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م. رافع جبار راشد الركابيم.  
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:الممخص  
الدراسات الميمة التي كاف ليا أثر كبير عمى الواقع االجتماعي والسياسي يعد التجنيد مف      

 ،ولـ يحظ باىتماـ كافي ،وع بعيدا عف الدراسات األكاديميةواالقتصادي المصري واليزاؿ ىذا الموض
قع وىو بداية دراستنا خالؿ عيد محمد عمي ،وقد انعكس عمى الوا، 5683 وقد طبؽ التجنيد في عاـ 

مما  ،جنيد مف قبؿ وأعده ظاىره عدوانيةفالمجتمع المصري لـ يألؼ الت ،بشكؿ كبيراالجتماعي 
وقد أثر ذلؾ عمى االقتصادي المصري بسبب  ،اليجرة إلى أماكف بعيده عف ديارهاضطره لترؾ ارضو و 

ىجرة الفالح لألراضي الزراعية ،ولـ يحظ التجنيد باىتماـ كبير خالؿ عيدي عباس األوؿ وسعيد 
القرارات التي كاف ليا دور كبير في تخفيؼ وطأة التجنيد عمى الفالح المصري مف خالؿ  سوى بعض

وشيد في عيد سعيد باشا اىتماـ كبير في الجيش وتحسف ، 5631أصدر قانوف القرعة عاـ 
أوضاعو، أما في عيد الخديوي إسماعيؿ فقد توسع التجنيد بشكؿ كبير مشابو لما ىو عميو في عيد 

قوانيف ميمو وضعت في الخديوي اىتماـ كبير في الجيش و  في الوقت ذاتو شيد عيد محمد عمي لكف
 .عممية التجنيد أىميا قانوف البدؿ النقدي

 التجنيد االجباري، مصر الواقع االجتماعي(.الكممات المفتاحية: )

Compulsory conscription in Egypt and its impact on social reality 

 1805-1879 

Rafie Jabbar Rashid Al-Rikabi 

General Directorate of Education in Dhi Qar Governorate 

Abstract: 

Conscription is one of the important studies that had a significant 

impact on the Egyptian social, political and economic reality. This topic is 

still far from academic studies, and has not received sufficient attention. 
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Conscription was applied in the year 1805, which is the beginning of our 

study during the era of Muhammad Ali, and it was reflected on the social 

reality significantly. Egyptian society was not familiar with conscription 

before and considered it an aggressive phenomenon, forcing it to leave its 

land and migrate to places far from its home, and this affected the Egyptian 

economy because of the farmer’s migration to agricultural lands. He played a 

major role in alleviating the burden of conscription on the Egyptian farmer by 

issuing the lottery law in 1853. During the reign of Said Pasha, he witnessed 

great interest in the army and the improvement of its conditions. During the 

reign of Khedive Ismail, conscription expanded significantly similar to what 

it was in the era of Muhammad Ali, but at the same time he witnessed The 

Khedive era great interest in the army and important laws were put in the 

recruitment process, the most important of which is the monetary allowance 

law. 

Keywords: (forced conscription, Egypt's social reality). 

:المقدمة  

الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيد الخمؽ والمرسميف ابي القاسـ محمد 
 :صمى اهلل عميو وسمـ وعمى آلة الطاىريف وصحبو الصادقيف.....وبعد

أوضاع سياسة غير مستقرة اثرت عمى أوضاعيا شيدة مصر في القرف التاسع عشر 
االجتماعية ،وتراجعت أحواؿ الشعب المصري السيما بعد فرض خدمة التجنيد 
اإلجباري، التي كاف ليا أثر بارزا في حياة المجتمع المصري خصوصا طبقة الفالحيف 

 التي كانت تشكؿ غالبية سكاف مصر في ذلؾ الوقت.

البحث كونو شيد تحوالت اجتماعية عديدة شكمت بداية لموضوع  5683اختير عاـ 
انعطافو كبيرة في حياة المجتمع المصري بسبب عممية فرض التجنيد االجباري عمى 

  الشعب المصري 
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تناوؿ المبحث األوؿ بداية تأسيس الجيش المصري في عيد محمد عمي و فرض 
انعكاسات عمى  التجنيد اإلجباري الذي طبؽ عمى الفالحيف بشكؿ أكبر وما سببو مف

المجتمع المصري في ذلؾ الوقت ،أما المبحث الثاني فقد خصص لممدة بيف) 
(فقد شيدت ىذه المدة أثر كبير عمى الفالحيف وسببت ىجرتيـ مف 5641_5618

أراضييـ وكذلؾ تناولت مدة حكـ عباس األوؿ وسعيد باشا ومشاىدتو مف آثار 
الفصؿ الرابع إلى التجنيد في عيد اجتماعيو بسبب فرض التجنيد اإلجباري وتطرؽ 

الخديوي إسماعيؿ وما جرت مف احداث عمى الواقع االجتماعي والتغيرات التي جرت 
عمى سياسة تطبيؽ التجنيد االجباري والفئات التي شمميا التجنيد وردة فعؿ االىالي مف 

 .عممية فرض التجنيد االجباري

(5038_5081المبحث االول التجنيد في عهد محمد عمي)  

 نابميون اول من فكر في صنع جيش من المصريين

أثناء الغزو الفرنسي لمصػر ومػع نقػص إعػداد القػوات الفرنسػية أراد نػابميوف إنشػاء جيشػا 
مػػف اطفػػاؿ المماليػػؾ الػػذيف تتػػراوح أعمػػارىـ بػػيف الثامنػػة والرابعػػة عشػػر والعبيػػد السػػود ،إذ 

قوؿ))ارجػػػو اف ترسػػػؿ لػػػي ـ إلػػػى سػػػمطاف دارفػػػور ي5577حزيػػػراف  2كتػػػب نػػػابميوف فػػػي 
(عبػػد اسػػود تزيػػد أعمػػارىـ عمػػى السادسػػة عشػػر بشػػرط أف يكونػػوا 0888بالقافمػػة القادمػػة )

أقوياء أشداء وسأشترييـ كميـ لحسابي(( ىدؼ نابميوف بونػابرت تكػويف جيشػا مػف خػالؿ 
إدمػػاج المماليػػؾ الصػػغار الموجػػوديف بمصػػر وعػػددىـ يقػػارب االلفػػيف مػػع صػػبياف البحػػارة 

ف والزنوج السود المستورديف وتدريب الجميع تدريبا حربيا وتعميميـ تعميما فرنسيا  الفرنسيي
  .(553، صفحة 0885)فيمي، 
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ولكف لػـ تسػما الظػروؼ وال الوقػت لنػابميوف بتطبيػؽ مشػروعو ،اال اف الفرنسػييف واف لػـ 
يحػػاولوا اف يجنػػدوا المصػػرييف عمػػى نطػػاؽ واسػػع فػػي جػػيش الشػػرؽ اال انيػػـ شػػكموا مػػنيـ 
كتيبة حوالي الفيف تمقوا تدريبا عمى أيدي الضباط الفرنسييف وارتدوا زي الجػيش الفرنسػي 

يش الفرنسي عدد مف المماليؾ الشباب وقيػؿ بػأف مسػتواىـ كػاف ولحقوا بو كذلؾ جند الج
جيدا وفوؽ ذلؾ تـ تنظيـ بعض الجنود المغاربة وفقا لمنظاـ الفرنسي ودربػوا عمػى الػنمط 

 . .(515، صفحة 0885)فيمي، الفرنسي   

 نشاه الجيش المصري

( بػرز أمػراء 5576_5355الؿ حكميػـ لمصػر)بعد الضعؼ الذي أصػاب العثمػانييف خػ
المماليػػػؾ وأخػػػذوا يتحكمػػػوف فػػػي شػػػؤوف مصػػػر فػػػي العصػػػر العثمػػػاني ، فخضػػػعت الػػػبالد 
لسػػيطرتيـ العسػػكرية وأخػػذوا عمػػى عػػاتقيـ ميمػػة الػػدفاع عنيػػا وحمايتيػػا مػػف اي اعتػػداء 
خػػارجي ،سػػتمر الحػػاؿ عمػػى ىػػذا النحػػو إلػػى مجيػػة الحممػػة الفرنسػػية الػػى مصػػر بقيػػادة 

حيػػث قاوميػػا األىػػالي و المماليػػؾ مقاومػػة )يحيػػى، د.ت(. 5576يوف بونػػابرت سػػنة نػػابم
شػػديدة ولكنيػػا بحكػػـ تفوقيػػا مػػف حيػػث المعػػدات والخبػػرات العسػػكرية اسػػتطاعت التغمػػب 
عمػػييـ بعػػد معػػارؾ عنيفػػة فأعتصػػـ بعػػض المماليػػؾ بالصػػعيد ، يقػػاتموف الفرنسػػييف طػػواؿ 

 .(556، صفحة 5777)العزيز ـ.،   5685مدة إقامتيـ بمصر إلى خروجيـ في سنة 

ظيرت قوة المماليؾ مػف جديػد بجانػب الحاميػة العثمانيػة ،وعنػد مجيػة محمػد عمػي إلػى  
مصػػر واسػػتقراره فػػي حكميػػا ،وجػػد أف قػػوة مصػػر الحربيػػة تتكػػوف مػػف بعػػض األشػػخاص 
جمعػوا مػػف أمػػاكف متفرقػػو، ال تػربطيـ اي صػػمة بمصػػر، فيػػـ مػزيب مػػف التػػرؾ وااللبػػانيف 

غاربػػػة ،ولػػػـ يكػػػف لػػػدى ىػػػؤالء الجنػػػود وطنيػػػة بػػػؿ كػػػاف يجمعيػػػـ حػػػب السػػػمب واقتسػػػاـ والم
 .(103، صفحة 0884)اسماعيؿ،  الغنائـ أكثر مما تجمعيـ  راية واحدة
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لـ يكف لمصر في ذلؾ الوقػت جػيش بػالمعنى الصػحيا ورغػـ مػا أحػرزوه مػف انتصػارات 
اضيا عنيـ النيـ كانوا كثيػريف التمػرد والعصػياف ،فحػدث اف تػأخر فمـ يكف محمد عمي ر 

محمد عمي مرة في صرؼ مرتباتيـ فقاموا باالصطفاؼ اماـ قصره وأطمقوا النػار عميػو ، 
ولػػػذلؾ أراد محمػػػد عمػػػي الػػػتخمص مػػػف ىػػػؤالء الجنػػػود وتكػػػويف جػػػيش آخػػػر عمػػػى النظػػػاـ 

،وكانػػػػػت الحػػػػػرب الوىابيػػػػػة التػػػػػي (010، صػػػػػفحة 5778ا.، )بػػػػػدوي األوربػػػػػي الحػػػػػديث 
فرصػػة نػػادرة انتيزىػػا محمػػد عمػػي القضػػاء عمػػى ىػػذه العناصػػر  5657_5655اسػػتمرت 

المشػػػاغبة  فسػػػيرىا إلػػػى الحجػػػاز حيػػػث قضػػػى عمػػػى معظميػػػا فػػػي صػػػحراء بػػػالد العػػػرب 
يب جيشػو ،واتجو إلى الفرنسييف لالسػتعانة بيػـ فػي تزويػد جيشػو بالضػباط الالزمػيف لتػدر 

  .(118، صفحة 0884)اسماعيؿ، الجديد    

  طريقة جمع الجنود

كػػػاف اذا اراد محمػػػد عمػػػي تجنيػػػد األىػػػالي فرنػػػو يكمػػػؼ كػػػؿ مػػػدير بمديريتػػػو بجمػػػع العػػػدد 
المطموب ،وىذا يػوزع العػدد بػدوره عمػى القػرى التػي تحػت دائػرة اختصاصػو ،فيقػـو العمػد 
والمشػػايب بمعاونػػة الجنػػود باالنقضػػاض عمػػى القػػرى ،بعػػد الحصػػوؿ عمػػى العػػدد الكػػافي 

ي ذلػػؾ اف يكػػوف العػػدد أكبػػر مػػف المطمػػوب دوف توضػػع فػػي أيػػدييـ األغػػالؿ، مػػراعيف فػػ
، 0883)سػػينويو، التميػػز بػػيف مػػف تقػػدمت بيػػـ السػػف ومػػف لػػـ يبمغػػوا السػػف القػػانوني بعػػد 

،او مػػف أصػػحاب المعػػاقيف وغيػػرىـ مػػف المرضػػى و ذوى العاىػػات ،وكػػاف (285صػػفحة 
ىذا الحشد يجمع وتوضع فػي يػدىـ األغػالؿ حتػى ال يتمكنػوا مػف اليػرب تتػبعيـ اقػاربيـ 
مف النساء واألطفاؿ إلى المكاف المحدد لفرزىـ ،ويكوف ىذا في أغمب األحياف بعيد عف 

