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  الریفى للمجتمع الجبرتى تصویر
  جامعة القاھرة –حامد، كلیة اآلداب  عباس رءوف /دكتور

  

  نشر فى كتاب:

  دراسات وبحوث –عبد الرحمن الجبرتى 
  1976الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة 

  

 القاھرة مجتمع فعرف، ھائووجھا علمائھا أبرز من یعدو، القاھرة یسكن، قاھریا الجبرتى الرحمن عبد الشیخ المؤرخ كان
 ال، الفذ المؤرخ ذلك ھتمامإ ھامش على كان فقد الریف أما .ومشاركة معایشة معرفة –المدینة مجتمع آخر بتعبیر أو –

 بین للریف قالئل سطورا المؤرخ فیفسح، نفسھا الحوادث تفرضو، خطب یصیبھ أو نازلة بھ تنزل حینما الإ نتباھھإ یجذب
 على الكبرى راتیالتغی أدخلت حین" اآلثار عجائب" من الرابع الجزء فى ھتمامھإ من الریف ینال حتى، واآلخر الحین

 كانت ما ملمحا الفالحة أھل مجتمع على تعدیل من طرأ ما یسجل مؤرخنا فراح، على محمد عھد فى الزراعیة الحیازة
 بقریة أرضا أبیھ عن ورث الأنھإ قاھریا كان نوإ فھو .معلومات من لدیھ تجمع ما ضوء فى التعدیل ذلك قبل األمور علیھ

 یكن ولم ثروتھ من جزءا تمثل كانت التى أرضھ حیث القریة عن المستدیم غیابھ ورغم .الزیارت كفر من بالقرب، "بیارإ"
 لىع- الریف عن شاراتھإ جاءت ثم ومن .مصلحة بھ تربطھ من معرفة الریف أحوال عرف أنھ الإ ،الرئیسى دخلھ مصدر

  .تعبیر أصدق المصرى الریف واقع عن معبرة -ھاقتل

 ضوء فى، الفالحین وأحوال، الزراعیة ضىااألر حیازة حیث من الریفى للمجتمع الجبرتى لتصویر یلى فیما ونعرض
  ".واألخبار التراجم فى اآلثار عجائب" كتابھ فى المؤرخ أوردھا التى شاراتإلا

  : الزراعیة األراضى حیازة
 الرابع الجزء فى الإ لھا واضحة مالمح برسم یعن فلم، الجبرتى ھتمامإ من وافرا حظا الزراعیة رضىاأل حیازة تنل لم

 أدخلھا التجدید التى عملیة من كجزء حباسیةإلا الرزق أطیان إلى یده یمدو، تدریجیا لتزامإلا نظام یلغى على محمد بدأ حین
 تصویر نقدم أن نستطیع ال لذلك .كبیرة جتماعیةإ آثار من اعلیھ ترتب بما، مصر فى قتصادیةإلا حیاةال على الباشا

 بما– المختلفة المراجع لیھاإ تشیر كما األوضاع تلك بعادأ نتناول أن دون، الزراعیة األراضى حیازة ألوضاع برتىجال
  .حوادث من الریف فى یجرى ما لىإ ھتمامھإ یحول وجعلتھ، مؤرخنا أثارت التى التغییرات على لنقف –الجبرتىفیھا 

 عوامل نتیجة، العثمانیة الدولة بالد من غیرھا عن یمیزھا خاص وضع ذات مصر فى الزراعیة األطیان حیازة كانت
  :أھمھا من لعل، متعددة

 حیث من، قتصادیةإلا الحیاة فى تلعبھ الذى الدور من أھمیتھا تستمد، الطابع مركزیة كانت مصر فى السلطة أن -1
  .للرى نظام خالل من النیل میاه من ستفادةإلا یمظبتن قیامھا

 لىإ تصل الدولة ید كانت ثم ومن، البالد أنحاء أقصى لىإ تامة بسھولة الوصول من المركزیة السلطة النیل مكن وقد -2
  .تحصیلھا سبل وتنظم علیھا الضرائب وتقدر األرضى سحمت، الریف أعماق

 فجمیع العثمانیة الدولة أمالك من غیرھا فى المعروف والنح على، السكان بین التجانس نعدامإ مشكلة مصر تعرف لم -3
 تباین ثمة یكن لم لذلكو، واحدة حضاریة أصول ذات موروثة وتقالید عادات البعض ببعضھم تربطھم مصر سكان

  .الریف لسكان زعاجإو ،لألمن ضطرابإو، للسلطة قالقإ عنصر كانوا الذین البدو عدا فیما، السكان بین

، لتزامإلا نظام األول سلیم السلطان فأقر، العثمانى الفتح عند علیھ كان ما على الزراعیة األرضى ازةحی نظام بقى لذلك
 فى والشراء بالبیع لھم أذنو، حوزتھم فى التى األطیان على المقرر )المیرى( المال یدفعوا أن الملتزمین على شترطوإ

 من نوعا أصبح الضرائب لجمع نظاما –النظریة لناحیةا من– كان الذى لتزامإلا بأن یوحى مما .1لتزاماتھمإ حصص
 أو" التمكین" على الحصول مقابل یدفعھ الذى المبلغ وھو" للحلوان" مؤدیا مادام حیاتھ مدى الملتزم بھا یتمتع التى الملكیة
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 لتزامإلا أصبح الإو، لتزامإلا على بالحصول غیرھم من أحق وممالكیھ أوالده كان، الملتزم المنیة أدركت فاذا، لتزامإلا حق
  .2علنى مزاد فى ناالحلو من قدر أكبر یدفع لمن الدولة تعطیھ" محلوالً "

 وطین، بزراعتھا الفالحون یكلف التى األثریة األرض وھى الفالحة طین: )یةالخراج األطیان( لتزاماإل أطیان وتشمل 
 من األموال بجبایة ضطالعھإ مقابل بریعھا ةستفادإلا یتولى الضرائب من معفاة ملتزمبال خاصة مزرعة وھى الوسیة

 الوسیة قراریط من عدد على لتزملما یستحوز قیراطا 24 الى الوسیة وأراضى الفالحة أرض من كل وقسمت .الفالحین
 یكن ولم .ملتزمین عدة على یقسم أو واحدا ملتزما یتبع ماإ القریة زمام فكان، الفالحة أطیان من حوزتھ فى لما مساو

 طین قراریط من مماثال جزء نفسھ الوقت فى یبیع أن دون الفالحة طین قراریط من شیئا یبیع أن الملتزم اعةستطإب
  .الوسیة

، السخرة أو، المحصول على المشاركة أو، االیجار بطریق ماإ لحساب تزرع، القریة زمام نحو تبلغ سیةالو أطیان وكانت
 الیوم أمس الغفیر علیھم فینادى الفالحین مقامھ قائم أو الملتزم طلب ضیرخوالت الحصاد وقت آن ذاإ" أنھ: الجبرتى فیذكر

