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تـشـكل الـعـالقات الـتـي نـشأت بـ الـفـرنـسـيـ في مـصـر والـشـريف غـالب بن
مساعد حاكم احلجاز واحدة من الـعالقات الناجحة التي جنح الفـرنسيون في تكوينها
خالل وجـودهم الـقـصـيـر في مـصر وعـلى الـرغم من تـعـدد الـدراسـات حـول االحتالل
صر تـسعي هذه الـدراسة حملاولـة فهم دوافع نابـليون بـونابرت لـتكوين عالقة الفـرنسي 
مع شريف مكة وموقف شريف مكة من الرسائل الفـرنسية وموقف الدولة العثمانية
وبـريطـانيـا من التـقارب بـ الفـرنسـي وشـريف مكـة خاصـة مع احملاوالت الـبريـطانـية
الكبيرة حلصار الفرنسي في مـصر من أجل إجبارهم على االستسالم والرحيل عنها
وتبدو أهمية موقف الشريف غالب أكثر أهمية عندما ندرك أنه كان احلاكم الوحيد من
ب والة وحـكام الدولـة العثـمانيـة الذي قبـل بإقامـة عالقات مع الفـرنسيـ في مصر

واقف الرسمية التي اتخذتها الدولة العثمانية. مخالفاً بذلك ا
Abstract: : 

The relations between the French in Egypt and the Sharif Ghaleb
bin Musaed, the ruler of Hijaz, constitute one of the successful re-
lations that the French managed to establish during their short stay in
Egypt.In spite of the numerous studies on the French occupation of
Egypt, this study attempts to understand the motives of Napoleon
Bonaparte to establisharelation with the Sharif of Mecca, the attitude
of the Sharif of Mecca toward French letters, and the attitude of the
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Ottoman State and Britain toward the friendly relations between the
French and the Sharif of Mecca, especially with the great British at-
tempts to besiege the French in Egypt in order to force them to sur-
render and leave.The significance of the Sharif’s attitude seems more
important when we realize that he was the only ruler among the gov-
ernors and rulers of the Ottoman Empire who accepted the establish-
ment of relations with the French in Egypt, contradicting the official
positions taken by the Ottoman Empire.
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شكـلت احلمـلة الفـرنسـية على مـصر مـنعطـفاً كبـيراً في تـاريخ مصر(١) فقد أثرت
احلملة تأثيـراً عميقاً في التـغيرات السياسيـة واالجتماعية والثـقافية في مصر بل كان
نطـقة العـربيـة كلهـا بشكل عـام وكانت عـامالً فعاالً في لهـا تأثـيرها الـبالغ في تـاريخ ا
ـمــالـيك وفـتـح اجملـال أمـام مــحـمـد عـلـي لـكي يـؤسـس دولـة مـصـر الـقــضـاء عـلى نــفـوذ ا
احلديثة وتشكل العالقات التي نشأت بـ الفرنسي في مصر والشريف غالب بن
مساعد حاكم احلجاز واحدة من الـعالقات الناجحة التي جنح الفـرنسيون في تكوينها
خالل وجـودهم الـقـصـيـر في مـصر وعـلى الـرغم من تـعـدد الـدراسـات حـول االحتالل
صـر فإن تـلك الـدراسات أبـرزت االحتالل بـأنه صـراع فرنـسي إجنلـيزي في الـفرنـسي 
نطـقة العربيـة الواقعة عـلى الطريق ب أوروبـا ومستعـمراتها في الهـند ولم تعط تلك ا
الدراسات بـعداً كبـيراً للتـحالفـات السياسـية التي سـعي قادة احلملـة في مصر إلقـامتها
خـاصـة مع  مـحــيـطـهـا اإلقـلــيـمي سـواء في ذلك شــريف مـكـة وإمـام الــيـمن وسـلـطـان
مـسقـط أو سلـطان دار فـوار ومـوقف إجنـلتـرا من سـعي قادة احلـمـلة في مـصـر من تلك
احملاوالت وتـسعي هذه الـدراسة حملـاولة فهم دوافع نـابليـون بونـابرت لتـكوين عالقة مع
شـريف مـكة ومـوقف شـريف مكـة من الـرسائل الـفـرنسـيـة وموقف الـدولـة العـثـمانـية
وبـريطـانيـا من التـقارب بـ الفـرنسـي وشـريف مكـة خاصـة مع احملاوالت الـبريـطانـية
الكبيرة حلصار الفرنسي في مـصر من أجل إجبارهم على االستسالم والرحيل عنها
وتبدو أهمية موقف الشريف غالب أكثر أهمية عندما ندرك أنه كان احلاكم الوحيد من
بـ الوالة واحلـكام في الـدولة الـعثـمانـية الـذي قـبل بإقـامة عالقـات مع الفـرنسـي في
ـواقف الرسمـية الـتي أتخـذها الـوالة واحلكـام في أغلب واليات مصـر مخـالفًـا بذلك ا
رنـة التي اتـخذهـا الشـريف غالب ـواقف ا الدولـة العـثمـانية(٢) وحتلـيل كيـف أن هذه ا
من الــفـرنــســيـ في مــصــر كـانت نــتـاج الــعــديـد من الــعــوامل الـتي أحــاطت بــإمـارته
ويقـتضي حتـليل مـوقف الشـريف غالب من الـفرنـسي فـي مصر الـتعـرض لتـطور أوضاع
احلجاز في الفـترة التي سبقت وصـول احلملة الـفرنسية عـلى مصر من أجل فهم موقف

الشريف غالب.
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فــقـد كـان الـشـريف غـالـب بن مـسـاعـد قـد خـلف أخــاه الـشـريف سـرور في حـكم
احلجاز سنة ١٢٠٢ هـ/ ١٧٨٧م(٣) وما كاد يسـتقر في اإلمارة حـتى كان آل سعود قد
اسـتطـاعوا تـوحيـد إقلـيم جند في وحـدة سيـاسيـة واحدة وبـإتمـامهم هـذا العـمل أصبح
عــلى آل سـعـود تـوجـيه جـهـودهم احلـربــيـة إلى مـيـادين أخـرى خـارج حـدود جنـد وأمـام
االنتصارات التي راح يـحققها آل سعـود في اإلحساء وفي أنحاء شبه اجلـزيرة العربية
أدرك الـشـريف غـالب ضـرورة الـتـحـرك عـسـكـريـاً ضـدهم وإال فـسـوف يـبـتـلـعـون إمـاراته

فأعلن الشريف احلرب عليهم في سنة ١٢٠٥ هـ/ ١٧٩٠ م 
: حــيث انــدلع صــراع عـســكــري عـنــيف بــ الــســعـوديــ وقــوات الــشـريف أوالً
ـدة حــوالي ثـمــاني سـنـوات وقــد شـكـلـت الـهـزائم غـالب وقــد اسـتـمــر هـذا الــصـراع 
توالـية التي مـنيت بـها قوات الـشريف غالب خـاصة في معـركة اجلمـانية العـسكريـة ا
ثم اخلـرمـة(٤) ضـربـات مـوجـعــة لـلـشـريف أفـقــدته عـدداً كـبـيـراً مـن قـواته احملـاربـة الـتي

عدات احلربية. ؤن وا عانت من سوء التنظيم باإلضافة إلى قلة ا
ـالـيـة من مـصـر عـلى مـدار : أدى عـدم دفـع أمـوال الـعـربـان ومـخـصـصـاتـهم ا ثـانـياً
الـفتـرة التي تـولي فيـها الـشريف غـالب وبـسبب تـوقف مراد بك وإبـراهيم بك عن دفع
مخـصصات احلـرم الشـريف وإرسـال األموال والغالل اخملـصصة إلى الـعربان(٥) إلى
باد الوهابية وهو تغير والء القبائل العـربية ودفع تلك القبائل إلى تبني األفـكار وا
ما أدى إلى انـتشـار الوهابـية بـ قبائل احلـجاز فـقد انضم إلـى الدولة الـسعـودية قبـيلة
عـتـيـبة وقـبـيـلـة الـبـقـوم وقـبـيـلة حـرب الـتي كـانت تـشـكل قـوة سـيـاسـيـة وعـسـكـرية
لـلشـريف غالـب في احلجـاز األمر الـذي ترتب عـلـيه تقـلص حدود الـسـلطـة السـياسـية

للشريف غالب في احلجاز(٦).
ثالثاً: سوء األوضاع االقتصادية في احلجاز نتيجة العمليات العسكرية واحلربية
مع الـسـعوديـ حـيث قام الـسـعوديـون بـتدمـيـر وحرق عـدد كـبيـر من الـقرى والـواحات
ـالـيـة كمـا أن خـضوع كـثـيـر من منـاطق احلـجاز الـتي كـانت مـصدر إيـرادات الـشريف ا
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ـالـيـة لـلـشــريف غـالب حـيث أصـبـحت هـذه ـوارد ا وقـبـائـله لـلـسـعـوديــ قـلص من ا
ـنـاطق تـدفع الــزكـاة والـضـرائب لـلـســعـوديـ وإذا أضـفـنـا إلـى ذلك اسـتـيالء الـقـوات ا
الـسعـودية عـلى جـزء كبـير من أمـوال الـشريف غـالب في معـركـة اخلرمـة سوف يـتضح
ـالي الذي أصابه حيث لم يعـد لديه األموال الكافـية للقيـام بعمليات مدي التدهور ا

حربية جديدة ضد السعودي أو القبائل التي انفضت من حوله(٧).
رابعاً: توقف الـبكـوات في مصـر عن إرسـال مخـصصات احلـرم الـشريـف من
األمـوال الـنــقـديــة وتـوقف وصـول غـالل احلـرمـ وقــد أثـر ذلك بــشـكل سـلــبي عـلى
ـالية لـلشـريف غالب الذي حـرم من أهم مصـادر إمداده بالـغالل واألموال وقد وارد ا ا
دفــعـه ذلك إلى االعــتــمــاد بــشــكل أســـاسي إلى نــشــاط احلــركــة الــتــجــاريــة بــ جــدة
والسويس وساعده فرار عـدد كبير من جتار القـاهرة وانتقالهم إلى جـدة نتيجة تزايد
صادرة من جانب البكوات احلكام في القاهرة ساعده ذلك على انتعاش الضرائب وا
الية من حركة الـتجارة والضرائب احملصلـة من التجار بل وقام بشراء عدد من موارده ا
ــراكب حـــيث أصـــبــحـت مــراكـب الــشـــريف تــعـــمل فـي حــركـــة الــتـــجــارة بـــ جــدة ا
والـسـويس والــقـصـيـر كـمـا كــانت سـفـنه تـعـمـل في حـركـة الـتـجــارة بـ مـيـنـاء مـخـا
اليمني وجدة من أجل نقل ال وقد حقق الشريف من وراء ذلك ثروة كبيرة إال أن
وارد ذلك أثـر عـلى عـالقـته بـوالي جـدة يـوسف بـاشـا حـيث دار صـراع بـيـنـهـما عـلـى ا
ـالـيـة جلـمـارك جـدة حـيث كـان يـتم اقـتـسـام إيـرادات اجلـمـارك بـ الـشـريف والـوالي ا
الـعـثمـاني واحلـاميـة العـسـكريـة الـعثـمـانيـة في جـدة وقد أثـر ذلك الصـراع عـلى موقف
يـوسف بــاشـا من احلـرب الــدائـرة بـ الــسـعـوديـ والــشـريف فـلـم يـسـانـد يــوسف بـاشـا
سانـدة الشريف(٨) بل على العكس الشـريف أو يرسل مسـاعدات عسـكريـة أو ماليـة 
من ذلك فـقـد أجريـت مراسـالت بيـنه وبـ األمـيـر عـبـد الـعـزيـز بن سـعـود طـالـبه فـيـها
يـوسف بــاشـا بــإرسـال مــنـدوب من عــنـده إلـى الـبـاب الــعـالـي وقـد أثــر كل ذلك عـلى
موقف الشريف الذي أصبح مـحاطًا بالعديـد من األعداء في الوقت الذي كانت موارده

الية آخذة في التراجع. ا
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ــتـكـررة الـتي تـعـرض لــهـا الـشـريف غـالب وأيـاً كـان األمـر فـقـد جــعـلت الـهـزائم ا
ــا ال يــقـبل الــشك- أنه ال يــسـتــطـيع مــواجــهـة الــسـعــوديـ وأنه ال جــعـلــته يـدرك - 
ـفـرده كــسـر الـطــوق الـذي أحـكـم حـوله إال إذا مـدت الــدولـة الـعــثـمـانــيـة يـد يـســتـطـيـع 
سـاعدة فـأعانـته حتى يـتمـكن من إعادة الـقبـائل التي تـمردت عـلى سلطـته وخرجت ا
. ولذلك فقـد قام الشريف غالب في جمادي عن طاعته ودخلت في طاعة الـسعودي
ــطـوفــ أحـمــد تــركي بــرسـائل إلى األولي ١٢١٢هـ/ أكـتــوبــر ١٧٩٧م بـإرســال شــيخ ا
سـاعدات ألن قـوة السعـودي في تـزايد مسـتمر الدولـة العـثمانـية يطـلب النـجدات وا
وأوضح أن خـزانـته قد نـفـدت منـها األمـوال نـتيـجـة احلمالت الـعسـكـرية الـتي يـوجهـها
قدسة ورغم ذلك واجهة السعودي وعمل التحصينات الالزمة حلماية األراضي ا

