانبو عمى رأس الحممة يكوف منيـ طموحاً  ،ىادئ الطباع شابٍ 
 و "قبطاف باشا"مف العثمانييف بقيادة  وانضموا إلى فيمؽ قوامو ستة آالؼٍ  ،ابقواتيم ا، فخرجيعم
تولى قيادة الذي في الرضاعة،  (1836-1681) الثالث شقيؽ السمطاف سميـ "كوتشوؾ حسيف"

1833عاـ أواخروذلؾ في  األسطوؿ
 (3). 

 ،(4) ؿ األوؿ عنػػوئو التػػي أصػػبحت المسػػعايػػة إبػػراىيـ إلػػى والدتػػو وعمػػى أثػػر ذلػػؾ انتقػػؿ أمػػر ر      
عػف  مالية وربمػا أي أخبػارٍ  اتٍ سنة، ولـ تتمؽ األسرة أي إعان ةإحدى عشر  قد بمغ مف العمروكاف 

 1839ولكػف منػذ عػاـ  ،جػوربجي قولػةاالسػتعانو بلذلؾ وجب عمييا  ،عائميا الغائب لشيور عديدة
 . (5)ؿ الالـز لنفقات األسرةرساؿ المابدأ محمد عمي في إ

 ،فطػػػواؿ الرحمػػػة البحريػػػة أصػػػيب ابػػػف الحػػػاكـ بػػػدوار البحػػػر ،يسػػػاعدت الظػػػروؼ محمػػػد عمػػػ     
أحبطػت  ،1831مػارس  8مػف المتاعػب، وعنػدما نػزؿ الفيمػؽ فػي مينػاع أبػى قيػر فػي  وعانى كثيػراً 

عمػى اتخػاذ قػراره ىػذا بحرارة  يوشجعو محمد عم ،فقرر العودة إلى بمده ،المعارؾ األولى مف ىمتو
مػػف الشػػجاعة فػػي المعػػارؾ مػػا جعػػؿ قبطػػاف باشػػا يرقيػػو إلػػى  يمكانػػو، وأدى محمػػد عمػػ يحتػػؿحتػػى 

 .(6)جعمو في معية خسرو باشايو  -قائد-ثـ جنراؿ  (*)كولونيؿ

                                                 

(1)Paton, A. A. History of  the  Egyptian  Revolution (From  The  Period  Of  The Mamelukes 

To  The  Death  Of  Mohammed  Ali) Vol. 2,  London, 1870,  P. 247.                                        

نػدي كبيػر معػاوني مف المعية إلػي حبيػب أف ،969وثيقة  ،53دفتر ،58محفظة  ،ممخصات دفاتر ،معية تركي (2)
 .ـ1899مارس  18/ىػ1988شواؿ  99الجناب العالي، في 

 .93ص ،9335 ، القاىرة،مكتبة األسرة ،ترجمة محمد عواد ،مؤسس مصر الحديثة يمحمد عمجي، يت، چفار (3)
 .93ص
 .9ص ،س، المرجع المذكوريكرابيت (4)
(5)Enkiri, op. cit, P. 7.                                                                                                                    

   

 .عقيدالي وحاليًا آأمير  (*)
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عمػػػت و  ،1831غسػػػطسأ 93فػػػي  الحممػػػة الفرنسػػػية عػػػف مصػػػر ومػػػا لبػػػث األمػػػر أف رحمػػػت     
السػػيطرة عمػػى قسػػمة أمػػاـ ثػػالث قػػوي متصػػارعة غرضػػيا األوؿ الفوضػػى الػػبالد ووجػػدت نفسػػيا من

 الحكـ:

دت فػي نظػػر االنجميػز منػػذ مجػيع الحممػػة الفرنسػػية زداكانػت أىميػػة مصػر قػػد ا  نجميززز:ال      
 ىعػػودة النفػػوذ الفرنسػػي إلػػ مػػف األمػػر، وبخاصػػةً  منػػذ ذلػػؾ الوقػػت بخطػػورة بريطانيػػاوشػػعرت  ،إلييػػا

  .(1)الميمةىذه المنطقة 

كػػػانوا يػػػروف أنيػػػـ أصػػػحاب الحػػػؽ الشػػػرعي فػػػي حكػػػـ الػػػبالد, ويرغبػػػوف فػػػي  :ينعثمزززانيال     
 93مػػػف قبميػػػا عمػػػى مصػػػر فػػػي  واليػػػاً  "خسػػػرو باشػػػا"قػػػد عينػػػت , وكانػػػت الدولػػػة العميػػػة تواسػػػتعاد
1831سبتمبر

(2). 

سػػػػمطتيـ السػػػػابقة, وال يزالػػػػوف يحػػػػاولوف االسػػػػتقالؿ  سػػػػتعادةاكػػػػانوا يتطمعػػػػوف إلػػػػى  المماليزززز :   
نجميػز فػي حمالتيػـ ضػد وقد ساعدوا األتػراؾ واس لمباب العالي, إعادتيايرغبوف في عدـ بمصر, و 

، ولكػنيـ فشػموا فػي تحقيػؽ لييـ يرجع الفضؿ األوؿ فػي منػاوأة الفرنسػييف فػي الصػعيدا  الفرنسييف، و 
، فظير مػف بيػنيـ حػزب متناحرةٍ  وأحزابٍ  وانقساميـ عمي أنفسيـ إلي فرؽٍ  اختالفيـ بسبب أىدافيـ

ويريػد التقػرب  ،فػي سياسػتو األوؿ، وحػزب آخػر يعػارض "محمػد بػؾ األلفػي"ئ االنجميز بقيػادة الِ مَ يُ 
 .(3) "البرديسي بؾ"بقيادة  لفرنسييفمف ا
 

 ) القػوة الرابعػة(، التػي كانػت باسضافة إلي ىذه القوي المتصارعة كانت ىناؾ القػوي الوطنيػة     
كػػف عسػػكريًا، فعمػػي األقػػؿ معنويػػًا، والمقصػػود بيػػا تإف لػػـ قػػوى حقيقيػػة ليػػا وزنيػػا فػػي الميػػداف،  دَعػػتُ 

خػذوا ينظػروف إلػي كػؿ أالمشايي والعمماع الػذيف لعبػوا دورًا بػارزًا فػي مقاومػة الحممػة الفرنسػية، وقػد 
 .(4)مف المماليؾ واألتراؾ بازدراع

 

                                                                                                                                            

 .93يت، المرجع المذكور، صچفار (6)
ص  ،1189 ،، الجػػزع األوؿ، الييئػة المصػرية العامػة لمكتػاب، اسسػػكندرية(1835-1516جػالؿ يحيػي، مصػر الحديثػة) (1)