معػيف ومرتػب أو تسػجيؿ لألسػماء ،وفػي قراىـ ،اي اف التجنيد لـ يكػف يسػير عمػى نظػاـ 
، صػفحة 5736)عػامر ا.، مصر يعتبر التجنيػد أشػد تعسػفا ووحشػية مػف بػاقي الػدوؿ   

158). 
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ومػػف الجػػدير بالػػذكر أف محمػػد عمػػي لػػـ يكػػف فػػي البدايػػة يفكػػر فػػي تجنيػػد فالحػػي مصػػر 
نظػػر الباشػػا(في فالحػػة االرض واالىتمػػاـ  ،ألنػػو يحتػػاجيـ فػػي مكػػانيـ الطبيعػػي)مف جيػػة

بالزراعػػػة، فكػػػاف البػػػديؿ أمامػػػو السػػػوداف حيػػػث سيحصػػػؿ عمػػػى جػػػيش مػػػف ىػػػؤالء السػػػمر 
،فارسػػؿ إسػػماعيؿ فػػي حممػػو إلػػى السػػوداف لػػـ تػػنجا فػػي اىػػدافيا ولػػـ يسػػتفيد مػػف ىػػؤالء 

تكػت الذيف جمبيـ قير مػف بالدىػـ وجنػوده األتػراؾ وااللبػاف الػذيف ارسػميـ إلػى السػوداف ف
)عػامر بيـ االمراض ومات غالبيتيـ فمـ يكػف أمػاـ محمػد عمػي اال تجنيػد فالحػي مصػر 

 .(153، صفحة 5736ا.، 

  مدة وسن التجنيد في جيش محمد عمي

كػػاف الفالحػػوف المصػػريوف ممنوعػػوف قانونيػػا فػػي العيػػد العثمػػاني مػػف حمػػؿ السػػالح ولمػػا 
أراد  محمد عمي االعتماد عمى فالحي مصػر اجتاحػت موجػات التجنيػد الػبالد وبعػد اقػؿ 

ألفػػا مػػف الفالحػػيف يتػػدربوف بالفعػػؿ فػػي معسػػكر التجنيػػد الػػذي أقػػيـ فػػي  18مػف عػػاـ كػػاف 
 ..(162، صفحة 5736)عامر ا.، الوسطى   بني عدي لقرية مف منفموط في مصر

وصػؿ عػػدد المجنػػديف مػػف الفالحػػيف المصػػرييف بحمػػوؿ منتصػػؼ ثالثينيػػات القػػرف التاسػػع 
الػػؼ مجنػػد، حيػػث كػػاف يبمػػا عػػدد السػػكاف حػػوالي خمسػػة ماليػػيف، يكػػوف 518عشػػر الػػى 

د السكاف وىي نسبة مرتفعة لمغاية %مف عد0.3معنى ذلؾ أف الجيش يشكؿ نسبة تبما 
، 0858)محمػػػود ج.، تسػػػببت بػػػال شػػػؾ فػػػي تػػػدمير العػػػائالت الريفيػػػة والحيػػػاة القرويػػػة  

 .  (505صفحة 

كانػت المػػدة االلزاميػة ليػػؤالء الجنػد الجػػدد فػي خدمػػة الجػيش ثػػالث سػنوات يحصػػموف فػػي 
نيايتيا عمى شيادة مختومة ويسما ليـ بالعودة إلى قراىـ ولكف عند التطبيؽ العممي لػـ 
يكػػف ىػػذا مػػا يحػػدث فكػػاف احػػد االسػػباب األساسػػية الكراىيػػة الفالحػػيف لمتجنيػػد ىػػو عػػدـ 
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رغـ أف اوؿ أمػػر أصػػدره محمػػد عمػػي بالتجنيػػد حػػدده بػػثالث تحديػػده بأيػػة مػػدة ثابتػػو. بػػال
،وحػػيف أدرؾ ابػػراىيـ باشػػا ذلػػؾ بعػػد أكثػػر مػػف (076، صػػفحة 0850)بركػػات، سػػنوات  

ست سنوات مف التجنيد تـ مف خالليا تجريػد الريػؼ مػف سػكانو الػذكور تقريبػا كتػب إلػى 
يػػد بمػػدة معينػػة ،وفسػػر ذلػػؾ قػػائال مػػف الطبيعػػي أف يقػػاـو اي أبيػػو مقترحػػا اف يحػػدد التجن

)فيمػػػػي، رجػػػػؿ عاقػػػػؿ التجنيػػػػد الف التجنيػػػػد والعبوديػػػػة مػػػػف الناحيػػػػة العمميػػػػة متسػػػػاوياف  
  ..(266، صفحة 0885

اف أدرؾ محمػػد عمػػي بعػػد أف فكػػر فػػي المسػػألة بمنطقيػػة اقتػػراح ابنػػو ،ورد عميػػو انػػو يػػرى 
عػػاـ ولكػػف سػػرعاف مػػا غيػػر قػػراره وقػػاؿ أنيمػػا  53يحػػدد مػػدة الخدمػػة العسػػكرية فيجعميػػا 

سيفقداف بذلؾ رجاال كثيريف واقترح أف يطبؽ ىػذا النظػاـ عمػى المجنػديف الجػدد فقػط واف 
يعامػػػؿ الموجػػػوديف بالخدمػػػة بالفعػػػؿ كمػػػا لػػػو كػػػانوا قػػػد قضػػػوا منيػػػا خمػػػس سػػػنوات فقػػػط  

 ..(002، صفحة 5767)العطار، 

يتضا مما سبؽ عمى الرغـ مف الوعود والقوانيف التي تتعيد فييا الحكومػة لألىػالي فيمػا 
يخػػص مػػدة الخدمػػة فػػي الجػػيش اال انػػو لػػـ تكػػف ىنالػػؾ مػػدة محػػددة لممجنػػديف لػػذا اصػػبا 
ال الفالحػػػوف وغيػػػرىـ مػػػف فئػػػات الشػػػعب المصػػػري يعتقػػػدوف اف مػػػف يػػػذىب الػػػى التجنيػػػد 

يسػتطيع العػودة مػػرة اخػرى الػى بيتػػو لػذلؾ عممػػوا عمػى مواجيػة الحكومػػة والػبعض االخػػر 
 اضطر الى اليرب وترؾ ارضو.

 تجنيد األقباط

لػػـ يػػتـ تجنيػػد األقبػػاط فػػي جػػيش محمػػد عمػػي لكػػف فوضػػى نظػػاـ التجنيػػد االجبػػاري الػػذي 
اطمقػػو الباشػػا أدت إلػػى تجنيػػد طائفػػو مػػنيـ حيػػث أف رجػػاؿ الجػػيش كػػانوا يجمعػػوف العػػدد 

)سػػػو ، المطمػػػوب مػػػف كػػػؿ جيػػػة دوف نظػػػاـ أو ترتيػػػب او تسػػػجيؿ لألسػػػماء او اقتػػػراع 
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، وىنػػػػاؾ حػػػػاالت اجبػػػػروا فييػػػػا عمػػػػى دخػػػػوؿ الجػػػػيش باعتبػػػػارىـ (568صػػػػفحة ، 0884
مسمموف. فكػاف بعػض الفالحػيف المسػمميف وتيربػا مػف التجنيػد فػي الجػيش كػانوا يمجػؤوف 
إلػػى وشػػـ اذرعيػػـ بالصػػمباف كمحاولػػة ال قنػػاع ضػػباط التجنيػػد بػػانيـ مػػف األقبػػاط ويجػػب 

ي إلػػى نظيػػؼ باشػػا الػػذي كػػاف قػػد عػػيف بالتػػالي اف يعفػػوا مػػف التجنيػػد ،فكتػػب محمػػد عمػػ
حديثا مسؤوال عف التجنيد يحذره لكي ال تنطمي عميو ىذه الحيمة واف يجند كػؿ مػف يعثػر 

، صػفحة 0884)سػو ، عميو مف الرجاؿ األصػحاء سػواء ادعػو انيػـ اقبػاط اـ مسػمميف 
560)  

  ي الصعيدإرسال الجنود لقمع تمرد اهمهم ف

ظير تمردا كبيرا فػي الصػعيد ضػد التجنيػد اإلجبػاري، وشػارؾ أكثػر مػف  5602في سنة 
ألؼ رجؿ وامرأة في التمرد الذي قاده الشيب يدعى رضواف وزحؼ السكاف المحميوف  18

عمى مقرات حكـ الحكاـ المحمييف عدة مرات واسػروىـ ،واتضػا أف التمػرد بػالا الخطػورة 
رة فػي مصػر الوسػطى التػي كػاف التجنيػد قػد طبػؽ عمييػا وبدأ يمتد إلى المديريات المجػاو 

بالفعػػؿ فػػي نفػػس العػػاـ ،وقػػد حاولػػت السػػمطات اف تخمػػد التمػػرد بمختمػػؼ وسػػائؿ التيديػػد 
 ..(278، صفحة 0885)فيمي، واإلرىاب  

تقػرر أف ترسػؿ وحيف عدـ جدوى ىذا التدابير ولـ تبدأ اي عالمػة عمػى انحسػار التمػرد ،
بعػض القػػوات المدربػة حػػديثا لتجػارب المتمػػرديف ،وكػػاف ىػذا القػػرار خطيػرا لمغايػػة بػػالنظر 
إلػػى أف معظػػـ الجنػػود آنػػذاؾ كػػانوا مجنػػديف مػػف قػػرى الصػػعيد ،اي مػػف ذات المػػديريات 
التػػي ارسػػموا إلخمػػاد انتفاضػػتيا، وفػػي البدايػػة لقيػػت مقاومػػة شرسػػة مػػف القػػروييف وىػػوجـ 

مػػوا، وفػػي مػػدة ال تتجػػاوز اسػػبوعيف تػػـ سػػحؽ التمػػرد الفالحػػيف الػػذي بعػػض الضػػباط وقت
 (507، صفحة 5767)الرافعي، أالؼ قتيؿ 2أسفر عف أكثر مف 
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وفي احد المناسبات حصؿ اف جاويشا )رقيبا(مف لواء عثماف بؾ وجػد فػي أثنػاء اليجػـو 
المتمرديف وحيف فشؿ في إقناعو بالتسميـ قتمو ،وحػيف عمى قرية معينة اباه بيف القروييف 

)الرافعػػػي، عمػػـ محمػػد عمػػي بيػػذا األمػػر أمػػر اف يمػػػدح الجنػػدي ويرقػػى إلػػى رتبػػة مػػالـز 
 .(512، صفحة 5767

وكتب محمد عمي إلى مدير اسنا في الصعيد يأمره بشنؽ بعض أىالي الكيوؿ المقعديف 
رى التػػػي ظيػػػر فييػػػا التمػػػرد عمػػػى مػػػداخؿ قػػػراىـ ردعػػػا ل خػػػريف ،وفسػػػر اختيػػػاره فػػػي القػػػ

، 5767)الرافعػػي، الكيػوؿ و المقعػديف بػانيـ بػال فائػػدة وال يسػتطيعوف القيػاـ بػأي عمػؿ  
  .(525صفحة 

ومػػع زيػػادة الشػػكاوي وكثػػرة أعمػػاؿ التمػػرد مػػف الفالحػػيف المطمػػوبيف لمتجنيػػد واىميػػـ حػػاوؿ 
الباشا اف يخفؼ مف حدة القبض المجنديف واقتيادىـ الى المعسكرات، فكتب محمد عمي 
الى ابنو ابراىيـ باشا يخبره بانو عمـ اف ضباط التجنيػد يجمعػوف رجػاؿ مػف القػرى بػنفس 

،ويقػػوؿ لػػو اف ىػػذه (45، صػػفحة 0850)حممػػي، بيػػا لمسػػخرة  الطريقػػة التػػي يجمعػػونيـ 
الطريقػػػة يجػػػب اف تتوقػػػؼ فػػػورا ،وطمػػػب منػػػو اف يتالعػػػب بورقػػػة الػػػديف إلخضػػػاع ىػػػؤالء 
الفالحػػيف، بػػال مػػف اسػػتخداـ القػػوة ،واف الفالحػػيف غيػػر معتػػاديف عمػػى الخدمػػة العسػػكرية 

جػػيش بػػالقوة ،فيجػػب عمينػػا اف نػػرغبيـ فيػػو ،ويمكػػف ذلػػؾ عػػف فيجػػب اف ال يسػػحبوا الػػى ال
طريػػؽ تعيػػيف بعػػض الفقيػػاء مػػف اجػػؿ اف يقنعػػوا الفالحػػيف ،انيػػا خدمػػة عسػػكرية وليسػػت 