فإن الباب العالي لم يكترث لألمر(٩). 
ولم تـنـته األمـور عـنـد ذلك بل كـان عـام ١٢١٢هـ/ ١٧٩٧ من الـسـنـوات احلـرجة
ة قاسية في بالنسبة للشريف غالب في حروبه ضد السعودي حيث لقيت قواته هز
مـعـركـة اخلـرمــة إلى اجلـنـوب الــشـرقي لـلـطــائف وقـتل من جـيــشه أكـثـر من ألف رجل
بينهما عدد كـبير من األشراف واستولي السعـوديون على خزائن الشريف غالب التي
ة الـفـادحة كـانت بـصـحبـته فـعاد الـشـريف غـالب إلى مكـة يـجـر ذيول اخلـيـبة والـهـز
فـوصـلــهـا في ٣ ذو الـقـعـدة ١٢١٢هـ/ ١٨ أبـريل ١٧٨٩م ومـا كـاد أن يـسـتـقـر في مـكـة
لـــيــعــد الــعــدة إلـى جــولــة أخــرى ضــد آل ســعـــود حــتى وصــلت إلـــيه أخــبــار احــتالل
الفـرنسيـ مصر في ربـيع األول ١٢١٣ هـ/ أغسـطس ١٧٩٨ م كما وصـلت إليه أوامر
قدسـة حتسباً ألي هـجوم فرنسي ـدن ا من السلـطان العـثماني بتـحص قالع جدة وا
فأخذ الـشريف في حتصـ جدة وأشرف بـنفسه عـلى حتص القالع(١٠) وقد تسبب
ـصر في أزمـة قـوية لـلـشريف غـالب الـذي وجد نـفسـه محـروماً من احـتالل الـفرنـسيـ 
وارد الـغـذائـية ـوارد االقـتـصاديـة إلمـارته بـشـكل مفـاجئ فـقـد تـوقف وصـول ا أغـلب ا
بالغ النقدية التي كان يتلقاها من األوقاف الرئيسية للحجاز من مصر باإلضافة إلى ا
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صـري وكانت أحـد روافد الدخل صـرية في كل عام(١١) كمـا توقفـت قافلـة احلج ا ا
ـهـمة ألمـيـر مـكـة أيـضاً(١٢) أضف إلى ذلك أيـضـاً توقف احلـركـة الـتجـاريـة بـ جدة ا
والسويس التي كـانت تمثل أهم مصـادر الدخل الرئيسـية للشـريف حيث كان الشريف
يحـصل نصف اجلـمارك في جدة(١٣) كمـا أدرك الشريف غـالب مدى اخلـطر احملدق به

من جانب الفرنـسي خاصة أن أحـد أهداف احلملة الـرئيسية هي الـوصول للهند(١٤)
ومن ثم فلن يكون ذلك إال عبر أراضيه.

ـساعـدة لـلـشريـف في صراعه مع ومـا كـانت الـدولـة العـثـمـانيـة تـسـتطـيع مـد يـد ا
الــوهـابــيـ مع وجــود الـفـرنــسـيــ في مـصـر(١٥). وأمــام هـذا الــوضع الــعــسـكــري احلـرج
ـتـردي لـلـشـريف فـقـد أدرك أن عـلـيه ضـرورة عـقـد صلـح مع آل سـعود واالقـتـصـادي ا
فـعــقـد الــشـريف اتــفـاقــاً مع الـســعـوديــ في جـمــاد األولى  ١٢١٣هـ /أكــتـوبـر  ١٧٩٨م
اعتـرف فيه بدولـتهم و حتديـد حدود فاصـلة بيـنها  وب مـناطق نفـوذ وحدود دولته
وجبه الشريف للسعودي باحلج والية لكل جانب كما سمح  كما  حتديد القبائل ا
ـقـدسة(١٦) وهـكذا فـقـد كان لـوصـول احلمـلة الـفـرنسـيـة إلى مصـر أثـر كبـير دن ا إلى ا
ا ـتصارعة في شبه اجلزيرة العربيـة التي رأت االحتفاظ بقوتها  على القوى السياسية ا
تخبئه لها األيام القادمة فقد حتدث تطورات جديدة تدفعه إلى استخدام هذه القوة.
وعــلى الــرغم من عــقــد االتــفــاق فـقــد ظل آل ســعــود يــراســلـون زعــمــاء الــقــبـائل
احلجازية التي آمن أغلبها بالدعـوة الوهابية وبالرغم من علم الشريف غالب بذلك إال
ـستـغـرب من الـشريف أنه اضـطـر آسفًـا إلى كـتم أحـقـاده ونيـرانه لـذلك لم يـكن من ا
غـالب عـلى اإلطالق فـور عـلـمه بخـروج الـفـرنـسـي من مـصـر أن يـعـلن احلـرب على آل

سعود عام ١٢١٦ هـ/ ١٨٠١م(١٧).
وكـان بونـابـرت قد جنح فـي االستـيالء عـلى القـاهـرة  في ٢٣ يولـيـو ١٧٩٨م وقد
بادر باالتـصال بالـشريف غالب بـن مساعد أمـير مكـة في ٢٥ أغسطس أي بـعد حوالي
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ـا يــوضح األهــمـيــة الــكـبــيــرة الـتي كــان يــولـيــهــا بـونــابـرت شـهــر من دخــوله الـقــاهــرة 
لالتصاالت بشريف مكة(١٨) ويرجع موقفه  ذلك إلى  مجموعة من العوامل منها:

: األسـطـول اإلجنلـيـزي الـذي حـطم لـتوه - في أغـسـطس ١٧٩٨م في مـوقـعة أوالً
صـرية(١٩) ويسعى أبي قـير الـبحـرية - األسـطول الـفرنـسي وكان يـحاصـر الشـواطئ ا
ـعاونة واالتـصال بفـرنسا ومن هـنا كان ـصر كل سبل ا جاهـداً ليقـطع عن الفرنـسي 
لـزاماً على بـونابـرت وعلى كلٍ من كـليـبر ومـينـو الذين تولـيا الـقيـادة من بعـده أن يجدوا
ـنـاطق اجملــاورة وحملـاولـة وتـهـيــئـة وسـائل اتـصــال غـيـر مـبــاشـر تـربـطـهم لـهم أعـوانــاً في ا
صر حتى ال يكـونوا في محيط منعزل عن كل التطورات والتغيرات بالنطاق اإلقليمي 

نطقة ومن أجل كسر احلصار الذي تسعي بريطانيا لفرضه على احلملة(٢٠). في ا
: اســتـهـدف بـونـابـرت من سـيـاسـة الــتـفـاهم مع شـريف مـكـة أن يـؤدي هـذا ثـانـياً
الـتـفـاهم والــعالقـات مع الـشـريـف عـلى األقل إلى إبـعـاد الــسـفن اإلجنـلـيــزيـة عن الـبـحـر
األحـمـر فعـنـدما أصـدرت احلكـومـة الفـرنـسيـة قـرارها بـوضع جـيش الشـرق حتت قـيادة
بـونـابـرت لــلـقـيـام بـاحلــمـلـة عـلى مــصـر أشـارت في هـذا الـقــرار إلى الـهـدف األسـاسي
تلكاتهم في الشرق أو اجلهات التي جليش الشرق في مصر وهو طرد اإلجنليز من كافة 
يسـتطـيع الوصـول إليهـا وعلى وجه اخلـصوص القـضاء عـلى مراكـز اإلجنليـز التـجارية في
البحر األحمر ثم الهند وبالتالي فقـد كان الصراع الفرنسي اإلجنليزي حاضراً بقوة في
البـحـر األحـمـر. وبـالـتـالي فـقد سـعى الـفـرنـسـيـون لـلـتحـالف مـع الشـريف من أجـل منع
اإلجنـلـيـز من تـأسـيس مـراكز جـديـدة لـهم في جـدة اعـتـقد الـفـرنـسـيـون أن في وسـعهم
التـأثير عـلى الشـريف حتى يعـلن استـقالله وينفـصل عن البـاب العالي إذا هم أفـلحوا

في إثارة مخاوفه وشكوكه من اإلجنليز والعثماني (٢١).
ثـالـثاً: أدرك بـونـابـرت أهـميـة احلـركـة الـتجـاريـة بـ الـسويس وجـدة خـاصـة بـعد
ـصري بـسبب احلـصـار اإلجنلـيزي(٢٢) وليس ـوانئ الـشمـال ا تـوقف النـشـاط التـجاري 
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ـسـألـة دعم حـركـة الـتـجارة في أدل عـلى األهـميـة الـكـبـيـرة الـتي كـان بـونـابـرت يولـيـهـا 
ـدينـة الـسويس في ٢٤ ديـسـمبـر ١٧٩٨م  حيث الـسويس مـن قيـامه هو نـفـسه بزيـارة 
أصـطحب مـعه شاهـبنـدر جتار الـقاهـرة أحـمد احملـروقي وأم جـمارك الـسويس الـسابق
يـناء بشكل إبراهيم أفـندي وفور وصوله لـلسويس وتـفقده للـميناء فـقد أمر بتـحص ا
يـناء قد وجـودة با جيـد حتى ال يسـمح لإلجنلـيز بالـنزول به وكـانت إحدى السـفن ا
دينـة الذين غـرقت فأمـر الغـواص بـالعـمل على انـتشـال السـفيـنة ومـا بهـا وعد جتـار ا
تـعـرضوا لـلـنهب عـلى أيـدي اجلنـود الـفرنـسـي بـتـعويض بـضـائعـهم كـما حـث التـجار
على عدم الـقلق من إضـافة جمـارك خارجه على الـقانون(٢٣) كما أن حـرص بونابرت

عـلى إنـعـاش جتـارة الــسـويس كـان جـلـيــاً في رسـائل بـونـابــرت إلى الـشـريف غـالب(٢٤)
وكانت مصلحة الفرنسي تتفق مع مصلحة شريف مكة في استمرار النشاط التجاري
فـيـمـا بـ جـدة والــسـويس فـبـيـنــمـا كـانت إيـرادات اجلـمــارك من الـبـضـائع الـواردة من
احلجاز ذات قيمة كبيرة للفرنسي الذين خويت خزائنهم من النقود وتوقف اتصالهم
بفرنسا جراء حتطم أسطولهم البحري بعد معركة أبي قير البحرية ومحاصرة األسطول
صرية جند أن شريف مكة يرغب في استمرار جتارته مع البريطاني للشواطئ البحرية ا
مصـر ألن بالده كانت تـعتـمد علـيهـا  في تصـريف ال اليـمني  واألقـمشـة والتوابل
الـواردة إلى جـدة من الـهـنـد(٢٥) وكـانت جتـارة جـدة تـشـكل مـا يـقـارب ٤٠% من دخل
الـشريـف وقد تـزايدت أهـمـية هـذه الـتجـارة جـراء توقف قـوافل احلج الـقادمـة من مـصر

. أيضاً
رابعًا: األهمية الـدينية لـلشريف غالب لنـسبه للرسـول محمد ([) وإشرافه
ـقـدسة لـلمـسلـم وكـان بونـابـرت يدرك أن الـعقـبة الـكبـرى التي عـلى أهم األماكن ا
حتول بينه وب السيطرة على مصر هي عـقبة الدين. لذلك فقد كان اخلطاب الفرنسي

للمصري يؤكد دائماً على أهمية اإلسالم وأنـهم الفرنسيون غير معادين للمسلم
نشورات التي كانت توزع على عنى فإن ا ولم يغزوا مصر إلزالة اإلسالم وفي هذا ا



مجلة مصر احلديثة ٥٦

الـبالد قـبل وصـول اجلـيش الـفـرنـسي إلـيـهـا تـضـمـنت في أولـهـا الـبـسـمـلـة ونفـي الـولد
والشـريك عن الله(٢٦) لذلك فـقد  نـشر اخلـطابات الـواردة من الشـريف وتعـليـقها في
شــوارع الــقــاهــرة من أجل إقــنــاع عــمــوم األهــالي بــأن شــريف مــكــة قــبـل بـالــتــعــاون مع