 سبا وأشبعھ شنبھ من وسحبھ المشد أو الغفیر أحضره ذرعل لفخت فمن الملتزم شغل لىإ بالتبكیر ھحصب فى المطلوبین
  .3"وضربا وشتما

 من بجزء نتفاعإلوا الخراجیة رضاأل زراعة فى حقھ أى( أثره فى التصرف حق للفالح یكن فلم الفالحة طین أما
 المال یسدد أن وعلیھ محصولھا ولھ شاء كیفما یزرعھا فھو باألرض نتفاعاإل حق الإ لھ فلیس الشراء أو بالبیع )محصولھا

 فأصاب واجبھ فى قصر أو، األرض مال الفالح یدفع لم فاذا، ذلك فى عنھ السلطان أنابھ الذى للماتزم علیھا المقرر
 لھ تكن لم فان، وأقاربھ ذریتھ الى أثره نتقلإ الفالح مات فاذا، یشاء لمن وأعطاه أثره عن الملتزم رفعھ، ارالبو األرض

 أطاینھ من جزاء یرھن أن الفالح ستطاعةإب كان كذلك .حلوان مقابل یشاء لمن یعطھ الملتزم لىإ األثر ینتقل عقب أو ذریة
. وعرفت ھذه األطیان المرھونة بإسم "غاروقة" وكان لھ الحق فى أطیانھ بقیة زراعة على بذلك لیستعین، األثریة

 وبین بینھ بالتراضى فقط سنة لمدة إسترجاعھا عندما یتمكن من سداد قیمة الرھن. كذلك كان للفالح الحق فى تأجیر أطیانھ
 على الملتزم وافقةم على حصل ذاإ یشاء لمن )باألرض نتفاعإلا عن التنازل أى( سقاطإلا حق لھ كان كما، المستأجر

  .4ذلك

 یترك أن ستطاعتھإب –النظریة الناحیة من– كان أنھ رغم باألرض مرتبطا، لتزامإلا نظام ظل فى – المصرى الفالح وكان
 تدخل دون یزرعھا التى المحاصیل ختیارإ حریة من لھ ماكان ورغم، غیره لىإ نتفاعإلا حق ینقل وأن، شاء وقتما األطیان

 ینص كان كما .5"عباد لھ یكن ولم أرض" )الروزمانجى أفندى حسین تعبیر حد على( لھ كان الذى الملتزم جانب من
 یراعوا لم الملتزمین أن غیر 6"الظلم وعدم بالرحمة" األھالى معاملة ضرورة على للملتزم الدولة تعطیھ الذى بالتمكین

 فوق كلفھ ذاإ سیده من یھرب العبد أن فربما المشترى بدالع من أذل الملتزمین مع كانوا"  الفالحین أن الجبرتى فیذكر، ذلك
 بلدة الى ھرب واذا ویھرب وعیالھ وأوالده وطنھ یترك أن بھ یسھل وال یمكنھ فال الفالح وأما، بالضرب أھانھ أو طاقتھ
  .7" ھانةإو قتامو ذال ادإزو اقھر أحضره مكانھ أستاذه ستعلمإو أخرى

 األرضى حیازة أشكال من آخر شكل ھناك كان لتزامإلا بنظام فیھا أخذ التى األثریة أو الخراجیة األطیان الى وباالضافة
 الملتزمون أوقفھا أو، العبادة ودور البر أعمال على السالطین أوقفھا أطیان وھى، حباسیةإلا الرزق أطیان ھو، الزراعیة

 من النوع ھذا أن لىإ الجبرتى ویشیر .8تھملورث األطیان من حوزتھم فى ما بقاء لضمان –لدولةل معین مبلغ دفع بعد–
 المستحقین لىإ لیصل المال بیت مصاریف من جعلھا" الذى األیوبى الدین صالح الناصر الملك أیام لىإ یرجع األطیان

 والربط والتكایا المساجد فیبنون ..واألمراء والسالطین الملوك ذلك فى بھ قتدىإ ثم بسھولة المال بیت من ستحقاقھمإ بعض
 وكذلك الجھة لتلك غاللھا أو خراجھا فیستغل أوسیتھم زمام من یخرجونھا أطیانا علیھا ویرصدون واألسبلة والخوانق
 طلب على بھ ویستعینوا بذلك لیعیشوا والصدقة البر وجھ على والفقراء العلم طلبة من األشخاص بعض على یربطون

حالة وفاة المنتفع، إذ یقرر القاضى أو الناظر شخص المنتفع  مرصدة على ھذا النحو حتى فى األطیان وتظل ..".العلم
 لكل"..  یوجد حیث" حباسیةألا دیوان" باسم عرفالجدید، وكان ثمة دیوان خاص یتولى تسجیل ھذا النوع من األطیان 

 الكشف سھللی قلیمإلا ذلك سمإ علیھا مكتوب خارجال من طرة علیھ مخصوص دفتر والبحریة بلیةقال األقالیم من قلیمإ
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 على موقفة األطیان ھذه وبقیت ".ستحقاقاتإلا أصحاب حصص مقادیر وتحریر شتباهإلا عند والمراجعة والتحریر
 وذلك، علیھا جذریا تعدیال أدخل الذى على محمد عھد وحتى العثمانى الحكم طوال لھا خصصت التى ریةیالخ األغراض

، المال من مبلغ مقابل الملتزمین لصالح مالھم بعض عن الرزقة لریع ونالمستحق فیھا یتنازل التى الحاالت بعض عدا فیما
 واال، مال من علیھ ماحصل سداده لحین األصلى المستفید محل یحل كان، لصالحھ التنازل یتم الذى الملتزم أن ویبدو

  .9الخراج عنھا یدفع"  الزمام داخل"  الرزقة أصبحت

 كانت النیة بأن الجبرتى یقطع وال، الفرنسیین حكم تحت علیھ كانت ما لىع الزراعیة ضىااألر حیازة أوضاع ظلت وقد
 الحدیث معرض فى یؤكدو، الدیوان أعضاء من كان أنھ ورغم، الزراعیة األراضى نظام على تعدیل دخالإ لىإ متجھة

 من لشئ یتعرضوا فلم المصریة الدیار الفرنساویة وتملك"...  أنھ بعد فیما على محمد أدخلھا التى التغییرات عن
 عادةإ یود كان بوناربرت أن لىإ یشیرون البعض كان نوإ .علیھ كانت ما على األوضاع ستمرارإ الى شارةإ "...10ذلك

  .11والضرائب والمواریث الملكیة قوانین فى النظر

 یحدد أن ندو، األمالك لتسجیل نظاما وضعوا الفرنسیین أن الجبرتى یذكر ذإ، بذلك توحى التى الشواھد بعض وثمة
 شرعوا" الفرنسیین أن لىإ فیشیر، الزراعیة األطیان أم )المبانى( العقاریة األمالك بالتسجیل المقصود كان ذاإ ما صراحة