 .(557، صفحة 5745)الشناوي، كالسخرة 

 الفالحوف ييجروف قراىـ ىربا مف التجنيد

مي الى ابراىيـ باشا :يجػب تحريػر الفالحػيف وتجنيػدىـ كتب محمد ع5600مايو 08في 
باستدراج عقػوليـ وذلػؾ  بتفيػيميـ انػو امػر منطػو عمػى خيػر وقػد يكػوف بواسػطة الوعػاظ 
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والفقيػػاء، والبػػد مػػف اف الفالحػػيف الػػذيف شػػرفوا بنػػور االيمػػاف تأخػػذىـ الغيػػرة عمػػى ديػػنيـ 
عػػد اف اعتمػػدوا التمػػرد وفشػػؿ ،لكػػف لػػـ  ورقػػة الػػديف فػػي التالعػػب بػػالفالحيف البسػػطاء ،فب

لجأوا الى الفرار مف قراىـ لتجنب التجنيد ،وحدث اواخػر الثالثينيػات اف كػاف ىنػاؾ قريػة 
كاممة ميجورة الساكف واحد فييا ،وىو ما سبب خسائر فادحة لمحكومػة ال نػو لػـ يسػتفاد 

ييجر منيـ كفالحيف وال كجنود لمجيش ،فأوكؿ الى العرباف ميمة القبض عمى أي فالح 
 .(65، صفحة 0850)الفتاح، قريتو فارا مف التجنيد  

 الفالح في المعسكر

اسػػتعمؿ محمػػد عمػػي القسػػوة والعنػػؼ فػػي اخضػػاع المجنػػديف ،فكانػػت الفمقػػة والكربػػاج اىػػـ 
مػنيـ جمػدة لكػؿ  08وسائمو في تنفيذ العقوبػات البدنيػة ،فعمػى سػبيؿ المثػاؿ جمػد جنػدياف 

لتشاجرىما ،وحيف ثبت حؽ احد الجنػود انػو مػذنب ال نػو فقػد دلػو لممػاء عوقػب بخمسػيف 
جمده، يروي ىنري صولت)القنصؿ البريطاني العاـ في مصر(اف بعػض الجنػد قػد اسػروا 
ضػػابطيـ كػػرد عمػػى تػػأخر رواتػػبيـ ،وبعػػد اف حػػرر نفسػػو قػػبض عمػػى اثنػػيف مػػنيـ وقطػػع 

،وبعد ذلؾ اطمقيـ سراحيـ واخبرىـ اف مف يريػد راسيـ ووضع حوالي ثالثيف في السجف 
االستمرار في خدمة محمد عمي يعود الى عممو ومف ال يريد عميو مغادرة المعسكر ولما 

 .(67، صفحة 0850)الفتاح،  اختاروا المغادرة اطمؽ النار عمييـ وذبا معظميـ

واطفػػاليـ باتبػػاعيـ مػػف معسػػكر الػػى اخػػر وبنػػاء  وقػػد سػػمحت الحكومػػة لزوجػػات الجنػػود
تجمعػػػػات سػػػػكنية مػػػػف االكػػػػواخ قريبػػػػة مػػػػف معسػػػػكر التػػػػدريب ،ويقسػػػػموف االرزاؽ القميمػػػػة 
المعطاة لمجنود ،فيذا الجندي  غالبا ىو المعيؿ الوحيػد ال سػرتو وبػدوف ال يمكػف العػيش 

دف الكبيػػرة كمصػػر اال بالتسػػوؿ او الػػدعارة ،حيػػث كانػػت الػػدعارة مزدىػػرة  لمغايػػة فػػي المػػ
وسوريا وخالؿ النصؼ االوؿ مف القالف التاسع عشر ،وبسبب ىػذا تجػوؿ االؼ الرجػاؿ 
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مػػف معسػػكر الػػى اخػػػر ومػػف مدينػػة الػػػى اخػػرى ،مػػع تػػػرؾ االؼ النسػػاء وحيػػدات برحيػػػؿ 
ازواجيف وابائيف واخوتيف ،اضطر العديد مف الزوجات الشابات وقد ىجرف بيذا الشػكؿ 

، 0885)متػولي، نضػماـ الػى العوالـ)الدعارة(ليكسػبف االمػواؿ  تحت وطأة الجوع الى اال
  (584صفحة 

ويتضا اف مف اىـ السمبيات التي انعكسػت عمػى واقػع المجنػديف كانػت  الػذيف يسػرحوف 
مػػف الجػػػيش ألصػػابتاىـ الخطيػػػرة أثنػػػاء الخدمػػة ال يتمقػػػوف مػػػف الدولػػة ايػػػة تعويضػػػات أو 
مسػػاعدات عنػػد عػػودتيـ إلػػى بالدىػػـ وقػػد فقػػدوا عضػػوا او أكثػػر مػػف أعضػػائيـ وبالتػػالي 
اصػػبا بعضػػيـ غيػػر قػػادر عمػػى العمػػؿ ممػػا انعكػػس عمػػى واقعيػػـ االجتمػػاعي بالضػػرر 
فضال عف الظمـ الذي عانى منو االىالي بسبب العمد والمشايب ترؾ الكثير مػف العوائػؿ 

 بال معيؿ ليـ في معيشتيـ

 (5083_5038التجنيد االجباري في مصر )     المبحث الثاني

 (5083_5038اثر التجنيد االجباري عمى الفالح )

مػػف ناحيػػة اخػػرى اثػػر التجنيػػد االجبػػاري الػػذي فرضػػتو الحكومػػة مػػف أجػػؿ تكػػويف جػػيش 
نظػػامي عمػػى أوضػػاع الفالحػػيفأل وعػػدت األسػػر المصػػرية دخػػوؿ ابنائيػػا الجنديػػة بمثابػػة 

كومػػػة بتطويػػػؽ القػػػرى والقػػػبض عمػػػى شػػػبابيا وسػػػوقيـ إلػػػى فقػػػدانيا ليػػػـ أل وقػػػاـ رجػػػاؿ الح
المعسكرات أل وكاف المجند في الجيش يقضي مدة طويمة تصؿ إلى عشرة سػنوات االمػر 
الذي جوبو برفض األىالي وأوجيوه بكافة الوسػائؿ ودفػع التجنيػد بػالفالحيف لميػروب إلػى 

ضػػاء خطػػر التجنيػػد منػػاطؽ بعيػػدة أو إلػػى الصػػحراء واسػػتقر بعضػػيـ مػػع البػػدو لحػػيف انق
. كما أدى التجنيد إلى حدوث نقص في األيدي العاممة (050، صفحة 5736)ىريدي، 

فػػػي الزراعػػػة أل ولمػػػا كانػػػت مصػػػر تعتمػػػد بالدرجػػػة األولػػػى عمػػػى الزراعػػػة فػػػاف ذلػػػؾ دفػػػع 
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، صػػفحة 0883)رزؽ، الحكومػة باالعتمػاد عمػى الجػيش فػػي زراعػة بعػض األراضػي    
125). 

وازاء االصرار عمػى تجنيػد الفالحػيف بػاإلكراه أل لجػأ ىػؤالء إلػى وسػيمة اخػرى لمػتخمص    
منو عف طريؽ تشويو أجساميـ وعمدت االميات إلى تشويو اطفاليف واصػابتيـ بػالعمى 

ييـ اليمنػػى وغيرىػػا مػػف أو العجػػز أل واقػػدـ بعػػض الرجػػاؿ البػػالغيف عمػػى قطػػع سػػبابة ايػػد
( شػػخص ممػػا دفػػع الحكومػػة لمنػػع 5088الوسػػائؿ أل وبمػػا عػػدد الػػذيف اعمػػوا ابصػػارىـ )

انتشار ذلؾ واقػدمت عمػى أخػذ فػردًا اخػر مػف العائمػة التػي قػاـ أحػد افرادىػا بتشػويو نفسػو 
بدياًل عنو إلى الجيش أو ارساؿ المشوىيف لمعمؿ في تفريا السفف التابعة لمحكومة مػدى 

 .(135، صفحة 0883)رزؽ، اة كنوع مف العقوبة الحي

والقى تزايد تجنيد الفالحيف في الجيش تأثيره عمى الواقع الزراعي فقد تراجع محصوؿ    
( الػػػؼ بالػػػة فػػػي عػػػاـ 548القطػػػف أل بسػػػبب قمػػػة االيػػػدي العاممػػػة فػػػي الزراعػػػة حتػػػى بمػػػا )

( بالػػة. ولػػـ يقتصػػر التجنيػػد عمػػى 088بعػػد اف كػػاف يصػػؿ قبػػؿ تمػػؾ المػػدة إلػػى ) 5615
، صػفحة 5767)العطػار، العػامميف فػي التجػارة   الفالحيف فقط وانمػا شػمؿ سػكاف المػدف

القت السمطات الحكومية عمى عدد مف التجار الذيف قدموا مف  5615أل ففي عاـ (105
بعػػػض المػػػدف المصػػػرية  لمعمػػػؿ التجػػػاري فػػػي القػػػاىرة  واالشػػػتراؾ فػػػي االسػػػواؽ التجاريػػػة 

 5610ىرة واالسػكندرية وجنػدوا فػي الجػيش أل وفػي عػاـ السنوية التي كانػت تقػاـ فػي القػا
( الؼ مف سكاف مدف مصرأل ولـ يستثنى مف التجنيد االقبػاط والييػود فقػد جنػد 48جند )

   .(137، صفحة 0883)رزؽ، ( ييودي ايضا 588( قبطي أل و)508)

اسػػة التجنيػػد أل وقػػاـ بحركػػات تمػػرد اشػػتدت معارضػػة المجتمػػع المصػػري بمكوناتػػو سي   
لمواجيػػة اسػػموب التجنيػػد االجبػػاري ممػػا دفػػع الحكومػػة إلػػى تخفيػػؼ الفظػػائع التػػي كانػػت 
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اقتصػػار عمميػػة التجنيػػد عمػػى  5617تصػػحب عمميػػة التجنيػػد أل وازاء ذلػػؾ تقػػرر فػػي عػػاـ 
 (158، صػفحة 5713)رفاعي، ( سنة  03-53الشباب الذيف تتراوح اعمارىـ ما بيف )

أل واعفى ارباب االسر واالبناء الوحيديف منو أل وفػي العػاـ التػالي اضػطرت الحكومػة إلػى 
التخمي عف سياسة التجنيدأل بسػبب المعارضػة الشػديدة مػف قبػؿ الشػعب السػيما الفالحػيف 

  .(34، صفحة 5772واف، )رشالذيف رفض اغمبيـ التحاؽ ابنائيـ بالجيش 

وقػد شػػيد عيػد محمػػد عمػػي اىتمػاـ كبيػػر بػالجيش وحػػاوؿ توسػػيع قاعدتػو نتيجػػة لتطمعاتػػو 
الخارجية والتي ال يمكف اف تتحقؽ لو اال عف طريؽ الجيش لذلؾ اخذ ييدؼ الى تكويف 
جػػيش نظػػامي واالىتمػػاـ بحالػػو اكثػػر مػػف بػػاقي الفئػػات االجتماعيػػة االخػػرى كونػػو النػػواة 

  .(36، صفحة 5772)رشواف، حقيقة الستقرار البمد وتحقيؽ اىدافيا ال

ومػف كػاف يرسػؿ مػف ىػؤالء الفالحػيف إلػػى الجػيش كػاف يحػاوؿ مػرارا وتكػرارا اليػروب مػػف 
معسكرات التدريب لذا قاموا بوشػـ أجسػاد بعػض الجنػود لتسػييؿ القػبض عمػييـ فػي حػاؿ 

ما اكتشػػػؼ ىػػػروب البحػػػار قػػػرر وشػػػـ كػػػؿ جنػػػود البحريػػػة عمػػػى اذرعيػػػـ اليػػػروب، وعنػػػد
وسػػيقانيـ بوشػػـ عبػػاره عػػف سػػفينة وىمػػب، والمحكػػـو عمػػييـ مػػدى الحيػػاة وشػػمت اذرعيػػـ 
بحرؼ)ؿ( اختصارا لكممة ليماف وىػو سػجف سػية السػمعة فػي ابػو قيػر قػرب اإلسػكندرية 

    .(50، صفحة 0808)عرموش ـ.، 

وكتب الدكتور بورينب في تقريره عف مصر)) اف االالـ التي يسببيا الفالحييف ال نفسػيـ 
في بعض األحياف فرارا مف التجنيد يكػاد ال يصػدقيا العقػؿ ،فقػد سػمعت فػي القػاىرة عػف 
رجؿ بتر اصابع قدميو واحد بعد اآلخر، فكاف يبتر في كؿ يـو اصػبعا حتػى أتػى عمييػا 

ىب إلى مقر عممو كما جرت العػادة بعػد أف لػؼ عمػى قدميػو قطعػو مػف جميعا، وظؿ يذ
المنسػػوج وآخػػريف قػػد قطعػػوا اصػػابع ايػػدييـ، وكػػانوا يتضػػاحكوف مػػف ىػػذا األمػػر كانػػو لػػـ 



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 
 

 
 