الفرنسي في مصر. 
خامـسًا: كان بـونابـرت يعـول على أن يـؤدي بنـاء عالقات طـيبـة مع شريـف مكة
ـنطقـة ضد بريـطانيا وخـاصة حاكم مـسقط لذلـك فقد كان إلى اكتـساب ثقـة حكام ا
ذلك مبـعث قلق البـريطانـي بشكـل كبير حـيث أرسل بونـابرت إلى إمام مـسقط عبر
الشـريف غالب يـطلب مـنه التـحالف معه من أجـل التصـدي لإلجنلـيز فـخشي ولزلي
حـاكـم عـام الـهـنـد أن يـؤدي ذلك إلى وقـوع مـسـقط في أيـدي الـفـرنـسـيـ لـذلك فـقـد
أرسل ولـزلي إلى اإلمـام سلـطان بن أحـمـد يطـلب عـقد اتـفاقـية لـلـتحـالف بـ بريـطانـيا
ومسقط في ١٧٩٨ وقد قـبل اإلمام سلطان بن أحـمد البوسعـيد التحالف مع بـريطانيا

ة األسطول الفرنسي وحتطمه(٢٧). بعد أن وصلت إليه أخبار معركة أبو قير  وهز
سادسًا: كان بـونابرت يـدرك مدى النـفوذ الروحي والـديني لـلسلـطان العـثماني
ا جاء إلى ظـهر احللـيف للسلـطان وأنه إ فحاول مـنذ بداية وصـوله إلى مصر أن يـظهر 
ــفـسـدين يـظــهـر ذلك واضـحـاً في أول رســالـة وجـهـهـا ـمـالـيك ا مـصـر لــيـطـهـرهـا مـن ا
صري من على ظهر السـفينة آريان فيقول " الفرنساوية في كل بونابرت إلى الشعب ا
وقت من األوقات صاروا محب مخلص حلـضرة السلطان العثماني وأعداء أعدائه
أدام الله ملكه". إال أنه في أعـقاب إعالن السلطـان العثماني احلـرب على فرنسا في ٩
كن بها مواجهة نـشودة التي  سبتمبر ١٧٩٨ وجد بونـابرت في شريف مكة ضالته ا
الـنفـوذ الروحي والـديـني للـسلـطان في مـصر ويـبـدوا أن بونـابرت قـد عرف أن الـسلـطان
الـعثـماني يـنوي إعالن احلـرب على فـرنسـا قـبل اإلعالن الرسـمي بوقت قـصيـر. لذلك
قدسات اإلسالمية كبديل للسلطان فقد أراد أن يستخدم شريف مكة بوصفه حـاكم ا
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العثماني(٢٨).
عـلـى الـعـمـوم فـفي  ٢٥ أغـسـطس  ١٧٩٨ أرسل نــابـلـيـون بـونـابـرت إلى الـشـريف
غالب أولى رسـائله ثم في ٢٧ أغـسطس أتبـعهـا برسالـة ثانيـة كمـا استكـتب أعضاء
ا يدل على مدى شايخ رسالة ثالثة إليه  أيضاً في أول  سبتمبر ١٧٩٨  الديوان من ا
األهمية  الـتي كان يوليـها بونابرت  لـلشريف غالب وفـور ورود أول رسالة من الشريف
غالب لـلقـاهرة أمر بـونابرت عـلى الفـور بطبـاعتهـا ونشرهـا في البالد حـتى يتأكـد عامة
ــقــدسـات الــنــاس في مــصـر من الــعالقــات الــطـيــبــة الـتـي تـربط الــفــرنــسـيــ بــحـامي ا
ظـهـر احملافـظ اإلسالمـيـة وسلـيل بـيت النـبـوة وحتى يـظهـر الـفرنـسـيون عـلى ضـوئهـا 

على إقامة شعائر الدين (احلج) كما حرص نابـليون على التعرف على إمكانية اتخاذ
احلجاز كـمحطة لـلبريد إلى الـشرق فقد أراد بـونابرت أن يقـيم شبه حلقـة اتصال  ب

مـصر وبـ تـيبـو صاحـب في الهـند بـاالتـفاق مع كلٍ من شـريف مـكة وسـلـطان مـسقط
ـعـنى(٢٩). ولـكـن مـاهي الـعــوامل الـتي دفـعـت شـريف مـكـة الـذي كــتب إلـيه بـنــفس ا

لالستجابة خلطابات نابليون وإرسال رسائل إليه?
موقف الشريف غالب من رسائل بونابرت

سلم الذي رد على رسائل كان الشريف غالب هو احلاكم الوحيد من احلكام ا
بونـابرت بل وعمل عـلى كسب مـودته والدخـول في عالقات اقتـصاديـة معه ويرجع
ـشاكل الـتي كانت تـواجه الشريف غـالب منـذ تولي حـكم مكة ذلك إلى العـديد من ا

في عام محل اخية الشريف سرور وهي: - 
أوالً: إدراك الــشـريف غــالب  ضــعف الـدولــة الــعـثــمــانـيــة وعـجــزهــا عن حـمــايـة
والياتها فخشي أن تمتد يد بـونابرت إلى بالده خاصة أن من أهداف احلملة الوصول
ـهادنته إلى الهـند ولن يحـدث ذلك إال عبر احلـجاز لذلك فـقد أسرع بـالكتـابة إليه  و

حتى يُؤمن جانبه(٣٠).
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ثانيًا: كما كان الشريف غالب يدرك مدى  ضعف احلجاز االقتصادي واعتماده الكبير
ــوقـوفــة في مــصـر عــلى احلــرمـ وكــذلك الـغالل عـلى مــصــر وعـلى أمــوال األوقـاف ا
واحلـبـوب الـتي يـتــلـقـاهـا احلـجـاز في كـل عـام من مـصـر  فـمـنـذ الــعـصـر الـفـاطـمي ظل
ـسـلـمــ نـتـيـجـة ـسـيـطــرون عـلى الـقــاهـرة يـتـمـتــعـون  بـالـنــفـوذ الـروحي عـلـى ا الــسـادة ا
لهـيمنـتهم ونـفوذهم في احلجـاز فقد كـان احلجاز يـتبع مـصر تبـعية تـلقائـية ترجع إلى
ظروفه وأوضاعه االقتـصادية اخلاصـة وكان الشريف غالـب يدرك ذلك جيدًا ألم يقم
أسالفه بـإعالن والئـهم لــلـسـلـطـان ســلـيم األول فـور دخـوله الــقـاهـرة في سـنـة ٩٢٣ هـ/

١٥١٧م(٣١).
صـرية السوق الـرئيسيـة للتجـارة والبضائع ثالثًا: إضافة إلى ذلك كـانت السوق ا
الـهـنديـة والـيـمـنـيـة الـتي تـصل إلى الـسـويس عـبـر جـدة وكـان الـشـريف غـالب يـعـتـمد
عليها في اجلزء األكبر من دخله(٣٢) لذلك لم يكن لدى الشـريف مانع من التفاوض
مـع بونـابـرت من أجـل استـمـرار احلـركـة الـتـجـاريـة بـ جـدة والـسـويس ووصـول قـافـلة
صري إلى احلجاز الـتي كانت أحد روافد دخل شريف مـكة خاصة أن الهزائم احلج ا
ــتـتــالـيـة الــتي تـعــرضت لـهــا جـيـوشـه عـلى أيــدي الـسـعــوديـ أفــقـدته خـســائـر مــالـيـة ا
ـا جـعــله في أشــد احلـاجــة إلى األمـوال وأدي عــدم دفع عـوائــد الـقــبـائل كـبــيـرة(٣٣) 
ـرابـطة في احلـجاز من قـبل أمـراء مصـر وشريف مـكة جـعلـت القـبائل الـعربـية الـعربـية ا

.(٣٤) مثل حرب وعتيبة تغير والءها من الشريف إلى السعودي
وقـد  تـبـادل مـا يـقـرب من عـشر رسـائل بـ الـشـريف غـالب وبـونـابـرت تـناولت
نقاطًـا رئيسيـة هي التجارة بـ جدة والسويس ووصـول السفن احلجـازية إلى السويس
حاملة ال والسلع الهندية وقافلة احلج وعوامل خروجها وتأم وصولها إلى احلجاز
صـرية لـلحـجاز وبـاإلضافـة إلى عمـليـة الرسـائل التي واخملـصصـات النـقديـة والعـينـيـة ا

طلب بونابرت من الشريف إرسالها إلى جهات معينة(٣٥).
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لــقـد حـرص بـونـابـرت من خـالل رسـائـله إلى الـشـريف غــالب عـلى أن يـكـتـسب
وده فوعده بوصول قافلة احلج واألموال اخملصصـة في مصر للحجاز فمثالً في رسالته
األولى يذكـر بونابرت "أطـمئنـكم على عزمي الـوطيد عـلى أن أحمي بكـل السبل راحة
ـديـنة فـي مصـر في ـكـة وا ـسـاجـد وكل األوقـاف الـتي  احلـجـيج إلى مـكـة وسـتـظل ا
ـاضي" (٣٦) كـمـا اسـتـكـتب بـونـابـرت أعـضـاء ديـوان الـقـاهرة حـوزتـهـا كمـا كـانت في ا
الذي كان يرأسه شيخ األزهـر الشيخ عبد الـله الشرقاوي وكبار عـلماء الدين في مصر
رسـالـة إلى شـريف مـكـة في أول سـبـتمـبـر ١٧٩٨ حتـدثـوا فـيـها عن اجلـهـود الـتي يـبـذلـها
بـونـابـرت من أجل إقــامـة الـعـدل واحلـفـاظ عــلى شـعـائـر الــدين و إخـراج قـافـلـة احلج
وتعييـنه لألمير مصطـفي أغا قائداً لقـافلة احلج وعن نيته في إرسـال األموال اخملصصة
(٣٧) وفي رســالـته الـثـانـيـة أعــرب بـونـابـرت لـلـشـريف من مـصـر إلى احلـرمـ الـشـريـف
غـالب كـذلك عـن تعـيـيـنه أمـيـرًا لـلـحج وأن االسـتـعـدادات جتـري إلخـراج الـقـافلـة في
مـوعـدها احملـدد وقـد أعـرب الشـريف لـبـونـابرت في رسـائـله عن سـعادتـه بفـكـرة وصول

احلـجيج إلى مـكـة وأبدى كـامل اسـتعـداده لـتـأمـ وصولـهم من غـارات العـربان(٣٨)
وقـد أغـرى حـديـث بـونـابـرت هـذا الـشـريف غـالب الـذي لم يـكـتف فـقط بـطـلب إرسـال
يــطـلب  possielgue األمــوال من أوقــاف احلــرمــ في مــصـر بـل أرسل إلى بــوســلـيج
إرسـال كـســوة الـكـعـبـة وهـكــذا يـبـدو لـنـا أن بــونـابـرت كـان يـدرك تــمـامـاً مـدى حـاجـة
الشريف إلى أموال وغالل أوقاف احلرمـ في مصر لذلك فقد عـمل على التلويح بها
للـشـريف لكن بـونابـرت كان حـريصًـا في واقع األمـر من خالل مراسالته مع الـشريف
عـلى اسـتـمـرار احلـركـة الــتـجـاريـة بـ جـدة والـسـويس كــمـا طـلب من الـشـريف إقـنـاع
ـعـامـلــة الـتي سـوف الـتـجــار في جـدة إرسـال ســفـنـهم إلـى الـسـويس مــؤكـدًا له حـسـن ا
يلقونها أما الشريف فأرسل إليه يطلب حتديد القيم اجلمركية على السلع قبل وصولها
إلى السـويس كما طـالب بونابـرت بضرورة تـأم التجـارة عند نـقلهـا من السويس إلى
القاهرة(٣٩). فقد أراد نـابليـون إنعاش طـرق جتارية أخري بـعد احلصـار اإلجنليـزي لشمال
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مـصـر خصـوصًـا جتارة الـسـويس وبـدأ بتـخـفيض الـرسـوم اجلـمركـيـة في السـويس كـما
ع بوسـليج مسئـوالً عن هذه اجلمارك من أجل تـنظيمـها لقد بـالغ نابليـون في تقدير
أهمـية الـشريف غـالب في العـالم اإلسالمي واستـمر في مـراسلـته خمـسة أشـهر على
أمل أن يـؤدي ذلك النـتعـاش حـركة الـتجـارة بـشكل كـبـير وعـنـدما لم يـكن لـذلك أثر
كــبـيــر فـقــد طـلـب قـائــده في الـســويس بــأن يـعــمل عـلى كــسب أكــبـر عــدد من الـتــجـار

