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بالد الشام يف عيون الرحالة الروس
" قسطىطني بازيلي منوذجا "

ا.د /أشرف حممد عبد الرمحه مؤوس

أستاذ التاريخ الحديث و المعاصر
بجامعة عين شمس

مقدمة :

تعد كتابات الرحالة ،من المصادر التي تحتوي عمى معمومات ميمة دونت من قبل رجال
قصدوا الحقيقة و راحوا يجوبون ارجاء العالم ،و كانت تمك المعمومات االساس الذي بني عميو
المؤرخون نظرياتيم و آراءىم.
لونا أدبيا لو بواعثو و خصائصو وأىدافو ،يتنافس في ميدانو التاريخ
ويمثل أدب الرحمة ً
واألدب والفنون وعموم أخرى(.)1
تعد كتابات الرحالة من أىم مصادر كتابة التاريخ ،فيي تعتمد عمى اإلدراك الحسي المباشر
لألحداث ،وال تعتمد عمى النقل و السماع فقط ،مما يجعل منيا شيادة حية لموقائع التاريخية(.)2
وتتميز كتب الرحالت بأنيا من أىم المصادر التاريخية والجغرافية واالجتماعية ،ألن الكاتب يستقي
المعمومات والحقائق من المشاىدة الحية ،والتصوير المباشر ،مما يجعل قراءتيا غنية وممتعة ومسمية.
وتختمف كتب الرحالت عن كتب التاريخ ،حيث تعني كتب التاريخ بالحقائق فقط ،ومحاولة
بعيدا عن الميول الذاتية ،ومع أن كتب الرحالت
تقديم صورة موضوعية مجردة بقدر المستطاعً ،
تحتوي عمى الكثير من الحقائق إال إنيا ال تخمو من االنطباعات الشخصية واالنفعاالت التي
تممييا الظروف والمواقف المتباينة.
والفرق بين المؤرخ و الرحالة ،أن المؤرخ يستقي معموماتو في غالب األمر من الكتب
والمستندات والوثائق ،بينما يستقي الرحالة معموماتو من التجوال والتأمل واالستماع والمشاىدة(.)3
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مصدر ميما من المصادر التي يمكن أن
ًا
والحقيقة ،إن كتابات الرحالة عن بالد الشام تعد
يستفاد منيا في بعض المجاالت التاريخية و السياسية و االجتماعية و الثقافية والفولكمورية.
وتمثل مادة عممية تساعد الباحثين في التعرف عمى جوانب كثيرة من الحياة و الثقافة في
بالد الشام و الصراعات السياسية والدينية التي شكمت وعي اإلنسان و ثقافتو بما فييا من عادات
و تقاليد و تصورات شعبية .
وسوف نتناول في ىذا البحث أحد الرحالة الروس وىو قسطنطين بازيمي وىو كاتب ومؤرخ
ودبموماسي.
من أوائل الدبموماسيين الروس الذين وصموا إلى بالد الشام في أواخر عقد الثالثينيات من
القرن التاسع عشر ،واستقر في بيروت متجوالً في رحالت متتالية في أنحاء بالد الشام (فمسطين
ولبنان وسورية) استمرت بضع سنوات تمخضت عن كتاب ميم ىو "سورية و فمسطين تحت
الحكم العثماني" .وىو من أىم كتابات قسطنطين بازيمي بصفة خاصة  ،بل ويعد من أىم المراجع
األساسية في تاريخ بالد الشام بصفة عامة .
وأهم النقاط الرئيسة التي سوف نتناولها في هذا البحث ما يمي:
 نبذة عن حياة قسطنطين بازيمي. دوافعو من تدوين ىذا الكتاب. أىم الوقائع التي تناوليا في كتابو. زيارة قسطنطين بازيمي لمصر. -القيمة العممية لمكتاب.

تعريف بـ قسطنطين بازيمي:

قسطنطين ميخائيموفيتش بازيمي دبموماسي Basile Mikhalovich Constantine
وكاتب ومؤرخ ومستشرق روسي ،يوناني األصل ،كان ييوى الرحالت.
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وكان قسطنطين بازيمي أحد القناصل الروس البارزين لدى الدولة العثمانية ،والذي تمتع
بثقافة تاريخية و أدبية عالية ،ممن عالجوا الوجود الروسي في فمسطين من خالل اىتمامو بتاريخ
سورية و فمسطين و الذي تجمى في كتابو " سورية و فمسطين تحت الحكم العثماني ".
Istanbul
ولد قسطنطين .م .بازيمي في  3فبراير 1889م في مدينة استانبول
لكا عقاريا كبيرا ،إال إنو جرد من أمالكو بسبب مساعدتو لأللبان
األسرة يونانية غنية .كان جده ما ً
في نضاليم ضد السمطات العثمانية في عام 1772م ،وحكم عميو باإلعدام غيابيا.
وحينما بدأت الثورة اليونانية في عام 1821م ،كان أبوه ميخائيموفيتش عمى صمو بالقوميين
أيضا ،إال إن أسرة بازيمي استطاعت بمساعدة السفير الروسي
اليونانيين فحكم عميو باإلعدام ً
()4
سر من إستانبول إلى أوديسا . Odessa
الكونت ستروغانوف  Stroganovاليرب ا
تمقى قسطنطين .م .بازيمي تحصيالً عميقًا في العموم اإلنسانية ،في مدرسة العموم العالية في
مدينة "نيجين"  Neginاألوكرانية التي قبل في قسميا الداخمي عام 1822م ،ومن ثم في مدرسة
"ليسيو ريشيميو"  Lycee Racheletفي أوديسا التي أصبحت فيما بعد "جامعة نوفو روسيا"
 Novorassia Universityوالتي تخرج منيا عام 1838م ،كما تخرج منيا فيما بعد كتاب و
فنانون و عمماء مشيورون ،وفي المدرسة عقد أواصر الصداقة بين بازيمي و نيكوالي جوجول
مساىما في حمقة جوجول األدبية.
 )5(Nikolai Gogolالكاتب الروسي الشيير( ،)6وأصبح بازيمي
ً
جما لدى قائد األسطول الروسي في البحر
وبعد تخرج بازيمي ،سافر إلى اليونان و عمل متر ً
المتوسط األدميرال ريكورد (.)7
وفي أواخر عام 1833م عين في الخدمة الفعمية في القسم اآلسيوي لو از ةر الخارجية الروسية،
في سان بطرسبورج  ،ST PETERBURGوأثناء عممو قام بتأليف ثالث مؤلفات أدبية ىي :
 األرخبيل واليونان في عامي 1831-1838م ،جزءان ،نشر في سان بطرسبورج عام 1834م .
 مقاالت عن القسطنطينية ،جزءان ،نشر في سان بطرسبورج عام 1836م .أيضا في سان بطرسبورج عام
 البوسفور ومقاالت جديدة من القسطنطينية ،جزءان ،نشر ً1836م .
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تابعا لقنصل روسيا
في  24ديسمبر 1838م عينتو و از ةر الخارجية الروسية قنصالً في يافاً ،
العام الموجود في مدينة االسكندرية ( ،)8ثم نقل إلى بيروت ،حيث مركز التجا ةر ومقر القنصميات
األوروبية األخرى ،وفي بيروت تم نقل المركز القنصمي الروسي إلييا في عام 1839م  ،وأصبح
بازيمي القنصل العام عام 1843م و مسئوالً عن جميع ممثمي القنصمية في سوريا ،و منيم ممثل
القنصمية في القدس(. )9
وتمقى بازيمي تعميماتو من قبل الحكومة الروسية ،والتي أوصت بالعمل عمى إقامة عالقات
وطيدة مع بطريرك القدس ،والسمطات الكنسية المقيمة في سورية وفمسطين ،وأن يولي االىتمام
بمصالح المسيحيين والكنيسة الشرقية ،واقامة عالقات ودية مع رؤساء الطوائف المسيحية
األخرى ،ومساعدة الحجاج الروس(.)18
ومن االفت لمنظر أن جميع التعميمات التي أعطيت لقسطنطين بازيمي تعميمات لالىتمام
بالجانب الديني أكثر من السياسي  ،باعتبار أن روسيا كانت تعتبر نفسيا جامعة لمكنيسة الشرقية
والمذاىب األرثوذكسي بعد سقوط اإلمبراطورية البيزنطنية عام 1453م ،فقد كانت روسيا تطمح
في أن تقوم بدور مماثل لما كانت تقوم بو فرنسا وانجمت ار لحماية المسيحين الكاثوليك في ىذه
المنطقة التي كان المسيحيون العرب يشكمون آنذاك نسبة غير قميمة من السكان .
عاما في الفت ةر (من  1838إلى 1853م)،
و ظل بازيمي يشغل ىذا المنصب لمدة خمسة عشر ً
وقد جاء ثم ةر ىذه السنوات كتاب بعنوان "سورية وفمسطين تحت الحكم العثماني" وقد نشر في مدينة
أوديسا الروسية عام 1861م ،ويعد ىذا الكتاب من أشير وأىم مؤلفاتو  ،وقد ترجم ىذا الكتاب لمعديد
من المغات من بينيا العربية ( .)11والكتاب عمى الرغم من أن عنوانو (سورية وفمسطين تحت الحكم
العثماني) إال إن صاحبو يؤرخ لفت ةر حكم محمد عمي باشا حاكم مصر (1848-1885م) وعالقتو
ببالد الشام إبان عقدي الثالثينيات واألربعينيات من القرن التاسع عشر الميالدي.
وقد استضاف بازيمي في منزلو في بيروت العديد من الكتاب و األدباء الروس منيم أندرية
مورافيوف  A. Muravyovواالرشمندريت يورفيريوس أوسبينسكي  Ospenski U.والكاتب
نيكوالي جوجول  ،Nikolai Gogolوالمؤرخ كونداكوف  Kondakovوالشاعر ب.فيازيمسكي
 P. Vyazemskyوغيرىم كثيرون(.)12
- 014 -

جملة املؤرخ العربي– العدد (  – )82اجمللد الثاوى 8282م ـــــــــــــــــــــــ أ.د.أشرف حممد مؤوس