662 

يخرج عف حد المزاح ،وكػاف تشػويو األطفػاؿ عمػى أيػدي أميػاتيـ أمػر شػائعا جػدا ولكنػي 
ة في الغيـو بعد اف ارتكبت ذلؾ عممت أف ىذا العمؿ قد خفت وطأتو بعد أف شنقت امرأ

  ))   (52، صفحة 0808)عرموش ـ.، الجـر

 (5083-5080التجنيد في عهد عباس االول وسعيد باشا)

سعى عباس األوؿ عمى تخفيض عدد الجيش المصري انسجامًا مع رغبػة السػمطات     
ري والبحريػػػة المصػػػرية أل والغيػػػت فػػػي شػػػباط العثمانيػػػة فػػػي ذلػػػؾ أل واىمػػػؿ األسػػػطوؿ البحػػػ

المدرسػػػػة البحريػػػػةأل وتعطمػػػػت دار الصػػػػناعة ولػػػػـ يػػػػتـ اصػػػػالح السػػػػفف وخفضػػػػت 5727
التخصيصػػػػػات الماليػػػػػة الخاصػػػػػة بالتصػػػػػنيع العسػػػػػكري واغمقػػػػػت العديػػػػػد مػػػػػف المصػػػػػانع 
العسكريةأل وشيدت تمؾ المدة توقؼ التقدـ والنيضة العسكرية أل وأدى الغاء نظاـ التجنيد 

راجػػع الػػروح العسػػكرية لػػدى الجػػيش المصػػري وقػػد زاد اضػػمحالؿ العنصػػر الػػوطني إلػػى ت
فيو خصوصًا بعد اف جمب عباس باشا ستة االؼ مف األرناؤوط)ىـ سكاف ألبانيػا أو مػا 
يطمػػػؽ عمييػػػا بػػػالد األرنػػػاؤوط أل وىػػػي مػػػف دوؿ البمقػػػاف ، تقػػػع ىػػػذه الػػػبالد بػػػيف اليونػػػاف 

، ولػـ تسػتعمؿ لفػظ 0( كػـ07888احتيا نحػو )ويوغسالفيا وبحر االدرياتيؾ ، وتبمػا مسػ
نمػػػػػا االرنػػػػػاؤوط(   وادمجيػػػػػـ فػػػػػي الجػػػػػيش (148، صػػػػػفحة  5778)دىمػػػػػاف، األلبػػػػػاف واا

المصري وسمحيـ فكانػت ليػـ فػي عيػده الصػولة والسػطوة عمػى المصػرييف جنػودًا وافػرادًا 
مػػف السػػالح وحضػػر عمػػييـ حممػػو بػػداعي  5631سػػيما  بعػػد اف جػػرد األىػػالي فػػي عػػاـ 

، (123، صػػفحة 5736)عػػامر ا.، اسػتتباب األمػػف والػتخمص مػػف المظػػاىر المسػمحة   
إال اف ذلػػػؾ أدى إلػػػى أضػػػعاؼ قػػػدرة المصػػػرييف فػػػي مواجيػػػة اسػػػتبداد الحكػػػاـ ، كمػػػا أنػػػو 
حجػػـ مػػف دور المقاومػػة الشػػعبية فػػي تصػػدييا ألي غػػزو خػػػػارجي محتمػػؿأل وفػػي الوقػػت 
الذي جرد القػرار األىػالي السػالح فانػو لػـ يحػد مػف امػتالؾ بعػض المتنفػذيف لػو،  وأفػادوا 

ي عمى فػرض اإلتػاوات ، واكد الواقػع االجتماعي فػي مصػر ذلػؾ ، منو في اجبار األىػال
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فالسالح بقي موجود لػدى العػائالت التػي تيػتـ بالثػأر ، أي أف خطػر حمػؿ السػػالح أدى 
)طػو، في الواقع إلى تجريد االىػالي مػف قػوتيـ فػي مواجيػة المخاطر التػي يتعرضػوا لػو  

 ا.(587صفحة القاىرة، 

كمػػا عػػاث األرنػػاؤوط فػػي األرض فسػػادًا وبقػػي ىػػؤالء قػػواـ الجػػيش المصػػري خػػالؿ ىػػذه  
المػػدة ولػػـ يسػػتطع القائػػد العػػاـ لمجػػيش المصػػري سػػميماف باشػػا الفرنسػػاوي )سػػميماف باشػػا 

في  5566الفرنساوي أو الكولونيؿ سيؼ، اسمو بالميالد جوزيؼ انتيممى سيؼ ولد عاـ 
رنسا وجاء إلى مصر مع الحممة الفرنسية وبقي بيا واعتنؽ اإلسالـ، وكاف مدينة ليوف بف

 (45، صػفحة 0885)زنػاتي، القائد العػاـ لمجػيش المصػري فػي عيػد الخػديوي عبػاس(  
كػاف يتمتػع بيػا   النيوض بالجيش واصالح شؤونو وجرد مػف صػالحياتو التػي كػاف التػي

عمي وعمى الرغـ مف تراجع احواؿ الجيش إال اف تمؾ المدة شيدت تنفيػذ  في عيد محمد
نشػػػاء الطػػػرؽ الحربيػػػة. واقػػػرا فػػػي  بعػػػض اإلصػػػالحات الحربيػػػة ، كتجديػػػد االسػػػتحقاقات واا

الئحة جديدة لتنظيـ التجنيد مف  5630األوؿ عاـ  (554، صفحة 0850)اميف، كانوا 
( أل واباح نظاـ التطوع لمخدمة العسكرية واعفي أىالي القاىرة واإلسكندرية 05-55سف )

ورشػػػػيد ودميػػػػاط مػػػػف الخدمػػػػة العسػػػػكرية بوصػػػػؼ ىػػػػذه المػػػػدف مراكػػػػزًا لمتجػػػػارة والصػػػػناعة 
 .(581، صفحة 0808)عرموش ـ.، فاصدر امر برخالء سبيؿ الجنود مف تمؾ المدف 

ومػػف ناحيػػػة اخػػرى نظػػػـ عبػػػاس عمميػػة التجنيػػػد وقػػد وضػػػع الئحػػػة القرعػػة العسػػػكرية فػػػي 
،وقد نصت المادة الخامسة منػو عمػى مػا يػأتي : ))كػؿ مػف اقتضػى الحػاؿ 5631مارس 

مػف العبيػد  اخذه لمعسكرية بحسب اوراؽ القرعة التي يحسف اجراؤىا ،ثـ يشتري بدال عنو
السود يكوف معفي مف القرعة العسكرية ((أي اف أي فرد يطمب لمتجنيد يستطيع اف يقدـ 
بال عنو مف العبيد الستيفاء مدة خدمتػو بػالجيش  واذا التحػؽ الفػرد بػالجيش ثػـ رغػب اف 
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)عرمػػوش ـ.، يومػػا  53يقػػدـ بػػدال عنػػو يصػػرح لػػو بػػذلؾ ،بشػػرط اف ال يكػػوف قػػد تجػػاوز 
  (28، صفحة 0854

وقد شددت الحكومة عمى المديريف باال يقـو المشػايب بتجنيػد مػف ليػـ الحػؽ فػي االعفػاء 
مػػف الجنديػػة ،فػػاذا حػػدث اف قػػدـ احػػد المشػػايب فػػردا مػػف المجنػػديف ممػػف ينطبػػؽ عمػػػييـ 
ت قػػانوف االعفػػاء ،فعمػػى المػػدير اطػػالؽ صػػراحو بعػػد االطػػالع عمػػى مػػا لػػدييا مػػف سػػجال

،ويطمػػػب مػػػف احػػػد اوالد الشػػػيب الػػػذي قػػػاـ بػػػذلؾ او احػػػد اقاربػػػو واف لػػػـ يكػػػف لػػػو اوالد وال 
اقػػارب يجػػب اف يقػػـو ىػػو بالخدمػػة لمػػدة سػػنة واحػػدة  ولػػـ يكتفػػي بتجنيػػد المسػػمميف فقػػط 

  (44، صفحة 5773)محمد، وانما شمؿ التجنيد االقباط ايضا  

مف ناحية اخرى تغيرت نظرة المجتمع لمجيش وشيد اىتمامًا واسعًا وشػكمت فرقػًا خاصػة 
سػػميت الفػػرؽ السػػعيدية نسػػبة إلػػى الػػوالي سػػعيد جيػػزت بػػأفخر المالبػػس والمػػؤف وتمقػػت 
تدريبات خاصةأل وبذلت الحكومة في تمؾ المدة جيدًا كبيرًا في سبيؿ ترقيػة الجػيش ماديػًا 

طنيػػػة التػػػي فقػػػدىا فػػػي عيػػػد عبػػػاس االوؿ أل وخفضػػػت مػػػدة ومعنويػػػًا وصػػػبا بالصػػػبغة الو 
الخدمة العسكرية واصبحت في الوقت ذاتو اجبارية لمجميع وكاف ليذا اإلصالح اثره فػي 

(أل  (33، صػفحة 0854)عرمػوش ـ.، ترغيب الشػباب عمػى االنتظػاـ فػي سػمؾ الجنديػة 
ولػػػـ يعػػػد التجنيػػػد مقتصػػػرًا مثممػػػا كػػػاف فػػػي السػػػابؽ عمػػػى الفالحػػػيف والطبقػػػات الفقيػػػرة مػػػف 
المجتمػػع بسػػبب نفػػور الطبقػػات االخػػرى منػػو لطػػوؿ مػػدة التجنيػػد وطػػوؿ غيػػاب المجنػػديف 

ذلؾ أل واصبا متوسػط الخدمػة سػنة واحػدة وبػ(125، صفحة 5774)يانب، عف اىالييـ  
ادخؿ في نفوس االىالي الطمأنينة عمى مصير ابنػائيـ المجنػديف واخػذوا يشػعروف بػانيـ 
سيعودوف قريبا إلى قراىـ وعوائميـ وامر اف بأعماـ الخدمة العسكرية عمى أبناء المشايب 
والعمػػد واقػػاربيـ كسػػائر الفالحػػيف لمػػا مػػف شػػأف ذلػػؾ االرتقػػاء بمسػػتوى الجنديػػة وترغيػػب 

العسػػكرية أل الف دخػػوؿ ابنػػاء العمػػد والمشػػايب فػػي الجػػيش مػػف شػػأنو  الشػػباب فػػي الخدمػػة
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مػػنا الشػػباب دافػػع لاللتحػػاؽ بػػالجيش بوصػػفو واجػػب عػػاـ يشػػترؾ فيػػو االغنيػػاء والفقػػراء 
 (535، صفحة 5751)عموف، عمى السواء  

جنود وامدتيـ بالغذاء والمسػكف عالوة عمى ما تقدـ فاف الحكومة عنيت بترقية حالة ال   
والممبس وحسػف المعاممػة حتػى اخػذوا يشػعروف انيػـ تحػت لػواء الجػيش احسػف حػااًل ممػا 
كانوا عميو في قراىـ طعامًا ومسكنًا وممبسًا ومظيػرًا وكػاف ليػذا اإلصػالح اثػره ايضػاً فػي 

لمجنديف عند التحاؽ الشباب بالخدمة العسكرية وفي تقدـ حالة البالد االجتماعية أل الف ا
عودتيـ إلى القرى بعػد انتيػاء مػدة خػدمتيـ كػانوا ينقمػوف إلييػا مبػادئ النظػاـ واالنضػباط 

 . (551، صفحة 5736)مصطفى القوني، التي تعمموىا في ظؿ الجندية 

واعطػػػائيـ واسػػػتمرارًا لالىتمػػػاـ بػػػالجيش امػػػر سػػػعيد باشػػػا بترقيػػػة الضػػػباط المصػػػرييف     
حقيػػـ فػػي التقػػدـ ترقػػى فػػي عيػػده العديػػد مػػنيـ إلػػى مراتػػب عسػػكرية عاليػػة بعػػد اف كانػػت 

بحصػػر الػػذيف تػػـ  5632آب عػػاـ  2منحصػػرة فػػي التػػرؾ والشراكسػػة أل واصػػدر امػػرًا فػػي 
تجنيػػػدىـ لمػػػدة سػػػت سػػػنوات وتسػػػريا البػػػاقيف وارجػػػاعيـ إلػػػى قػػػراىـ اذ تجػػػاوز بعضػػػيـ 

كػػانوف األوؿ مػػف العػػاـ  54أل وفػػي (56، صػػفحة 5744)النػػدزه، الثالثػػيف سػػنة مجنػػدًا  
نفسو قػرر إعفػاء أىػالي القػاىرة واإلسػكندرية مػف التجنيػد مقابػؿ تحصػيؿ مبمػا مػف المػاؿ 
خصص لممصاريؼ العسػكرية واظيػر سػعيد باشػا مػياًل أللحػاؽ المصػرييف فػي الجػيش أل 