احلجازي واليمني والعماني حتى تكون جتارتهم مباشرة مع السويس(٤٠). 
تـلك الـعـديد من الـسـفن كان وكـان الـشريف غـالب نـفـسه تاجـرًا كـبـيرًا فـكـان 
يـرسل مـنـهـا  في كل عـام اثـنـان إلى الــهـنـد حـمـولـة كل واحـدة مـنـهـا ٤٠٠ طن فـيـمـا
كــانت تـعــمل بـاقـي سـفــنه في نــقل الـ من الــيــمن والـســلع اإلفـريــقــيـة من الــسـاحل
ـستوردة حلـسابه على اإلفريـقي وإذا ما عجـز الشريف عن بـيع ال أو الـسلع الهـندية ا
الـفـور فـإنـه كـان يـوزع حـمـولـة ســفـنه عـلى الـتـجــار احملـلـيـ بـالـسـعــر الـسـائـد في الـسـوق
ـتـلكـات كل تـاجـر وبـذلك يجـعل مـنه بـالـضرورة شـاريـاً لـهذه بـكـمـيـات تتـنـاسب مع 
البضاعة مقابل النقد اجلاهز ومع أنه كان يفرض على جتار جدة ضرائب ثقيلة لكنه
ـوعـد ـارس أيـة عــمـلـيـة ابـتــزاز بـحـقـهم وكــان إذا مـا اقـتـرض أي مـال يــعـيـده في ا لم 
احملــدد لـكــنه كـان يـفــرضـهــا عـلى اجملـتــمع كـكل(٤١) ذلك فـقــد كـان الــشـريف غـالب
يـتعـامل بعـقـليـة التـاجر ولـيس السـيـاسي فقط لـذلك فقـد وصـلت بالـفعل الـسفن من
جـدة في ذي احلــجــة ١٢١٣ هـ/ مـايــو ١٧٩٩ م فـيــقــول اجلـبــرتي" وفــيه وصــلت تـسع

داوات(٤٢) بـهـا بُن وبـهـار وبــهـا بـضـائع لـشــريف مـكـة نـحـو اخلــمـسـمـائـة فـرق بن(٤٣)
وكـانت اإلنكـلـيز مـنعـتهم احلـضور فـكـاتبـهم الشـريف فأطـلـقوهم بـعد أن حـددوا لهم
أيامـاً مسافـة التنـقيل والـشحنـة وأخذوا منـهم عشـورًا وسامح الفـرنسيـون بن الشريف
راكب إلى من الـعشـور ألنه أرسل لـهم مكـاتبـة بـسبب ذلك(٤٤) وهديـة قـبل وصـول ا

السويس بنحو عشرين يوماً"(٤٥).
وعـلى الـرغم من ذلك لم يـثق بـونـابرت مـنـذ الـبـداية في الـشـريف غـالب فـكان
حذراً في طلبه بإرسال عدد من الرسائل إلى سلطان عُمان(٤٦) وتيبو سلطان ميسور في
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الـهـنـد(٤٧) وقــنـصل فـرنـسـا في مـيــنـاء مـخـا  الـيـمـنـي فـلم يـرسل له في ذلك  إال في
نهاية شـهر ذي احلجة ١٢١٤ هـ/  إبـريل ١٧٩٩م بعد أن تأكـد من صدق تعاونه معه
ثم أرسل له مرة أخـرى في ٣٠ يونيـو بضـرورة إتمام إرسـال هذه الرسـائل ورسالة ثـانية
إلى قنـصل فرنسـا في مخـا يأمره فـيها بـدفع مبـلغ ٩٤٫٠٠٠ فرنك إلى الشـريف ويذكر
بـونـابـرت لـلـقـنـصل الـفـرنـسي أن هـدفه من ذلك "إيـجـاد قـنـاة مـوثـوق بـهـا لـكي نـتـراسل
مــعـــكم عـــلى الــرغـم من  الــطـــرادات اإلجنــلـــيــزيـــة الــتـي تــعـــيث في الـــبــحـــر األحــمــر

فساداً"(٤٨).
وقـد اتـبع مـيـنـو نـفس سـيـاسـة بـونــابـرت في مـحـاولـة جـذب الـشـريف غـالب إلى
جانب الفرنسيـ إلعادة العالقات التجـارية ب جدة والسويس وكان مـينو يعتقد أن
مــسـاعــيه سـوف تــكـلـل بـالــنـجــاح في هـذه الــنـاحــيـة ألن الــشـريف أظــهـر فـي الـســنـتـ
ـاضيـتـ ميـوالً ظـاهرة نـحو الـفـرنسـي فـرفض نـزول األسطـول اإلجنـليـزي في جدة ا
ـر إلى كـمـا أنه قـبل في جـمـادى ثـاني  ١٢١٥ هـ/ أكـتـوبـر ١٨٠٠م أن يـدع بـريـد مـيـنو 
ا شجعه على  " جزيرتي "إيل دي فرانس وال رينيون(La Réunio )(٤٩). الفرنسيـت
الـكـتــابـة إلـيه في ٣٠ نـوفــمـبـر يـقـول لـه "إن بـونـابـرت قـد كــلـفه بـأن يـعــمل عـلى جتـديـد
معاهدات الود والـصداقة مع شريف مكة(٥٠) وأنه ينتهـز هذه الفرصة حـتى ينبهه بأن
جميع رعايا الشريف في وسعـهم أن يحضروا إلى السويس دون خوف أو وجل ويؤكد
له أن التجار لن يدفعوا أيـة إتاوات أو مغارم كما أنه لن يقع لـهم ما يزعجهم ألن مينو
اضي مـكتفياً على حد قوله قـد ألغى جميع ما كـان يفرض على مـتاجرهم في الزمن ا
بتحـصيل ضريـبة واحدة فحـسب "فال يستـطيع فرنـسي أن يحصل بارة(٥١) واحدة زيادة
ا وت فوراً ودون إمهـال وعزا مينو هذا القرار  قـررة وإال كان نصيبه ا على الضريبة  ا

يكنه من تقدير للشريف غالب.
ولم ينس مـينـو أن يلـوح للـشريف بـأنه كان راغـباً في إخـراج قافـلة احلج وإرسال
أموال أوقاف احلـرم والكـسوة لوال  ظـروف احلرب القـائمة ووعـده بالعمل عـلى حتقيق
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هذه الرغبة في العام الـقادم وقد أخذ مينو يعـمل على إقناع الشريف - الذي كان في
أشـد احلاجـة إلى األمـوال - إلعادة الـعالقـات التـجاريـة بـ جدة والـسـويس وبالـفعل
فقد جنحت مساعي مينو في ذلك فأرسل الشريف  السفن مرة أخرى إلى السويس في

شهري نوفمبر وديسمبر حتمل ال واألقمشة الهندية والبهار(٥٢).
وعلينا أن نـدرك أنه على الرغم من اجلهود الـتي بذلها بونـابرت ثم مينو من أجل
إنعاش جتـارة مصر مع احلجـاز عن طريق شريف مكـة ومحاوالت استـمالته إال أن هذه
احملاوالت باءت جمـيعها بالـفشل بسبب وجـود قوات  شركة  الهـند الشرقيـة اإلجنليزية
في البحر األحمر فاجلبرتي يـؤكد على ذلك فيقول عن بداية سنة ١٢١٦هـ/ ١٨٠١م
ـتاجر وغلـو البضـائع اجمللوبة من الـبالد الرومية "ومنهـا استمرار انـقطاع الـطرق وأسباب ا
والـشامـيـة والهـنديـة واحلـجازيـة حـتى غلت أسـعار جـمـيع األصنـاف وانـتهى سـعر كل
ا يوضح ضعف احلركة التجارية ب جدة والسويس إبان شيء إلى عشرة أمثاله"(٥٣) 
الوجود الـفرنسي بها. ولـعل ذلك يدفعنـا لفهم السـياسة البريـطانية في الـبحر األحمر
وكيف حـاول اإلجنليـز محاصـرة احلملـة في مصـر من خالل تواجد االسـطول البـريطاني

في البحر األحمر.
موقف الشريف غالب من اجليالني واجملاهدين احلجازي

صـر وخاصة في كان لـلحجـازي حضـور واضح في مقاومـة االحتالل الفـرنسي 
ـتطـوعـون من أهل احلـجـاز مجـمـوعـات محـاربـة مـنظـمـة بـشكل الصـعـيـد فقـد شـكل ا
سلحة جيد وقد استـطاعت هذه القوات مع أهـالي الصعيد إحـراج القوات الفرنسـية ا
بـأسلـحـة حـديـثـة وحـقـقت الـعـديـد من االنـتصـارات عـلـيـهـا إن الـسـؤال الـذي يـطرح
? وكان الشريف نفسه هنا ما هو موقف الشريف غـالب من هؤالء اجملاهدين احلجازي
ـصر قد قام بإصدار التعليمات لألهالي واجملاورين غالب فور علمه باحتالل الفرنسي 
لـلـحـرم من احلــجـاج بـالـتــدريب عـلى حـمـل الـسالح وأعـد لـذلـك سـاحـة في جـرول
وبـالـفعل تـوافدت عـلـيهـا مـجمـوعة كـبـيرة من الـرجـال كمـا بذل الـتـجار في جـدة قدراً
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(٥٤) كـمـا أمـر الشـريف غـالب بـإصالح ـال من أجل الـتصـدي لـلـفـرنـسـي كـبـيـراً من ا
سـور جـدة لـتـقويـته اسـتـعداداً لـصـد الـفـرنسـيـ إذا مـا هاجـمـوا جـدة ولـكن مع وصول
رسائل بونابرت فقد أدرك الشريف أن مسألة مهاجمة جدة ومكة ليس لها وجود وقد
أصبح هـؤالء اجملاهدين في انـتظار وصـول الفرنـسي عبـئًا كبـيرًا على إدارته لـذلك ففور
ــهـاجـمــة الـفـرنــسـيـ إعالن الـشــيخ مـحــمـد اجلـيـالني عـزمه عـلـى الـرحـيل إلـى مـصـر 

وقتالهم فقد رحب الشريف غالب بذلك.
ولـم يـلـعب الـشـريف غـالب دوراً في هـذه الـدعــوة ولم يـكن الـشـريف لـيـسـتـطـيع
صدهـا أو إخـماد الـتيـار الديـني اجلارف الـذي رغب في الدفـاع عن مصـر وبخـاصة إذا
صر كما أنه لم يكن كان هذا التيار يتعلق بعمليات جـهاد ضد غزو أجنبي مسيحي 
ـتـلك الـعـتــاد والـعـدة لـذلك لم يـعـمل يـسـتـطـيـع أن يـجـاهـر بـونـابـرت بـالــعـداء وهـو ال 
ـنع الـشـريف عـلـى الدخـول فـي عالقـات عـدائيـة مـع الـفرنـسـيـ في مـصـر ولـكـنه لم 
تدفق احلـجازي اجملـاهدين إلى مـصر ولم يكـتف بذلك بل مـد لهم يد الـعون فيـشير
ساعـدات  للمـجاهدين ؤرخ الـيمني  لـطف الله جـحاف إلى أن الشـريف غالب قـدم ا ا
إلى الذين تـوجهـوا  مصر(٥٥) وقام بـإمدادهم بـاألسلحـة كمـا قام بنـقلـهم على بعض
تـلكهـا لكن الـرجل لم يتـورط في الدخـول في مواجهـات عسـكرية السـفن التي كـان 
مع الفرنسي مكتفياً فقط بعمليات نقل هؤالء اجملاهدين وإمدادهم ببعض األسلحة
والـسـؤال عن هدف الـشـريف من ذلك مـهم لـلغـايـة فقـد كـان الـشريف يـدرك جـيداً أن
الفرنسي لن يسـتمروا طويالً في مصر وأن اإلجنلـيز والعثماني لن يـتركوا الفرنسي

يستقـرون بها فاستـهدف الشريف من ذلك أنه إذا خرجت احلـملة الفرنـسية من مصر
صر مدى صدق تعاونه إلخراج الفرنسي من مصر. قدم إلى احلكام اجلدد 

عـلى العـمـوم فقـد كـان جناح الـشيخ مـحـمد اجلـيالني في جتـنيـد أعـداد كبـيرة من
ـوقف الـشـريف غــالب الـذي لم يـعـارض جتـمع هـؤالء احلـجـازيـ راجـعـاً بـشـكـل أكـيـد 
غربي اجملاهدين وقـام بنقلـهم بخمسـة من سفنه إلى القـصير ولكن من هـو اجليالني ا
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ـتلك إال ـكن لـرجل ال  ـصـادر دون تـوضـيح كـافٍ لـذلك وهل  الـذي تـتـحـدث عنه ا
الـشـجـاعـة قـيـادة جـمـوع كـبـيـرة كـانت تـصل في أول فـوج مـنـهـا إلى ٦٠٠ رجل تـشـيـر
ديـنة ـصـري إلى أسـرة اجليالني في جـدة وهي أسـرة ترجـع أصولـهـا  وثـائق األرشيف ا
فاس اسـتقـرت في القـاهرة في مـنتـصف القـرن الثـامن عشـر حيث عـملت في الـتجارة
ب جدة والسويس وخاصة جتارة الـ وتشير كذلك لضخامـة األعمال التجارية لهذه
العائلة الثرية فتشير تركة شاهبندر جتار القاهرة اخلواجا أحمد بن عبد السالم مشيش
إلى أن الـرجل كان له عـند وفـاته  في عـام ١٢٠٥هـ / ١٧٩٠م ثمـاني شـركات كـبرى;
أربع مـنـها مع جتـار مـغاربـة كـانوا يـعـيشـون في جـدة وهم إبراهـيم اجلـيالني وأخـيه عربي
اجلـيالني و مـحـمـد بن الـعـربى السـقـاط ومـحـمـد السـالوى. أما األربـعـة اآلخـرون فـقد
كانـوا اخلواجا أحـمد احملروقى ومـحمود مـحرم وعبـد رب النبي الـبنانى وأنـطوان زغيب
وقـد بلـغت حـصة اخلـواجـا أحمـد عـبد الـسالم في هـذه الشـركـات ٣٦٤٠٢ ريال مـثلت
ـصـادر األجــنـبـيـة تـشــيـر بـوضـوح أكـبــر لـعـائـلـة ٢٤% من إجـمـالي تـركـته(٥٦). غـيـر أن ا
اجلـيـالني فـعـنـد زيـارة بـوركهـارت جلـدة فـي يـوليـو ١٨١٤م يـشـيـر بـوركـهـارت إلى أنـه قد
حمل معه رسالة من مـحمد احملروقي شاهـبندر جتار مصر إلى عـربي اجليالني شاهبندر
دينة هـما اجليالني وسقات جتار جدة وأغني جتـارها ويقول أيـضاً " وأغني جتار هـذه ا
لـكان مـا يتـراوح ب ـعروف أنـهمـا  وهـما من أصل مـغربي اسـتقـر أجدادهـما هـنا وا