 یأتون األمالك أصحاب بأن كقولھم األموال أخذ على التحیل ومحصلھ... القضایا محكمة وسموه.. دیوان ترتیب فى
 یكتفى ال رثإلبا لھم نتقالإلا أو بالبیع ماإ لھا تملكھم أوجھ وبینوا روھاأحض فاذا ملیكبالت لھم الشاھدة وتمسكاتھم بحججھم

 بالسجل مقیدا تمسكھ وجد نإف.. عینوه بقدر دراھم الكشف ذلك على ویدفع السجالت فى علیھا بالكشف یؤمر بل بذلك
 ذلك بعد لھ ویكتب تصحیحا بذلك ویأخذ رآخ قدرا وقبولھ ثبوتھ بعد شھادإلا ذلك على ویدفع الثبوت ذلك بعد منھ طلب

 ولم مقیدة أو بالسجل مقیدة تكن ولم كانت أو حجة لھ یكن لم نإف ثنینإ مائة كل عن ویدفع قیمتھ فى ذلك بعد وینظر تمكین
 دون والحصر لتسجیل.." وھو أمر ال یتعدى نطاق ا12لدیوان الجمھور وتصیر من حقوقھم تضبط نھاإف دیالتقی ذلك یثبت

  .الراھنة األوضاع على یلدعت لادخإ

 لجنة شكل الذى مینو عھد فى الزراعیة األراضى حیازة نظام صالحإ فى فكروا الفرنسیین أن لىإ یشیر ما یضاأ وھناك
 ملكا الوسیة أرض وجعل، لتزامإلا نظام لغاءإ لىإ یرمى مشروعھ وكان ).1801 مارس( الزراعیة ضىااألر لمساحة

 فى الحریة مطلق ضىااألر مالك عطاءإو األطیان على الضریبة وتوحید، للفالحین ملكا حةالفال وأرض، للملتزمین
 أن، 1215 رجب حوادث فى الجبرتى یذكر حیث" ثارآلا عجائب" فى ذلك صدى ونجد .13یشاءون كما أطیانھم زراعة
 على أیدیھم وضع یریدون ةالفرنساوی جمھور أن بلغنا نھأ ویقولون الدیوان بأھل یستغیثون" حضروا الملتزمین بعض
 الملتزمین بین دارت وقد"، لتزاماتھمإ علیھم یبقى أن عسكر سارى عند الدیوان بأھل یستشفعون أنھمو.. لتزامإلا جمیع
 ومن بونابرتھ سلفكم من والتمسكات الفرمانات" لدیھم أن الملتزمون فیھا ذكر، مساجلة الفرنسیین الضباط أحد وبین

 من الخروج الى ضطرواإ لتزامإلا منھم أخذ واذا وأسیادھم أسالفھمو  آبائھم عن ذلك ورثوا وأنھم ..السابقین السالطین
  ".الناس یأتمنھم وال صعالیك ویصبحون دورھم وخراب والھجاج البلد

 ولالعد الى أدت التى الدوافع من كانت، الحین ذلك فى مصر فى الفرنسیة الحملة تواجھھا كانت التى الظروف أن ویبدو 
 1215 شعبان حوادث فى الجبرتى فیشیر، التغییر حداثأ عتزامھمإ من تردد ما المسئولون فنفى، لتزامإلا نظام لغاءإ عن

 من وعوتب )لتزاماتھمإ فى التصرف عن( أیدیھم رفع من قیل ما وأنكروا علیھم لتزامھمإ بقاءإب الملتزمون أجیب" قد نھأ
  .. الترجمان من التحریف یكون أو الھذر سبیل على كانت نماإف الخازندار من صدرت قد كانت نإو األكذوبة ھذه صدق
 فى حكمال على محمد تولى حتى العثمانى الفتح منذ علیھ ماكانت على الزراعیة األراضى حیازة أوضاع بقیت وبذلك
  .الزراعیة األطیان نظام فى جذریا تغییرا فأحدث، 1805 عام مصر

 فى حقیقیى تطور حدوث عدم بسبب ربما( على محمد قبل الزراعیة األرض حیازة تطور تبعت أغفل قد الجبرتى كان واذا
 عن األول مرجعنا یعد فانھ، حینذاك السائدة لظروفل تصورا تعطى ال، عنھا متناثرة شذرات سوى یورد فلم )ةبالحق تلك

 التعدیل یصفو، متناھیة بدقة یتتبعھا فھو ،عھده مطلع فى ةیالزراع األطیان حیازة على على محمد أدخلھا التى التغییرات
  .أكبر ھتمامإب قبل من سائدا كان ما لىإ ریویش، طرأ الذى

 كان فقد، التغییر ذلك أسباب أھم من، وسلطتھا الحكومة نفوذ بسط وفى، المالیة موارده زیادة فى على محمد رغبة وكانت
 الرزق أطیان أن وجد ولكنھ، أعدائھ ومحاربة، نفوذه وتقویة، مصر فى مركزه لتثبیت األموال لىإ ماسة حاجة فى الباشا

 لذلك، الریف فى الحكومة سلطة محل حلو أنھم حتى، كبیرا جانبا ألنفسھم یأخذون الملتزمین نأو، الضرائب من اةمعف
  .الرزق أطیان على یده وضع كما، لتزامإلا نظام على محمد ألغى

                                                             
 .94- 93 ص ؛4 جـ ،1224 األولى جمادى السابق؛ المصدر الجبرتى، 9

 .94 ص ؛4 جـ السابق؛ المصدر 10
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 .20ص ؛3جـ ؛1213 ثانى، ربیع ابق؛الس المصدر الجبرتى، 12
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 حین )1808 أغسطس( 1223 رجب فى التغییر ھذا یدخل بدأ" على محمد" نأ الجبرتى أوردھا التى األخبار من ویتضح
 ھذه تحصیل صعوبة مبینا الروزنامجى لیھإ فكتب"، الذخیرة كلفة" سماھا ضریبة البحرى الوجھ بالد على فرض

 فعل فلما آخر بدفتر والخراب مستقل بدفتر العمار بتحریر" الباشا فأمره، البالد من ریالكث أصاب الخراب ألن، الضریبة
 أمر) الباشا( لیھإ وصلت فلما، لنفسھ ھو ما وفیھا الفرضة من لتخلص الرمق بعض بھا بالدا فیھا خلدأ ذلك الروزنامجى

 باألسماء تقاسیطھا بكتابة الروزنامجى وأمر بلدة وستون مائة وعدتھا وأغراضھ وأتباعھ أوالده على الخراب ذلك بتوزیع
 قلیمإ ملتزمو عجز أن العام نفس فى حدثو .األصلیین ملتزمیھا أیدى من البالد تلك بذلك فخرجت  .. "لھ عینھا التى

 الباشا وفرقھا عنھم فرفعوھا الخراب بعموم عتذرواإو فتظلموا"..  المالیة األحوال سوء بسبب الضرائب دفع عن البحیرة
  ... " 14اتباعھ على