 .559 ،585 ص
              القػػاىرة،المطبعػػة األميريػػة ببػػوالؽ,  الطبعػػة األولػػى, البيجػػة التوفيقيػػة فػػي تػػاريي مؤسػػس العائمػػة الخديويػػة, محمػػد فريػػد،  (2)

 .99ص  ،1811
 .71، ص1جػالمرجع المذكور، ، محمد رفعت  (3)

573، ص ص1جالؿ يحيى، المرجع المذكور، جػ  (4)
_ 

579. 
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 عثمػػػػانيدخػػػػؿ الصػػػػراع ال 1839مػػػػارس  18وعنػػػػدما انسػػػػحب البريطػػػػانيوف مػػػػف الػػػػبالد فػػػػي      
األتػراؾ  نقسػـا، فقػد لممموكي دورًا جديدًا، وقد تعقػد الصػراع الػدائر فػي سػبيؿ السػيطرة عمػي الػبالدا

 ىـ اآلخروف عمي أنفسيـ إلى فريقيف:
  الوالي العثماني عمي البالد)االنكشارية(: وعمى رأسو خسرو باشا  الفريؽ األوؿ -
 .  (1)يشا ومحمد عم)القوات األلبانية(: وعمى رأسيـ طاىر با الفريؽ الثاني -

وقعػػػت ، و اشػػػت الػػػبالد حالػػػة كبيػػػرة مػػػف الفوضػػػىثػػػر تمػػػؾ االنقسػػػامات والصػػػراعات عأعمػػػى و      
ولكػف مػا لبػث  ،مػف الػوالة عػدد، وتػولي حكػـ الػبالد المتنػاحرة تمؾ الفرؽصدامات بيف ال العديد مف

وىػو األمػر  ،مصػروتػولى حكػـ تخمص مػف منافسػيو الواحػد تمػو اآلخػر, في ال محمد عمي نجحأف 
 .عف طريؽ الحيؿ والمكائد تارة, والسياسة والدىاع تارة أخرىالذي حققو 

 ةوالدفتر داريقدوم ما بين الرابعًا: 

عمػػى مصػػر فػػي يونيػػو  واليػػاً  يبتعيػػيف محمػػد عمػػ (اآلسػػتانة)سػػتانبوؿإعنػػدما صػػدر األمػػر مػػف      
إبػػػػراىيـ ديػػػو ولشػػػعر أف مركػػػزه فػػػي مصػػػر قػػػد توطػػػد بعػػػػض الشػػػيع، فأرسػػػؿ فػػػي طمػػػب  ،1835

السػػابعة  تػػـأبعػػد العقػػد الثػػاني مػػف عمرىمػػا، ولػػـ يكػػف أكبرىمػػا قػػد  اوطوسػػوف، ولػػـ يكونػػا قػػد تجػػاوز 
 .(2)عشر

حػػػد ضػػػباطو إلػػػي قولػػػة بػػػأمر منػػػو الصػػػطحاب ولديػػػو إبػػػراىيـ أوكػػػاف محمػػػد عمػػػي قػػػد أرسػػػؿ      
قبااًل كبيػرًا وقػد القيػا اسػت 1835أغسػطس  98وطوسوف إلي القاىرة، فوصال إلي اسسػكندرية  فػي 

فرقػػة مػػف الجنػػود األلبػػاف، ثػػـ توجيػػا منيػػا  يمػػا، وأحاطتاالمػػدافع طمقاتيػػا احتفػػااًل بيمػػ تِ مقَػػطْ حيػػث أُ 
 ت احتفاالتٌ يمَ قِ أُ  اإلي القاىرة حيث مقر الوالي الجديد محمد عمي في قصر القمعة, وعند وصوليم

باشػػا إلػػى  ي"وصػػؿ ولػػدا محمػػد عمػػ لػػو:ذلػػؾ بقو عمػػى  الجبرتػػي ؽَ م ػػعَ وقػػد , (3)لمػػدة ثالثػػة أيػػاـٍ  كبيػػرةٌ 
حضروىما إلى األزبكية, وعمموا ليمػا شػنكًا تمػؾ أساحؿ بوالؽ, فركب أغوات الباشا, واستقبموىما, و 

 .(4)الميمة"

                                                 

حمػػػد عبػػػد الػػػرحيـ مصػػػطفي أسدارة فػػػي مصػػػر فػػػي مسػػػتيؿ القػػػرف التاسػػػع عشػػػر، ترجمػػػة ، ىيمػػػيف، االقتصػػػاد وامػػػيفڤري (1)
 .98، 99ص ص  ،1178مصر،  ،ومصطفي الحسيني، دار المعارؼ

 .9س, المرجع المذكور, ص يكرابيت (2)
(3)Enkiri, op. cit, PP. 9, 10.                                                                                                            

عبػدالرحيـ، الجػزع  ف، عجائب اآلثار في التراجـ واسخبار, تحقيؽ عبد الرحيـ عبد الرحمعبد الرحمف بف حسفالجبرتي,   (4)
 .585ص ،9339 ، القاىرة،السادس، مكتبة األسرة
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ف ابنػو إبػراىيـ إلػى القمعػة, وعػيّ  يوفي اليوـ التالي لمجيع إبراىيـ إلى مصر صعد محمد عمػ     
معسػكرات الحاميػة  وىػي مقػروبػذلؾ أصػبح حاكمػًا لمقمعػة ، (1)لػو المػدافعأطمقػت و  ،(*)عمييػا حاكماً 

ف عػيّ قػد عشر مػف عمػره, ف السابعة ولما كاف لـ يبمغ بعدالعثمانية, والمركز الرسمي سدارة الوالية, 
, 1837مستشاريف مف أىػؿ الثقػة والخبػرة, وظػؿ يشػغؿ ىػذا المنصػب حتػى أكتػوبر  لو محمد عمي

 .(2)ينةستانبوؿ كرىإد إلى وفِ عندما أُ 

فقػػد اسػػتخدمو  ،رض مصػػرأحػػداث التػػي تجػػرى عمػػى لػػـ يكػػف إبػػراىيـ بمعػػزؿ عػػف تطػػورات األ     
فمػػـ يكػػد يمضػػى إال القميػػؿ مػػف الػػزمف عمػػى  ،كوسػػيمة مػػف وسػػائؿ تػػدعيـ أركػػاف واليتػػو بمصػػر وهأبػػ

 منيػا القضػاع عمػى ،كثيػرةٍ  يواجػو عقبػاتٍ  أف عميػو إال وكػاف ،ولديو مػف قولػةل ياستدعاع محمد عم
نفوذ المماليؾ الذيف يسيطروف عمى الصعيد, وكبح جماح رغبتيـ الدائمة في إعادة مجدىـ القديـ, 

عمػى الموافقػة عمػى واليتػو دوف  رَ جبِػأُ نػو أ , الذي لـ يػنَس كما كاف عميو إرضاع الباب العالي أيضاً 
 . (3)لمتخمص منو ولـ تنقطع محاوالتو منو,  صادقةٍ  رغبةٍ 