١٥٠ و٢٠٠ ألف جنية أسترليني"(٥٧).
ويـوضح ذلك أن عـائـلـة اجليالنـي كانت تـعـيش في جـدة مـنـذ فتـرة طـويـلـة وقد
غربيـة يعمل بعض أفرادها بالتـجارة وبعض أفرادها يعملون كانت مثل كل العائالت ا
بدراسة الـعلوم الشـرعية والفـقهية ويبـدو أن الشيخ محـمد اجليالني كـان يقوم بدارسة
ـصـر فـقـد قام وتـدريس الـعلـوم الـديـنـيـة في جـدة ومـكـة وفـور عـلـمه بـغزو الـفـرنـسـيـ 
بالدعـوة للجـهاد وجتمع حوله عـدد كبيـر من الرجال ما يـقارب ٦٠٠ مقـاتل وتبرع عدد
من جتار جـدة باألمـوال واألسلحـة ونقل هـؤالء اجملاهديـن إلى القصـير كـما وصل عدد
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ـصـادر إلى أن عـدد هـؤالء اجملـاهدين كـبـيـر أيـضـاً من الـرجـال من يـنبع وتـشـيـر بـعض ا
تـراوح بـ ألــفـ  وأربـعـة أالف من الـرجـال وقـد قـام هـؤالء اجملـاهـدين بـدور كـبـيـر في
إضـعـاف قـوة الفـرنـسـي وجنـحـوا في قـتل عـدد كبـيـر من جـنـودهم في معـارك سـمـهود
ـدفعـية الـفرنـسـية كـان هو الـسالح احلاسم في والرديـسيـة وأبو مـناع(٥٨) إال أن تفـوق ا
ـعـركـة حيث أدي امـتالك الـفـرنسـيـ لـلمـدفـعـية إلى خـسـائـر كبـيـرة في اجملـاهدين ا

ومقتل الشيخ اجليالني.
 ومع انـتـهــاء مـعـركـة ســمـهـود في ٢٢ مــايـو ١٧٩٩ وتـوقف احلــرب في قـنـا كـان
ديزيه يلح عـلى بليار  Beliard بشكل كبـير بالقـيام بحمـلة على القـصير من أجل صد
ـكـيـ وكــذلك من أجل زيـادة مـوارد اإلدارة ــتـطـوعـ الــذين أطـلـقــوا عـلـيـهـم ا تـيـار ا
الـية من جـمارك الـقصـير ودعم نـشاط حـركة الـتجـارة ب مـصر واحلـجاز الـفرنـسيـة ا
لـذلك فـقد  تـكـلـيف بلـيـار ودونـزوليه  Donzalit بـقيـادة احلـملـة مـكـونة من ٣٥٠ من
عدات العسـكرية وقد جنح اجلنود الـفرنسيـ باإلضافة إلى قـافلة حتمل اإلمـدادات وا
صـادر الفرنـسية إلى أن بلـيار في االستـيالء على القـصير في ٢٥ مـايو ١٧٩٩ وتشـير ا
واد الغذائية تلك القافلة جاء في ركابـها قافلة جتارية كبيـرة ضمت ٩٠٠ جمالً حتمل ا
من الغالل وخـاصة الـقمح ليـتم تصـديرهـا من القصـير إلى جـدة وينبع كـما تـشير إلى
دخـول ســتــة عــشـر ســفــيــنــة جتـاريــة من جــدة ويــنــبع حتـمـل الـ واألقــمــشــة الـقــطــنــيـة
الهـنـدية(٥٩) وقـد أدرك الفـرنـسيـون خطـورة الـوضع في القـصـير بـسـبب وجود األسـطول
البـريطاني في مـياه الـبحر األحـمر فلم يـتم رفع العلـم الفرنـسي في قلعـة القصـير وترك
الفـرنسيون الـعلم العـثماني علـى القلعـة على العـموم يبدو أن حـركة التـجارة ب جدة
نتجة وينبع والقصير قد استـمرت بسبب احلاجة الشديدة في احلجاز لـلمواد الغذائية ا
ـنـتـجـات الـهـنـديـة الـواصـلـة إلى في مـصـر وكـذلك احلـاجـة لـتـصـريف الــ الـيـمـني وا
جدة(٦٠) هكـذا فقد استـمرت حركـة التجـارة ب جدة ويـنبع والقـصير  رغم ضـعفها
وأن الـفـرنـسـيـ لم يـكن لـهم تـدخل كـبـيـر فـيـهـا. أمـا مـيـناء الـسـويس فـلـم تـتردد عـلـيه
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السـفن بشـكل دائم ومنـتظم ويبـدو أن ذلك كان يـرجع إلى رفع الفـرنسـي ألعالمهم
في السويس ووجود البريطاني ومراقبة العثماني للسويس.

موقف الدولة العثمانية من عالقة الشريف غالب بالفرنسي في مصر
ما إن تـرددت أصداء غـزو مصـر في إسطـنبـول حتى أخـذ شعـور الغـضب يعم في
ديـنة خـاصـة مع تردد أنـباء رسـائل نـابلـيون بـأن غزو مـصـر  بإذن من الـسلـطان أرجـاء ا
العثماني وقد قام السلطان سليم الثالث بإلقاء القبض على السفير الفرنسي وموظفي
الــســفـارة فـي إسـطــنــبـول و إيــداعــهم ســجن األبــراج الـســبــعــة كـمــا صــدرت األوامـر
بــاالنـتـقــام من كل الـفــرنـســيـ في األراضي الــعـثــمـانـيــة فـألــقي الـقــبض عـلى الــتـجـار
ـتـلـكـاتهم. وفـي الثـاني عـشـر من سـبـتـمبـر صـدر فـرمـان إعالن احلـرب على وصـودرت 
ـثل بـوابـة ـوقـعـهـا الـرئـيـسي الـذي  فـرنـسـا من الـبـاب الـعـالي وأكـد الـفــرمـان أن مـصـر 
سلم كلهم والواقع أن فرمانات احلرم الشريف يجعل مسألة احتاللها أمراً يهم ا
ـصر وما يـهمنـا هنا عدة سـبق أن صدرت أواخر شـهر أغـسطس تدين الـغزو الفـرنسي 
هـو إرسـال الـعـديـد من نـسخ هـذه الـفـرمـانـات إلى الـشـريف غـالب في مـكـة ومـطـالبـته
بتحص قلعة جدة وإعالن اجلهـاد ضد الفرنسي والواقع أن الشريف قد رحب في

(٦١) ـوقف الـدولـة الــعـثـمـانـيـة وأعـلن فـعـالً اجلـهـاد من أجل تـأمـ احلـرمـ الـبـدايـة 
ولـكـنه عنـدمـا أدرك أن مسـألـة طرد الـفرنـسـي سـوف تـستـغـرق سنـوات خـاصة بـعد أن
ة الـقـوات التي خـرجت من جدة وصـلت إليه أخـبـار سيـطرتـهم على صـعـيد مـصر وهـز
ويــنـبع فــقـد عــمل عــلى اخلـروج مـن دائـرة الــسـيــاسـة الــعـثــمـانــيــة وقـرر الــتـواصل مع
واد الـفرنـسـي في مـصـر من أجل استـمـرار بيع الـ واألقمـشـة الهـنديـة واسـتيـراد ا

الغذائية األساسية الستمرار احلياة في احلجاز(٦٢). 
تـــوضح وثــيــقــة صــادرة مـن الــصــدر األعــظم إلـى الــســلــطــان الــعـــثــمــاني في عــام
١٢١٥هـ/ ١٨٠٠م يـطـلـب فـيـهــا تـعـيــ إبـراهـيم بــاشـا والي ديـار بــكـر والـيًــا عـلى جـدة
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ـنورة محل يوسف بـاشا الذي توفـي هناك موقف الـدولة العثـمانية ومحافـظًا للمـدينة ا
مـن مسـألـة الـعالقـات الـتي نـشـأت بـ الـفـرنـسـيـ في مـصـر والشـريف غـالب حـيث
نورة السابق يوسف باشا في أعقاب دينة ا تشير الوثيقة إلى وفاة باشا جدة ومحـافظ ا
ـصـر ويطـلب الـصـدر األعـظم من السـلـطـان أن يـع إبـراهـيم بـاشا وصـول الـفـرنسـيـ 
ـنـورة حيث ديـنة ا والـيًـا جلدة ومـحافـظًـا للـمـدينـة عـلى أن يقـيم في جـدة وليس فـي ا
أدي عـدم وجـود بـاشا في جـدة مـنـذ بعض الـسـنـوات السـابـقـة إلى زيادة نـفـوذ الـشريف
غـالب في مكـة وجدة وتـقول الـوثيـقة " إن عـدم إقـامة الـوالي بهـا لبـضع سنـوات جعل
شـريف مـكـة يـسيـطـر عـلى جـدة ويـأتي من األفـعال مـا يـسـتـوجب قطع يـده حـسـبـما
ـرة بأن كـتب إلى اجلـناب الـسلـطاني تـرامي إلى اسمـاع عبـدكم وزاد عـلى ذلك هذه ا
يـطـلب اسـنـاد واليــة جـدة إلـيه وعـدم إرســال والٍ إلـيـهـا فـإذا مــا أقـام الـوالي اجلـديـد في
ـنورة سـيـصبح األمـر وكـأن والية جـدة قد أسـنـدت للـشـريف إن حال وسـلوك ـدينـة ا ا
الشـريف ال يخـفيـان عن الدولة" كـما يـشير تـقريـر الصـدر األعظم إلى قيـام قائـد القوات
الـبحـريـة الـبـريطـانـيـة في الـبـحر األحـمـر بـإرسـال تقـريـر يـفـيد بـأن الـشـريف عـلى اتـصال
بالفرنـسي في مصر مـدعياً بانه حاكم اجلـزيرة العربيـة وأنه يقوم بتسـيير السفن من

صرية عن طريق القصير(٦٣).  جدة إلى األراضي ا
ويوضح تقـرير الصدر األعـظم للسلـطان العثمـاني أن الدولة لم تـكن تريد الصدام
ـرحلـة رغم علـمهـا بتـصرفاتـه جتاه الـفرنسـي وتـواصله مع مع شـريف مكـة خالل هذه ا
ـا إشارة إلى قـادتـهم في مـصـر ويـوضح الـصـدر األعـظم أنه سـوف يـكـتب لـلـشـريف دو
معرفته بتفـاصيل حتركاته وعالقاته مع الفـرنسي وأحذره من نوايـا الفرنسي (أعداء
الـدين) الـعـدوانـيـة مع اإلشـارة إلى أنه تـنـامي إلى عـلـمه بـأن الـسـفن الـتـجـاريـة تـمـخر
العـباب جـيئـة وذهابًـا ب مـصر وجـدة كما أوصـي الصدر األعـظم من الشـريف غالب
ـا ـوجـودة في الـبـحـر األحـمـر والـتي تـراقب سـواحل مـصـر  بـإمـداد الـسـفن اإلجنـلـيـزيـة ا
حتتاجه من ماء وذخيرة بالشراء(٦٤). ويوضح ذلك أن الدولة العثمانية قد حاولت دعم
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حلفائها اإلجنليـز في البحر األحمر إال أن حاجة الـشريف االقتصادية ظلت دائماً هي
احملرك حلركة التجارة ب جدة وينبع من جانب والقصير والسويس من جانب أخر.  