، الملتزم یأخذه كان الذى لتزامإلا فائض نصف لغاءإب قضى )1809 یولیو( 1224 األولى جمادى فى أمرا الباشا أصدر ثم
 حرمت كما، الفائض نصف الملتزمون فقد وبذلك .15الناحیة أطیان من كغیرھا الوسیة أطیان على المیرى المال وربط
  .الضرائب من معفاة كانت حین السابق متیازھاإ من الوسیة أطیان

 كما– منھم یطلب فلم، الملتزمین وتجاھل، القرى على ستثنائیةإ ضریبة الباشا فرض )1810 مارس( 1225 صفر وفى
 تزمىللم بالمقادیر یعطوا ولم"..  الجبرتى یقول ذلك وفى، الفالحین من الضریبة ھذه بتحصیل القیام –العادة جرت

 علم وأخذ الكتبة یواند لىإ وذھب أمره تدارك فرضھ تقریر بلغھ ذاإ كان الملتزم فان ذلك قبل یفعلون كانوا كما الحصص
 فى یجتھد ثم عندھم وأبقاھا وثیقة نفسھ على وكتب معلوم بأجل مھلة منھم وأخذ بھا وتكفل حصتھ على المقرر القدر

 من مباشرة الضرائب بتحصیل الدولة ضطالعإل یمھد كان" على محمد" أن وواضح... " فالحیھ من المبلغ تحصیل
 فى تترى كانت التى والمغارم بالفرض الوفاء عن عاجزین كانوا الملتزمین أن ةوخاص، الملتزمین وساطة دون الفالحین

 فالحى من والرومیة الشامیة البالد متألتإ حتى"..  قراھم من الفالحین وھرب البالد أحوال سوء بسبب، على محمد عھد
 قام أن وبعد، لتزاماتھمإ یطتقاس منھم طلب، الجدیدة الضریبة من الملتزمون تظلم وحین.. " عنھا جلوا الذین مصر

 المكوس من المیریة الجھات بعض على" فائضھا بقدر تعوضیا البعض وأعطى، حصصھم من منھم الكثیر حرم بفحصھا
 بعض ضطرإ ذلكك .تعویض أى اآلخر البعض یعط ولم، واألرض الزراعة مجال عن بعیدا أى"  أحدثوھا التى والجمارك
 حصص كانت ما وكثیرا، الضرائب من علیھم تراكم ما نظیر للحكومة لتزامھمإ حصص عن التنازل لىإ الملتزمین

 وقع وقد ومدیونا لتزامإلا من الید فارغ ویصبح الكسر علیھ یبقى قد"..  ذإ الملتزم على المتراكمة بالدیون تفى ال لتزامإلا
  .. ".16یشعرون ال حیث من محتاجین فأصبحوا ثروة ذوى أغنیاء كانوا لكثیر ذلك

 یبق فلم"  بالصعید لتزامھمإ حصص على على محمد ستولىإ الممالیك على فیھا قضى التى) 1811( القلعة مذبحة عدوب
 مصر من خرجوا عندما علیھا المصریین األمراء ستیالءإب ذلك فى جتجإو، جدا قلیل وھوشئ ندر ما الإ شیئا ألربابھا

باطل  أو بحق بأیدیھم كان ما وورث وطردھم حاربھم وأنھ، ذلك لىع أیدیھم فوضعوا، القبلیة بالبالد وأقاموا )القاھرة(
 بأنھ وأخبر التصرف فى ذناإ" أحدھم طلب ذافإ، الممالیك غیر من الملتزمین جراءإلا ھذا من یستثن ولم ".الضبوط وسموه

 یؤذن أن فإما وغیرھا الروزنامة من بالكشف ذلك وأثبت )الممالیك ءاأمر بعض( المصریین ستیالءإ أیام عنھ مفروجا كان
 بنھإ على ذلك یحیل نعوضك بدلھا من البالد البحریة ویسوف (محمد على) وتتمادى األیام أو لھ یقال أو التصرف فى لھ
 أعطاه ىَ رضِ  نإف الفائظ أعطیك أنا لھ یقول باشا براھیمإل ذھب ذاإو، القبلیة بالدال فى لى )العالقة( أنا ویقول باشا براھیمإ

  .. ".17مسافر أو مرتحل منھما وكل انأفندی من ذناإ ھات لھ قال یرض لم نإو عطاءباإل عدهوو نزراً  شیئا

 األموال بتحصیل الدولة وقیام، تاما لغاءإ لتزامإلا نظام لغاءإ: حیث من األساسیة خطتھ عن الباشا أسفر ما وسرعان
الباشا  لطرف لتزامإلا جمیع ضبط نیتضم"  أمرا )1814 فبرایر( 1229 أول ربیع فى فأصدر، الفالحین من مباشرة

، الخزانة من االلتزام فائض من تبقى ما ورفع أیدى الملتزمین عن التصرف" فى حصص إلتزامھم، على أن یصرف
 التطور لھذا الشدید ستیائھإ عن الجبرتى یعبرو .الضرائب من عفائھاإ من حیاتھم طوال أیدیھم فى الوسیة أطیان وتظل
 حصة لھ كانت حیث، أضیروا من بین بھ أضیر قد یكون ربما والذى، الزراعیة األرضى یازةح نظام على أدخل الذى

 تبعإو الصرط عن ومال وغوى وأضل ضل قد وكل نطوىإ قد البساط أن علموا وما: ".. یقول اذ، بالغربیة بیارأب لتزامإ
ً وال معان طاردا لھ یجد ولم وعوى أنیانھ كشر الجور وكلب الھوى .." وذلك فى معرض الحدیث عن 18داً وال معارضا

  .القرار لذلك فعل كرد ثارت لتىالمعارضة المحدودة 

، التصرف ھذا على الكتخدا لدى حتجواإف، السابقة جراءات إلا عن بمنأى ظلوا الذین الملتزمین صغار لغاءإلا ذلك أثار فقد
 األفدنة عدد وحددت، الزراعة شئون فى دخلتفت، بالفالحین مباشرة صلة على الدولة وأصبحت، 19نفعا یجد لم ذلك ولكن

                                                             
 .81 ص ،4 جـ السابق، المصدر الجبرتى؛ 14
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 ذلك غیر لىإ، والجسور الترع صیانة على وأشرفت، القرى من قریة كل فى ذاك أو المحصول لھذا تخصیصھا یجب التى
  .التدخل مظاھر من

 كانوا الفالحین بعض ان حتى، الملتزمین مظالم من تخلص فقد، المصرى الفالح على كبیر أثر لتزاماإل لغاءإل وكان
 ذاإ منھم الحرفوش فیقول"..  النظام لغاءإ بعد بأیدیھم بقیت التى الوسیة أطیان فى باألجر الملتزم لدى العمل یرفضون

..."، 20الباشا فالحین صرنا حناإ البالد فى بقالكم یشإ نتمأ شغلى فى مشغول أنا غیرى أنظر روح بأجرتھ للشغل دعى
 أصبحوا" الباشا فالحى" أصبحوا بعدما ولكنھم، وظلمھم الملتزمین عنت من یالقونھ كانوا لما الفعل رد بمثابة ذلك وكان