يقع كتاب بازيمي في حوالي  358صفحة من القطع المتوسط ،و قد اتسم ىذا الكتاب
بطابع الدراسة التاريخية؛ إذ تناول فيو مؤلفو األحداث التاريخية التي مرت بيا بالد الشام منذ
منتصف القرن الثامن عشر ،وعمى امتداد ما يقرب من قرن من الزمان ،وقد أصبح ىذا الكتاب
جعا ميما بالنسبة لكثير من األدباء الروس ( .)13وىو كتاب بالغ األىمية ال يعادلو أي كتاب
مر ً
()14
استشراقي آخر حول تاريخ بالد الشام في تمك الفترة .
ىذا الكتاب الميم يصور منطقة بالد الشام منذ أن وصل قسطنطين بازيمي إلى بيروت في
1839/11/28م أي بعد خمسة أشير من إندالع حرب الشام الثانية بين محمد عمي باشا حاكم
مصر ،والسمطان العثماني محمود الثاني (1839-1888م) ،ومكث بيا حتى عام 1853م ،أي
مع بداية حرب القرم التي نشبت بين اإلمبراطورية الروسية والدولة العثمانية .
وبذلك يعد قسطنطين بازيمي شاىد عيان عمى أىم األحداث السياسية والعسكرية التي حدثت
في بالد الشام خالل فترة إقامتو .
أهم الوقائع التي تناولها قسطنطين بازيمي في مؤلفه:
يتكون هذا الكتاب من أربعة وعشرين فصال (: )15
الفصل األول :تناول عناصر المجتمع السياسي العربي في سورية والنظام اإلقطاعي في
الشرق ،وتحدث عن األمراء والشيوخ والعائالت الحاكمة (اليمنيين والقيسيين) ،والغزو العثماني
لبالد الشام ،ثم نظام التزام اإلدارة المالية ،ثم الحممة العثمانية األولى عمى لبنان ،كما تناول عائمتا
(المعنيين والشيابيين) ،ومغامرات فخر الدين المعني ،وممتمكاتو و نفوذه و ختم الفصل بالصراع
بين العنصر العربي ضد العنصر التركي.
وقد تناول في الفصل الثاني :عيد الشيابيين في لبنان و معركة عين داره و آثارىا ،ونشوء
حزبي (اليزبكيين والجنبالطيين) والدسائس العائمية وبدء نفوذ الموارنو .كما تطرق لمحديث عن
الوىابيين في شبو الجزيرة العربية و المماليك في مصر ،و العالقات بين الروس والمماليك ووفاة
عمي بيك الكبير ووفاة ظاىر العمر ،والغطرسة التركية في سورية.
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أما الفصل الثالث :تناول االضطرابات في لبنان ،وأحمد الجزار ومكائده ،والفتن بين األمير
يوسف وأخوتو ،وتمردات المماليك ،وتنازل أمير لبنان وانتخاب األمير بشير ،انتفاضة الجبميين،
فرار البشير ،انتقام الجزار ،والحممة الفرنسية عمى الشام 1798م واستيالءىم عمى يافا ،وحصار
عكا ،واالنطباع الذي أحيتو حممة الفرنسيين ،ومخططات بونابرت لم تتحقق ،ثم ختم الفصل
بتوضيح االختالف بين مصر و سورية.
الفصل الرابع :تناول الحالة السياسية في سورية ،عالقات األمير بشير باإلنجميز ،صمح
الجبميين والحرب عمى الجزار ،واإلجراءات التي اتخذىا الباب العالي لإلستيالء عمى عكا ،كما
تناول اعتناق الشيابيين المسيحية العتبارات سياسية و دينية ،فقد كان األمير بشير الشيابي حاكم
ومسمما مع المسممين .
ومسيحيا مع المسيحيين ،
لبنان درزًيا مع الدروز،
ً
ً
الفصل الخامس :تناول الحالة الداخمية لمدولة العثمانية بعد الحرب ضد روسيا عامي
1829-1828م ،كما تناول مآرب محمد عمي تجاه سورية ،وحممة إبراىيم باشا ،ونجاحات
المصريين في سورية ،واستيالء إبراىيم باشا عمى عكا.
الفصل السادس :تناول األسباب األساسية التي أدت لضعف الدولة العثمانية ،وحممة
المصريين عمى آسيا الصغرى ،كما تناول تدخل روسيا في شئون الشرق ،وموقف الدول األخرى،
ووصول األسطول والجيش الروسيين إلى البوسفور ،وختم الفصل بمعاىدتي كوتاىية ،وىنكار
أسكمو سي.
ومن المعروف أن معاىدة كوتاىية والتي أبرمت في مايو 1833م وبمقتضاىا صارت حدود
مصر الشمالية تصل عند مضيق كولك بجبال طوروس ،وبذلك انتيت الحرب السورية (حرب الشام
األولى) بتوسيع نطاق نفوذ مصر في سورية وأضنة وتأييد سمطتيا عمى كريت وشبو الجزي ةر العربية.
غما ،ولذا سعى لنقض ىذه المعاىدة
وقد وقع السمطان العثماني محمود الثاني ،عمى ىذه المعاىدة مر ً
عندما وقع معاىدة سرية مع روسيا تعرف بمعاىدة (ىنكار أسكمو سي) في  8يوليو 1833م والتي
تخول لروسيا بسط نفوذىا عمى مضيقي البوسفور والدردنيل ،والمعاىدة األخي ةر لم يبرميا السمطان
العثماني عمى ما فييا من ميانة لمدولة العثمانية إال ليسعى لنقض معاىدة كوتاىية (.)16
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الفصل السابع :تناول تأثير اإلصالحات في سورية وآسيا الصغرى ،وحممة األتراك عمى
كوردستان ،ومحمد عمي واصالح النظام المالي في سورية ،وايرادات ومصروفات محمد عمي في
سورية ،وبعض اإلنشاءات مثل الكرنتينات (الحجر الصحي) و الشرطة والبريد.
الفصل الثامن :تناول التجنيد في سورية ،و تناول تمردات الييودية والدروز ،واالمتيازات
الممنوحة لممسيحيين ،كما تناول التسامح الديني واآلثار التي ترتبت عميو  ،وختم الفصل ،بتقوية الجيش
المصري في سورية.
الفصل التاسع :تناول تقييد الحقوق اإلقطاعية في سورية و مالحقة األعيان ،والنظام اإلداري
لألمير بشير ،ثم بداية االمتيازات المبنانية  ،ثم ختم الفصل بالعالقات المتبادلة بين الباشا محمد عمي و
األمير بشير الشيابي.
الفصل العاشر :تناول األوضاع في سورية في مستيل عام 1839م  ،ثم استعدادات السمطان
محمود الثاني الحربية ،وطموحات محمد عمي باالستقالل بحكم مصر وموقف الحكومات األوروبية
منيما.
الفصل الحادي عشر :تناول مرض السمطان العثماني محمود الثاني و تبوء السمطان عبد
المجيد العرش ( 1868-1839م)  ،ومعركة نصبين أو نزيب يونيو 1839م انتصارات إبراىيم بن
محمد عمي باشا.
الفصل الثاني عشر :تناول القمق في استانبول من انتصارات إبراىيم بن محمد عمي ،ومطامع
محمد عمي في حقوق السمطان العميا ،والمباحثات بين الدول الكبرى ،األساطيل في الدردنيل ،الوعود
بالتسامح الديني.
الفصل الثالث عشر :تناول افتتاح مؤتمر لندن في مايو 1848م ،مبعوث محمد عمي ،وظيور
األسطول اإلنجميزي في بيروت ،آخر انتصارات محمد عمي ،وختم الفصل بحممة الدول األوروبية
ضد محمد عمي .
الفصل الرابع عشر :تناول العالقات بين الدول األوروبية الكبرى ،تعيدات الدول الكبرى ،بإعالم
محمد عمي بق اررات الدول الكبرى ،مذك ةر القناصل ،رفض محمد عمي ليا و اعتماده عمى مساندة
فرنسا.
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الفصل الخامس عشر :تناول األوضاع في سورية في اعقاب معاىدة لندن 1848م،
نجاحات الدول األوروبية ،احتالل الساحل السوري ،تراجع جيش إبراىيم باشا ،ثم تسميح الجبميين،
واالنتفاضات المتالحقة لمقبائل السورية ،الفوضى في فمسطين ،حشد الجيش المصري في دمشق،
ثم خروج إبراىيم باشا من دمشق.