 : موقف اإلجنليز من العالقات ب شريف مكة والفرنسي
منذ وصول احلـملة الفرنسـية إلى مصر كانـت اإلدارة البريطانيـة في الهند تراقب
نـطقة عن كثب وكـانت تدرك مدي خـطورة الوجـود الفرنسي كل التطـورات احمليطـة با
في مصر وتهديده ألمن الوجود الـبريطاني في الهند وعلـينا أن نتساءل هنا عن موقف
اإلجنـلـيـز والـعـثـمـانـيـ من الـعالقـة الـتـي كـانت تـربط الـشـريف غـالب بـالـفـرنـسـيـ في
مـصر فـقد كانـت إجنلـترا تسـعى جاهـدة حملاصـرة الفـرنسـي في مـصر من أجل دفـعهم
إلى االستسالم واخلـروج من مصر(٦٥) ونحن نـعرف أنه بعـد موقـعة أبي قيـر أصبحت
شـواطئ مـصـر الشـمـاليـة حتت الـسـيادة اإلجنـلـيـزية وأدى ذلك لـفـرض اإلجنـليـز حـصارًا
ـتعذر تمامًا توسط حتى أصبح من ا طـلة على البحـر ا صرية ا شديدًا على الشـواطئ ا
عـلى فــرنــسـا أن تــرسل الــنـجــدات في شــكل عـتــاد حـربـي أو أيـة إمــدادات أخـرى إلى
جـيش الـشـرق في مـصـر اضطـر الـفـرنـسـيون في مـصـر إلى االعـتـمـاد اعتـمـادًا كـلـيًا في
تدبير شـئونهم وسد حاجـتهم في هذه البالد على مـوارد القطر الداخـلية وحدها; وكان
لذلك أكبر األثر في تقـرير بونابرت اتباع الـسياسة اإلسالمية الوطـنية التي أشار تليران
صري إلى علـيه بإتبـاعها في مـصر بعد غـزوها وكان غـرض هذه السـياسة اسـتمالـة ا
تـأيـيـد احلـكم الـفـرنـسي وإقـنـاعـهم بـأن الـفـرنـسـيـ مـا حـضـروا إلى بالدهم إال لـيـعـدلـوا
بـيـنـهم ويـهـيئـوا لـهم سـبل الـعـيش الـسـعـيـد فـأصـبح غـرض هـذه الـسـيـاسـة اآلن تـوفـير
صريـ بشتى األساليب على قبول حكم أسباب احلياة للفرنـسي أنفسهم وترويض ا

أجنبي عنهم.
ومـن أجل وقف أي مـحـاولـة فـرنـسـيـة لـلـتـقدم فـي الـبـحـر األحمـر قـامـت شـركة
الــهــنــد الـــشــرقــيــة اإلجنــلــيــزيــة بــإرســال اجلــنــرال مــوراي Murray الــذي احــتل جــزيــرة
ـياه وعـدم صالحيـة جزيـرة بر لـلدفاع " في ٣ مارس ١٧٩٩م ونـظراً لـنقص ا ميـونزابـرا
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عن مـدخل البـحـر األحمـر فقـد حتـرك موراي بـحامـيـته إلى عدن واسـتقـبل اسـتقـباالً
طيباً بها.  

 وقـد حـاولت شـركـة الـهـنـد الشـرقـيـة اإلجنـلـيزيـة احلـصـول عـلى حق إقـامـة قـاعدة
عسكرية في عدن من أجل مراقبة الفرنسـي في مصر وخوفاً من بناء الفرنسي في
مصـر ألسطول بـحري او إرسال رسـائل ألعداء اإلجنلـيز في ميـاه احمليط الهـندي لذلك
ـنصور لكي يحصل ـقابلة اإلمام ا فقد أرسلت الشـركة  مبعوثًـا من مومباي إلى اليمن 
ـنـدب في الـبـحر مـنه عـلى مـوافـقة بـإقـامـة قـاعـدة بـحـريـة بـريطـانـيـة عـنـد مـدخل بـاب ا
ساعدة لإلمام وتـقد مبلغ مالي كبـير إليجار القاعدة إال األحمر مع وعد بتـقد ا
أن اإلمـام رفض الـطلب الـبـريطـاني خـاصة مع مـشـاعر الـعـداء داخل اليـمن لألوربـي

في ذلك الـوقت  وقـد وصل هـذا الـسـخط إلى احلـد الـذي دفع اإلمـام إلى إحـاطـة هذا
الـرسول بـقـوة من اجلنـد للـمـحافـظة عـلى حـياته في أثـناء سـفـره وقد وافق اإلمـام على
واد ياه وا دة خمسة أشهر  وتزويد األسطول با بقاء األسطول البريطاني في مياه عدن 

الغذائية وفي النهاية فقد أبحر بعدها األسطول البريطاني إلى مومباي.
وفي١٢ مــــحـــرم ١٢١٤هـ/ ١٥ يـــونــــيـــة ١٨٠٠ تـــوجـه جـــون بالنــــكت إلى جـــدة
لالجـتـمـاع بـالــشـريف غـالب بن مـسـاعــد وطـلب مـنه بالنـكت أن يــأمـر بـالـصالة عـبـر
الـبالد الـعـربـيـة لـنــجـاح اجلـيش الـعـثـمـاني في طـرد الــفـرنـسـيـ من مـصـر وأن يـكـتب
سلم بدعم اإلجنلـيز باعتبارهم أصدقـاء للمسلم رسائل ودية إلى احلكام العـرب وا
ـشـتـركـة وحـلـفـاء مــخـلـصـ لـلـبـاب الـعـالـي وهم أنـصـار لـقـضـيـة الـديـن والـفـضـيـلـة ا
ــســاعــدة في أي مــكــان يــوجـدون فــيه! ولــكن ويــتــوجب عــلى اجلــمــيع أن يــقـدم لــهم ا
الــشــريف غــالب لـم يــســتــجب لــطــلـــبــاته وأراد بالنــكت أن يـــهــاجم جــدة ويــضــربــهــا
ـدفـعـية(٦٦) ولـكن حـكـومة الـهـنـد رفـضت ذلك بـشكـل قاطع خـوفـاً من إثـارة شـعور با
وقعـها بالقرب من سلـم في العالم نتـيجة حلساسـية جدة نتـيجة  العداء ب عـموم ا

. قدسة للمسلم دن ا ا
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وقـد حـاول اإلجنــلـيـز في نــفس االجتـاه إقـنــاع الـشـريـف غـالب بـعــدم الـدخـول في
ـســاعـدته في حـروبه مع الــوهـابـيـ كـمـا وعـدوه الـعالقـات مع الـفــرنـسـيـ ووعـدوا 
باتفاقـية جتارية ذات فوائد كـبيرة بالنـسبة له إال أن الشريف الـذي كان يشك في نوايا
اء والـذخيرة من جـدة وينبع(٦٧) وعلى الرغم من اإلجنلـيز منع سـفنهم من الـتمـوين با
تصدي الـسفن اإلجنليـزية لسـفن شريف مكة في الـبحر األحـمر لم تكن شركـة الهند
الـشرقـية اإلجنـليـزية راغـبة في الـدخول في عالقـات عدائـية مع الـشريف غـالب حيث
كانت سـفن  الشـركة تتـردد باستـمرار عـلى جدة وعلى ذلك فـقد رفـعت شركة الـهند
ـوضـوع إلى الــسـفـيــر اإلجنـلـيـزي في ـوضــوع بـرمـته إلى لــنـدن الـتي أحــالت ا الـشـرقــيـة ا
اسطـنبول وفي تـقريـره إلى الصدر األعـظم أكد السـفيـر اإلجنليـزي على تعـاون الشريف
غــالب مع الــفـرنــســيـ فـي مـصــر وإرســال الـســفن الــتــجـاريــة من جــدة إلى الــسـويس
والقصير. ويشير اجلبرتي لذلك عندما يقول "وكانت اإلنكليز منعتهم احلضور فكاتبهم
الـشريف فـأطلـقوهم بـعد أن حـددوا عـليـهم أيامًـا مسـافة الـتنـقل والشـحنـة وأخذوا مـنهم
عـشوراً"(٦٨) ومـعـني ذلك أن احلـصـار اإلجنـلـيـزي كان فـعـاالً في الـبـحـر األحـمـر أيـضاً

وأنهم كانوا يراقبون األوضاع عن كثب وبشكل دقيق.
 وفي تـقـريـره إلى الـسـلـطـان أوصى الـصدر األعـظم بـضـرورة تـعـيـ والي عـثـماني
يناء جدة حـتى يكون قريباً من األحـداث كما أكد الصدر األعظم لـلسلطان بأنه في
رسالته للـشريف لن يوجه إليه تهـمة التعاون مع الـفرنسي أعـداء الدين ولكنه سوف
يـلفت نـظره إلى تـرامي أنبـاء تردد الـسفن الـتجـارية بـ جدة والـسويس والـقصـير راجـياً
منه حتذير قادة السفن من التـعاون مع الفرنسي وهكذا لم تـكن الدولة العثمانية في
كـنهـا من اتخاذ مـوقف أكثـر قوة من الشـريف غالب كـما لم تكـن شركة الـهند وضع 

الشرقية اإلجنليزية راغبة في الدخول في عالقات عدائية مع شريف مكة(٦٩).
 غـيـر أن األوامـر كانت واضـحـة من اإلدارة الـبـريطـانـيـة في الـهنـد لألمـيـرال جون
بالنـكت بـحـراسة شـواطئ مـصـر الشـرقـيـة على الـبـحـر األحمـر إلحـبـاط أي مخـطـطات
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فـرنـسـيـة السـتـعمـال مـصـر قـاعـدة لـغـزو الـهـنـد واحلـيـلـولـة دون قـيـام عالقـات سـيـاسـية
ـنـطـقة والـفـرنـسـيـ فـفي مـحـرم ١٢١٤ هـ/ يـونـيو ١٧٩٩م وصل وجتـاريـة بـ حـكـام ا
األسطول البريطاني إلى سواحل مصر على البحر األحمر وقامت  السفينتان سنتوريون
ــصـريـة وفي صـفـر ١٢١٤ هـ/  يـولـيـو ١٨٠٠م  قـام ـحـاصـرة الـسـواحل ا وااللــبـاتـروس 
الحة في ـدفعية كما ظل يراقب حركة ا األميرال جون بالنكت بقذف  السويس با
ـستـمرة فـرض احلصار نـطقـة ومعه خـمسـة سفن وهو مـا يوضح مـحاوالت اإلجنـليز ا ا
نطقة ضغطًا كبيرًا على الفرنسي في مصر(٧٠). وبذلك شكل الوجود البريطاني في ا
علـى حركـة الـسـفن بـ جـدة والـقـصـيـر والسـويس. كـمـا لـعب دورًا مـهـمًـا في تـصـفـية
الوجـود الفـرنسي في مـصر فـقد قـام األسطول الـبريـطاني بـقيـادة جون بالنـكيت الذي
ـهـاجمـة الـسـويس يوم٨ ذي احلـجـة ١٢١٥/  ٢١ أبريل ـصـرية  كـان يـراقب السـواحل ا
١٨٠١ جـنـبـا إلى جـنب مع ثالث فـرقـاطـات وبـعض الـسـفن التـي كانـت حتمـل حوالي
٦٠٠٠ جـندي بـالنـزول على شـاطئ الـسويس في فـجر يـوم الثـاني والـعشـرين من أبريل
دينة التي كانت احلامية الفرنسية قد أخلتها سابقًا. استولت القوات البريطانية على ا
وهـكـذا فـقـد شــكـلت الـظـروف الـدولـيــة واإلقـلـيـمـيـة ضـغـطــاً كـبـيـراً عـلى الـوجـود
كن أن يفـتحوا مـعهم حوارًا الفـرنسي في مصـر وقد دفعـهم ذلك للبـحث عن حلفـاء 
ا كـان يـقيـمه الـبريـطـانيـون والـعثـمـانيـون وقـد خاطب الـعـثمـانـيون لبـنـاء حتالف مـضـاد 
ـنع إقامة أيـة عالقات سيـاسيـة أو جتارية بـينهم وبـ الفرنـسي حكـام جميع األقـاليم 