     ينػػػػػو واليػػػػػًا عمػػػػػى سػػػػػالونيؾ, يوتع محػػػػػاوالت وأىميػػػػػا عزلػػػػػو عػػػػػف مصػػػػػر,وكانػػػػػت أولػػػػػى تمػػػػػؾ ال     
حالؿو  فػتمكف  ،وحسػف السياسػة ،، فاضػطر إلػى أف يسػتعيف بشػيع مػف الػدىاعمكانػوموسى باشا  ا 

 قبطػػاف باشػػا إغػػراععػػف طريػػؽ مسػػاندة العممػػاع والمشػػايي وكبػػار رجػػاؿ الدولػػة, وكػػذلؾ عػػف طريػػؽ 
وتبمػغ ألػؼ وخمسػمائة   قبػؿ تػي كػاف قػد تعيػد بيػا األلفػي مػفبدفع األمواؿ المطموبة مػف مصػر, وال

ا يػئس قبطػاف باشػا مػف قػدرة المماليػؾ عمػى دفػع , فممّ ةآالؼ كيس ةبؿ وزيادتيا إلى أربع ،(**)ةكيس
ومطالػػػب العممػػػاع  ،يمحمػػػد عمػػػ التفػػػاؽِ  سػػػتجابا ،بيػػػنيـ اً األمػػػواؿ, ووجػػػد الشػػػقاؽ والضػػػعؼ سػػػائد

 والػي مصػػر فْ ِكػ, ولَ (4)ىػا عمػى نفسػوقر  أتمػؾ األمػواؿ التػي  يشػريطة أف يسػدد محمػد عمػ ؛واألعيػاف
ـ  عنيداً  , وكاف القبطاف باشا رجالً واحدةً  عف دفعيا مرةً  زَ جَ عَ  اشتدت حاجتػو إلػى  ، صمب الرأي، فم

إذا لػـ يصػمو المػاؿ، وبعػد اتصػاالت  يالماؿ, أخذ ييدد باستخداـ نفػوذه لمسػاعدة أعػداع محمػد عمػ

                                                 

ىو الذي تػولى حكػـ القمعػة والقػاىرة أشػار  ير لمحمد عمرغـ تأكيد معظـ المصادر التاريخية عمى أف إبراىيـ االبف األكب (*)
لػذا نأخػذ  .89شػيوه كػار، المرجػع المػذكور، ص .أناط بحكـ القمعة البنػو طوسػوف يخر عكس ذلؾ بأف محمد عمالبعض اآل

 أخػتص أكبػر ولديػو بيػذا يبالرواية الصحيحة, وىػي روايػة معاصػري األحػداث أمثػاؿ الجبرتػي الػذي أشػار إلػى أف محمػد عمػ
 الشرؼ.

 .585، ص7المصدر المذكور، جػالجبرتي،   (1)
 .79, ص9338ديسمبر  ,119رعوؼ عباس، إبراىيـ باشا الكبير, اليالؿ, العدد   (2)
 .17, 15, ص ص9جػ . جالؿ يحيى, المرجع المذكور,8ص المرجع المذكور، , سيكرابيت (3)
 ش.خمسمائة قر  =الكيسة  (**)
 .83, ص1جػ ر,المرجع المذكو  ،محمد رفعت (4)
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أف عمػى ومعػو اليػدايا الثمينػة،  ،إسػتانبوؿرىينػة إلػى  يمحمد عم نجؿراىيـ رسؿ إبوافؽ عمى أف يُ 
  .(1)ألمواؿابقية  يبقى فييا حتى يدفع 

ف يجعػػؿ نفسػػو فػػي تصػػرؼ قبطػػاف باشػػا، فقصػػد أوكػػاف إبػػراىيـ قػػد تمقػػى األوامػػر مػػف والػػده بػػ      
رة مػػف األقمشػػة الينديػػة اًل بإمضػػاعات ال حصػػر ليػػا، واليػػدايا الكثيػػاسسػػكندرية, ومعػػو العػػرض مػػذي  

 19وأبحػػػػر األسػػػػطوؿ العثمػػػػاني فػػػػي  ،تػػػػـ االتفػػػػاؽ ، عندئػػػػذٍ رىينػػػػةً كـ نفسػػػػو إليػػػػو والخيػػػػوؿ، ثػػػػـ قػػػػد  
فػػػي القػػػاىرة لتسػػػمـ بقيػػػة  )نائبههه ( تػػػرؾ قبطػػػاف باشػػػا كخيػػػاهبينمػػػا  ،إسػػػتانبوؿقاصػػػدًا  ،1837أكتػػػوبر

 . (2)األمواؿ التي  تعيد الوالي بأدائيا

ُِ  لـ يتردد إبراىيـ في      نظػرًا لفراقػو  ،نو كػاف مضػطرباً ت منو، ولك  لبَ قبوؿ ىذه التضحية التي ُط
إلػي  اً متجيػسفينة القبطاف باشا سافر إبراىيـ عمى متف لوالده لممرة الثانية, وفي ظؿ ىذه الظروؼ 

، مف التحفظ متباينةٍ  إبراىيـ فييا بأوجوٍ  ؿَ قبِ تُ ، وقد اسْ ونفس فوصميا في نوفمبر مف العاـ ،ستانبوؿإ
 فػػػي الفتػػػرة مػػػا ىنػػػاؾانتيػػػز محمػػػد عمػػػي فرصػػػة إقامػػػة ولػػػده و  .(3)وأقػػػاـ فػػػي قصػػػر عمػػػي البوسػػػفور

 ذو أىميةٍ لو  عثمانيٍ  يف معمـٍ يطالع عمي تفاصيؿ األمور، وقاـ بتعوأمره باال (1836-1837)بيف
أثنػػاع و  .)4)وبإكمػػاؿ وتحسػػيف تعميمػػو فَػػعمػػـ والصػػديؽ لػػو، وكم  ى نجيػػب أفنػػدي, ليقػػوـ بػػدور المُ عَ دْ ُيػػ

حوؿ العمؿ المعقد لمسمطنة, والعالقات التي ال تقؿ تعقيػدًا تعمـ إبراىيـ الكثير ستانبوؿ إوجوده في 
كػػاف مػػف مأموريػػات إبػػراىيـ الخاصػػة أف باسضػػافة إلػػى ذلػػؾ  ،(5) بػػيف البػػاب العػػالي ووالة األقػػاليـ
 يبذلؾ أرسػؿ محمػد عمػو ، مثؿ الدواويف وغيرىا مف األماكف الميمة يزور األماكف الواجب زيارتيا
خالصو لمباب العالي ثبتأابنو إبراىيـ بصفة رىينة، ف  .(6)صداقتو وا 