الفصل السادس عشر :تناول مخططات الباب العالي لمقضاء عمى محمد عمي ،التغيير في
سياسة فرنسا وتخمييا عن محمد عمي  ،واضطرار محمد عمي لمرضوخ ،الحل النيائي لممسألة
المصرية ، Question Egyptومعاىدة المضايق ( مضيقي البسفور والدردنيل).
الفصل السابع عشر :تناول انسحاب الجيش المصري من سورية (بالد الشام) ،مرض
إبراىيم باشا و عودتو إلى مصر.
الفصل الثامن عشر :تناول مصير سورية السياسي و الديني (الييودية و المسيحية
واإلسالم) ،ثم تدىور سورية ،وختم الفصل بمحاولة اإلنجميز بعث الطرق التجارية القديمة.
الفصل التاسع عشر :تناول عودة نفوذ السمطان العثماني إلى سورية ،اضطياد المسيحيين،
وتصفية االحتكارات،
تقسيم سورية ،ثم تناول تطبيق بنود معاىدة التجارية لعام 1838م؛
ونظام اإلدارة الجديدة ،و أخي اًر تأثير اإلصالح و الغزو في التطور المعنوي لمقبائل السورية.
الفصل العشرون :تناول نبذة تاريخية عن مآثر كوجوك عمي أوغمو (خميل بيك) الصدر
األعظم الذي انعم عميو السمطان سميم الثالث (1887-1788م) بمقب باشا ،وعن ابنيو (دده بيك،
ومستيك بيك).
الفصل الحادي والعشرون :تناول حالة بالد الشام في ظل تنظيم السمطة الجديد ،أمير لبنان
بشير القاسم ،دسائس األعيان المبنانيين و تطمعات الشعب ،مآرب رجال الدين الكاثوليك ومساعي
المنصريين البروستانت ،االسقفية البروستانتية في القدس  ،أسباب النزاعات المبنانية.
الفصل الثاني والعشرون :تناول االضطرابات في بالد الشام؛ قالقل في مدينتي نابمس و
الييودية ،أول حرب داخمية بين الموارنو (المسيحيين) والدروز (المسممين) في عام 1868م ،انتصار
الدروز ،عزل أمير لبنان ،الدسائس الدينية الداخمية والخارجية ،االضطراب في لبنان ،عصيان الدروز.
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الفصل الثالث والعشرون  :تناول نظام اإلدارة الجديد في لبنان ،سقوط الشيابيين ،مصائب
مسيحي جبال لبنان الشرقية ،ادعاءات الدول الكاثوليكية ،اضطرابات جديدة بين الموارنو بصدد
انتخاب البطريرك  ،ثم ختم الفصل بالحديث عن شئون البدو.
الفصل الرابع والعشرون األخير :تضمن تخوفات الباب العالي ،قدوم شكيب أفندي وزير
الخارجية إلى بيروت ،دخول الفيمق العسكري الجبال ،اعتقال الشيوخ ،نزع سالح الجبميين ،التنظيم
خير أىمية القضية المبنانية بالنسبة إلى
النيائي لإلدارة المبنانية ،إعادة اليدوء إلى سورية ،و أ ًا
القانون الدولي.
ىكذا نجد مدى قدرة قسطنطين بازيمي في رصد األحداث التاريخية في بالد الشام،
والصراعات السياسية والزخم السياسي الذي انتاب المنطقة طوال القرن التاسع عشر الميالدي ،
ويتضح من ىذا العرض مدى قدرة الدبموماسي قسطنطين بازيمي عمى التأريخ ألحداث المنطقة،
سواء في األحداث التي عاصرىا بنفسو خالل فترة عممو ،أو في األحداث التي لم يعاصرىا بنفسو
ورجع لمصادر تاريخية استقى معموماتو منيا.
أما عن أىم األحداث التي عاصرىا قسطنطين بازيمي بنفسو ،ما تضمنو الكتاب من وثائق
منذ فتح القنصمية الروسية األولى في بيروت ،وكذلك الكثير من المواد حول النشاط التعميمي
لروسيا في فمسطين وسورية ،وتأسيس الجمعية اإلمبراطورية األرثوذكسية الفمسطينية في القدس
عام 1846م والتي تعد محطة ميمة في التاريخ الروسي – الفمسطيني ،حيث بدأت مع تأسيس
ىذه الجمعية مرحمة ميمة في تاريخ عالقة روسيا بفمسطين و األرض المقدسة.
واتسم بازيمي بالعداء تجاه البعثات التنصيرية األوروبية البروستانتية التي قامت بيا فرنسا
وبريطانيا ،و قدم بيا شكوى لحكومتو بخصوص أن القنصل البريطاني في دمشق يقدم
المساعدات ليذه البعثات التي تعمل عمى تحويل المسيحيين األرثوذكس إلى المذىب
البروتستانتي ،فقام نيسمورد 1862-1788(Nesslordم) وزير الخارجية الروسي برفع ىذه
الشكوى إلى أبردين  Aberdeenوزير خارجية بريطانيا (1868-1784م) ،وسرعان ما قام
األخير بتوجيو إنذار إلى القناصل البريطانيين في دمشق وبيروت وغيرىا يحذرىم من إثارة العداء
الروسي في األماكن المقدسة(.)17
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كما تضمن الكتاب وثائق ميمة حول تأسيس المجنة الفمسطينية التابعة لقسم آسيا في و ازرة
الخارجية الروسية التي نشطت في مجال البناء و التعمير في فمسطين.
وتضمن الكتاب أيضاً المواد والمراسالت بين وزير الخارجية الروسي "نيسمورد" مع البعثة
الروسية في القسطنطينية.
()18
في أكتوبر
ووصف قسطنطين بازيمي موقف إبراىيم باشا من مواجية ثورة النصيرية
عام 1834م ،وثورة حوران 1837م من إخماد ىذه الثورات ونزع السالح وتجنيد نحو أربعة آالف
من أىل البالد ،بالتجنيد اإلجباري الذي انتيجو الذي أدى إلى تدخل القنصميات وقناصل الدول
األوروبية إلنقاذ المسمحين الياربين الذين طمبوا الحماية منيم ،وكان أكثر الياربين من المسيحيين
اإلرثوذكس(.)19
و بازيمي شاىد عيان عمى المنازعات الداخمية الدموية التي شيدتيا لبنان خالل األعوام
(1845-1841م) ،و خالل فترة إقامتو زار مختمف مدن و مناطق بالد الشام ،و تعرف عن
عموما الكتاب لم يترك شاردة وال واردة عن بالد الشام إال وتناوليا
قرب عمى أحوال سكانيا(،)28
ً
بالتفصيل.
ويعد ىذا الكتاب من أىم ما كتب عن بالد الشام و خاصة عن فترة إبراىيم باشا وحممتو
عمى فمسطين ،وتحول مدينة نابمس إلى عاصمة االنتفاضة ضد إبراىيم باشا ،حيث تحدث
الفصل الثامن من كتابو عن انتفاضة جبل النار مبيناً األسباب و الدوافع التي كانت من وراء تمرد
منطقة جبال نابمس عمى إبراىيم باشا ،وتحرك والده (محمد عمي) بإرسال المساعدات إلنقاذة.
اتسم قسطنطين بازيمي بعدائو لمدولة العثمانية العدو المدود لروسيا ،وبعدائو لمحمد عمي
حروبا عدة ضد سياسة محمد
روبا عديدة ضد الدولة العثمانية ،وكذلك ً
باشا ،فقد خاضت روسيا ح ً
عمي باشا  ،فقد كانت الدولة العثمانية تييمن عمى مضيقي البسفور والدردنيل التي كانت روسيا
تأمل في السيطرة عمييما لمخروج من المياه البارده والمياه الدفيئة  ،وفي الوقت نفسو كانت روسيا
تخشى من استيالء محمد عمي عمى إستانبول التي كان القياصرة الروس يطمحون في االستيالء
عمييما.
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وعمى الرغم أن بازيمي أنجز ىذا الكتاب في أواسط عام 1847م إال إنو لم ينشر إال في عام
1861م ،أي بعد ثماني سنوات من مغادرة بازيمي لعممو القنصمي في بالد الشام 1853م( .)21و
عاما من االنتياء من تدوين الكتاب.
بعد أربعة عشر ً
ويبدو أن التأخير في إصدار الكتاب يرجع إلى أن الرقابة في و ازرة الخارجية الروسية لم
تسمح بنشر الكتاب؛ بسبب أن بازيمي شخصية رسمية ،وأن الكتاب يمس القضايا السياسية
الخارجية الروسية آنذاك.