في مـصـر من أجل إحــكـام احلـصـار حــولـهم وإجـبــارهم عـلى االسـتــسالم والـرحـيل من
ـنطـقـة إال شريف مـكة مـصر ولم يـسـتجب لـبـناء عالقـات مع الـفرنـسيـ من حـكام ا
غـالب بن مـسـاعـد وقــد عـمـلت الـدراسـة عــلى فـهم الـعـوامـل واألسـبـاب الـتي دفـعت
الشـريف لذلك وحتـليل مـدى استـفادة الشـريف والفـرنسـي من بـناء تـلك العالقات
ـصري بنجاحهم في فقد استغل الفـرنسيون رسائل الشريف في مـحاولة إقناع عموم ا
بـناء عالقـات مع حـاكم احلـرمـ الـشـريـفـ باعـتـبـاره الـشـخـصيـة الـديـنـيـة الـكـبرى في
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النطاق اإلسالمي كما أكدوا عـلى أنهم ليسوا محاصـرين في مصر وأن حركة التجارة
عـبـر الـبحـر األحـمر تـعـمل بـشكل جـيـد وأن الـسفن تـعـمل في نـقل الـبضـائع بـ جدة
والسـويس والقـصير ورغم االسـتفـادة احملدودة والوقـتيـة التي جنـاها الـشريف غالب من
عالقـته بـالـفـرنـسـيـ في مـصـر لم يـكن الـرجـل في مـوقف يـسـتـطـيع مـعه إعالن عـدائه
بـشكل مـباشـر مع الفـرنسـي في مـصر فـقد كـان يعتـمد بـشكل أسـاسي علـى السوق
صري لتصريف البضائع القادمة جلـدة من اليمن والهند كما كان في حاجة شديدة ا
ـواد الـغذائـيـة وقد أدرك نـابلـيـون مدي حـاجة واعـتـماد الـشـريف على مـصر إلمـداده با
صري وبالتالي فقد عمل على مغازلة شعور الشريف غالب وعلى وصول قافلة احلج ا
ـنطق الـتاجر ـاليـة وقد تعـامل الشـريف غالب مع الـفرنـسي  واحتـياجـاته الغـذائية وا
الـذي يـسـتـفـيـد من الـلـحـظـة الـقـائـمـة ولـيس الـسـيـاسي بـعـيـد الـنـظـر فـلم تـكن ظـروفه
نـاورة أكـثـر من مـساعـدة اجملـاهـدين في بـداية االقتـصـاديـة والسـيـاسـيـة تمـنـحه فـرصـة ا
وصـول احلـمــلـة ورغم رغــبـة الـشــريف في اسـتــمـرار حــركـة الـتــجـارة فال شك في أن
نـاورة السـياسيـة أكثر مـنها عبـارات الشريـف ومراسالته كانت تـنطوي عـلى اخلديـعة وا

رغبة في بناء عالقات مع الفرنسي في مصر.
تنـاقضة الصـادرة من الشريف غالب رنة ا ـواقف ا كـننا فهم ا على العـموم فإنه 
أمـير مـكة في كـونـها تـرجع إلى ظروفـه االقتـصاديـة اخلاصـة فـفي الوقت الـذي يتـبادل
رسائل الـود مع الفرنسـي بسـبب  خوفه من انتـهاء النفـوذ العثـماني على مـصر بشكل
كامل وطويل وامتداد هذا النـفوذ الفرنسي إلى اجلزيرة الـعربية جنده في نفس الوقت
نـصـور محـذراً إياه ـد يـد العـون لـلمـجاهـدين ضـد احلمـلـة ويرسل إلـى حاكم الـيـمن ا
ـوانئ اليـمن مـحذراً إيـاه من إعـطاء من اخلـطـر الفـرنسـي واإلجنلـيزي وضـرورة حتـصيـنه 

اإلجنليز أية امتيازات في موانيه ذاكراً له ما فعله اإلجنليز في الهند.
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الهوامش

(١)  كـريـسـتـوفـر هـورلــيـد: بـونـابـرت في مـصـر تـرجــمـة فـؤاد آنـدروس الـهـيـئـة الـعــامـة لـلـكـتـاب الـقـاهـرة
ص١٥٧.

(٢) إسـمـاعـيل حق أوزران: أمـراء مـكة في الـعـصـر الـعـثمـاني تـرجـمـة خـليل مـراد مـركـز دراسـات اخلـليج
العربي البصرة ١٩٨٥ صـ ١٥٤.

 (٣) عثمان بن بشير: عنوان اجملد في تاريخ جند مطابع القصيم الرياض ١٣٨٥هـ صـ ٣١.
(٤) أحمد بن زيني دحالن: خالصـة الكالم في بيان أمراء البلد احلرام مطبعة الكليات األزهرية ١٣٠٥

هـ صـ ٣٦٧.
(٥) عـلي معـتـوق الـقط: احلجـاز في الـقـرن الـثامن عـشـر رسـالة مـاجـسـتيـر غـيـر منـشـورة مـعهـد الـدراسات

العربية صـ ٨.
(٦) مـحـمـد عـبـد الـعـال مـحـمـد عـلـي الـعالقـات بـ احلـجـاز والـدولـة الـسـعـوديـة األولي ١١٦٢-١٢٣٣هـ/
١٧٤٩-١٨١٨م رسالة ماجستير غير منشورة كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية ٢٠١٥ صـ ٨٤.

رجع السابق صـ ٨٥. (٧) ا
 (٨) مـحـمد عـبـد الطـيف هـريـدي: شئـون احلـرمـ الشـريـفـ في العـصـر الـعثـمـاني دار الـزهراء الـقـاهرة

١٩٨٥ صـ ١١٧.
ــطـبــعـة اخلـيــريـة الــقـاهـرة (٩) احــمـد بن زيــني دحالن خالصــة الـكالم في بــيـان أمــراء الـبـلــد احلـرام ا

١٣٠٥هـ/ ١٨٨٧م صـ٣٦٨.
رجع السابق صـ٨٦. (١٠)  محمد عبد العال محمد علي ا

ـيـري) إضـافة إلى (١١) كـان عـلى مـصـر في كل عـام إرسـال ٤٢ ألف إردب من الـغالل عـلى نفـقـة الـدولـة(ا
عشـرة ملـيون بـارة كـما كـان على أوقـاف احلـرم في مـصر أيـضًـا ٣٢ ألف إردب من الغالل إضـافة إلى
صريـة احلجازية في الـقرن الثامن عطي: الـعالقات ا حـوالي ١٥ مليون بـارة انظر حسـام محمد عـبد ا

صري العدد ١٤٩ الهيئة العامة للكتاب القاهرة ١٩٩٩ صـ ٣١٥. عشر سلسلة تاريخ ا
(١٢) كـان أمـيـر مـكـة يـحـصل نـسـبـة ٢٫٥ % من األمـوال الـتي حتـمـلـهـا قـافـلـة احلج من جتـار مـصـر إلى وكالء
ـكـان جـعل هـذه العـمالت الـتي يـحـمـلـها الـتـجـار في جـدة ومكـة وكـانت هـذه األمـوال من الـضـخامـة 
مـوكب احلج تـرتـفع قـيـمـتـهـا في مـصـر عـنـد خـروج مـوكب احلج حـوالي من ١٠ إلـى ١٥ % من قـيـمـتـها
كي أحمـد بن محمد إحتاف فـضالء الزمان يسـيرة بن حسن مـخطوط دار الكتب انظر: الطـبري ا

صرية رقم٩٣١ صـ ١٦٠. ا
(١٣) محمد عبد اللطيف هريدي شئون احلرم الشريف صـ٢٩. 

رجع السابق صـ ١١٣. (١٤) كريستوفر هورليد: ا
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(١٥) عبـد الـرحـيم عـبـد الرحـمن: الـدولـة الـسعـوديـة األولى دار الـكـتاب اجلـامـعي الـقـاهرة ١٩٨٢ صـ
.١٤٣

صدر السابق صـ ٢٥٧. (١٦) أحمد بن زيني دحالن: ا
كتبة (١٧) سنت جون فليبي: تاريخ دعوة جند ودعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ترجمة عمر الدايراري ا

األهلية بيروت ١٩٦٢ـ صـ ١٠١.
(١٨) محـمد زكريـا عناني: مـراسالت متبـادلة ب الـشريف غالب بن مـساعد ونـابليـون ورجال حمـلته على

١٤٠١ هـ/ ١٩٨١م. صـ٧٦. الشرق مجلة الدارة العدد الثالث
(١٩) عـملت احلـكـومـة اإلجنلـيـزية عـلى الـضغط عـلى الـدولـة العـثـمانـيـة ضد فـرنـسا ونـصـحت البـاب الـعالي
ة األسـطول الفرنـسي وحتطمه بإعالن احلـرب عليـها فلـما وصلت إلى االسـتانة أنـباء موقـعة أبي قيـر وهز
فقد تشجعت الـدولة العثمانية وأعلـنت احلرب على فرنسا. واستطاع احللـفاء (تركيا - إجنلترا - روسيا)
زايا استراتيجية هامة وتشكل مراكز مراقبة ألي نشاط أن يستولوا على مـالطة وبعض اجلزر التي تتمتع 

ا أحكم مراقبة الفرنسي في مصر. توسط  بحري قد يقوم به الفرنسي في البحر ا
(٢٠) كريستوفر هورليد: مرجع سابق صـ ١١٣.

(٢١) عبد الرحـمن اجلبرتي: عجائب اآلثـار في التراجم واألخبار دار اجلـيل بيروت بدون تاريخ اجلزء
الثاني صـ ٢٧٦.

رجع السابق جـ ٢ صـ ٤٣٩. (٢٢) محمد زكريا عناني: ا
(٢٣) خوان كول مصـر حتت حكم بونابرت غزو الشـرق األوسط ترجمة مصطـفي رياض مراجعة وتقد

أحمد زكريا الشلق اجمللس القومي للترجمة القاهرة ٢٠١٣ صـ٤٥٠.
صدر السابق صـ ٢٥٦. (٢٤)عبد الرحمن اجلبرتي: ا

صرية: سجالت القسمة العسكرية سـ ٢٢٤ صـ ٦٥٧ م ٢٢٤. (٢٥) دار الوثائق ا
١٩٩٩ صـ١٠٩ صرية العامة للكتاب (٢٦) محمد سعيد العشماوي مصر واحلملة الفرنسية الهيئة ا

(٢٧) بـعــد أن جنـح نـابــلــيــون بــونــابــرت في االســتـيـالء عــلى مــصـر فـي عـام ١٧٩٨ كــان ذلـك مـبــعث قــلق
الـبـريـطـانـيـ بشـكل كـبـيـر حـيث أرسل بـونـابـرت إلي إمـام مـسقـط يطـلب إلـيه الـتـحـالف مع الـفـرنـسـي

للـقضاء عـلى الوجـود البريـطاني في مـياه احملـيط الهنـدي فخـشي ولزلي حاكم عـام الهـند أن يؤدي ذلك
. لـذلك فـقـد أرسل إلي اإلمـام ســلـطـان بن أحـمـد يـطـلب عـقـد إلـى وقـوع مـسـقط في أيـدي الـفـرنــسـيـ
اتـفـاقـية فـي ١٧٩٨ وكان مـن ب بـنـود هـذه االتـفـاقـيـة إقـامة وكـالـة بـريـطـانـيـة في مـسـقط إال أن األمام
سلطان بن أحمد كان يرفض إقامة هذه الوكالة خوفاً من وقوع صراع أوربي جديد على أراضيه. ورغم
ة ذلك فـقـد وافق اإلمام في الـنـهايـة عـلى عقـد هـذه االتفـاقـية نـتيـجـة للـتـفوق الـبـحري االجنـلـيزي وهـز
االسطول الفرنسي في معركة أبي قير البحرية وكذلك بسبب أهمية الهند التجارية بالنسبة للعماني

حـيث تعـد أكـبـر مـركز جتـاري. رغـبـة اإلمـام في فـتح ميـنـاء بـومـبـاي للـنـشـاط الـتجـاري الـعـمـاني. خوف
اإلمـام من أن تـفـرض بـريـطـانـيـا حـصـاراً بـحريـاً عـلـيه. سـمـحت االتـفـاقـيـة لإلمـام سـلـطـان أن يطـلب من
بـريطـانيـة السـمـاح له بأن تـتزود سـفنه بـكـميـات كبـيرة من األخـشـاب دون أي مقـابل.  وقد قـبل اإلمام



٧٥ موقف شريف مكة جتاه الفرنسي في مصر

سلـطان بالشـروط البريـطانيـة في عام ١٨٠٠ حيث  توقـيع اتفاقـية صداقـة وتعاون ب عـمان وبريـطانيا
هام وكـانت بنودها: الـسماح بإقـامة وكالة بـريطانية فـي مسقط. وتعيـ وكيل جتاري جتري عـن طريقه ا
التـجارية عـبد الرؤوف سـنو اتفاقـيات بريـطانيا ومـعاهداتـها مع إمارات اخلـليج العربي ١٨٩٨-١٩١٦

مجلة تاريخ العرب بيروت ١٩٩٨ صـ٩.
(٢٨) استـخدم اإلجنلـيز نفس هـذه السياسـة ضد الدولـة العثمـانية بـعد ذلك في عام ١٩١٤ عـندما دخلت
الدولـة العثـمانيـة احلرب ضد بـريطانـيا حيـث استخـدمت الشريف حـس من أجل كسب الـرأي العام
ـلـكة عـربـية وهـو مـا جعل الـشـريف حـس يـنـتفض ضـد الـدولة الـعـربي ووعـدت الشـريف بـتأسـيس 
كـن مراجـعة مـقال نـضال داود وضـوع  ـعلـومـات حول هـذا ا ـزيد من ا ويجـهـز جيش كـبيـر حملاربـتـها 
مومني الشـريف حس بن علي واخلالفة منـشورات جلنة تاريخ األردن سلسـلة البحوث والدراسات