نبوؿ سػػػببًا فػػي تبديػػػد أوىامػػػو عػػف العثمػػػانييف، وىػػػو تاسػػػإكانػػت ىػػػذه السػػنة التػػػي قضػػػاىا فػػي      
 دائمػاً  اً فكػاف معتػاد ،تيـاليػـ ولحكومػ اً واحتقػارًا صػريح الشعور الذي تحػوؿ فيمػا بعػد ليصػبح عػداعً 

 . (7)اً وليس تركي أف يصؼ نفسو بأنو مصرياً 

                                                 

 .8, 9 ص , صالمرجع المذكورس, يتيكراب (1)
 .999, 999المذكور, ص ص  المصدرواف، چ (2)
(3)Enkiri, op. cit., P. 12.                                                                                                                 

(4)Viel, Durand, Les Campagnes Navales De Mohammed Ali ET D'Ibrahim, Premire 

Volume, Paris, 1935, P113.                                                                                                          

 .56يت، المرجع المذكور, ص چفار (5)
 .5، ص 1عارؼ, المصدر المذكور, جػ (6)
عمر زيػف الػديف، الطبعػة األولػى، المجمػس األعمػى  عمصر في عيد محمد عمي، ترجمة عبدالسميعفاؼ لطفي السيد,  (7)

 .193, ص 9338األعمى لمثقافة، القاىرة، 
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كػاف لػػو تػأثيره عمػػي إقامػة إبػػراىيـ فػػي  ،حػدث انقػػالب فػي الوضػػع السياسػػي 1836وفػى عػػاـ      
سػػتانبوؿ, فعقػػػب االنتصػػػارات المدويػػػة التػػػي أحرزىػػػا نػػػابميوف، وسػػػببت الخػػػوؼ مػػػف حممػػػة فرنسػػػية إ

أيػػة  وتجنػػب فػػي تػػدارؾ , راغبػػةً عثمانيػػةالدولػػة العالقتيػػا مػػع  بريطانيػػاجديػػدة فػػي الشػػرؽ, قطعػػت 
 ثػر ذلػؾأوعمػى  حاكـ المدينة,لو  مـتسسافرنسية جديدة، فأرسمت أسطواًل إلى اسسكندرية, فمحاولة 
لة أت مسػطمبوا المفاوضات مع محمػد عمػي, وتمػف حيث توالت ىزائميـ،إلي رشيد،  نجميزاس توجو

 .(1)رعمي بشكؿ كبينفوذ محمد  دَ مما وط  , 1836سبتمبر  18في  جالئيـ

 بعػد إثر ىزيمة القوات االنجميزية, وأصػبح إبػراىيـ محػؿ اىتمػاـ وتقػدير ستانبوؿ بفرحٍ إشعرت      

وبينمػا كػاف والػي مصػر  1836ولكػف فػي عػاـ  ,اسػتقبالوقػد رفػض  كاف السمطاف سػميـ الثالػث أف 
يبًا, أطاحت ثورة الجنػود نجميز في رشيد، وأجبرىـ عمي الجالع مف اسسكندرية تقر منتصرًا عمى اس

نكشػػػػػػارييف المعارضػػػػػػيف سصػػػػػػالحات سػػػػػػػميـ الثالػػػػػػث بػػػػػػو، وولػػػػػػػوا مكانػػػػػػو السػػػػػػمطاف مصػػػػػػػطفى اس
إعجابػػػو  تػػػرجـالػػػذي اعتػػػرؼ بػػػالكثير مػػػف خػػػدمات محمػػػد عمػػػي لمسػػػمطنة, و  (1838-1836الرابػػػع)

عباعة -رو لكي يرتدي ف ،واحترامو باستقباؿ ابنو إبراىيـ، وتشريفو بدعوتو إلي سرايا القصر الكبير
ورصػػػت الجنػػػود االنكشػػػارية السػػػتقبالو حتػػػى دخػػػؿ القصػػػر, ثػػػـ قػػػاـ رؤسػػػاع  ،-مبطنػػػو مػػػف الفػػػرو

التشػػػريفات بإدخالػػػو إلػػػي قاعػػػة العػػػرش الكبيػػػر, فػػػانحنى أمػػػاـ السػػػمطاف الجديػػػد مقػػػدمًا لػػػو  فػػػروض 
 , وغمػػره باليػػدايااسنجميػػز ، وعمػػي االنتصػػارات التػػي حققيػػا عمػػيأبيػػوعمػػى جيػػود  أهالطاعػػة, فينػػ

سػػتانبوؿ بقيػػة األربعػػة آالؼ إواالىتمػػاـ, وبعػػد أسػػابيع مػػف ىػػذا االسػػتقباؿ أرسػػؿ محمػػد عمػػي إلػػي 
كيس مف النقود التي تعيػد بػدفعيا مػف قبػؿ، لػذا قػرر البػاب العػالي إعػداد سػفينة حربيػة لكػي يعػود 

 .(2)إلي مصرمحمد عمي  نجؿ عمييا

عنػػدما وصػػمت السػػفينة العثمانيػػة التػػي و ، عػػاد إبػػراىيـ إلػػى القػػاىرة ،1836سػػبتمبر  97وفػػي       
إلػػي دميػػاط، دوت قػػذائؼ القمعػػة اسػػتقبااًل لشػرؼ عودتػػو، وسػػالمة وصػػولو, ونػػزؿ مػػف السػػفينة  تقمػو

عبػاعة فػاخرة مبطنػة بػالفرو وسػيؼ وىػدايا  يأحد مبعوثي السمطاف المكمؼ بتسميـ محمػد عمػومعو 
 .(3)ردارة مصأبيو في إ ثمينة أخرى, وبعد يوميف كاف إبراىيـ إلي جانب

                                                 
(1)                                                                                                                                                   

.
 

 op. cit, P. 12 Viel, 

(2) Ibid, PP. 13, 14.                                                                                                                        

(3)                                                                                          .  op. cit, P. 14 Viel, 

Viel, 
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مػػػػف أعمػػػػاؿ لمواجيػػػػة القػػػػوات  ـ البػػػػاب العػػػػالي الشػػػػكر والثنػػػاع لمحمػػػػد عمػػػػي لمػػػػا قػػػػاـ بػػػووقػػػد     
فػي  ذؿ مػف جيػدمػا ُبػمكافػأة ل الرتػبلكثير مف اليدايا و با وعمى قواد الجيش وأنعـ عميو ،نجميزيةاس

 .(1)صرم (*)ةدفترداري وكما منح، نجميز, وكاف مف ىؤالع القواد إبراىيـ بؾسا حرب

أشػػار وقػػد أخػػذ الػػبعض ىػػذه المكاتبػػة كػػدليؿ عمػػي مشػػاركة إبػػراىيـ فػػي مقاومػػة الحممػػة، فقػػد      
نػػو أثنػػاع حممػػو فريػػزر عمػػى مصػػر, وقػػع فػػي يػػد إبػػراىيـ  بعػػض األسػػرى, فػػأمر أ :(**)يفڤػػبػػريس دا