زيارة قسطنطين بازيمي لمصر:

بناء عمى تعميمات تمقاىا من السفير
وفي أغسطس 1839م ،زار قسطنطين بازيمي مصرً ،
الروسي في استانبول "إيفان بيتروفيتش بوتينيف"  Ivan Petrovich Botinivبالتوجو إلى
اإلسكندرية ليقدم نفسو إلى القنصل الروسي العام في اإلسكندرية الكونت "الكسندر ميديم "
1848-1837( Alexander De Medmم) الذي كان يخضع لو في ذلك الحين القناصل و
الوكالء الروس المقيمون في بالد الشام ()22باعتبار أن القنصمية الروسية في اإلسكندرية قنصمية
عامة بينما بقية القنصميات األخرى في بالد الشام قنصميات فرعية تابعة ليا.
وخالل ىذه الزيا ةر ،اقترح بازيمي عمى ميديم نقل المركز القنصمي الروسي من يافا إلى بيروت
التي كانت قد ترسخت فييا حينذاك قنصميات الدول األوروبية ،وتحويل قنصمية بيروت من قنصمية
فرعية إلى قنصمية عامة مثل قنصمية اإلسكندرية ،و بذلك يسيل نشر بالغات دائ ةر اختصاص
قنصمية بيروت إلى سائر الوكاالت القنصمية الروسية( )23الموجودة في بالد الشام (.)24
والشك أن ىذا التعديل كان ييدف إلى تحسين أداء التمثيل القنصمي الروسي في بالد
الشام ،ويرفع من شأن القنصل الروسي بين ممثمي السمك القنصمي اآلخرين في بيروت ،وقد أقرت
المراجع العميا في سان بطرسبورج ىذه االقتراحات.
ونفذت خطة بازيمي كاممة في عام 1843م ،و حولت قنصمية بيروت إلى قنصمية عامة
وأصبح بازيمي قنصالً عاماً( .)25وىو بذلك يعد أول قنصل عام روسي في بالد الشام.
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ولذا ارتبط النشاط القنصمي وتنظيم القنصمية الروسية في بيروت باسم بازيمي ،وليس
مصادفة أن يأتي إلى فمسطين في ذلك الوقت 1843م المستشرق يورفيريوس أوسبنسكي الذي
أسس فيما بعد أول بعثة دينية لروسيا في القدس 1846م تحت اشرافو لحماية السكان األرثوذكس
في الدولة العثمانية ،ومجابية السياسة الدينية الفرنسية واإلنجميزية التي كانت تطمع في فرض
حمايتيا عمى الكاثوليك و البروتستانت(.)26
وابان زيا ةر بازيمي لمصر في أغسطس 1839م تقابل مع محمد عمي باشا و تحدث معو حول
التغيرات التي شيدتيا مصر خالل سنوات حكم محمد عمي (1839-1885م) وكانت أىمية ىذا
المقاء ترجع إلى أنيا جاءت في أعقاب الحرب المصرية العثمانية عام 1839م ،التي تعرف باسم
حرب الشام الثانية والتي وقفت خالليا روسيا إلى جانب الباب العالي في نزاعو ضد محمد عمي.
انتقد قسطنطين بازيمي في كتابو "سورية و فمسطين تحت الحكم العثماني" تصرفات محمد
عمي الذي قال عنو" :اعترف بأنو جرى من األحاديث عن ىذا اإلنسان الشيير في كل الرحالت
و في كل المدونات السياسية المعاصرة ،وصدر من سير محمد عمي ما جعمني اعتبر أن من
حقي االمتناع عن أن أقدم لمباشا الشيخ ىذه الفريضة التي قدميا الكتاب من كل الشعوب الذين
عاما األخيرة( ،)27ولعل فارق السن بين
زاروا مصر أو عكفوا عمى قضايا الشرق في العشرين ً
عاما كانت أحد العوامل التي جعمت بازيمي ال
محمد عمي وقسطنطين بازيمي ألكثر من أربعين ً
يرتاح ألعمال وانجازات وأفكار محمد عمي والشك أن ذلك اختالف سياسات واختالف أجيال .
أشار بازيمي إلى أنو اقتصر في حديثو مع محمد عمي باشا ،عمى صفة واحدة ،صفة تعبر
بما فيو الكفاية عن ميمو الداخمي و رغباتو التي كانت تشغمو في تمك الفترة ،أن الباشا (محمد
عمي) وقد أبمغو قنصمنا العام الكونت ميديم بوصولي ،حدد لي موعداً في إحدى حدائق قصوره
باإلسكندرية التي كان من عادتو أن يجري فييا المقابالت .يقول بازيمي  " :وجدناه بين محبوبيو
المعروفين ،توسيتا  " Tosetaالقنصل العام لميونان " والصيرفين (زيزيني  Zizinaو بريغس
جالسا عمى الديوان مقابل حوض من الماء ،تحت
 ،)Briggsو الكثير من الحاشية .كان الباشا ً
األوراق الفاخرة لشجيرات الموز .كان أميرالو المسن "موتوش باشا"  ،Motosh Pashaأحد
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مرافقي شبابو المقحام ،يقف أمامو باحترام و يرطب اليواء بمروحة عريضة من ريش النعام ويطرد
ناظر
الباعوض و الذباب عن شخصو الفائق الوقار .و كان أرتين بك  ،)28(Artinالذي أصبح ًا
جما .في ذلك الحين لم يعد محمد عمي يرتدي
لمشئون األفرنجية  /الخارجية فيما بعد ،يعمل متر ً
العمامة ،و لكنو لم يتقبل البدلة التركية الجديدة بعد ،كان يغطي رأسو بطربوش بسيط بشرابية
زرقاء متدلية إلى الخمف ،وكانت رقبتو مكشوفة عمى الطراز القديم ،و كان يرتدي دراعو من
الجوخ األزرق مطرزة بشرائط حريرية ومفصمة عمى الطريقة التركية ،وسرواالً عريضاً من المون
نفسو ،وخفين أحمرين ،باإلضافة إلى سيف برباط أحمر ،ويحمل بيديو سبحة من الكيرمان تنتيي
بيا بدلتو التي اعتمدىا في الجيش واألسطول والبالط واإلدارة المدنية مع اختالف حسب الرتبة في
الخياطة ولون السترة ،وفي شارة الصدر التي قد تكون من الذىب أو األلماس" (.)29
ال شك أن وصف بازيمي و تصويره لمجمس محمد عمي وحاشيتو بالتفصيل ،تبين مدى
الدقة التي تمتع بيا بازيمي ومدى اىتمامو بشخص محمد عمي  .ويضيف بازيمي أن مالمح محمد
عمي باشا تعرب عن الوقار واليدوء أكثر مما تعرب عن روح المراس التي اتسم بيا عممو(.)38
ثم يذكر " بازيمي" أنو ،بعد التحيات المألوفة اقترح عمي محمد عمي باشا ،أن أتفقد قبل كل
شيء؛ مخزن األسمحة ،وليده المفضل ،وترسانات السفن والمصانع والقصور وزيارة اآلثار التي
تتمتع بيا مدينة اإلسكندرية خاصة عمود بومبايوس والدياميس وغيرىا(.)31
فقد كان محمد عمي يفخر أمام الرحالة والدبموماسيون األجانب بما أنجزه في مصر ،فيو
