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 *رسائل نابليون فى مصر

 
 صالح منتصر األستاذ/

 
أشكر المجمع العممى المصرى عمى العمل الثقافى والعسكرى والفكرى العظيم الذى 
قدمو لممكتبة العربية من خالل ترجمة األوامر العسكرية اليومية لنابميون بونابرت فى مصر 

ذ بالجامعات الفرنسية وعضو المجمع وأخص بالشكر األستاذ الدكتور أحمد يوسف األستا
العممى المصرى الذى تولى ترجمة الرسائل، واألستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الشرنوبى 
األمين العام لممجمع العممى المصرى الذى قام بمراجعتيا، والراحل العظيم األستاذ الدكتور 

المجمع فى جزئين  سجل مقدمة العمل ألذى أصدرهإبراىيم بدران رئيس المجمع الذى 
يؤكد نجاح  صفحة. ولعل ما 5;8صفحة الجزء األول منيما  4477ضخمين يقعان فى 

ىتمام الكثير  ىذا العمل رد الفعل الذى حدث أثناء نشرى عنو فى صحيفة المصرى اليوم وا 
من القراء وسؤاليم عن كيفية الحصول عمى نسخة من ىذه الرسائل مما شجعنى عمى 

 أسبوعا. ;4يا مواصمة الحديث عن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمجمع لاملوسم الثقاىف  ىف لقيتصالح منتصر الكاتب الصحفى املعروف أ لألستاذحماضرة  *
  (.7102فرباير  72)األثنني  العلمى املصرى
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ما أن تفضل الدكتور الشرنوبى وأىدانى المجمدين وقمبت صفحاتيما حتى وجدت 
نفسى منجذبا إلى قراءة العمل الذى إكتشفت عمى الفور أىميتو وأىمية محتوى الرسائل 
من قائد لو مكانتو العظيمة فى تاريخ القواد باإلضافة إلى أن ىذه الرسائل كانت تضم 

عنيا وزارة الدفاع الفرنسية قبل نحو عشر سنوات  عددا كبيرا لم يسبق نشره وأفرجت
بحيث أصبح من يقرأىا يجد نفسو وكأنو يتابع مسمسل رواية أو سيناريو لمسنوات 

 .الثالث التى قضاىا نابميون فى مصر
  

ولعمى أضيف أنو كان لدى إىتمام مسبق  بنابميون وغزوتو لمصر لسبب مينى وىو 
ريخ الصحافة فى مصر، ولسبب آخر تاريخى وىو قدومو ومعو المطبعة التى بدأت تا

عالقة نابميون بتغيير تاريخ مصر وأنو لوال حممتو لما جاء محمد عمى إلى مصر ضمن 
الذين إستنجد بيم الباب العالى فى الواليات التابعة لو ليساعدونو فى محاربة نابميون، لكن 

   .نو حكم مصر وغير تاريخيامن المفارقات أنو بدال من أن يحارب محمد عمى نابميون فإ
   

ثم أنتقل من ىذه المقدمة التى أعتذر عن إطالتيا إلى المجمدين المذان تضمنا 
نوفمبر  48 إلى ;>:4يناير  8شيرا من  56ل رسالة  كتبيا نابميون خال 8;57
. وبالطبع فإن الحديث عن ىذه الرسائل البد أن يختص بعضيا  ويترك كثيرا >>:4

كيد أىميتو، وىو مايعنى أن حديثى عن ىذه الرسائل ليس حديثا تفصيميا منيا لو بالتأ
نما ىى أضواء كاشفة عمى بعضيا تاركا لمن يقرأ الرسائل نفسيا  عن كل رسالة وا 

: عمى سؤالمتعة رؤيتيا وتفسيرىا بالطريقة  التى يراىا. وأبدأ بالرد من خالل  الرسائل 
 لماذا جاء نابميون إلى مصر؟ 

   
عروف أن نجم نابميون لمع كقائد عسكرى بعد النجاح الضخم الذى حققو من الم

فى "حروب إيطاليا" التى مكنتو وىو فى الثامنة والعشرين من عمره أن يخضع كل 
إيطاليا لسيطرة فرنسا وييدد النمسا مما إضطر أوروبا إلى طمب الصمح مع فرنسا 