ابيـ, وقػد قػخػذ يجػرى بأقصػى سػرعة وىػو يضػرب ر أو  ،فيـ صػفًا فػي األزبكيػة, وركػب حصػانوو بوق
 .(2)ذلؾ كدليؿ عمى قسوتو ذكر

و كػاف رحيػؿ الحممػة فػي  ،1836سبتمبر  97إبراىيـ إلى مصر في  عادكاف األمر, فقد  أياً      
، وربما اقتصر دوره عمى مراقبة االنسحاب, وبذلؾ لـ يشارؾ إبراىيـ في األمر ،1836سبتمبر 18

إبػػراىيـ قػػد مػػنح منصػػب  ، وأفذلؾ تكػػوف المشػػاركة محػػدودة لمغايػػةبػػاألسػػرى,  مجموعػػة مػػفوقتػػؿ 
 الدفتردارية كمكافأة ألبيو عمي نجاحو في مقاومة الحممة.

 

 النسب إشكاليةخامسًا: 

                                                 

بمعني جمد الحيواف، ألنػو يسػتعمؿ فػي الكتابػة، وقػد دخمػت   Diphtheraالدفتردارية، مأخوذة مف الكممة اليونانية دفتيرا  (*)
فالدفتردار لغويًا معناىا ، معناه صاحبو دار الثاني الصحيفة، و  ويعني دفتر األوؿ ،الفارسية أيضًا، وىي مكونة مف مقطعيف

صػػاحب الػػدفتر أو حػػافظ السػػجالت، وتعنػػي أيضػػًا كبيػػر المحاسػػبيف، ودخمػػت أيضػػًا العربيػػة قػػديمًا، وتطػػورت الكممػػة حتػػى 
مصطفي بركات، األلقاب والوظائؼ العثمانية، دار غريب، القػاىرة، . أصحبت تعني المسئوؿ األوؿ عف كافة الشئوف المالية

 .191، 116ص ص  ،9333

رجػب  8, مػف طػرؼ ولػى الػنعـ إلػى األعتػاب السػمطانية, فػي 1, وثيقػة 1, دفتػر1معية تركي, ممخصات دفاتر, محفظة  (1)
    ـ.1836سبتمبر6/ھ1999

ي محمػػد عمػػي الػػذيف زاروا مصػػر فػػي عصػػر ف يالرحالػػة الفرنسػػي حػػدأ يف )إدريػػس أفنػػدي بعػػد اعتناقػػو اسسػػالـ(ڤػػبػػريس دا (**) 
وفػى نفػس  ،لمطبوغرافيػة فػي مدرسػة أركػاف الحػرب بالخانكػة ثػـ أسػتاذاً  1891ندسا لمري في عاـنو محمد عمي ميعيّ  وسعيد،

 1888ليتفػرغ لدراسػة المجتمػع المصػري, وفػي عػاـ يألوالد إبراىيـ, ثـ ما لبػث أف قػدـ اسػتقالتو لمحمػد عمػ الوقت عمؿ مربياً 
ولػو  ،ؼ العديد مف الكتب عف اآلثػار المصػريةفي عيد سعيد باشا أل، و 1858غادر مصر إلي باريس ومكث بيا حتى عاـ 

 ،ليػػاـ محمػػد ذىنػػيإ .عػػف السياسػػة واسدارة فػػي مصػػر الحديثػػة, لػػذا كػػاف شػػاىد عيػػاف لمحػػداث فػػي مصػػر ةمخطوطػػ أيضػػاً 
المصػػرية العامػػة لمكتػػاب,  , الييئػػة(1861-1835مصػػر فػػي كتابػػات الرحالػػة الفرنسػػييف فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر) 

 .85-89ص ص .155, ص1115القاىرة، 

                                                                                                   .157, ص المذكور المرجع، لياـ محمد ذىنيإ (2) 
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التي اختمفت حوليا  ،يلة بنوتو لمحمد عمأت حوؿ إبراىيـ ىي مسيرَ ثِ مف أىـ القضايا التي أُ      
 حياليا إلى فريقيف: ت, فانقسمشديداً  المصادر اختالفاً 

 أشار إلى أفالذي  ليف, وعمى رأسيـ يىـ الذيف ينكروف بنوة إبراىيـ لمحمد عمو  :الفريق األول 
وعالقتو  ي, وقد ذكر ذلؾ أثناع حديثو عف محمد عمسابؽٍ  مف زوجٍ  يإبراىيـ ابف زوجة محمد عم

قريباتو, وىى أرممو, وقيؿ أنيا أنجبت ثالثة أبناع لمحمد  ىحدإنو قد زوجو مف أ" :ةبحاكـ قول
سماعيؿ, ولكف مف المؤكد أف إبراىيـ ابف زوجتو مف بعؿ سابؽ, وىـ إبرا يعم ىيـ وطوسوف وا 
  .(1) نو ابنو"أعمى  يشير إليو دائماً  يف محمد عمأو 

حد الرحالة االنجميز الذيف زاروا مصر وبالد العرب أوىو  - Burkhardt ويذكر بوركيارت      
, لكنو يإبراىيـ باشا ليس ابف محمد عم فأ"أنو ليقاؿ  :-في النصؼ األوؿ مف القرف التاسع عشر

 Hellsمزبونت يالواقعة في ى Karala الاتبناه حيف تزوج مف أمو التي كانت وقتيا أرممة أغا كار 

Pont ، "(2)وىى المدينة التي ولد فييا باشا مصر الحالي. 

مػػػف  ـبيأغمػػػمػػػف الكتػػػاب  اً نيػػػا عػػػددو  ود ياس أف ىػػػذه المثالػػػب انتشػػػرت وسػػػمعيويػػػذكر كػػػرابيت     
وىػػو رجػػؿ سػػمى باسػػـ محمػػد, وانضػػـ إلػػى Giovanni finati الفرنسػػييف, وىػػـ جيوفػػانى فنػػاتى 

حػدىما خػػدـ فػي الجػػيش المصػري فػػي ذلػػؾ أالجػيش المصػػري, كمػا سػػمعيا رجػالف مػػف الفرنسػػييف, 
ثػـ   ,Charles Devalنػو شػارؿ ديفػاؿ أقػد تَ عْ , ويُ D.C بتوقيػع يمضػي الوقت, والثػاني كػاف كاتبػاً 

نجميػزي إوىو رحالػو  William Palgrave وليـ بمجيريؼ منيـو  ،غير ىؤالعتناقميا و ىا اردد صد
1879–1871زار بالد العرب في عاـ 

(3)
.  