 لن الحكومة عمال أن بعد یتبینوا ولم، بوجودھا حسونیو المركزیة الحكومة سلطة –قرون منذ مرة ألول– یواجھون
  .الملتزم عمال من بھم أرفق یكونوا

 بدأتو، علیھا الدولة ستیالءإب نتھىإ الرزق ألطیان أیضا تدریجیا وراتط لتزامإلا لنظام التدریجى لغاءإلا ھذا صحب وقد
 حباسیةألا الرزق" على المال فرض تقرر حین )1809 یولیو( 1224 األولى جمادى فى، الصدد ھذا فى الخطوات أولى

، األراضى تلك حصر األقلیم كشاف من الباشا فطلب" والصدقات البر وجھات والخیرات واألسبلة المساجد على المرصدة
 یوما أربعین ظروف فى یتقدموا لم ذاإف، لتجدیدھا الدیوان لىإ بسنداتھم یتقدموا أن الرزق على الید واضعى على فكان
 بأنھ نظیرھما األسماع یطرق لم ةجوح علة األمر مرسوم فى ذكروا"..  أنھم لىإ الجبرتى ویشیر .الرزقة فى حقھم سقط

 "...21الجدید المتولى نواب من تواقیع تجدید الى ویحتاج نوابھ وكذلك ومراسیمھ تواقیعھ بطلت عزل أو السلطان مات ذاإ
 المرصدة حباسیةألا الرزق.. جمیع یضبط" أن تقرر )1812 دیسمبر/  1227 الحجة ذى( سنوات ثالث نحوی ذلك وبعد
 ومكاتبھم ومساجدھم اتھموخیر المتقدمین مصر سالطین أوقاف من وغیرھا بمصر الكائنة والخیرات المساجد على

 وھو، رزاقألا بتلك المنتفعین محل حلت الدولة أن ذلك ومعنى" 22..ذلك وغیر والمرئین المدرسین ووظائف وصھاریجھم
 مساجدال على كشفت: ".. قال ذإ، الخطوة ھذه على حتجواإ الذین العلماء مع باشا براھیمإ حوار من ستنتاجھإ یكمن ما

 الماضیة السنین فى أكلوه فیما أسامحھم أنى ویكفیھم منھم أولى والخزینة یرادإلا أكلونی علیھا والنظار خرابا فوجدتھا
 والمسجد ومعطلة خروب وھى واسعة أطیانا المساجد لبعض وجدت نىأو وزیادة یكفیھ ما لھ أطلقت عامر وجدتھ والذى
 أما..".سنة كل فى الدیوان من راتبا لھ أرتب نىإف وأسراجھ فرشھ وأما ذلك مثل وامام نصفان وأجرتھ واحد مؤذن یكفیھ

 حصول على أصر ذإ، تماما مختلفا فكان والمحتاجین الفقراء طعامإو البر أعمال على المرصدة الرزق من الباشا موقف
"..  أن ورأى ذلك فى العلماء شفاعة باشا براھیمإ ورفض، منھا أربابھا وحرمان كامال األرزاق تلك ریع على الدیوان

 فیعتادون معایشھم فى ویقتصدون وعیالھم بأنفسھم ویستقلون أبوابھم یغلقون أو أكیاسھم من بدراھمھم مایأكلون ترونیش
  .23بھذا.. أحق والدیوان.. سرافإو تبذیر یفعلون الذى وھذا

 سجلت 1814 فى المساحة جراءإ وعند، الحكومة ید تحت الرزق أطیان جمیع كانت حتى غایتھ یبلغ 1813 عام یكد ولم
 وقامت، الخراجیة األطیان كسائر الضرائب وإسم واقفھا وزارعھا"، وفرضت علیھا علیھا الید واضع باسم" الرزق أطیان

 لم واذا، سمھإب سجلت فیھا أحقیتھ ثباتإ الرزقة على الید واضع ستطاعإ فاذا، األرضى تلك سندات بمراجعة الحكومة
 الرزق أطیان فى الزیادة من ظھر ما على الحكومة ستولتإو .الخراجیة راضىاأل كبقیة الروزنامجة لدیوان قیدت یستطیع

  .24ثابتا بقى فیھا الوقف حق ولكن، لزراعتھا األھالى على ووزعتھا، المساحة جراءإ عند

 أن الجبرتى ویؤكد ).المعمور( األراضى لكل شامل مسح جراءإب الزراعیة األطیان حیازة فى التغیرات ھذه رتبطتإو
 على یقوم ال أمر وھو" الصالح وغیر الصالح البور من یصلح وما للزراعة یصلح ال وما األجران" شملت المساحة عملیة
 على، فحسب للزراعة الصالحة األراضى أى المعمور ضىاأر تمسح أن العادة جرت فقد، دلیل صحتھ عدم أو صحتھ
 مساحة لیقدر الفیضان عقب األراضى قیاس یتولى المساح كان حیث حدة على كل للقرى وبالنسبة، كلھ القطر مستوى

زمام القریة، وكان صراف القریة یحضر المسح، ویسجل المقاییس، ویقوم بتقدیر الضریبة (المال المیرى). وفى السنوات 
 دیشھ الملتزم قائمقام كان، فیضانھ زیادة أو النیل نخفاضإ بسبب )شراقى( الرى رعذلت المعمورالتى تضیق فیھا مساحة 

 كان نإو، القریة على المقررة للضرائب الكلى المجموع من نسبتھا وتخفض المزروعة غیر األراضى فتقاس، المسح
 تتحسن حین التالیة السنة فى المطلوب المبلغ لىإ الغالب  فى یضاف النقص كان اذوإ، 25تغییر دون ھو كما یظل المیرى
  .26الزراعة ظروف

، الجبرتى لیھإ أشار ما نحو على، حقا والبور المعمور تضمن قد على محمد عھد على لألراضى الشامل القیاس كان وربما
" واألرض االقلیم جودة بحسب" فئات خمس فأصبحت، على محمد عھد على أیضا عدلت الضرائب تقدیر طریقة ألن
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 والرابعة، ریاال 12 لثالثةوا ریاال 14 والثانیة، ریاال 15 قدرھا ضریبة األولى الفئة على قدر )الجبرتى تعبیر حد على(
 أن البالد على كان ما مضاعفة لىإ أدى للضریبة الجدید النظام ھذا أن الجبرتى ویرى، ریاالت عشرة والخامسة، ریاال11

 البلدة أن بحیث: ".. قولھ من یفھم كما، المساحة اجراء قبل علیھ كانت ما ضعف مائة نحو لىإ أضعاف عشرة من تدفعھ
 الفالحون منھا ویتشكى الماضیة سنیھم فى ذلك قبل فرضوھا كانوا التى الفرض مغارم فى لیھاع یفرض كان التى

 مائة لىإ لایر الفآ عشرة اللفة ھذه فى علیھا طلع لایر ألف عنھا ویعجزون اقىوب منھا ویبقى ونثتغییسو والملتزمون
  .27...وأكثر وأقل ألف