ن والذى أصبح حممو بعد ىذه التى أصبح ليا المقام العالى بفضل إنتصارات نابميو 
كسر شوكة  ;>:4مارس  8بتاريخ  8655اإلنتصارات كما جاء فى رسالتو رقم 
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بريطانيا البحرية من خالل حممة تيدد تجارة بريطانيا  فى اليند . وىكذا ودون الدخول 
لتيديد  فى تفاصيل كثيرة فإن نابميون إتجو إلى مصر ليتخذىا قاعدة لقواتو ينطمق منيا

، وبالتالى يمكن القول أنو لوال بريطانيا مافكر نابميون فى ح اإلنجميز فى اليندمصال
الجيش الموجو إلى ": م الذى أعطاه نابميون لمحممة وىومصر. ويؤكد ذلك اإلس

 ." بينما أطمقت عميو الحكومة فى فرنسا إسم "جيش الشرق"إنجمترا
  

س أنيا تعكس تصورا عاش مار  8والواضح من رسالة نابميون إلى حكومتو بتاريخ 
فيو نابميون فترة جعمتو يضع عمى البعد صورة تفصيمية لمجيش الذى يريد قيادتو وقد كتب 
التفاصيل فى مساحة إستغرقت ثالث صفحات كاممة من المجمد األول بدأىا بقولو : 

ألف جندى مشاه ومن ألفين إلى  58إلى  55لإلستيالء عمى مصر ومالطة سنحتاج من 
بحار ىذه القوات إنطالقا من إيطاليا خمسة آال ف فارس دون جواد، ومن الممكن إستنفار وا 

وفرنسا عمى النحو التالى : ويمى ذلك خريطة تفصيمية بالمدن التى تنطمق منيا القوات 
وأسماء الفرق وعددىم وأسماء قادتيم مما يكشف بصورة واضحة عن قائد عسكرى بالغ 

يومعرفة أسماء جميع القادة بل  خل فى جميع التفاصيل،والتد التنظيم والدقة والجدية،
 .والضباط وىو ما يمكن مالحظتو بسيولة فى جميع رسائمو

  
تحول الحمم إلى حقيقة وأقرت حكومة باريس إعداد "جيش الشرق" بالطريقة التى 

 ;>:4مايو  45خططيا نابميون وقد أقمعت الحممة من ميناء طولون فى فرنسا يوم 
يونيو بعد شير، وىى الجزيرة التى حددىا نابميون  >جزيرة مالطة يوم ووصمت إلى 

نطالق لمحممة إلى اإلسكندرية. وبعد عشرة  أيام تحركت الحممة لتكون قاعدة تجمع وا 
سفينة  88سفينة وتولت حراستيا  655ألف مقاتل حممتيم نحو  69 من مالطة وتضم

 يوما. 84 حربية، فوصمت اإلسكندرية  يوم أول يوليو أى بعد
 

 اإلتفاق مع األعراب 
ومن اإلسكندرية إلى أن وصل القاىرة تضمنت رسائل نابميون أوامره المختمفة 
إلى القادة العسكريين الذين صحبيم فى حممتو ويمثمون أشير األسماء فى ذلك 
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الوقت، كما تتضمن تقارير نابميون إلى حكومتو عن مختمف المعارك التى واجييا 
ن واجيوه وعطموا مسيرتو فى مصر وىم أوال المماليك الذين ويحكى عن الذي

إعتبروا أنفسيم جيش الدفاع عن مصر، واألعراب الذين كانوا يياجمون مؤخرة 
جيشو، ولذلك إىتم نابميون كما تكشف رسائمو عن التحالف معيم بعد أن وضع 

أىم من  46المماليك عمى رأس أعدائو. ويقول نابميون أنو بالفعل حضر إليو 
، وبعد أن إتفقنا "زعماء ىؤالء األعراب "وجمست وسطيم وتبادلنا الحديث مطوال

عمى بنود اإلتفاق تناولنا الطعام الذى أقسمنا عميو أن يذىب إلى الجحيم من 
 يخالف ىذا اإلتفاق من طرفنا أو طرفيم. 