نفسو, فيػذكر  يخالؿ حكـ محمد عم مشيوراً  أمراً  يلة عدـ بنوة إبراىيـ لمحمد عمكانت مسأو      
إبػػراىيـ لػػيس ابنػػًا لمحمػػد  فأبػػشػػرت "ىنػػاؾ شػػائعة انت :أف Cadalveneف ڤالرحالػػة الفرنسػػي كػػادلي

( 1191-1888) "أونجػارتى"وقد ذكر أمر التبنػي الشػاعر االيطػالي الكبيػر ، (4)ولكنو تبناه" ،يعم
"وكػاف لديػو جنػراؿ عبقػري لتنفيػذ الميمػة  وصمتو بإبراىيـ بقولػو: ،يعف محمد عمفي سياؽ حديثو 

                                                 

(1)                                                                                                                                                                
Lane, op cit,  P.105. 

               
 

الجزيػػرة العربيػػة, ترجمػػة ىتػػاؼ عبػػد اا, الطبعػػة األولػػى، مؤسسػػة االنتشػػار  ورحػػالت إلػػى شػػب بوركيػػارت، جػػوف لػػويس، (2)
 . 999ص ىامش  ،9335 بيروت، العربي,

 .6, 7مرجع المذكور, ص صال كرابيتيس، (3)
 .185ذىني, المرجع المذكور, ص  محمد إلياـ  (4)
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عمػػػي أف طوسػػػوف ىػػػو االبػػػف األكبػػػر  Paton، ويؤكػػػد "بػػػاتوف" (1)وىػػػو ابنػػػو بػػػالتبني إبػػػراىيـ باشػػػا"
 .Stepson""(2)يصؼ إبراىيـ دائمًا عمي أنو ابف زوجتوكاف و  ،لمحمد عمي

 هي ما يمي:فأما األسانيد التي قام عميها ادعاء هذا الفريق 

 .(3)سبراىيـ كرىينة لدى الباب العالي يإرساؿ محمد عم -

حيػث  ,وحبػو الشػديد, الػذي جعمػو يفضػمو عمػى إبػراىيـ ،الواضػح البنػو طوسػوف يميؿ محمػد عمػ -
 .(4)ردوف أخيو األكب 1811 عاـالحجاز  الحممة عمى عقد لو لواع

كانػت تتميػز بػالكثير مػف الحيػاع، فكػاف ال يػذكر  يأف خطابات إبراىيـ ومراسالتو إلى محمد عمػ -
ال  يإلػػػى محمػػػد عمػػػ إال مقترنػػػًا بكممػػة عبػػػدكـ، وكػػػاف ينسػػػب كػػؿ الفضػػػؿ فػػػي األعمػػاؿ يػػػااسػػمو في
 . (5)لنفسو

حػوؿ  بعػض المػزاعـ بمقب باشا قبؿ أخيػو األكبػر إبػراىيـ وعمي ـَ عِ نْ أُ أثارت حقيقة أف طوسوف قد  -
بطوسػػػوف بصػػػورة تفػػػوؽ  نػػػو راجػػػع إلػػػى أف الػػػوالي كػػػاف شػػػغوفاً أالسػػػبب فػػػي ذلػػػؾ, فاعتقػػػد الػػػبعض 

 .  (6)يعم كسند لدحض بنوة إبراىيـ لمحمد خراآل استخدميا البعضو إبراىيـ, 

فػي  البريطػانيالقنصػؿ  أمػر التبنػي فيػأتي عمػى رأسػو كامبػؿوالػذي يػدحض  :الفريق الثاني    
كثيرًا ما روى  الناس أف إبػراىيـ لػـ إف  : "يقوؿ 1191 يوليو 93إذ كتب إلى حكومتو في  ،رمص

، كما (7)الرواية غير صحيحة" ىذه ولكف ،بؿ كاف ابف قرينتو مف بعؿ سابؽ ،ييكف ابف محمد عم
"مػػػوالي المػػػورد: لمػػػا رأيػػػت بعػػػض كمػػػا نقػػػؿ مقابمػػػة لػػػو مػػػع محمػػػد عمػػػي لػػػوزير خارجيتػػػو جػػػاع فييػػػا 

 ذلػػؾ ، ذكػػرتيالمنػػدوبيف الفرنسػػييف يػػذكروف فػػي خطػػبيـ أف إبػػراىيـ لػػـ يكػػف إال ربيػػب محمػػد عمػػ
ا قبمػو  فأجػابني الباشػ امػف زوج ليػ رزقتػو وسألتو ىػؿ إبػراىيـ باشػا ابنػو حقػًا أو ابػف زوجتػو ،أمامو

                                                 

, يمصػر فػػي عصػر محمػد عمػػ  إصػػالح أـ تحػديث كتػاب رفيػع المعرفػة, مقالػػة منشػورة فػي يأمػػ يمحمػد عمػ ،أونجػارتى (1)
 .76ص  ،9333 ، القاىرة،ترجمة وتقديـ عادؿ السيوي, تحرير رعوؼ عباس, المجمس األعمى لمثقافة

(2)        Paton, op. cit, PP. 241, 243.                                                                                                       

 .19، 7س، المرجع المذكور, ص ص يكرابيت (3)
 نفسو.  المرجع (4)

 .89, ص المرجع المذكوراليالؿ,  ،بالتبني  يإبراىيـ باشا ىؿ كاف ابنًا لمحمد عمعبد المنعـ جميعي،  (5)
 .191عفاؼ لطفي السيد, المرجع المذكور, ص  (6)
 ؽترجمة أحمد محمد عبدالخال مؤسس مصر الحديثة, ياالتجاه السياسي لمصر في عيد محمد عم ، ىنري،ؿدودوي (7)
 .59صىامش   ت, .د القاىرة،  مكتبة اآلداب,  عمى شكري,و 
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مػػف  ةولػػدوا كميػػـ فػػي قولػػ ،خمسػػة أبنػػاعبف زوجتػػو لػػـ يكػػف ليػػا قػػط بعػػؿ سػػواه، وأنيػػا رزقػػت منػػو أبػػ
توفيػػػت منػػػذ بضػػػع  كبػػػر أبنائػػػو أنثػػػىأومػػػوطف زوجتػػػو، وأف  ،أعمػػػاؿ بػػػالد الروميمػػػى موطنػػػو األوؿ

ىػػؤالع األبنػػاع،  ثػػاني, وأف إبػػراىيـ باشػػا (الموجػػود ىنػػا اآلف)سػػنيف, بعػػد أف تزوجػػت مػػف محػػـر بػػؾ 
سػػػماعيؿ باشػػػا مػػػا اآلخػػػروف فيػػػـ طوسػػػفوأ أرممػػػة المرحػػػـو  ىػػػانـ ثػػػـ نػػػازلي ،)وقػػػد توفيػػػا( باشػػػا وا 

   .(1)الدفتردار"