تخصصة العدد ١١ عمان األردن ١٩٩٦ صـ٩٠. ا
ـنيـة عن احلـمـلـة الـفـرنسـيـة عـلى مـصـر نـشر وحتـقـيق: سـيـد مـصـطفى (٢٩) لـطف الـله جـحـاف: نـصـوص 

سالم القاهرة ١٩٧٥ صـ ٧٠.
(٣٠) محمد بن عـلي الشوكاني: ذكـريات الشوكـاني حتقيق د/سيـد مصطفى سـالم دار العودة بيروت

١٩٨٣ صـ ٣٠.
صدر السابق جـ ٢ صـ ٣٥٠. (٣١) عبد الرحمن اجلبرتي: ا

رجع السابق صـ ٧٤. (٣٢) محمد زكريا عناني: ا
(٣٣) بيتـر جيـران جذور الـرأسمـالية اإلسالمـية في مـصر تـرجمـة/ سليـمان مـحروس مـراجعة د/ رءوف

عباس حامد دار الفكر للدراسات والنشر القاهرة ١٩٩٢ صـ ٧٥.
ـصـريـة العـامـة لـلـكـتاب (٣٤) نبـيل الـسـيـد الـطـوخي: صـعيـد مـصـر في عـهـد احلـملـة الـفـرنـسـيـة الهـيـئـة ا

١٩٩٧ صـ ٢٨٤.
صدر السابق جـ ٢ صـ ١٨٣. (٣٥) عبد الرحمن اجلبرتي: ا

(٣٦) كـورييه دي جلـيبت: صحف بـونابـرت في مصر (١٧٩٨ - ١٨٠١) تـرجمة صـالح الدين البـستاني
جـ ٢ دار العرب للبستاني صـ ٨٧.

رجع: صـ ١٥. (٣٧) نفس ا
صدر السابق جـ ٢ صـ ٢٧٦. (٣٨) عبد الرحمن اجلبرتي: ا

رجع السابق صـ ٨٦. (٣٩) علي معتوق القط: ا
رجع السابق صـ٦٢. (٤٠) بيتر جيران ا

ـيناء والعـطور ضمن كـتاب الرحالـة الغربـيون إلى اجلزيرة الـعربية (٤١) لويس بـوركهات: جـدة الدكاك وا
واخلليج (٧٦٢/ ١٩٥٠) دار الساقي بيروت ١٩٩٤ صـ ١٣١.

(٤٢) داوات: مـفـردهـا داوا وهـي سـفـيــنـة حـمـولــتـهـا نــحـو من مـائــة وخـمـســ إلى مـائـتــ طن من حـيث
احلجم وهي مـبـنيـة على شـكل الـغراب ولـها مـن عشـرة إلى اثنـتـا عشـرة كوة لـلـتحـميل وطـولـها نـحو
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خـمـسـة وثـمـانـون قـدمــاً وعـرضـهـا عـشـرون قـدمـاً وعـمـقـهـا أحـد عـشـر قـدمـاً وهي عـادة ذات شـراع أو
اثـنـ وتـسـتـخــدم أيـضـاً اجملـاديف انـظــر شـوقي عـبـد الـقــوي: جتـارة احملـيط الـهـنــدي في عـصـر الـسـيـادة
ـرجع ـعـرفــة الـعـدد ١٥١ الــكـويت ١٩٩٠ صـ١٤٨. مـحــمـد زكـريـا عــنـاني: ا اإلسالمـيـة عــالم ا

السابق صـ ٨٦.
(٤٣) فـرق الـ اإلردب: وحـدة وزن تـسـتـخــدم في وزن احلـبـوب واألشـيـاء الـصـلـبــة وكـان حـجـمه احلـقـيـقي
كان الذي كان يستخدم فيه وفى نهاية القرن الثامن عشر كان وزونة وكذلك ا يختلف تبعـاً للحبوب ا
اإلردب ينـقسم إلى أربعـة وعشرين ربـعاً أو ستة وتـسعون قـدحاً أو اثنـتا عشرة كـيله. أنظـر جيرار: مرجع

سبق ذكره صـ ٢٨٣.
(٤٤) بـخـصـوص إعفـاء الـ الـشـريف غـالب من الـرسـوم تشـيـر إحـدى الـوثـائق العـثـمـانـيـة إلى أن الـشريف
غالب أرسل في نهايـة عام ١٢٠٢هـ/ ١٧٨٧م إلى الباب العالي يـطلب إعفاء جمركـي لستمائة فرق بن
يـقـوم بـإرسـالـهـا إلي مـصـر وفي رده عـلى رسـالـة الـشـريف أوضح الـصـدر األعـظم لـلـسـلـطـان أن مـنح هـذا
ـوافقة على اإلعـفاء للشـريف سوف يؤثـر بشكل كبـير على حـجم إيرادات اجلمارك في مـصر وأوصي با
منح الـشريف إعفـاء جمـركي لثالثمـائة فـرق بن فقط وهو مـا  تطـبيقه بـالفـعل ويبدو أن الـشريف قد
أوضح للفرنـسي ذلك في رسالته لذلك فقـد  إعفاء بن الشريف من دفع الرسوم اجلـمركية  محمد

عبد اللطيف هريدي شئون احلرم الشريف صـ١٢٦.
ـصــريـة الـقـاهـرة ـشـرق الـعــربي (١٥١٧ - ١٩١٤) األجنـلـو ا (٤٥) مـحـمـد أنــيس: الـدولـة الـعــثـمـانـيــة وا

١٩٨٥ صـ ١٢٧.
(٤٦) بعث بونابـرت رسالة إلي اإلمام سلطان بن أحمد (١٧٩٢ - ١٨٠٤) سلطـان عُمان وزجنبار يخبره فيها
ـنطـقة إال ان بـفـرض نفـوذه عـلى مصـر ويـطلب مـنه الـتعـاون مـعه للـقـضاء عـلى الـوجود الـبـريطـاني في ا
الـرسالة وقعت في يـد الوكيل البـريطاني (ويلـسون) في مينـاء مخا اليـمني الذي حولـها بدوره إلي حاكم
عـام الهـند حـيث كان لـذلك أثر كـبيـر في سيـاسة الـشركـة جتاه عـمان حـيث أجبـرت إمام عمـان على
وجودين في مسقط كما أجبرته على التوقيع على اتفاقية لصداقة عام ١٧٩٨ تنص طرد الفرنسـي ا
على عـدم التـعـاون مع الفـرنسـيـ أو استـقبـال سفـنـهم في ميـاه مـسقط غـا محـمد رمـيض الـعجـيلي
عُـمان والـسيـاسة الـبريـطانـية في شـرق إفـريقـيا (١٨٠٦- ١٨٦٢) الـدار العـربيـة للـموسـوعات بـيروت

٢٠١٣ صـ٥٤.
لكـة ميسور الهـندية تولي حكم مـيسور بعد وفـاة والده حيدر علي عام ١٧٨٢ (٤٧) السلطان تيـبو حاكم 
ربطـته عالقات قوية بـالفرنسـي وقد ظل السلـطان تيبـو عدوًا عنيـدًا طوال حياته لشـركة الهنـد الشرقية
البريطانيـة التي احتلت الهنـد واستولت على ثرواتها. ولـكن شركة الهند الـشرقية استطاعت من خالل
ارثا والـهندوس في حيدر أباد أن جتبر السلـطان تييبو على التوقيع التحالف مع أعداء السـلطان تيبو مثل ا
على مـعاهدة سيـرجنا باتام عـام ١٧٨٩م التي كانت اعتـرافاً بالهـيمنة الـبريطانـية ورغم أن تيـبو استطاع
حتقـيق الـعـديـد من االنـتصـارات عـلى الـبـريـطانـيـ إال انه لـقي حـتـفه أمام قـوات شـركـة الـنهـد الـشـرقـية
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تحالفة مع حكام حيدر آباد في عام ١٧٩٩. البريطانية ا
(٤٨) هـنـري لـورنس: احلـمـلـة الـفـرنسـيـة في مـصـر واإلسالم تـرجـمـة بـشـيـر السـبـاعي دار سـيـنـاء لـلـنـشر

القاهرة/ ١٩٩٥ صـ ٢٨١. 
(٤٩) ال ريـنيون جـزيرة في احمليط الـهنـدي تقع إلي الشـرقتمن مـدغشـقر على بـعد حوالي ٢٠٠ كم (١٢٠

ميالً) منتموريشيوس جنح الفرنسيون في احتاللها وطرد البرتغالي منها منذ عام ١٦٣٨ 
(50) Mordachai Abir: زRelation between the government of India and the Sharif

of mecca during the French invasion of Egypt, Journal of Royal Asiatic Society,

p. 40

(٥١) الـبـارة: عمـلـة فضـيـة صـغيـرة كـانت تسـاوى الـنصف فـضـة وكان الـقـرش العـثـماني يـسـاوى ٤٠ بارة
والبارة تساوى أربـعة أقجات وقد شاع استخـدام البارة منذ أواخر القـرن السابع عشر حيث حلت محل
النـصف فضة أنـظر ليلى عـبد اللـطيف أحمـد: اإلدارة في مصر في الـعصر العـثماني مـطبعـة جامعة

ع شمس القاهرة ١٩٧٨ صـ ٤٤٠.
(٥٢) أحمد السباعي: تاريخ مكة مطابع دار قريش طـ ٣ مكة جـ ٢ صـ ١٢٧.

رجع السابق صـ ٧٦. (٥٣) محمد زكريا عناني: ا

رجع السابق صـ ٧٨. (٥٤) محمد زكريا عناني: ا
صدر السابق ص٩٧. (٥٥) لطف الله جحاف: ا

صرية: سجالت محكمة القسمة العسكرية س ٢٢٤ صـ ٦٥٧ م ٢٢٥.; الدشت: (٥٦) دار الوثائق ا
س ٣٣٣ صـ ٣٩٩ م ٥٦٥ بتاريخ ١٢٠٦هـ / ١٧٩١م.  

يناء والعطور. (٥٧) لويس بوركهات: جدة الدكاك وا
ـكن مراجـعة عـبد (٥٨) عن الـدور الكـبيـر الذي لـعبه احلـجازيـون في مقـاومة الـفرنـسيـ في صعـيد مـصر 

رجع السابق صـ ٢٨٤. الرحمن الرافعي احلركة القومية ج٢ صـ١٧٤; نبيل السيد الطوخي: ا
صدر السابق صـ ١٢٠. (٥٩) كورييه دي جليبت ا

ـيه إلي أنه خالل تـواجده في الـقصـير خالل الـفترة (٦٠) فـفي مقـالته عن الـقصـير والـعبـابدة يـشيـر دي بوا ا
منتصف مايو حـتى بداية أغسطس دخل ميناء القصير من جدة وينبع خمسون سفينة كان منها تسع أو
ــيه الـقـصـيــر والـعـبـابـدة تــرجـمـة زهـيـر عــشـرة سـفن ضـخــمـة وصف مـصـر اجلــزء الـثـاني دي بـوا ا

الشايب دار الشايب للنشر القاهرة ١٩٩٩ صـ٢٥٠.
صدر السابق صـ١١٢. كن مراجعة نص اخلطاب في كتاب لطف الله جحاف: ا  (٦١)

صدر صـ ١٢٨ . (٦٢) نفس ا
(٦٣) محمد عبد اللطيف هريدي شئون احلرم الشريف صـ ١١٨

رجع السابق صـ ١١٩ (٦٤) ا
رجع السابق صـ ٨١. (٦٥) محمد زكريا عناني: ا
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(٦٦) محـمد عـلى الباز: عـدن لؤلؤ الـيمن اجلـزء الثالث عـدن في العـصر احلديث مـن االحتالل البـريطاني
عرفة جدة ٢٠١٢ صـ ٣٣. ١٨٣٩م إلي االستقالل ١٩٦٧م ونتائجه دار كنوز ا

رجع السابق صـ ٨٧. (٦٧)  كورييه دي جليبت: ا
صدر السابق جـ ٢ صـ ٢٧٢. (٦٨)  عبد الرحمن اجلبرتي: ا

(٦٩) بـوسلـيج: أحد كـبار الـضبـاط الذيـن رافقـوا احلمـلة إلى مـصر وقـد عهـد إليه بـونابـرت باإلشـراف على
رجع السابق صـ ١٨٦.  دنية انظر: كريستوفر هورليد: ا الية للجيش ورئاسة اإلدارة ا الشئون ا

صرية الـعامة لـلكتاب (٧٠) محمـد فؤاد شكـري: احلملة الـفرنسـية وخروج الـفرنسيـ من مصر الـهيئـة ا
القاهرة ٢٠١٣ صـ ٩٨.