ت مقتصػػرة فػػي تمػػؾ المػػدة عمػػى األتػػراؾ والشراكسػػة ، ولػػـ إال اف قيػػادة الجػػيش العميػػا بقيػػ
يكػػػػف يسػػػػما ألي مصػػػػري أف يتجػػػػاوز رتبػػػػة اليوزباشػػػػي )نقيػػػػب( فػػػػي الجػػػػيش المصػػػػري 

 .(550، صفحة 5762)عمارة، 
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 5081_5083التجنيد االجباري في عهد اسماعيل باشا: المبحث الثالث

قػػد وقػػع عػػب التجنيػػد عمػػى طبقػػة الفالحػػيف الفقيػػرة الكادحػػة ،الف الطبقػػة الغنيػػة تسػػتطيع 
الخالص مف التجنيد عف طريؽ إدخاؿ أبنائيا المدارس الحربيػة المختمفػة أو تقػديـ البػدؿ 
الػػالـز عػػنيـ، كمػػا أف ليػػا قوتيػػا وماليػػا ونفوذىػػا مػػا يعفييػػا مػػف الواجػػب وكػػذلؾ تسػػتطيع 

ع البػػدؿ النقػػدي ال والدىػػا امػػا الطبقػػة الفقيػػرة التػػي ال تممػػؾ غيػػر الطبقػػة الوسػػطى اف تػػدف
قوت يوميا فال تستطيع الفرار منو ،مع أنو مف المفػروض أف التجنيػد كػاف يشػمؿ جميػع 

 .(534، صفحة 5736)الحتو، المصرييف عمى السواء دوف تفرقو بيف طبقة واخرى 

،وبػالرغـ مػا  5636رجػب سػنة  54وقد صدرت الحكومة بأخذ جنود مف المسػيحيف فػي 
في ىذا اإلجراء مف مسػاواة بػيف األقبػاط والمسػيحييف فػي خدمػة بالدىػـ، فػرف األقبػاط لػـ 
يرحبػػوا بػػو ألنيػػـ قػػـو ميػػالوف فػػي طبيعػػتيـ إلػػى اعمػػاؿ السػػمـ وال يرغبػػوف  فػػي الحػػروب، 

)كفػػاني، المسػيحيف فػي مصػر منػذ الفػتا العربػي ليػا  ىػذا باإلضػافة إلػى أف عػدـ تجنيػد 
،باسػػػتثناء المحاولػػػة التػػػي قػػػاـ بيػػػا نػػػابميوف بونػػػابرت أثنػػػاء الحممػػػة (66، صػػػفحة 5775

سػػتمر تجنيػػد المسػػمميف والمسػػيحيف عمػػى قػػدـ  الفرنسػػية قػػد أبعػػدت بيػػنيـ وبػػيف الحػػرب
ؾ بػػػػؿ نجػػػػد أف الجػػػػيش المصػػػػري ضػػػػـ المسػػػػمميف المسػػػػاواة فػػػػي عصػػػػر إسػػػػماعيؿ، كػػػػذل

والمسػػػيحيف )ارثػػػوذكس وكاثوليػػػؾ(والييود تحػػػت لػػػواء واحػػػد وبػػػذلؾ اسػػػتطاعت مصػػػر اف 
 .(556، صفحة 5771)بيمي، تحؿ مشكمة تعدد الديانات حال عمميا 

 المعفيون من التجنيد

لقػػد اعفػػى مػػف الخدمػػة فػػي الجػػيش الكثيػػر مػػف سػػكاف مصػػر ، فالعربػػاف المقيمػػوف عمػػى 
حػػدود مصػػر الشػػرقية والغربيػػة فػػي الوجػػو البحػػري والقبمػػي كػػانوا معفيػػيف، وقػػد منحػػوا حػػؽ 
تممػػػػيكيـ االراضػػػػي الزراعيػػػػة التػػػػي يقومػػػػوف عمػػػػى فالحقتيػػػػا بأنفسػػػػيـ مػػػػع إعفػػػػاؤىـ مػػػػف 
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، مف (512، صفحة 5662)النقاش، ف السحرة الضريبة المقررة عمييا وكذلؾ معفييف م
أجؿ تػوطينيـ فػي ىػذه االراضػي بعػد أف كػانوا يسػببوف مشػكمة لمحكومػة ،فيػؤالء العربػاف 
كانوا مصدر قمؽ ال يسػتقروف عمػى حػاؿ يقومػوف بشػف الغػارات عمػى األراضػي الزراعيػة 

)بيمي، األراضي يحد مف نشاطيـ في التجوؿ  مف حيف آلخر طوؿ مصر ،فربطيـ بيذه
  .(568، صفحة 5771

ومػػػف المعفيػػػيف مػػػف الخدمػػػة كػػػذلؾ طمبػػػة األزىػػػر، فػػػرذا أصػػػابت القرعػػػة العسػػػكرية بعػػػض 
ىػػػؤالء ،يجػػػري ليػػػـ امتحػػػاف فػػػي المػػػواد الدراسػػػية التػػػي يدرسػػػونيا عمػػػى اف تشػػػكؿ لجنػػػة 

مصػػػر ومفتييػػػا وافنديػػػة الػػػدرس العػػػاـ وتختمػػػؼ درجػػػة االمتحػػػاف  االمتحانػػػات مػػػف قاضػػػي
باختالؼ السف ،فرذا أجاب الطالب ممتحنيو اجابو مرضية اعفى مف الخدمة ،واذا القينا 

وجػدنا  5655و  5653نظرة عامة عمػى عػدد طمبػة األزىػر والمعاىػد الدينيػة فػي سػنتي 
تضػػا العػػدد الكبيػػر المعفػػي طالبػػا عمػػى التػػوالي ،ومنػػو ي55.527طالبػػا و 53.555يبمػػا 

، كػذلؾ اعفػى (557، صػفحة 5771)عػامر ع.، مف الجندية مف طمبة المعاىػد الدينيػة 
نحػو  5656جنود المدارس مف االلتحاؽ بػالجيش كجنػود ،وقػد بمػا عػدد ىػؤالء فػي سػنة 

وطنييف فػي نيايػة سػنة تمميذا ،نفس الوقت الذي قدر فيو سػكاف مصػر مػف الػ515.323
 . .(554، صفحة 5761)حمروش، نسمة 3.358.061نحو 5656

بتجنيػػد 5634قػػد ذكرنػػا قبػػؿ أف الحكومػػة المصػػرية فػػي عيػػد سػػعيد باشػػا امػػرت فػػي سػػنة 
اوالد العمػػد والمشػػايب ،واسػػتمر ىػػذا الحػػاؿ قائمػػا حتػػى تػػولى إسػػماعيؿ الحكػػـ فػػأمر فػػي 

اي بعد توليو بأياـ بأف يقبؿ البدؿ مف اوالد العمد الذيف الحقوا بخدمة  5641أوائؿ سنة 
  .(555، صفحة 5761)حمروش، يدفع البدؿ المالي  الجيش ويطمؽ صراحيـ شرط اف
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بػاف ال يجنػد احػد مػف أىػالي مصػر 5657كذلؾ اصدرت الحكومة أمػرا فػي شػعباف سػنة 
وبػػوالؽ ومصػػػر القديمػػػة واالسػػكندرية فػػػي الجػػػيش أسػػػوة بسػػكاف القسػػػطنطينية ،مػػػف جيػػػة 

يػػػرىـ مػػػف التجنيػػػد ،نتيجػػػة تمػػػتعيـ باالمتيػػػازات أخػػػرى أعفيػػػت الجاليػػػة مػػػف األوربيػػػيف وغ
نحو 5656االجنبية وقد بما عدد سكاف القاىرة واإلسكندرية مف األجانب أواخر ديسمبر 

)بػػدوي ا.، نسػػمة معفيػػيف مػػف التجنيػػد نتيجػػة لالمتيػػازات التػػي منحػػت لألجانػػب  36420
 . .(285، صفحة 5778

اعفى أيضا األفراد الموجوديف بالخدمة في الجيش نتيجة عػدـ وجػود مػف يعيػؿ عػوائميـ، 
إذ كػػاف اف وجػػد احػػد ولػػيس لديػػو أخػػوة مكانػػو وأراد أف يػػدفع البػػدؿ يقبػػؿ منػػو ويعفػػى مػػف 
الخدمة العسكرية ،وقد كانت الحكومة تصػرؼ معاشػا ألىػالي الجنػدي الػذي يعيػؿ اسػرتو 

 .(285، صفحة 5778)بدوي ا.، 

  طريقة جمع الجنود

اف طريقػػة جمػػع  5658يصػػؼ المسػػتر جػػورج بتمػػر قنصػػؿ أمريكػػا الجنػػراؿ بمصػػر سػػنة 
الجنػػػود اتسػػػمت بالبسػػػاطة وقمػػػة التكػػػاليؼ ،فتػػػتمخص فػػػي اف يصػػػدر الػػػوالي أوامػػػره إلػػػى 

فيقػػـو ىػػؤالء المػػدير أو المحػػافظ فػػي كػػؿ مديريػػة او محافظػػة بطمػػب أشػػخاص لمتجنيػػد ، 
بتكميػػؼ العمػػد والمشػػايب يجمعيػػـ مػػف الحقػػوؿ، ويصػػبحوف جنػػودا بأسػػرع مػػا يمكػػف دوف 
مراعاة لميوليـ او مصالحيـ، ولـ يكف التجنيد يجري طبقا القتراع سػنوي ، ولكنػو تجنيػد 

)مصػػػػطفى، غيػػػػر مػػػػنظـ يحػػػػدث كػػػػؿ سػػػػنتيف او ثػػػػالث سػػػػنوات اذا دعػػػػت الحاجػػػػة إليػػػػو 
 ..(014، صفحة 5776

ويحػػػدث عػػػادة بػػػأمر مػػػف الخػػػديوي لرغبتػػػو او لضػػػرورة زيػػػادة عػػػدد الجػػػيش، وكػػػاف العمػػػد 
والمشايب يجمعوف أكثػر مػف العػدد المطمػوب بحجػة مػا قػد يفسػر عنػو الكشػؼ مػف وجػود 
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مرضػػػى او ممػػػف ال يصػػػػمحوف لمخدمػػػة ، وممكػػػػف ال اي فػػػرد مػػػف ىػػػػـ اف يػػػتخمص مػػػػف 
يػػدفع مبمػػا مػػف المػػاؿ إلػػى المشػػايب أو العمػػدة ،وكػػاف العمػػد يقصػػدوف  التجنيػػد مقابػػؿ أف

جمػػػػػع الفقػػػػػراء والضػػػػػعفاء وتػػػػػرؾ األغنيػػػػػاء وبػػػػػاألخص اقػػػػػاربيـ وذوييػػػػػـ، ونتيجػػػػػة ليػػػػػذه 
)الغنػػػػي، د.ت، التصػػػرفات كثػػػػرت الشػػػػكاوي لممػػػػديريف والمحػػػافظيف ضػػػػد ىػػػػذه القػػػػرارات  

 .(503صفحة 

حػػداث كػػذلؾ كػػ اف يجمػػع المشػػرديف الػػذيف ال صػػناعة ليػػـ خػػالؼ التجػػوؿ فػػي الطرقػػات واا
الغوغاء ،ثـ يجري فرزىـ وارساؿ مف يميؽ منيـ لمخدمة ضمف الجنود التػي سترسػؿ إلػى 
جبية السوداف، وكانت ىذه السياسة تفتقػر إلػى الحكمػة وبعػد النظػر ،فتػتخمص الحكومػة 

بػػار تمػػؾ الػػبالد كمنفػػى لػػذوى السػػموؾ السػػية مػػف المشػػرديف بررسػػاليـ إلػػى السػػوداف ،واعت
  .(57، صفحة 5775)الكريـ، 

ورغػػـ أف قػػانوف القرعػػة العسػػكرية يػػنص عمػػى تجنيػػد الشػػباف الػػذيف تتػػراوح أعمػػارىـ بػػيف 
عاما ،اال انو قد دخػؿ فػي صػفوؼ الجػيش مػف يقمػوف سػنا عػف ذلػؾ ، فاسػتخدـ 00و56

جنودا ال تزيد أعمارىـ عف خمسة عشػر سػنة ،رغػـ قسػوة  5653شة سنة في حرب الحب
مناخ السوداف وعدـ مالئمتو الجنود المصرييف لكثرة ما أصابيـ مف أمراض التي ذىبػت 

 .(65)احمد عزت عبد الكريـ، د.ت، صفحة بالكثير منيـ 

استخدمت الحكومة أيضا ألفا مف العرباف المقيميف في حكمدارية ىرر كعساكر عمى اف 
ال تعطي ليـ أسمحة نارية مف الحكومة ، بؿ يكونوا بآالتيـ المعتاديف عمييا مثؿ الحرب 
والنبػػػاؿ ، مقابػػػؿ أف تصػػػرؼ ليػػػـ الحكومػػػة اليػػػدايا واألقمشػػػة، باإلضػػػافة الػػػى التعيينػػػات 