الػػذيف يجيمػػوف ىػػذه األمػػور الدقيقػػة, إف  القضػػية بقولػػو: " تمػػؾ عمػػى(*)محمػػد عػػارؼ ؽمّػػعوقػد        
األقطػار موا ومػ ،الػذيف يظنػوف ىػذا الظػف رَ ثُػ, وقػد كَ ييظنوف أف إبراىيـ باشا ىو ربيب محمػد عمػ

 . (2)مف صمبو" ي, مع أف إبراىيـ باشا ىو ابف محمد عمسسو ر مف إيراف إلى ط

سبػراىيـ، وذكػر أف الػذي أشػاع ىػذه  يبينما نفى كريـ ثابت ما تردد عػف عػدـ بنػوة محمػد عمػ     
انزليػػا  ةفػػي مصػػر, ليثػػأر لنفسػػو مػػف إىانػػ (**)قنصػػؿ انجمتػػرا   Drovettiاسشػػاعة ىػػو "دروفتػػى

ويبػدو أف الفرنسػييف ىػػـ الػذيف سػاىموا فػي انتشػار تمػؾ اسشػػاعة  ,(3) "1836بػو سػنة راىيـ باشػا إبػ
 بشكؿ كبير وروجوا ليا.

حقيقػػػة نسػػػب  القنصػػػؿ البريطػػػاني فػػػي مصػػػر Murray Charlesوقػػػد ذكػػػر شػػػارلس مػػػري      
قد أنست  مف خالؿ حوار دار بينو وبيف عباس باشا قولو: "ولما كنت يإبراىيـ وصمتو بمحمد عم

حقيقػة  -مف سموه الرغبة في المحادثة, سألتو أف يوقفني عمى جمية األمر في ذلؾ السر الغامض 
 : أنت تعمـ أف إبراىيـ لـ يكػف قػط صػديقاً ,  فأجابني سموه قائالً -ينسب إبراىيـ وصمتو بمحمد عم

لقػد حػاوؿ إبػراىيـ أف ودأبو أف يبذر بيننا بػذور العػداوة والبغضػاع، و  يمحمد عم دُ كْ لي، وقد كاف وَ 
، وقػػد يوصػػدؽ بنوتػػو لمحمػػد عمػػ نسػػبو يقتمنػػي، ولكػػف ذلػػؾ لػػف يمنعنػػي مػػف قػػوؿ الحػػؽ فػػي صػػحة

بمغنػػي النبػػأ الحػػؽ فػػي ىػػذا الشػػأف مػػف عجػػوز كانػػت تمػػوذ بػػالحريـ أيػػاـ طفػػولتي، وكانػػت مرضػػعة 
أوؿ مولػود تػزوج بامرأتػو عمػى أنيػا عػذراع، وأف  ي، فأخبرتني أف محمد عمجماً  وتحبني حباً  ،ألبى

 توفيػػت وىػػي طفمػػة، وثػػاني مولػػود ىػػو إبػػراىيـ، ومػػف ىػػذه الزوجػػة رزؽ أيضػػاً  رزقػػو منيػػا كػػاف بنتػػاً 

                                                 

 .18, 19جع المذكور, ص صالمر كرابيتيس،  (1)
عمومػو أتػـ بعػدما إلػى مصػر التي أرسميا محمد عمي إلى فرنسا، ثـ عاد  1888مصري الجنسية، سافر ضمف بعثة عاـ  (*)

ذكػي،  فعبػدالرحم .إسماعيؿ يبمجمس األحكاـ في عيد الخديو  وتقمب في عدة وظائؼ، ثـ اختير عضواً  ،1855في مارس 
 .991، ص1153ي الكبير، دار المعارؼ، مصر، التاريي الحربي لعصر محمد عم

 .7, 5ص ص ، 1جػ ، المصدر المذكور ،عارؼ (2)
 وليس انجمترا.، ىكذا في األصؿ, لكف المعروؼ أف دروفيتي ىو قنصؿ فرنسا (**)
 .16ص  ،1189 ،مصر ،, مطبعة المعارؼيمحمد عمكريـ ثابت،  (3)
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سػػماعيؿ ونػػازلي ىػػانـ" عمػػى مػػا قيػػؿ فػػي ىػػذا  Cattaui يقطػػاو فقػػد عقػػب  وأخيػػراً   ,(1)طوسػػوف وا 
 قػػاد زمنػػاً بنػو بػػالتبني, كمػػا سػاد االعتا, ولػػيس ياألمػر بقولػػو: "إف إبػػراىيـ ىػو حقيقػػة ابػػف محمػد عمػػ

مسػػقط رأسػػو, فكػػاف  ةمػػف قولػػ ةفػػي السػػابعة عشػػر مػػف عمػػره, بفتػػا ي, فقػػد اقتػػرف محمػػد عمػػطػػويالً 
 .(2)إبراىيـ ثمرة ىذا الزواج"

 1893بريؿأفي  مصرببريطاني القنصؿ الJohn Barker ر وأكد ىذا األمر جوف بارك     
 اشا ليس ابف محمد عمي بؿما يزعمو البعض مف أف إبراىيـ ب الشائعة األغالط مفو " حيث ذكر

قصر الذراعيف،  في والسيما ،مف يري االثنيف يجد الشبو التاـ بينيما كؿ فممموكو، ولك ىو
، (3)أف محمد عمي كاف يظير الحب البنو طوسوف أكثر مما يظيره سبراىيـ" الغمطوسبب ىذا 

ؽ في الشكؿ واألبعاد يما يجد تطابتوفي الفترة األخيرة مف حياة األب واالبف مف ينظر إلى صور 
براىيـ يبيف محمد عم ةالتوأمالجسمانية يصؿ إلى حد     .(4)وا 

ىذا األمر شائؾ لمغاية؛ فكال الفريقيف يستند إلى العديد مف األدلة التي تقوى  أفوالحقيقة      
لمنقد والتحميؿ، فإذا نظرنا إلى  بواعث الجدؿمف موقفو وتدعـ آرائو، لذلؾ وجب عمينا تعريض 

الذي يقوـ عميو ادعاع الطرؼ األوؿ, وىو اتخاذ ذىاب إبراىيـ كرىينة لمباب العالي  :سند األوؿال
 حد األدلة عمى أف إبراىيـ ابفّ أ يعد في الحقيقة ىذا األمر فإفدليؿ عمى عدـ صحة النسب، 

   سمطاف كرىينة, فيؿ لو كاف إبراىيـ ابنا بالتبني كاف سيقبمو اليلمحمد عم

يرى أف فُ ، َ مف إبراىيـ األكبر سناً  طوسوف عمى قيادة الحممة بدالً  عييفىو تو  :لثانيوالسند ا     
إلى   -دار مصردفتر  - الممحة لوجود إبراىيـ توليذا المسمؾ كانت حاج يسبب سموؾ محمد عم