 
أما اإلتفاق يقول نابميون فيو من طرفيم التوقف عن التحرش بمؤخرة جيشنا 

دنا بكل أنواع المعونة التى فى إمكانيم، وأن يمدونى بالعدد الالزم من الرجال الذى وم
سأطمبو لمقاتمة المماليك. وىو مايعنى جعل المماليك العدو المشترك لمفرنسيين 
واألعراب، أما المقابل يقول اإلتفاق : عندما أصبح سيدا لمصر أرد إلييم األراضى 

تولى عمييا المماليك، وأن تقام الصالة فى المساجد التى كانت فى حوزتيم والتى إس
كالعادة، وأن يكون عندى فى البيت كثير من األئمة والقضاة واألشراف والمفتيين وكل 

 الزعماء الدينيين. 
 

وىذا يعنى نجاح نابميون فى الصفقة التى عقدىا مع األعراب وأساسيا عداء 
عندما يصبح سيد البالد وينتصر عمى يتوقفوا عنو ضد الفرنسيين، ووعد من نابميون 

 المماليك الذين جعميم نابميون عدوه وأعداء األعراب. 
 

 ذهب المصريين إغتصبه المماليك 
وال تقمل رسائل نابميون من المماليك فيو يصفيم خاصة الذين واجييم عمى 

أنو ما أبواب القاىرة بالشجاعة، فقد كانوا يحاربون دفاعا عن ثرواتيم. ويقول نابميون 
عممة ذىبية وىو مبمغ ضخم جدا  855أو  655وقع جندى منيم إال وجدنا معو 
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بقياس ذلك الوقت ويعنى أن المماليك حصموا من المصريين عمى ىذه المبالغ التى 
حمموىا معيم وىم فى الحرب إذا ما إقتضت الظروف ىربيم. وقد تمكن الفرنسيون من 

الميل بعد ذلك يقول نابميون خرج العامة من  القضاء عمييم فى مجزرة كبيرة. وأثناء
رتكبوا فظائع كبرى فى داللة عمى ما كان يحممو   المصريين وأحرقوا بيوت المماليك وا 
المصريون من كراىية لمماليك بسبب المعاممة القاسية التى كان المصريون يمقونيا من 

ألف نسمة  655سكنيا المماليك، ولكن نابميون يصف مارآه بقولو : إن القاىرة التى ي
  .يسكنيا أيضا أقبح الرعاع فى العالم

 
 نابليون يصف مصر 

لكن نابميون بعد إن واجو المماليك فى معارك الرحمانية وشبرا خيت والمعركة 
الحاسمة "األىرامات" وكميا ىزم فييا المماليك فإنو بعد أن إستقر بو األمر فى القاىرة 

كتب إلى  ;>:4يوليو  57تيم فإنو بتاريخ والتعرف أكثر عمى المصريين وحيا
حكومتو قائال : من الصعب أن ترى أرضا بيذه الخصوبة وشعبا بيذا الفقر وىذا 
 9الجيل وىذا الحمق. إنيم يفضمون زرارا فى سترة  أحد جنودنا عمى عممة تبمغ 

فرنكات. أما فى القرى فال يعرفون إختراعا إسمو المقص. ومنازليم مصنوعة من 
ن. وكل األساس الذى لدييم مرتبة من القش وثالثة أو أربعة أوانى من الفخار. الطي

يكون ويأكمون بشكل عام أقل القميل جدا وال يعرفون إستخدام الطواحين ولذلك إنيم يست
لم نكن نأكل سوى الخضار والمحوم أما القميل من الدقيق الذى يطحنونو فكانوا 
يستخدمون فيو الطحن بالحجر وفى القرى الكبيرة توجد مثل ىذه الطواحين التى تجرىا 

 الثيران. 
 