بحق يعتبر مؤسس اإلسكندرية الجديدة ،بل و مؤسس مصر الحديثة نفسيا ،وتفاخر محمد عمي
كان يعطي لقئو مع الدبموماسي الروسي بازيمي أىمية سياسية ،والسيما إنو جرى في أعقاب
الحممة السورية الثانية (1839م) التي وقفت روسيا خالليا إلى جانب الباب العالي في نزاعو ضد
محمد عمي ،ومن ثم يريد أن يظير أمام بازيمي بمظير القوة.
وقد استرعت اصالحات وانجازات محمد عمي انتباه الرحالة والمستشرقين والدبموماسيين
الروس ،فعقدوا المقارنات العديدة بينو و بين الحكام العظماء ،فيا ىو بازيمي يعقد مقارنة بينو و
بين اإلسكندر المقدوني – فقد كان بازيمي يعمم أن محمد عمي يحب أن يتشبو باإلسكندر األكبر،
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"مقدونيا" واحدة – يذكر بازيمي أنو " قال لمباشا – يقصد محمد عمي – أن من
ويفخر بأن بمدييما
ً
بين كل ما صنعو العبقري المقدوني في العالم الذي أخضعو ،بقيت اإلسكندرية وحدىا جديرة
بذكره ،و أن العناية اإلليية قدمتيا ،وكأنما بحق الوراثة إلى أحد مواطني مقدونيا ليجدد ىذا األثر
الرائع( .)32فقد كان إعجاب محمد عمي باإلسكندر األكبر يستأثر لبو وتفكيره ،ويضيف بازيمي لقد
"دغدغت مالحظتي غرور الباشا إلى أقصى حد ،فأخذ يتحدث برغبة عن مدينتو األم قولو" (.)33
ورغم استقرار محمد عمي باشا في والية مصر ،إال إنو ظل مرتبطاً بمسقط رأسو ،فأشار بازيمي
"ظمت ذكرى مسقط رأسو عزي ةز عنده ولطالما أظير عاطفتو نحو الربوع التي درج فييا طفولتو.
وبالمناسبة ،لم يقتنع بازيمي عمى غرار الكثير من معاصريو بالصبغة الوطنية الدعاءات
محمد عمي تأسيس دولة عربية ،ألن ىذه الدولة لم تتأسس نتيجة لتطور داخمي يفتح لمشعب
جديدا"(.)34
عيدا ً
" ً
الراجح الذي تؤيده الحوادث أن مشروع محمد عمي كان يتناول إنشاء دولة عربية مستقمة في
مصر ،تضم إلييا البالد العربية في أفريقيا وآسيا ،ففي أفريقيا قد استقل بمصر وضم السودان،
وفي آسيا قد دخل معظم شبو جزيرة العرب وبسط عمييا نفوذ الحكومة المصرية وبطموحو إلى
بالد الشام ،أراد أن يؤسس الدولة المصرية الكبيرة(.)35
ويؤيد ىذه الفكرة رجحان بعض تصريحات فاه بيا إبراىيم باشا خالل حرب الشام األولى
1832م عندما سئل إلى أي مدى تصل فتوحاتو إذا تم لو االستيالء عمى عكا؟ فقال ،ما معناه
إلى مدى ما يتكمم الناس بالمسان العربي(.)36
إذن ،مشروع تأسيس دولة عربية كبرى تكون مصر نواتيا لم يكن ادعاء ،فقد كان محمد
عمي ييدف إلى ذلك ،وكان إبراىيم ابنو ىو األداة لتنفيذ ىذا المشروع إال إن إبراىيم توفي في حياة
أبيو؛ أما إن ىذه الدولة لم تتأسس نتيجة لتطور داخمي فاتفق في ذلك مع رأي بازيمي؛ ألنو من
الخطأ أن نبرر ذلك؛ ألن محمد عمي أدخل المدنية في مصر؛ وألن المدنية نتاج لسمسمة من
العمميات المتتابعة ،وال يمكن أن تأتي ارتجاالً في غضون عدة سنوات ،والبد أن تكون المدنية
نابعة من داخل المجتمع ،وليست وافدة عميو من الخارج فحسب.
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واذ رأى بازيمي أن من المستحيل أن يغطي محمد عمي بموارد مصر المحدودة نفقات معظم
شبو الجزيرة العربية و بالد الشام و السودان و سواحل الحبشة والصومال ،و لذا يبحث عن
الذىب في باطن األرض(.)37
إن موقف بازيمي السمبي من محمد عمي ،عمى الرغم من إعجابو بالكثير من مستحدثاتو
وانجازاتو مرده إلى إدراك التنافر بين تحوالت محمد عمي و اإلمكانيات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية لمصر ،و كراىية اليدف الرئيس لمحمد عمي ،أي إثرائو الشخصي و إثراء اسرتو
والمقربين إليو ،و كذلك عمى ما يبدو كان ىذا ىو موقف الحكومة الروسية من محمد عمي خاصة
أن ىذه الزيارة جاءت في أعقاب حرب الشام الثانية 1839م .والعالقات بين محمد عمي وروسيا
لم تكن عالقات طيبة.
كما بالغ بازيمي في انتقاده لمحمد عمي إذ ذكر في كتابو "  ...يبدو أن المحظوظ العجوز
أجيده توتر قواه الذىنية ،ونزوات الخيال التي حكمت المخططات الطموحة البن الرومممي " يقصد
(البمقان)( .)38ويضيف " ...كان العاىل المعذب يعيش عمى جرعات األفيون وحدىا"( ،)39و أنو "
 ...لجأ في سن الشيخوخة و ىو عمى حافة القبر ،إلى تقاليد الفوضى القديمة ،و عمى غرار
االنكشارية ،الذين كانوا يطالبون في العيود الغاب ةر بتغير الوالي و الواله ،لم يقتصر في ىذه الحالة
عمى الطمع في الفوائد لو وألسرتو ،و لكنو تطاول عمى حقوق السمطة العميا ،مطالب بعزل الصدر
األعظم ،و في الوقت نفسو انتيك حقوق السمطان الدينية بوقاحة" (.)48
يبدو إن انتقاد بازيمي لشخص محمد عمي ونعتو بيذه الكممات الساخرة التي تخمو من
الدبموماسية والمياقة والموضوعية ،ترجع إلى تزامن زيارة بازيمي لمصر في عام 1839م في أعقاب
حرب الشام الثانية التي وقفت فييا روسيا والدول األوروبية ضد محمد عمي ىذا من ناحية ،ومن
ناحية أخرى اعتقد أن نفسية محمد عمي لم تكن عمى ما يرام بسبب وقوف الدول األوروبية ضده
وتصدييا النتصاراتو والوقوف أمام طموحاتو ،ولعل رؤية بازيمي لمحمد عمي ،وىو عمى ىذه
الحالة السيئة ىي التي جعمتو يصفو بيذه الصفات السمبية .فمم يكن محمد عمي يعيش عمى
جرعات األفيون – وانما كان يعالج من أمراض الشيخوخة – واال ما استطاع أن يقوم بكل ىذه
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اإلنجازات في مصر ،ولم يتطاول محمد عمي عمى حقوق السمطان الدينية ،وانما كان ييدف إلى
االستقالل بحكم مصر .وكان بازيمي بال شك يمثل رؤية بالده في التصدي لمحمد عمي آنذاك.