في  ,(5)دارة البالدإوحسف معاونتو لو في  ،جانبو, ألنو يدرؾ بشكؿ كبير أىميتو في توفير األمواؿ
آخر بقولو: "مف المحتمؿ أف الباشا قد أراد أف يحتفظ  يقدـ لنا محمد عارؼ باشا سبباً  حيف

 99وقد حاوؿ البعض اغتياؿ الباشا في  لمطوارئ في مصر بابنو األكبر, فقد يخمفو, خصوصاً 

                                                 

طػػػو السػػػباعي, مطبعػػػة صػػػر الحديثػػػة, ترجمػػػة  سػػػميـ حسػػػف و مؤسػػػس م يصػػػفحة مػػػف تػػػاريي محمػػػد عمػػػمػػػري، شػػػارلس،  (1)
 .7ص  ،1111 مصر, ،المعارؼ

 ،الجمعية الممكية لمدراسات التاريخية ،ترجمة ألفريد بموز ،وأوربا يمحمد عم (،جورج) (، وقطاويرينيو)قطاوى  (2)
 . 991ص ،د. ت ،مصر ،دار المعارؼ

مػدبولي، القػاىرة، مكتبػة ف تػاريي مصػر فػي عيػد محمػد عمػي، صػفحة مػ عمر طوسوف، الجيش المصػري البػري والبحػري(3)
 .119ص  ،1113

 .85عبد المنعـ جميعي، المرجع المذكور, ص (4)
 .1, 8س, المرجع المذكور, ص ص يكرابيت (5)
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عف موت  بيف الناس إشاعة تعندما انتشر ، ف، وأكد الجبرتي حقيقة ىذا األمر(1)"1813يونيو 
بسبب تأخره في الوصوؿ إلي مصر قادمًا مف الحجاز، اتفؽ كبار  1818ي ديسمبرفمحمد عمي 

 .(2)رجاؿ الدولة عمي تولية إبراىيـ بداًل مف أبيو

التي تحتوى عمى كثير مف  مف مكاتبات إبراىيـ وفما أخذه المؤرخ ىوو : السند الثالث أما     
، فيالحظ أف ىذا األمر ليس ى عدـ بنوتوكدليؿ عم والعبودية سبراىيـ يعبارات التفخيـ لمحمد عم

 ،كاف إبراىيـ شديد االحتراـ لوالدهو  ألنيا كانت سمة مف سمات الكتابات في ذلؾ العصر، ،دليالً 
وغمب عمي مراسالتو ألبيو استخداـ ألفاظ شديدة التبجيؿ واالحتراـ لو، ويرجع إليو أيضًا كؿ 

مف مراسالت أبيو إليو ألفاظ شديدة التوقير  األمور ونجاحاتيا، وفي المقابؿ غمب عمي الكثير
عمى  لـ يكف قادراً  -أي إبراىيـ- نوأذلؾ  عمىبمغ األمثمة مف أو  إبراىيـ، ةوالتفضيؿ ورفع مكان

كبر أوالده، أ"أف إبراىيـ  شدة احتراـ إبراىيـ ألبيو بقولو: مري ويصؼ ،التدخيف في حضور أبيو
سيف، أف يمثؿ بيف يدي والده بالخضوع واالحتراـ كاف يري مف المحتـ عميو، وقد جاوز الخم

الواجبيف عمي أي ضابط مصري رفيع المقاـ، ثـ يجمس عمي أقصي طرؼ المتكأ مظيرًا بذلؾ 
 .(3)عبارات التبجيؿ والتعظيـ لوالده"منتيي 
كاف السبب في ذلؾ فربما  ،توجيو الباشاوية إلى طوسوف قبؿ إبراىيـ وىو السند الرابع:و     
حتى يكوف  ،أو) أمير األمراع( ة الممحة؛ ألف الذي يقود الحممة البد وأف يكوف برتبة باشاالحاج

أراد  ما، كما فعؿ مع إبراىيـ عنداً ويصبح رأيو نافذ ،دارة الجيوشإعمى  اً وقادر  ،كممة مسموعة اذ
 .(4)أف يوليو حكـ الصعيد

 11في  عمى مصر ـ والياً وليس أدؿ عمى صحة النسب مف قياـ السمطاف بإعالف إبراىي     
 عمى ذلؾ  حتى كاف سيقدـ فيؿ الشيعبعض  ، فيؿ لو كاف يشؾ في األمر ولو1888سبتمبر 

أف إبراىيـ لف يعيش أكثر  عف طريؽ طبيبو افترضنا أف السمطاف أقدـ عمى ذلؾ بعد معرفتو إذا
نتقاؿ أمر اببعد ذلؾ  وفيقبمس كاف العثمانيوف وبذلؾ لـ يعارض، فيؿ ،مف ستة أشير ونصؼ

 السمطة في وراثة نسؿ إبراىيـ 

                                                 

 .59ص  ،المصدر المذكور ،يجافڤ  (1)
 .981، ص8المصدر المذكور، جػالجبرتي،  (2)
 .79، صالمصدر المذكورمري،  (3)
كتخدا القبو ، مف الجناب العالي إلي نجيب أفندي 136ة ، وثيق1، دفتر1محفظةممخصات دفاتر،  معية تركي، (4)

 ت. باألستانة، د.
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 يصدؽ في ىذا األمر مف المكاتبة التي بعث بيا محمد عمأعالوة عمى ذلؾ, فإنو ليس      
في الروح  ةأنت وأخيؾ إسمعيؿ باشا بمنزل سبراىيـ في السوداف, يقوؿ في حاشيتيا: "يا ولدى

المشاؽ الجسيمة, وتغريبكما عف الوطف, ىذه  وتحميمكما وتكميفكما وبمثابة نورى عيناي، ،جسدي
ظيار ذلؾ مف القوة لمفعؿ،وشرفناً  ىو لجمب المنافع الجميمة التي تكوف سببًا لعمو شأنناً  وقد  , وا 

مف الصحة, ما غفؿ عنو  يعوالحقيقة لو أف ىذا األمر كاف يشوبو ش ،(1)فوضت آلرائؾ العمؿ"
وتسجيؿ  ،بيو, إلى جانب إقامتو في القاىرةالجبرتي, الذي عرؼ عنو بغضو الشديد سبراىيـ وأ

 .يوـب أحداثيا يوماً 

ف كانت مف أىـ المراحؿ مرحمة البداية والتكويف ُتعد خالصة القوؿ        ياقمأفي حياة إبراىيـ، وا 
منطمؽ األساسي لنشاطاتو المتعددة ال، حيث تكوف فييا فكره الذي أصبح بالنشاط والعمؿ ذخراً 

 الفترة المقبمة. أحداث في تشكيؿ ، وكذلؾشخصيتو كويفبشكؿ كبير في ت تساىمف ،طواؿ حياتو
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