ؼ لمشػػايخيـ مرتبػػات شػػيريات، وكػػاف الغػػرض مػػف ىػػذا المخصصػػة ليػػـ ،وكػػذلؾ يصػػر 
 .(42، صفحة 0882)عوؼ، اإلجراء اقناعيـ الف الحكومة ال تريد اال مصمحتيـ 
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  فرز الجنود

تجري طريقة جمع الجنود عمى الشكؿ الذي أشرنا إليو سػابقا ،ثػـ يسػير ىػؤالء المجنػدوف 
ط بيػػـ النسػاء واألطفػاؿ مػف كػؿ جانػػب حيػث يعرضػوف عمػى لجنػػة إلػى مكػاف الفػرز يحػي

الفرز التي تتكػوف مػف أطبػاء عسػكرييف، فمػف وجػد مػنيـ مالئمػا ضػـ إلػى الجػيش اذا لػـ 
يقدـ بدال عنػو، أمػا الػذيف ال يقػووف عمػى حمػؿ السػالح فيمحقػوف فػي الخػدمات الخارجيػة 

ا ليػػػػـ بمغػػػػادرة الػػػػديار كسػػػػاقييف او طبػػػػاخيف، ويبقػػػػى المقبولػػػػوف تحػػػػت الطمػػػػب ال يسػػػػم
)حجػػازي، المصػػرية اال ألداء فريضػػة الحػػب شػػرط اف تأخػػذ  ضػػمانات مػػف أجػػؿ عػػودتيـ 

 .(24، صفحة 0888

  بدل الجندية

يعنػػػي بالبػػػدؿ ىػػػو  أف يقػػػدـ الفػػػرد المطمػػػوب تجنيػػػده بػػػدال شخصػػػيا عنػػػو وعنػػػدما اعفػػػى 
الخػػديوي اسػػماعيؿ اوالد العمػػد والمشػػايب مػػف الخدمػػة مقابػػؿ بػػدؿ شخصػػي ،ذكػػر السػػيد 

بػاف 5646مػارس 06أحمد الشريؼ عضو مجمس شورى النواب في جمستو المنعقدة في 
وجػػػوه القػػػـو ،أمػػػا بالنسػػػبة األىػػػالي فمػػػيس ىػػػذا اإلجػػػراء ميسػػػور بالنسػػػبة الػػػوالد المشػػػايب و 

بوسػػػعيـ ذلػػػؾ ،وطالػػػب الحكومػػػة بقبػػػوؿ نقػػػدى تقػػػرره، وقػػػد وافقػػػت الحكومػػػة عمػػػى المبػػػدأ 
 .  (45)سعيد، د.ت، صفحة ولكنيا لـ تحدد البدؿ المطموب 

وقبػؿ أف توافػػؽ الحكومػة عمػػى البػدؿ النقػػدي كػػاف تقػديـ البػػدؿ الشخصػي ميسػػور بالنسػػبة 
لألغنيػػاء واىػػؿ الصػػناعة والتجػػارة عنػػدما كػػاف الػػرؽ مباحػػا ،فػػرذا طمػػب احػػد مػػف الطبقػػة 
الغنيػػة والمتوسػػطة لمجنديػػة قػػدـ عبػػدا بػػدال منػػو ،ولكػػف بعػػد إلغػػاء الػػرؽ أصػػبا موضػػوع 

فقػػد رفضػػت الحكومػػة قبػػوؿ العبيػػد بػػدؿ اوالد األغنيػػاء البػػدؿ أكثػػر تعقيػػدا عػػف ذي قبػػؿ ،
،ومػػف أجػػؿ (026، صػػفحة 5766)نػػوار، والتجػػار الف الػػرؽ أصػػبا ممنػػوع فػػي مصػػر 
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تػػذليؿ ىػػذه العقبػػة رفػػع نػػاظر الجياديػػة مػػذكرة إلػػى الخػػديوي إسػػماعيؿ يوضػػا لػػو فييػػا مػػا 
فرنػؾ فوافػؽ 01888سا مف قبوؿ بدؿ نقػدي يقػدر ب تتخذه الدوؿ االوربية خصوصا فرن

 .  (551، صفحة 5715)كرابس، الخديوي إسماعيؿ عمى ذلؾ 

فالبػػدؿ كمػػا راينػػا قػػد تطػػور طبقػػا لمقتضػػيات الظػػروؼ مػػف بػػدؿ شخصػػي إلػػى بػػدؿ نقػػدي 
المقتػرع بػالجيش، ولػـ  وىو ما يسمى بالبدلية وكانت تدفع عنػد اوؿ طمػب قبػؿ أف يمتحػؽ

يقتصػػر دفػػع البدليػػة عمػػى الػػذيف تقػػع عمػػييـ القرعػػة فحسػػب ،بػػؿ شػػمؿ ىػػذا النظػػاـ الػػذيف 
)حسػػػػيف، د.ت، صػػػػفحة التحقػػػػوا بػػػػالجيش وامضػػػػوا فيػػػػو مػػػػدة قصػػػػيرة كانػػػػت اـ طويمػػػػة  

السػػالـ او مػػف ،مػػف رتبػػة النفػػر إلػػى الصػػؼ ضػػابط ،سػػواء مػػنيـ كػػاف موجػػودا تحػػت (45
كػػػاف مػػػنيـ باالمداديػػػة)الرديؼ(فكاف عمػػػى كػػػؿ راغػػػب فػػػي الخػػػروج مػػػف الخدمػػػة اف يػػػدفع 
مبمغػػا معينػػػا عػػف كػػػؿ سػػنة بقيػػػت لػػػو فػػي الخدمػػػة ،وتتفػػاوت ىػػػذه المبػػالا يتفػػػاوت الرتػػػب 
العسكرية، فالمبما الذي يدفعو النفر غير الػذي يدفعػو االنباشػي غيػر مػا يدفعػو الجػاويش 

، صػػفحة 0851)ميتشػػؿ، ت الرتبػػة كممػػا كبػػر البػػدؿ والعكػػس صػػحيا وىكػػذا فكممػػا ارتفعػػ
578). 

 الهرب من التجنيد

لمػػػا كػػػاف عػػػبء الخدمػػػة العسػػػكرية يقػػػع عمػػػى كاىػػػؿ الطبقػػػات الفقيػػػرة مػػػف الفالحػػػيف دوف 
سواىـ ،ونظرا لكرىيـ ليػا لطػوؿ مػدة الخدمػة ولتعارضػيا مػع مصػالحيـ الخاصػة ،لجػأوا 
إلى ماكاف يمجأ إليو إباؤىـ مف قبؿ في عيد محمد عمي مف بتر اصابع أرجميػـ وايػدييـ 

ء ىػذه المشػكمة اضػطر محمػد عمػي إلػى مقاومػة ىػذه وتشويو وجػوىـ لمػتخمص منيػا، وازا
، 5714)روتشيف، الظاىرة بأنشاء فرقة مف المشوىيف، استخدميا ألغراض غير حربية  

 . (561صفحة 
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وقد عالجت الحكومة في عيد الخديوي إسماعيؿ ىذا الموضػوع بػنفس الطريقػة ،فأصػدر 
أمػػػرا إلػػػى نػػػاظر الجياديػػػة بػػػاف كػػػؿ فػػػرد تسػػػبب فػػػي إتػػػالؼ عضػػػو مػػػف جسػػػده مػػػف أجػػػؿ 
الػػتخمص مػػف التجنيػػد يؤخػػذ بالحالػػة التػػي وجػػد عمييػػا سػػواء كػػاف مقطػػوع االصػػبع تػػالؼ 

لمجػػيش ايضػػا ،وكػػاف العمػػد والمشػػايب  العػػيف ،ويؤخػػذ لمعمػػؿ بالسػػكة الحديديػػة ،وقػػد يضػػـ
)بيػػػػومي، يتعمػػػػدوف بشػػػػتى طػػػػرؽ الغػػػػش واالحتيػػػػاؿ الػػػػى تخمػػػػيص ابنػػػػائيـ مػػػػف التجنيػػػػد  

،لػػذا اصػػدر الخػػديوي اسػػماعيؿ امػػرا الػػى جميػػع المػػديريات اواخػػر (185، صػػفحة 5771
او العمػػد تخمػػيص ابنػػو مػػف  يػػبمغيـ فيػػو بػػاف كػػؿ مػػف يحػػاوؿ مػػف المشػػايب 5641سػػنة 

التجنيػػد يؤخػػذ ىػػو نفسػػو الػػى التجنيػػد ،ولكػػف نظػػرا لعػػدـ اجػػراء عمميػػة جمػػع الجنػػود طبقػػا 
لقواعد دقبقة منظمػة كانػت ىنػاؾ فػرص كثيػرة لمتيػرب مػف التجنيػد وذلػؾ برشػوة المشػايب 

 .(500، صفحة 5704)شتيف، والعمد 

 مدة الخدمة في الجيش 

لـ تكف مدة الخدمة واحدة في جميع اسمحة الجيش ،ففي سالح المشاة يبقى الجندي فػي 
الخدمػػة خمسػػػة سػػنوات ،وفػػػي سػػالح الفرسػػػاف سػػػت سػػنوات، وفػػػي سػػالح المدفعيػػػة سػػػبع 
سػػػنوات ،امػػػا الرديػػػؼ فيػػػي سػػػبع سػػػنيف وخالليػػػا ال يػػػدعوف الػػػى التػػػدريب ولكػػػف لمتعبئػػػة 

ب مدة الخدمة بالزمف الذي يقضيو الجندي تحت السالح ،ففي عيد والتجنيد فقط ،وتحس
سعيد نظرا لعدـ وجود نظامػا معينػا لػذلؾ يقػـو بجمػع الجنػود ثػـ يسػرحيـ وبعػدىا يعيػدىـ 

صػػػدر فرمػػػاف مػػػف البػػػاب 5644،وفػػػي سػػػنة (146)سػػػعود، د.ت، صػػػفحة الػػػى الجػػػيش  
الػؼ 18اسماعيؿ الحؽ في زيادة عدد قوات الجيش المصػري الػى العالي يمنا الخديوي 

ولكػػػي يصػػػؿ الخػػػديوي بػػػالجيش الػػػى ىػػػذا العػػػدد اتبػػػع نظػػػاـ الخدمػػػة القصػػػيرة االمػػػد التػػػي 
بمقتضاىا اصبا مػا يزيػد عػف نصػؼ عػدد رجػاؿ الجػيش بعػد اسػتكماؿ تمػرينيـ يرسػموف 

، وىؤالء بعد تمضػية الى ديراىـ في اجازات غير محدودة االجؿ ليحؿ محميـ جنود جدد
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مدة تتراوح بيف سنة وثمانية عشر شيرا يسرحوف ليحؿ محميـ اخروف ،وفي نفس الوقػت 
اتاحػػػت ىػػػذه الفرصػػػة امػػػاـ الجنػػػود مػػػف اجػػػؿ التفػػػرغ الػػػى مػػػزارعيـ واالىتمػػػاـ بيػػػا لػػػبعض 

 (65، صفحة 0884)بير، الوقت   

 الفرار من الخدمة

كره المصريوف الخدمة العسكرية لما ذكرناه سابقا ،فمجا البعض الى التيػرب مػف الخدمػة 
بطرؽ الرشوة والتشويو، اما الفريؽ االخر فقد  دخموا الخدمة مكرىيف اال اننا نجد اغمبيـ 
حينما ينخرطوف في الجيش ينسجموف مػع حيػاتيـ الجديػدة، امػا الػبعض االخػر ينتيػزوف 

فػػػرار الجنػػػدي اسػػػباب عديػػػدة منيػػػا ارتكابػػػو امػػػرا يخػػػالؼ التعميمػػػات ايػػػة فرصػػػة لمفػػػرار ،ول
العسػكرية فيخشػى عقابػػو فييػرب، او يمػػنا اجػازة لقضػائيا بػػيف اىمػو وعشػػيرتو فتسػوؿ لػػو 
نفسػػو التخمػػؼ فيختفػػي عػػف األنظػػار او لطػػوؿ المػػدة التػػي قضػػاىا فػػي الجػػيش وكثػػرة مػػا 

 (66، صفحة 0884)بير، حدث لو مف تعب 

 عقوبة الفرار

لجات الحكومػة الػى تشػديد العقوبػة عمػى الفػاريف واختمفػت العقوبػة مػف وقػت ألخػر ،ففػي 
عيػػد سػػعيد كػػاف يطبػػؽ عمػػى الفػػاريف اقسػػى العقوبػػات ،اضػػافة الػػى مػػا ينػػاليـ مػػف عقػػاب 