 كاھل على وقع الذى الجدید العبء ھذا وراء كانت المساحة ءجراإ عند القرى زمام فى ظھرت التى الزیادة ولعل
 كانت الفدان مساحة أن أى، سنتیمترا 355 القصبة وطول، العھد ذلك قبل قصبة 400 الفدان مساحة كانت فقد .الفالحین

 الفدان مساحة عتبرتإ 1814 سنة مساحة وفى 28مربعا مترا 5929 تبلغ
3
 83و مربعا مترا 4200 أى قصبة  1333

 عن قلیال یقل تقدیر وھو، قبل من علیھ كانت عما% 23,6 نحو خفضت قد الفدان مساحة تكون وبذلك، مربعا تیمتراسن
 وحددوھا بھا قاسوا التى بالقصبة قیاس فى زادت األراضى" أن یذكر حیث الفدان مساحة نقص لمقدار الجبرتى تقریر
 فى ظھرت التى الزیادة ذلك فى بما، الحكومة علیھ ستولتإ ىالقر زمام مساحة فى زاد وما..." 29الربع أو الثلث مقدار
" على محمد" حول وبذلك"، 30...للدیون جعلوه األصلى الحد عن زائدا هوجدو فما بقیاسھم مسحوھا فانھم" الرزق أطیان
 مباشرة دفقیت أخذ الذى العائد على عتمدإو، الحكومى للجھاز المباشرة دارةإلا تحت، سعةاش )حكومیة( مزرعة الى مصر
  .والخارجیة الداخلیة مشروعاتھ على نفاقإلا فى الدولة خزانة على

  : الفالحین أحوال
 التقالید من مجموعة فیھا الیومیة الحیاة طبیعة یحدد، ذاتیا مكتفیة نتاجیةإ وحدة –الجبرتى زمن– المصریة القریة كانت

 قتصرتإو .مباشر بشكل القریة سكان یمس الذى بالقدر الإ حدودھا خارج تقع التى باألحداث تتأثر تكن فلم، المرعیة
 كانت ذلك عدا وفیما، ضافیةإ ضرائب من بھا رتبطإ وما األرض على المقررة الضرائب سداد على بالسلطة القریة عالقة
 فى التدخل ىلإ السلطة رجال أو الملتزم عمال یدعو ما األمور من جد ذاإ الإ اللھم، معینة تقالید وفق ذاتیا تدار القریة

  .31شئونھا

 المباشر ھذا وكان .األقباط الكتبة من عدد یعاونھ )مباشرا( قبطیا وكیال عادة الملتزم یعین، واسعا لتزامإلا یكون وحینما
  )المیرى( األرض لضرائب منفصلة سجالت یخصصو، المكاتبات معھم ویتبادل لتزامإلا فى الصیارفة كل یعین

  .حدة على قریة لكل رىاألخ ضافیةإلوا وللضرائب

 الفالحین لىإ وینقلھا الملتزم مراأو یتلقى للبلد شیخ منھا كل على یعین، حصص لىإ لتزامإلا تقسیم على الملتزمون ودرج
 ھمالإ وقوع دون والحیلولة، حصتھ زراعة على شرافإلا یتولى أن البلد شیخ على وكان، ختصاصھإ دائرة فى الواقعین

 بما الوفاء یضمن أن الشیخ على كان، أراضیھم نوالفالح جرھ فاذا، الملتزم بمصالح ضرارأ ھعلی یترتب قد الزراعة فى
 –الملتزمین من عدد أو واحد ملتزم توالھا سواء– قریة بكل فكان .األرض زراعة فى ستمرارإلوا ضرائب من علیھم

 ویتولى، الملتزم لصالح كلھا قریةال دارةإ عن مسئوال یعد وھو" المشایخ شیخ" رأسھم على البلد شیوخ من مجموعة
 أثناء الملتزم یمثل المشایخ شیخ كان، قائمقام أو مباشر بالقریة یكن لم واذا .الفالحین بین تنشب التى المنازعات فى الفصل
  .32وراثیة الغالب فى الشیوخ مناصب وكانت، غیابة

 الضرائب وسداد الزراعة ستمرارإ لضمان میستخدمھ، الفالحین بین الملتزم أدوات بمثابة القرى شیوخ كان ولذلك
 سلطة من نفوذھم یستمدون كانوا طالما الفالحین ظلم فى فتمادوا، الوضع ھذا الشیوخ ستغلإو .ضافیةإلوا األصلیة
 نصیبا ینالون كانوا حیث، شخصیة فائدة من ونھدیج لما والفرض المغارم من الملتزم مطالب تتوالى أن فیسعدھم، الملتزم

 یتحملوا فال، القریة طیانأ على والخراج المالیة األعباء فى نصییبھم یوزعون كنوا ما وكثیرا .والفرض المغارم تلك من
  .33أطیانھم زراعة فى الفالحین بعضھم وسخر، شیئا منھا

، أصحابھا مات التى األرزاق على أیدیھم یضعون نواافك، القرى شیوخ بعض ثراءإل امصدر الرزق أطیان وكانت
 الجبرتى ویعطینا .ندثرتإ التى مساجدال على الموقوفة األرزاق على یستولونو، زھید یجارإب الرزق أطیان جرونیستأو

                                                             
 .208 ص السابق، المصدر الجبرتى، 27
28 Girard ,P.S.: Memoire sur l’agriculture, l’industrie et le commerce de L’ Egypte, Tome II, 

pp. 550-551. 
 .208 ص السابق، المصدر الجبرتى؛ 29
 .208 ص السابق، المصدر 30
 .94 ص السابق؛ المرجع وبوب، جب 31
 دار وآخر، الرحیم عبد أحمد تعریب عشر؛ التاسع القرن مستھل فى مصر فى دارةإلوا االقتصاد رفلن، آن ھیلین 32

 .49 – 48 ص ؛1968 القاھرة المعارف،
 ص السابق؛ المصدر الجبرتى، 33
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 التغییر قبل یدھا تضع أسرتھ كانت –بالمنوفیة برما مشایخ أحد– حمودة بن الدین شمس أن یذكر حین، لذلك بارزا مثال
 نھاویزرع التى الرزق من بأیدیھم ما خالف وذلك بھا لغیره وال مللملتز العلم فدان ألف" على" على محمد" أدخلھ الذى

 لىإ ضافةإلبا ھذا.. " وغیرھا األسبلة وكذلك أثر لھا یبق لم التى بالدھم مساجد على المرصد وخالف ریالیس بالمال
  .34الملتزم بھا ویعلم القریة زمام ضمن تدخل التى )الخراجیة( األثریة أطیانھم

 الدخل ستالمإب یختص وكان، مباشر وجود عدم حالة فى الملتزم نھییع أو المباشر نھییع، قبطى فصرا قریة بكل وكان
 یطلب أن ستطاعتھإب وكان، الحساب فى الفالحیین یغالط الصراف كان ما وكثیرا، الفالحین من البلد مشایخ یحصلھ  الذى
 الفالح یسدد وحین، المال من علیھ بقى ما بسداد قیامھ عدم  بحجة ضربھ أو، الفالحین من یشاء من حبس القائمقام من