القيمة العممية لكتاب قسطنطين بازيمي:

قيمة كتاب قسطنطين بازيمي ال تنحصر في تفكيره في المواضيع التاريخية العامة عن بالد
الشام ،و ال حتى في آرائو حول تاريخ الدولة العثمانية ،و عدائو ليا مع أنو أعرب في ىذا الصدد
عن جممة من المالحظات العميقة ،و لكن في المادة العممية القيمة والغنية باالحداث ،وفي التحميل
مشاركا في صناعتيا باعتباره المسئول األول
شاىدا ليا ،بل و
الممموس لألحداث التي كان
ً
ً
الممثل لمجانب الروسي في بالد الشام .وفي كونو استطاع أن يبعث من جديد جو و روح العصر
عمى نحو مميز و برؤية عممية .
ئيسا بالنسبة لكثير من األدباء الروس ،وىو بالغ
جعا ميما ور ً
و قد أصبح ىذا الكتاب مر ً
األىمية ال يعادلو أي كتاب استشراقي آخر حول تاريخ بالد الشام في القرن التاسع عشر
الميالدي.
كما ترجع أىمية ىذا الكتاب إلى أن قسطنطين بازيمي كان أحد القناصل الروس البارزين
لدى الدولة العثمانية ،وممن عالجوا الوجود الروسي في بالد الشام من خالل اىتمامو بتاريخ
سورية وفمسطين ،كما تمتع بازيمي بثقافة تاريخية وأدبية عالية جعمتو موضع اىتمام كل من زار
بالد الشام من العمماء والكتاب والشعراء ورجال الدين الروس.
ىكذا ،عاش قسطنطين بازيمي حياة حافمة بالعمل الدبموماسي والحياة األدبية طوال حياتو
عاما .
حتى وفاتو في  18فبراير 1884م بعد عمر ناىز الخمسة وسبعين ً
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الهوامـ ـ ـ ـش
()1

منصور إبراهٌم الحازمً  :رحالت العرب فً جزٌرة العرب" ،البالد العربٌة" 1091-1091م ،مجلة الدارة ،ربٌع
اآلخر 1099هـ /مارس 1099م ،ع ،3ص.39

()1

محمد بن مٌمون العاصً التوزانً :رحلة محمد بن مٌمون العاصً التوزانً ،تحقٌق عبد هللا عاصم (دار النشر
المغربٌة) ،الدار البٌضاء1009 ،م ،ص.0

()3

منصور إبراهٌم الحازمً  :بالدنا فً عٌون الرحالة عهد الملك عبد العزٌز (1393-1310هـ1093-1091 /م) ،
الرٌاض 1010هـ 1000 /م  ،ص .19

()0

أودٌسا ،أكبر مٌناء بحري روسً ،و تقرٌبا المٌناء الوحٌد فً العهد القٌصري الذي كان ٌتم عبره نقل البضائع و
الركاب .انظر :جٌنادي جور ٌاتشكٌن :مصر فً االرشٌفات الروسٌة  ،ترجمة إٌمان ٌحٌى ،المركز القومً للترجمة،
القاهرة1913 ،م  ،ص .19

()9

نٌكوالي جوجول ،كاتب روسً شهٌرٌ ،عد من أشهر أدباء األدب الروسً ،ولد فً أول أبرٌل 1990م  ،و من أعماله
األكثر شهرة رواٌة "النفوس المٌتة" و قصته القصٌرة "المعطف"  ،باإلضافة إلى المسرحٌتٌن الكومٌدٌتٌن " المفتش
العام" " ،وخطوبه".