انيػا بناء عمى احكاـ المجمس العسكري ينقموف الػى السػوداف مػع بيػع ممتمكػاتيـ واخػذ اثم
،ولكػف الحكومػة المصػػرية فػي عيػد الخػػديوي اسػماعيؿ عػدلت ىػػذا االسػموب القاسػي ولػػـ 
توافػػػؽ عمػػػى ىػػػذه اإلجػػػراءات التػػػي ال تتقبميػػػا الطبيعػػػة البشػػػرية واكتفػػػى بمعػػػاقبتيـ طبقػػػا 
لالئحػػة العسػػكرية ،ثػػـ امػػرت برحصػػاء االطيػػاف والمواشػػي التػػي ابتيعػػت ليػػذا السػػبب مػػع 

)طػو، القػػاىرة، عيف والمشػريف مػػف اجػؿ ارجاعيػا الػى اصػحابيا بيػاف اثمانيػا واسػماء البػائ
 (006صفحة 
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اصػدرت الحكومػة امػرا بالموافقػة عمػى مػا حػدده المجمػس  5641تشريف الثػاني  55وفي 
العسػػػكري فيمػػػا يتعمػػػؽ بعقوبػػػة الفػػػاريف مػػػف الجنديػػػة ،وتػػػنص ىػػػذه العقوبػػػة عمػػػى تقييػػػدىـ 

فػي ارجميػـ لمػػدة سػتة شػيور واسػتخداميـ فػػي الخػدمات السػفمية ،وعػدـ صػػرؼ بػاألغالؿ 
مرتبات او مالبس ليـ ،بؿ يعطوف خبزا فقط وبعد انقضاء مدة العقوبة يقيدوف مف جديد 

، 0886)حنػػيف، عمػػى انيػػـ مسػػتجدوف مػػع عػػدـ احتسػػاب مػػدة الخدمػػة السػػابقة لمعقوبػػة 
 .(31صفحة 

كذلؾ كاف مػف يتػأخر عػف نيايػة اجازتػو مػف الصػؼ ضػباط والعسػاكر يحػـر مػف اجازتػو 
لمدة سنة ،ثـ خففت ىذه العقوبة الى ستة شيور فقط ،و لـ تقتصر العقوبة عمى الفاريف 

،فنجػػد (137، صػػفحة 5701)االيػػوبي، فحسػػب، بػػؿ شػػممت اقػػاربيـ وكػػؿ مػػف عػػاونيـ  
ال احد الجنود قد فر مف الجيش بعد ارتكابػو جريمػة سػرقة ،فقػبض عميػو وعمػى الرجػؿ مث

الذي اخفاه وعمى شػيب المنطقػة التػي وجػد فييػا والحقػوىـ جميعػا بػالجيش ضػمف جماعػة 
 (554، صفحة 5755)زيداف، الحفاريف بحسب لياقتيـ 

ا لنػػاظر الجياديػػة بشػػاف سػػد الػػنقص الػػذي حػػدث فػػي اصػػدر امػػر  5655وفػػي اوائػػؿ سػػنة 
صفوؼ الجيش بسػبب فػرار الجنػود بػاف يأخػذ اقػارب الفػاريف والحػاقيـ بػالجيش مػف اجػؿ 
استكماؿ االليات مع تشديد البحث عمػى الفػاريف ،وصػدرت الحكومػة امػرا كػذلؾ بػاف كػؿ 

جػػازة جنػػدي مػػف الوجػػو البحػػري يمػػنا اجػػازة ثػػـ يتخمػػؼ عػػف الحضػػور مػػدة شػػير مػػف اال
،أي اف االسػػػػػرة (10، صػػػػػفحة 5762)عزبػػػػػاوي، يجػػػػػب اخػػػػػذ احػػػػػد اقاربػػػػػو بػػػػػدال عنػػػػػو   

متضػػامنة تعتبػػر مسػػئولة عػػف كػػؿ فػػرد مػػف افرادىػػا تسػػوؿ نفسػػو اليػػرب مػػف الخدمػػة وفػػي 
بمػػػػا عػػػػدد الفػػػػاريف الػػػػؼ وثمانيػػػػة واربعػػػػيف جنػػػػدي وفػػػػي اوائػػػػؿ سػػػػنة  5643اواخػػػػر سػػػػنة 

  (540، صفحة 5777)بدوي ج.، جندي 0855لي حوا5655
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 اعمال الجنود اثناء التجنيد

كانػػػت الميمػػػة االولػػػى لمجػػػيش ىػػػي الػػػدفاع عػػػف كيػػػاف الػػػبالد ضػػػد أي عػػػدواف يقػػػع عميػػػو 
،وشػػػف الحمػػػالت التأديبيػػػة ضػػػد اعػػػدائيا ،خصوصػػػا الغػػػارات التػػػي كػػػاف يقػػػـو بيػػػا بػػػدو 

غػارات االحبػاش مػف جيػة اخػرى ،الػى جانػب ىػذه الناحيػة الحربيػة كػاف الصحراء وضػد 
يساىـ الجنود في النواحي العمرانيػة واالنشػائية ،وىػذه االعمػاؿ كػاف يؤدييػا االىػالي عػف 

،ولمػػا تػػولى اسػػماعيؿ الحكػػـ  (5771)العزيػػز ع.،  طريػػؽ السػػخرة منػػذ عيػػد محمػػد عمػػي
سخرة لخشيتو ازدياد سخط االىالي عمييا نتيجة ال خذ ستيف الؼ رجؿ عـز عمى محو ال

شيريا لمحفر فػي قنػاة السػويس ،فقػاؿ فػي حػديث لػو))اني انػوي اف اسػتبدؿ السػخرة بفػرؽ 
الجيش اذ يمكنني المحافظة عمػى االمػف بجػزء منػو واسػتخدـ البػاقي فػي االعمػاؿ العامػة 

عػػػف كاىػػػؿ االىػػػالي القاىػػػا عمػػػى عػػػاتؽ ((أي اف سػػػماعيؿ عنػػػدما اراد اف يرفػػػع السػػػخرة 
  (205، صفحة 5770)جماؿ بيضوف، الجنود 

وعمػػػى ىػػػذه السياسػػػة سػػػار اسػػػماعيؿ طػػػواؿ مػػػدة حكمػػػو فحفػػػر التػػػرع وتطويرىػػػا ،وقامػػػة 
القصػػور الممكيػػة وتجميػػؿ العاصػػمة وتنسػػيقيا ،كػػؿ ىػػذه االعمػػاؿ قػػاـ بيػػا رجػػاؿ الجػػيش 

وا فػػي الخدمػػة اـ فػػي الرديػػؼ ،فمػػثال اسػػتمـز حفػػر ترعػػة االسػػماعيمية االفػػا مػػف سػػواء كػػان
   (56، صفحة 5775)شولش،  الجنود مف اجؿ العمؿ بيا

كذلؾ عمؿ العديد مف افراد الجيش بتطيير الترع وحفرىا وغرس االشجار وزرع الخضػر 
ليتخػػذ مػػنيـ االىػػالي نموذجػػا يعممػػوف عميػػو ،ولكػػف ىػػذه الحالػػة لػػـ ترضػػي الجنػػود فاخػػذوا 
يتذمروف  مف قمة الطعاـ ورداءتو وشدة التعب مف العمؿ في القصور الخديوية وتحسيف 

ماعيؿ اف يسػتفحؿ االمػر فقػػبض عمػى رؤوس الحركػػة العاصػمة وتنظيميػا وقػػد خشػي اسػػ
  (52، صفحة 5756)ليفيف، واعداميـ رميا بالرصاص 
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 اجازات الجنود 

كػػاف الجنػػدي المصػػري يمػػنا خػػالؿ مػػدة خدمتػػو اجػػازات كثيػػرة ،ولمػػدة طويمػػة فػػي نفػػس 
الجياديػػػة بػػػاف يعطػػػي لثمػػػث اصػػػدر الخػػػديوي امػػػرا الػػػى نػػػاظر  5643الوقػػػت ،ففػػػي سػػػنة 

الجنػػود مػػف كػػؿ االى بصػػورة دائمػػة شػػيراف يػػذىبوف فييػػا الػػى قػػراىـ وبالدىػػـ ويقضػػوف 
حاجاتيـ، وبنػاء عمػى ىػذا االمػر كػاف يمػنا الجنػود اربعػة اشػير فػي السػنة اجػازة ،ولكػف 
ىذه االجػازات لػـ تنفػع الػذيف يسػكنوف الصػعيد واسػيوط لبعػد المسػافات عمػى العكػس مػف 

، 5755)رمضػػػػاف، وجػػػػو البحػػػػري ،اال اف ىػػػػذا النظػػػػاـ قػػػػد عػػػػدؿ بعػػػػد ذلػػػػؾ  اصػػػػحاب ال
،واصػػػبحت االجػػازات دوريػػػة تمػػنا لمجنػػػود مػػف رتبػػػة الصػػؼ ضػػػابط لمػػػدة (588صػػفحة 

ثالثػػػة اشػػػير او سػػػتة اشػػػير كػػػؿ سػػػنة ،وكػػػاف الغػػػرض مػػػف مػػػنا ىػػػذه االجػػػازات الطويمػػػة 
لمجنػػود ىػػو التوفػػؽ بػػيف الخدمػػة العسػػكرية ومصػػالحيـ الخاصػػة أي التوفيػػؽ بػػيف الجنديػػة 

الطريقػػة عالجػػت الحكومػػة وبػػيف الفالحػػة االرض ،السػػيما واف معظميػػـ فالحػػيف ،وبيػػذه 
مشػػكمة فػػرار الجنػػود مػػف الجػػيش ،ولتػػي يرجػػع سػػببيا االساسػػي حيمولػػة الخدمػػة العسػػكرية 

، صػفحة 5755)رمضػاف، بينيـ وبيف اراضييـ التي احبوىا وبػذلوا جيػودىـ فػي سػبيميا 
585) 

 

 الخاتمة

و مروعة. لقد كاف جيش الباشا جيشا يجػر كانت الخدمة في جيش محمد عمي إذف تجرب
الجنػود اليػو جػرا ضػػد رغبػتيـ باسػتخداـ حػػد متػدف مػف االقنػاع . كػػاف جيشػا يجنػدوف فيػػو 
عمميػػا مػػدى الحيػػاة ويجبػػروف فيػػو عمػػى القتػػاؿ فػػي حػػروب تكػػاد تكػػوف بػػال معنػػى بالنسػػبة 

مقػززه ليـ. كاف جيشا ييػانوف فيػو بػال انقطػاع ويعيشػوف فػي معسػكرات فػي شػروط حيػاة 
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كػػانوا ييػػانوف وتسػػاء معػػاممتيـ ويػػذلوف مػػف قبػػؿ ىيئػػة مػػف الضػػباط تختمػػؼ عػػنيـ لغويػػا 
  واجتماعيا

وال يكاد يوجد شيء مشترؾ يجمعيـ بيـ .كانوا فوؽ ذلؾ يعانوف مف سوء التغذية ورثاثة 
مالبسيـ وقمة اجورىـ. كػاف جيشػا لػـ يعتػرؼ بالتضػحية التػي قػدميا ىػؤالء الػذيف جرحػوا 

 .دمة فيو .وفوؽ ذلؾ كمو كما راينا كاف جيشا ال يحتـر موتاهأثناء الخ

ومػػف سػػمبيات نظػػاـ التجنيػػد فػػي ذلػػؾ الوقػػت اف القػػائميف عمػػى امػػره لػػـ يعتمػػدوا فػػي طمػػب 
المرشحيف لمخدمة عمى سجالت الرسمية بؿ ترؾ األمر لمعمد والمشايب يجمعوف الشػباف 

األقويػػػاء فعمػػػت الرشػػػوة وطػػػرؽ الغػػػش عمػػػى اىػػػوائيـ وميػػػوليـ فأخػػػذوا الضػػػعفاء وتجنبػػػوا 
واالحتيػػاؿ وكثػػرة الشػػكاوي. ويتوضػػا لنػػا أف الخدمػػة العسػػكرية اقتصػػرت عمػػى الطبقػػات 
الفقيرة المستضعفة التي ال تمتمؾ بدال شخصيا او نقديا فأصبا عبء الدفاع عػف الػبالد 

 يقع عمى كاىؿ ىذه العناصر المستضعفة.