 یراجع حتى الورد تسلیم فى یماطل الصراف فكان، السداد صالأ وھو" الورد" على یحصل فانھ ضرائب من علیھ ما كافة
 أو فدان من حبتان علیك بقى لھ قال ذلك بعد سألھ فاذا منھ تخوفا مراددتھ على الفالح یقدر فال"..  أخرى مرة الحساب
  .35..ذلك وغیر والرشوة بالھدیة یصانعھ أو المال قدر منھ یستوفى حتى الغالق ورقة ھییعط وال ذلك نحو أو خروبتان

 القریة فالحو كان الذى" الشاھد: "مثل، األموال بجبایة تتصل أعماال تولوا الذین فرادألا بعض أیضا بالقریة وكان
 بالسجل ویحتفظ ،مصالحھم یرعى الذى الفالحین ممثل ویعد، والحساب اءةبالقر لمامھإ بشرط الملتزم بموافقة یختارونھ

 یطرأ وما، األثریة األطیان علیھم المكلفة الفالحین وأسماء، القریة زمام ومساحة بطبیعة تتعلق معلومات على یشتمل الذى
 یشیر ما نحو على– كان ذإ، فقط سماإ الإ الفالحین مصالح یمثل یكن لم الشاھد أن غیر .36تغییرات من ذلك على

 لىإ تكون ما أقرب، تنفیذیة بمھام فیقومان" الخفیر" و" المشد" أما .37الفالح ظلم فى والصراف للشیوخ شریكا  -الجبرتى
  .الشرطة رجل واجبات

 الضرائب سداد من الفالح تمكن وفیرا المحصول كان ذاإف، مزروعات من األرض تخرجھ بما وشقاؤه الفالح نعیم رتبطإو
 الضرائب سداد عن یعجز ھإنف، بخیراتھا علیھ األرض ضنت ذاإ أما، عیشھ وتدبیر لقوتھ فضل لھ وبقى، المغارمو

 تحدید فى كبیرا دورا النیل ولعب .تالحقھ التى المطالب من ھربا قریتھ یھجر وقد، حیاتھ وتختل، والفرض والمغارم
 طلبا القاھرة فیقصدون، قراھم الفالحون یتركو، المجاعة قعوت الغالء یكون بقیضانھ یضن حین فھو، الفالح حیاة مجرى
 الناس أكل حتى الكرب شتدإو: " قولیف )ھـ1107 – 1106( 1691 عام فى تثحد مجاعة الجبرتى ویصف .للقوت
 على ومن األفران ومن األسواق من الخبز الفقراء وخطف أھالیھا من القرى وخلت الجوع من الكثیر ومات الجیف
  ...".38بازینالخ رءوس

 نتیجة جمعوه، كبیر بمخزون یحتفظون كانوا الحكام أن الإ، للقرى الفالحین وھجر، القحط نتیجة المجاعة وقوع وبرغم
 لزامإ طریق عن لألزمة مخرجا یجد أن الوالى ستطاعإ، ذاتھا المجاعة ھذه ظروف ففى، الرخاء سنوات فى الریف نھب

 وأخذ، وقدرتھ حالھ قدر على نسانإ كل، واألعیان األمراء على وزیعھمتب فأمر".. راءالفق طعامإب القاھرة ناوأعی الممالیك
  .39..الغالء نقضىإ أن لىإ ومساء صباحا والطعام الخبز من یكفیھم ما لھم عینو، جانبا دولتھ وألعیان جانبا لنفسھ

 ثالثة لىإ األسعار رتفاعإ لىإ فیشیر) 1206 المحرم( 1791 عام فى البالد شھدتھ قحط أخبار أیضا الجبرتى ویورد
 المخازن لىإ وینقلونھا لألمراء وغالبھا المراكب ودخول الغالل ورود كثرة مع وذلك"..  علیھ ماكانت أضعاف
ذلك دلیال على أن الحكام ال یھتمون حینذاك بتحسین وسائل الرى تحسبا للسنوات العجاف، قدر ویقوم  ". 40..والبیوت

  ى ثمرة كد الفالح، إلى درجة أن األخیر یعجز عن أن یجد ما یقتات بھ وقت الشدة.إھتمامھم باإلستیالء عل

ر من األخبار المتعلقة بالقحط، وھجر الفالحین للقرى، وھبوط منسوب النیل، حیث كان جائب اآلثار" بالكثیعویحفل "
ى الفیضان من إرتفاع أسعار الناس مجتمعین على جبل الجیوشى للدعاء طلبا لإلستسقاء، وما یترتب على ھبوط مستو

المواد الغذائیة، التى یقدم لنا الجبرتى تسجیال دقیقا لھا، یصلح مادة لمن یھتم بدراسة الحالة اإلقتصادیة للبالد فى تلك 
الحقبة من الزمان. وغالبا ما یكون القحط مصحوبا بإنتشار اآلفات الزراعیة التى تفتك بما تبقى من مزروعات، ففى قحط 

  .41.."ر من أعلى األشجار والذى سلم من الدودة من الزرع أكلھ الفار ثرت الفئران حتى أكلت الثما".. ك 1791عام 

 الحقبة تلك فى الحكم سوء من المصرى الفالح عاناه ما كل ھو الرى وسائل تحسین فى والقصور القحط وقوع یكن ولم
 أو الخراج لىإ ضافةإلفبا .البدو ھجمات ومن، لفادحةا الضرائب من الكثیر المصرى الریف عانى فقد، مصر تاریخ من

 الجبرتى علیھا یطلق التى وھى، بالبرانى عرفت، ھواھم وفق الحكام یقررھا أخرى ضرائب ھناك كانت، المیرى المال

                                                             
 ص السابق، المصدر 34
 .207 ص السابق، المصدر 35
 .49 ص السابق، المرجع ن؛رفل آن لینیھ 36
 .207 ص السابق، المصدر الجبرتى، 37
 .27-  26 ص ،1 جـ السابق؛ المصدر 38
 .27 ص ،1 جـ السابق؛ المصدر 39
 .239 ص ؛2 جـ السابق، المصدر 40
 .240 ص ؛2 جـ السابق، المصدر 41
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 باشا حسن أن الجبرتى ویذكر، مقرریھا ألھواء وفقا متعددة أسماء تحمل، ومتنوعة كثیرة وھى" والفرض المغارم" اسم
 سمإ تحت فأعادھا عادتھاإ لھ زین بك سماعیلإ ولكن، ضافیةإلا الضرائب ھذه أبطل مصر أھل لىإ جاء حین قبطان

 على الكثیرة الفیران وسالطة وذلك فى وقت كان الفالحون فیھ یعانون من ".. موت البھائم وھیاف الزرع "التحریر"
  .42وغیرھا .ىتوالمقا الغلة غیطان