()6

قسطنطٌن بازٌلً :سورٌة و فلسطٌن تحت الحكم العثمانً ،ترجمة طارق معصرانً ،دار التقدم ،موسكو1090 ،م ،
ص.0

()9

محمد حبٌب صالح  :الدبلوماسٌة فً مصر و بالد الشام خالل النصف األول من القرن التاسع عشر ،مجلة دراسات
تارٌخٌة ،العددان 1000 ،69 ، 69م  ،ص .100

))9

اإلسكندرٌة ،من أهم المدن الساحلٌة فً مصر ،اتخذها محمد علً باشا مقرا للبعثات األجنبٌة  ،واعتبرت
اإلسكندرٌة حتى القرن التاسع عشر مدٌنة " الخواجات" حٌث كان ٌسكنها عدد كبٌر من الجالٌات األجنبٌة .
انظر :أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس :الرحالة والمستشرقون الروس ورؤٌتهم لمصر إبان فترة حكم
محمد علً باشا ،مكتبة اآلداب ،القاهرة 1919 ،م ،ص .10

()0

م .رٌجنكوف ،أ .سٌملٌا تسكاٌا سورٌا و لبنان و فلسطٌن فً النصف األول من القرن  ،10مذكرات رحلة و تقارٌر
علمٌة و اقتصادٌة نقله للعربٌة ٌوسف عطا هللا ترجمة مسعود ضاهر ،دار النهار للنشر  ،بٌروت1003 ،م  ،ص
.339
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(10( Derek Hopwood, The Russian Presence in Syria and Palestine, review by tibawi,

A:l, middle east. Journal, Vol. 24, No, 3, 1970. PP. 18-19.
( )11قسطنطٌن بازٌلً :المصدر السابق  ،ص ، 9و قد ترجمه للعربٌة المترجم طارق معصرانً و نشر فً دار
التقدم بروسٌا عام 1090م.
(12) Derek Hopwood, The Russian Presence in Syria and Palestine, review by tibawi,
()13

))19
()16
()19

A:l, middle east. Journal, Vol. 24, No, 3, 1970. PP. 18-19
بٌرمنٌوف :الروس فً بالط محمد علً ،بحث فً كتاب نحن و العرب ،دار التقدم  ،موسكو 1099 ،م ،
ص .190
)14( http://www.almutawaset.org/ara/indexphp?view=articlecatid=8%
قسطنطٌن بازٌلً :المصدر السابق ،ص ص .399-10
 Ar .m.wikimedia.ORgوانظر أٌضا :أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس  :تارٌخ مصر الحدٌث  ،مكتبة
اآلداب  ،القاهرة1919 ،م ،ص ص .106-100
النصٌرٌة  ،مدٌنة شرق الالذقٌة فً بالد الشام ٌ ،نتمون للمذهب الشٌعً األثنا عشري وتعد هذه الطائفة من
غالة الشٌعة الذٌن ادعوا األلوهٌة فً علً بن أبً طالب رضً هللا عنه  ،مؤسس هذه الطائفة هو محمد بن

نصٌر البصري النمري (توفً عام 199هـ) وقد اطلق علٌهم األتراك اسم النصٌرٌٌن نسبة إلى الجبال التً
كانوا ٌسكنونها ولذا عرفوا باسم "النصٌرٌة" وبعد ذلك سمو باسم " العلوٌٌن" تموٌها على الناس وتغطٌة
حقٌقة مذهبهم وهم ٌحرصون على هذا االسم اآلن  .انظر :سلٌمان الحلبً (الدكتور)  :طائفة النصٌرٌة ،
المطبعة السلطانٌة  ،القاهرة ( ،د.ت)  ،ص  .09والنصٌرٌون لهم عداء لإلسالم والمسلمٌن وقاموا بثورات
كثٌرة وخروج على الحكام المسلمٌن السنة ولذا قام العسكر من الدٌار المصرٌة لنصرة أهل الشام  .انظر:
محمد أمٌن غالب الطوٌل  :تارٌخ العلوٌٌن ،الالذقٌة 1010 ،م ص .301
) (19قسطنطٌن بازٌلً :المصدر السابق  ،ص ص .331-331
) (10نفسه.

) )19نفسه ،ص.0
) (11نفس المصدر و الصفحة.
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) )11كان لروسٌا وكاالت قنصلٌة فً كل من حلب و الالذقٌة و بٌروت و صٌدا ،وكان ٌتولى أمر هذه الوكاالت
وكالء قناصل و كان أغلبهم من التجار المحلٌٌن و التجار األوروبٌٌن المقٌمٌن فً بالد الشام ،و كان أداء
هؤالء الوكالء أداء رديء ومن هذا جاد اقتراح التغٌٌر .انظر :قسطنطٌن بازٌلً :المصدر السابق ،ص.9
) )13نفسه ،ص .6
) )10نفس المصدر والصفحة.
) )19نفسه ،ص ص 6 ،9
) )16نفسه  ،ص .199
) )19أرتٌن بك ،من تالمٌذ البعثة األولى (1916م) التى أرسلها محمد على إلى فرنسا ،عاد من فرنسا بعد أن أتم
دراسة الحقوق و اإلدارة الملكٌة و عٌن وكٌال لمدرسة المهندس خانة ببوالق ،ثم سكرتٌرا أول و ترجمانا
لمحمد علً باشا ،و قد صار ناظرا للتجارة و الخارجٌة خلفا لباغوص بك ،و هو والد ٌعقوب أرتٌن باشا
وكٌل نظارة المعارف العمومٌة سابقا .انظر :عبد الرحمن الرافعً :عصر محمد علً ،الجزء الثالث ،الهٌئة
المصرٌة العامة للكتاب ،القاهرة1999 ،م ،ص .099
) (19قسطنطٌن بازٌلً :المصدر السابق ،ص ص .190 ،199
))10
))39
))31
))31
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