 المصادر

،الػػػػدار المصػػػػرية 0ح والمسػػػػالة الزراعيػػػػة فػػػػي مصػػػػر،ـ.ابػػػػراىيـ عػػػػامر ،االرض والفػػػػال5
 5736لمطباعة والنشر ،القاىرة ،

.احمػػد احمػػد الحتػػو، تػػاريب مصػػر االقتصػػادي فػػي العصػػور الحديثػػة، مكتبػػة النيضػػة 0
 5736المصرية ،القاىرة ،

،احمػػد بيمػػي ،الصػػفوة العسػػكرية والبنػػاء السياسػػي فػػي مصػػر ،الييئػػة المصػػرية العامػػة 1
 5771رة ،لمكتاب، القاى

 5761.احمد حمروش ،مصر  والعسكريوف ،مكتبة مدبولي، القاىرة ،2
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.احمػػػػػػد زكػػػػػػي بػػػػػػدوي ،تػػػػػػاريب مصػػػػػػر االجتمػػػػػػاعي ،مطبعػػػػػػة صػػػػػػالح الػػػػػػديف الكبػػػػػػرى 3
 5778،االسكندرية،

.احمػػد سػػالمة محمػػود، منشػػات سػػميماف باشػػا الفرنسػػاوي المعماريػػة فػػي مدينػػة القػػاىرة 4
 0884،طنطا،5664_5565

 .احمد شبمي عبد الغني، تاريب مصر الحديث ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،د.ت5
،دار المعػارؼ 5660_5654.احمد عبػد الػرحيـ مصػطفى ،مصػر والمسػالة المصػرية 6

 5776المصرية ،القاىرة ،
.احمػػػد عػػػزت عبػػػد الكػػػريـ، دراسػػػات فػػػي تػػػاريب العػػػرب الحديثػػػة ،دار النيضػػػة العربيػػػة 7

   5775،بيروت  ،
عػػػوؼ، احػػػواؿ مصػػػر مػػػف عصػػػر العصػػػر، العربػػػي لمنشػػػر والتوزيػػػع ،القػػػاىرة  .احمػػػد58

،0882 
. الكسندر شولش ،ترجمة: ازمة مصر االجتماعية والسياسػية. )رؤوؼ عبػاس حامػد، 55

المترجمػػػػػػوف(، عػػػػػػيف لمدراسػػػػػػات والبحػػػػػػوث السياسػػػػػػية واالجتماعيػػػػػػة، القػػػػػػاىرة 
،5775 

. القػػػػاىرة 5657_5641ا . اليػػػاس االيػػػػوبي، تػػػػاريب مصػػػػر فػػػي عيػػػػد اسػػػػماعيؿ باشػػػػ50
،5701 

. امنو حجازي، الوطنية المصرية في العصر الحديث ،الييئة المصرية العامة لمتاب، 51
 0888القاىرة،

الػػى انييػػار الممكيػػة 5576. امػيف سػػعيد، تػػاريب مصػػر السياسػػي مػف الحممػػة الفرنسػػية 52
 ، القاىرة ،د.ت5730
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السياسػػػػي واالقتصػػػػادي.  . امػػػػيف مصػػػػطفى عفيفػػػػي مصػػػػطفى القػػػػوني، تػػػػاريب مصػػػػر53
 5736القاىرة،

 55. أنػػور محمػػود زنػػاتي، موسػػوعة تػػاريب العػػالـ منػػذ توحيػػد القطػػريف وحتػػى أحػػداث 54
 0885سبتمبر وتداعياتو ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة ،

 5715. بيير كرابس، اسماعيؿ المفتري عميو، فؤاد صروؼ، المترجموف، القاىرة،55
عمار مصػػػػػر، ترجمػػػػػة: بشػػػػػير السػػػػػباعي، و احمػػػػػد حسػػػػػاف، . تيمػػػػػوثي ميتشػػػػػؿ، اسػػػػػت56

 0851المترجموف، مدارات لألبحاث والنشر، القاىرة ،
،ترجمة:محمػػد بػػػدراف عبدالحميػػػد العبػػػادي ، 0. تيػػودور روتشػػػيف، المسػػػالة المصػػػرية،ـ57

 5714القاىرة ،
 . جابرييػػؿ بير،دراسػػات فػػي التػػاريب االجتمػػاعي لمصػػر الحديثػػة ،ترجمػػة: عبػػد الحميػػد08

 0884فيمي الجماؿ عبدالخالؽ الشيف،القاىرة،
 5736. جاد طو،معالـ تاريب مصر الحديث والمعاصر، دار الفكر العربي،القاىرة ،05
. جػػػرجس حنيف،االطيػػػاف والضػػػرائب فػػػي القطػػػر المصػػػري. القػػػاىرة: الييئػػػة المصػػػرية 00

 0886العامة لمكتاب. القاىرة،
تا االسالمي الػى االف ،مطبعػة اليػالؿ، . جرجي زيداف، تاريب مصر الحديث مف الف01

 5755القاىرة،
.جػالؿ امػػيف، قصػػة االقتصػػاد المصػػري مػػف محمػػد عمػػي الػػى حسػػني مبػػارؾ. القػػاىرة: 02

 .0850دار الشروؽ،القاىرة،
 ، منشاة المعارؼ،االسكندرية ،د.ت5683_5355.جالؿ يحيى،مصر الحديثة 03
 5777االسرة،القاىرة، .جماؿ بدوي،محمد عمي واوالده،مكتبة04
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،جماؿ عبد اليادي محمد،مصر بػيف الخالفػة العثمانيػة والحػتالؿ االنكميػزي منػذ عيػد 05
محمػػػػد عمػػػػي وحتػػػػى توفيػػػػؽ باشػػػػا، ،مطبعػػػػة دار النشػػػػر والتوزيػػػػع االسػػػػالمية 

 5773،القاىرة،
 .جمػػاؿ كمػػاؿ محمػػود،االرض والفػػالح فػػي صػػعيد مصػػر فػػي العصػػر العثماني،الييئػػة06

 .0858المصرية العامة لمكتاب،القاىرة ،
.جػػورج يػػانب، تػػاريب مصػػر مػػف عيػػد المماليػػؾ الػػى نيايػػة حكػػـ اسػػماعيؿ،ترجمة:عمي 07

 .5774احمد شكري،مكتبة مدبولي،القاىرة،
،ترجمػػػػػة:حافظ 5627_5558.جيمبيػػػػػر سػػػػػينويو،الفرعوف االخيػػػػػر محمػػػػػد عمػػػػػي بػػػػػيف 18

الجميوريػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة الجمػػػػػػػػػالي، منشػػػػػػػػػورات وزارة الثقافػػػػػػػػػة واالعػػػػػػػػػالـ فػػػػػػػػػي 
 .0883السورية،دمشؽ،

 .5713.حسيف عمي رفاعي،الصناعة في مصر، القاىرة،15
.حسػػػػػػيف كفػػػػػػػاني، الخػػػػػػديوي اسػػػػػػػماعيؿ ومعشػػػػػػػوقتو مصػػػػػػر،الييئة المصػػػػػػػرية العامػػػػػػػة 10

 .5775لمكتاب،القاىرة ،
.حممػػي محػػروس اسػػماعيؿ، دراسػػات فػػي الحالػػة االجتماعيػػة فػػي مصػػر فػػي النصػػؼ 11

 .0884لتاسع عشر، القاىرة،االوؿ مف القرف ا
.دافيػػػػد النػػػػدزه، بنػػػػوؾ وباشػػػػوات،ترجمة :عبػػػػد العظػػػػيـ انػػػػيس، ،دار المعارؼ،القػػػػاىرة 12

،5744. 
،مؤسسػػػػػة ىنػػػػػداوي لمتعمػػػػػيـ 5610.داود بركات،البطػػػػػؿ الفػػػػػاتا ابػػػػػراىيـ وفتحػػػػػو لمشػػػػػاـ 13

 . 0850والثقافة،القاىرة،
تبة النيضػػػػػػػػػة .ريػػػػػػػػػاض سػػػػػػػػػو ،المجتمع القبطػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػرف التاسػػػػػػػػػع عشػػػػػػػػػر،مك14

 .0884المصرية،القاىرة ،
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.زلماف ايساكوفيش ليفيف،الفكر االجتماعي والسياسي الحديث،ترجمة:بشير السػباعي، 15
 .5756دار ابف خمدوف،بيروت،

.سموى العطار،التغيرات االجتماعية في عيد محمػد عمػي،دار النيضػة العربيػة،القاىرة 16
،5767 

درية: مطبعػػػة جريػػػدة المحروسة،االسػػػكندرية .سػػػميـ النقاش،مصػػػر لممصػػػرييف. االسػػػكن17
،5662 

 0850.سيير حممي، اسرة محمد عمي. القاىرة، مكتبة االسرة،القاىرة ،28
.شػػحادة النػػاطور جمػػاؿ بيضػػوف، تػػاريب العػػرب الحػػديث، االردف: دار االمػػؿ لمطباعػػة 25

 5770والنشر،االردف ،
 5657_5640ؿ .صػػالا رمضػػاف،الحياة االجتماعيػػة فػػي مصػػر فػػي عصػػر اسػػماعي20

 5755،منشاة المعارؼ، االسكندرية،
 5736.صالح احمد ىريدي، الحرؼ والصناعات في عيد محمد عمي، بيروت،21
.عبػػػػػد الحميػػػػػػد البطريػػػػػؽ احمػػػػػػد عػػػػػزت عبػػػػػػد الكريـ،تػػػػػاريب العػػػػػػالـ العربػػػػػي الحػػػػػػديث، 22

 القاىرة،د.ت
 5767رة،، القاىرة،دار المعارؼ،القاى3.عبد الرحمف الرافعي، عصر محمد عمي ،ـ23
،الييئػػػة 5752_5683.عبػػػد السػػػالـ عبػػػد الحمػػػيـ عػػػامر،طوائؼ الحػػػرؼ فػػػي مصػػػر 24

 5771المصرية العامة لمكتاب،القاىرة ،
.عبد العزيز محمػد الشػناوي،عمر مكػـر بطػؿ المقاومػة الشػعبية، دار الكاتػب لمطباعػة 25

 5745والنشر،القاىرة،
 ر ، دار المعارؼ،القاىرة،د.ت.عبد الغفار محمد حسيف،بناء الدولة الحديثة في مص26
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.عبػػد اليػػادي محمػػد سػػعود،الثورات فػػي مصػػر مػػف عيػػد سػػعيد الػػى اخػػر عيػػد توفيػػؽ، 27
 القاىرة،د.ت.

.عبػػػدالعزيز سػػػميماف نوار،تػػػاريب مصػػػر االجتمػػػاعي منػػػذ فجػػػر التػػػاريب حتػػػى العصػػػر 38
 5766الحديث، القاىرة،

خمفػػػاء محمػػػد عمػػػػي .عبػػػداهلل بيومي،التػػػاريب العسػػػكري لمجػػػػيش المصػػػري فػػػي عصػػػػر 35
 5771،دار الدفاع الوطني لمطبع والنشر،القاىرة،5657_5626

.عبػداهلل محمػػد عزباوي،عمػػد ومشػايب القػػرى ودورىػػـ فػػي المجتمػع المصػػري فػػي القػػرف 30
 . 5762التاسع عشر، القاىرة،

 0850.عصاـ عبد الفتاح، اياـ محمد عمي،دار الفكر العربي،بيروت،31
، دار المعرفػػػػة 5757_5355مصػػػػر الحػػػػديث والمعاصػػػػر  .عمػػػر عبػػػػد العزيز،تػػػػاريب32

 5771الجامعية،القاىرة ،
 0885.خالد فيمي،كؿ رجاؿ الباشا،ترجمة،شريؼ يونس،دار الشروؽ،القاىرة ،33

 5772.مالؾ محمد أحمد رشواف، الفالح المصري في عصر محمد عمي،القاىرة،34
لمممػػػػػوكي،دار الفكػػػػػر .محمػػػػػد احمػػػػػد دىمػػػػػاف،معجـ األلفػػػػػاظ التاريخيػػػػػة فػػػػػي العصػػػػػر ا35

 5778المعاصر، بيروت،
.محمد رفعت عبد العزيز، الجػيش المصػري وحػروب الشػاـ االولػى دراسػة وثائقيػة فػي 36

ضػػوء وثػػائؽ عابػػديف،عيف لمدراسػػات والبحػػوث االنسػػانية واالجتماعيػػة،القاىرة 
،5777 

 0808.محمد عبد العزيز عرموش،موجز تاريب مصر، القاىرة، 37
 0854صر والمصرييف، القاىرة، .محمد عرموش،م48
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.محمػػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػػارة،عمي مبػػػػػػػػػػػػػػارؾ مػػػػػػػػػػػػػػؤرخ ومينػػػػػػػػػػػػػػدس العمػػػػػػػػػػػػػػراف ،دار المسػػػػػػػػػػػػػػتقبؿ 45
 5762العربي،القاىرة،

.محمد متولي، عمر مكـر صوت الحرية ورائد الديمقراطية،وزارة االعالـ الييئة العامة 40
 0885لالستعالمات،القاىرة،

 5751القاىرة،.ىند اسكندر عموف،تاريب مصر، مطبعة المعارؼ،41
.يونػػػػػػػػػػػػػػػاف لبيػػػػػػػػػػػػػػػب رزؽ،تحػػػػػػػػػػػػػػػديث مصػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػي عيػػػػػػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػػػػػػد عمي،مكتبػػػػػػػػػػػػػػػة 42

 0883االسكندرية،االسكندرية،
 