 شائعا ذلك وكان– مقدما عام لمدة الخراج تحصیل الفرنسیون فأبطل، الفرنسیة الحملة عھد فى بالضرائ أمر نتظمإ وقد
 وتراجعت حالھم وراج الفالحون تفتنفس"  1800 عام بالخراج الملتزمون وال الفالحون یطالب لم ولذلك –قبل من

  ".43المعینین طریق وحق والكلف المغارم كثرة تكلیفھم عدم مع أرواحھم

 سنوات عن الخراج بسداد والفالحین الملتزمین طالبوا مصر لىإ العثمانیین عودة فبعد، طویال یدم لم األحوال الحص ولكن
 وكثر، 44"الدولة لطرف أوانھا غیر فى األموال لقبض البالد لىإ بالنزول" األقباط الصیارفة وكلفوا، الفرنسى حتاللإلا
 یوھمونھمو التركیة باللغة مكتوبة ورقة" ومعھم القریة لىإ یذھبون افكانو، األھالى على العثمانیین الجنود عتداءإ
 مبلغا طریقھم حق ویطلبون المزور كالمال من یبتدعونھ ما أو عنھم الظلم لرفع ماإ بأوامر لیھمإ حضروا نھمأ )الفالحین(
 ذو( 1802 عام فى ةفض نصف 120 أصلھ كان الذى الفدان خراج الجبرتى ویقدر"  45...نساءال على ویھجمون ظیماع

 كانت ضافیةإلا الضرائب أن ذلك ومعنى 46والفرض المغارم ضافةإ بعد وذلك، فضة نصف 4000 بمبلغ )1261 القعدة
 محمد" عھد مطلع وفى .الفالح طاقة یفوق ما وھو، ضعفا 33 بنحو )المیرى المال( األصلیة الضریبة رامقد على تزید
 أھلھا فتقرإو القرى خربت حتى"..  الفالحین على المغارم من ریالكث ففرض، األموال لىإ الوالى حاجة زدادتإ" على

 الجبرتى ویضیف ". 47...فتخرب وبالھم یلحقھا ثم عنھم بعیدة واحدة قریة فى القرى من عدة أھل یجتمع فكان عنھا وجلوا
 مصر فالحى من والرومیة الشامیة البالد متألتإ حتى"..  الشام لىإ بالفرار الذوا الفالحین من الكثیر نأ) 1225 صفر(

  .48"الجور ھول عظیم من أوطانھم عن وتغربوا منھا وخرجوا عنھا جلوا الذین

 یدعى فالح بھا قام، بالقلیوبیة ھبة أخبار الجبرتى فیورد، الوضع ھذا على الفالحون یتمرد أن الطبیعى من كان ولذلك
، الظلم ومقاومة الضرائب دفع عن منتاعإلا لىإ الفالحین یدعو ذأخ)، 1222 الثانیة جمادى( 1807 عام فى سلیمان الشیخ

 فیةإلضاا الضرائب دفع عدم على الفالحین یحضون تباعھأ وأخذ، القرى شباب من الكثیر لیھإ نضمإو، دعوتھ فنجحت
 لھم ستجابإو.." لوهفاقت أتاكم ومن منكم یطلبونھا التى المظالم من شیئا الظلمة تعطوا وال الیوم ظلم ال ".. :لھم قائلین

 علیھ فزعوا یفرضونھا التى الفرض أو الكلف یطلب النواحى تلك لىإ المعینین العسكر من ورد من فكان" الفالحون
 فشلتو، الخیام ویقیمون القرى یھجرون سلیمان الشیخ تباعأ وبدأ، المعركة ھذه أمر ستفحلإو..." قتلوه عاند نإو وطاردوه

 جمع وصحبھ القاھرة لىإ زعیمھا ستدرجإ ذإ، الحركة تلك لتصفیة الحیلة تبعتإف، بالقوة یھمعل القضاء فى الكشاف جھود
  .سبأ أیدى أعوانھ وتفرق 49قتل ثم، جمیعا البالد صالحإل بھم ستعانةإلا بحجة أعوانھ من

 لم أنھم رغی، الفالحة لىإ تحول قد كان بعضھم أن ورغم .فیھ ضطرابإ عنصر تشكل الریف على البدو ھجمات وكانت
 الوقت فى الجسور ویقطعون، الرى میاه ویحولون، األطیان أجود على عنوة نویستحوذ فھم، القدیمة عاداتھم عن یعدلوا
، ادةیالس من نوعا الفالحین على یدعونو، مقاومتھم عن العجز منھم آنسوا ذاإ جیرانھم بمصالح عابئین غیر، لھم المالئم
 بمبلغ أمنھا تشترى القرى تلك فكانت، لھم المجاورة القرى حاصالت یسلبون كما، منھم بدال الخراج أداء على نھموفیجبر

  .50سنویة اتاوة شكل على لھم تدفعھ المال من

، ومواشیھم ویسرقون الفالحین یقتلونو، الحاصالت ویھبون القرى یھاجمون كانوا ذإ، وبیال شرھم فكان الرحل البدو أما
 فى الحوادث تلك من الكثیر الجبرتى رصد وقد .البالد فى األمن حبل فیھا یضطرب ىالت الفترات فى ینشطون وكانوا

  .اآلثار عجائب

 صورة تعطینا واحدة شارةإ سوى لدینا فلیس، الریف فى الناس حیاة أسلوب لىإ شارةإلا تاما غفاالإ یغفل الجبرتى ویكاد
 الحصاد موسم من یفرغون كانوا حین الفالحین أن الجبرتى یذكر ذإ، تفصیل دون الفالحة أھل لحیاة العام المجرى
 عن وغیرھم والصیارف الملتزم وقائمقامى كالكشاف السلطة رجال ویرحل لملتزمیھم الضرائب من علیھم ما ویؤدون

ویزوجون بناتھم ویختنون  ویجددون ملبوسھم أعراسھم ویعملون حواسھم معتوتج )الفالحین( نفوسھم ترتاح"..  القرى
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 النیل فاض ذاإ حتى، الفیضان موسم بدایة فى ذلك ویكون..." ، وحبوسھم یشیدون ینیانھم ویصلحون جسورھمصبیانھم و
  .51وغیرھا والقمح كالبرسیم الشتویة المزروعات یزرعون أخذوا

 یغفل لم ھأن الإ، فیھا وإقامتھ بالقاھرة نشائھ بحكم المدینة مجتمع عن عبر قد" اآلثار عجائب" كتابھ فى الجبرتى كان ذاإو
  بدأ عندما الریف على ھتمامھإ بعض ركزی نجده لذلك، الزراعیة المصالح ذوى من كان أنھ وخاصة، تاما غفاالإ الریف

 من ئماقا كان وما حدث ما بین یقارن الجبرتى فراح، الزراعیة الحیازة أوضاع على جذریا اتغییر یدخل" على محمد"
 .الفالحة أھل مجتمع حوالأو، الزراعیة األرضى حیازة حیث من الریفى للمجتمع متناثرة لمحات لنا فقدم، قبل
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