حكومتو عن مصر قائال : ليس فى ىذه البالد إال ويمضى نابميون فى تقريره ل
القميل جدا من العممة ولكن ىناك الكثير من القمح واألرز والخضروات والماشية . إن 

د من الثراء وال أرضا بيذا فرنسا لن تجد مستعمرة فى متناول أيدييا إلى ىذا الح
يوما  48مشينا . إن الطقس فى مصر صحى جدا ألن الميل بارد ، فبرغم أننا الغنى
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وعانينا من كل أنواع التعب والحرمان من النبيذ ومن أى شئ يمكن أن يخفف عنا 
عناء التعب فإنو لم يسقط مريضا واحدا، ألن الجنود وجدوا الماء فى أفضل منابعو 

 فى البطيخ وأنواع الشمام الموجودة بوفرة ىائمة. 
 

ر بل طاردوىم وحاصروا لم تترك بريطانيا الفرنسيين ينعمون بإحتالليم مص 
وكبدوه  ;>:4أول أغسطس  بقيادة األميرال نيمسون أسطول نابميون فى أبوقير

خسارة كبيرة تم فييا تدمير عدد كبير من وحدات األسطول الفرنسى وقتل قائده 
"األميرال برويس" ونحو أربعة آالف من البحارة الفرنسيين. وقد واجو نابميون بثبات 

ن ك ان  كما تكشف رسائمو  فإنو ثار ثورة عنيفة عمى جنراالتو الذين ىذه الخسارة وا 
حمميم اليزيمة التى جرت وأنيم ىم الذين ىزموا وليس األسطول الفرنسى. لكنو فى 
الوقت نفسو يكتب رسالة بالغة اإلنسانية إلى أرممة قائد األسطول "برويس" الذى 

ول فييا : إننى أشعر أصابتو قنبمة فصمت فخذه األيسر وقضت عمى حياتو  يق
بألمك. إن المحظة التى تفصمنا عن أحبائنا لحظة قاسية تجعمنا نشعر بخمجات 
اإلحتضار التى كان يعانييا األميرال وأن ال شئ يستحق الحياة وأنو من األفضل أن 
نموت. ولكن وبعد ىذا التفكير ننزع إلى ضم أطفالنا إلى صدورنا، ونعطى الدموع 

روحا جديدة لمطبيعة وندرك أننا نعيش من أجل أطفالنا. نعم والمشاعر الرقيقة 
ياسيدتى إنك تبكين معيم وسوف تقومين بتربيتيم وتثقيف شبابيم، وعندما تحدثييم 
عن أبييم وعن األلم الذى عانيتو والخسارة التى عانوا منيا وعانت منيا الجميورية. 

وحب األمومة سوف تقدرين وبعد أن تعيدين إرتباط روحك بالعالم وبالحب األبوى 
حق التقدير الصداقة واإلىتمام الذى أشعر بو تجاه زوجة صديقى. كونى عمى ثقة 

 بأن ىناك رجال عددىم قميل يستحقون األمل الناتج عن آالم الروح. نابميون  
 

وقد إستوقفتنى ىذه الرسالة ألنيا تعكس لمن يقرأ رسائل نابميون األخرى أنو 
القائد فى الوقت الذى يحتقر وبشدة محاولة غيره اإلفالت بحياتو  يعظم كثيرا إستشياد

 مما يضطره إلى اإلستسالم لعدوه. 
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لم تقضى ىزيمة أبو قير عمى خطط نابميون فى إحتالل سوريا وجعميا جزءا من 
دولة عزم عمى إنشائيا عمى ضفاف النيل وشواطئ المتوسط ثم بعد ذلك يواصل زحفو 

م نابميون تتحطم أمام عكا، ويضطر لمعودة إلى مصر ليقود عمى اليند، ولكن أحال
معركة ضد اآلستانة التى تصورت أنيا يمكن تكرار مافعمتو بريطانيا فى أبو قير 

 فيرسمون حممة ليذا الغرض يواجييا نابميون بنفسو وينجح فى القضاء عمييا.  
 

ىزائميا التى  وبعد ذلك تصل نابميون األخبار بتدىور األوضاع فى فرنسا نتيجة
واجيتيا فى أوروبا خالل وجود نابميون فى مصر، فيجد نابميون أن وطنو أىم ويقرر 

 العودة إلى بالده تاركا مصر تحت قيادة الجنرال كميبر. >>:4أغسطس  55يوم 
  

وكما تالحظون فقد طال بى الحديث رغم أننى لم أشر إال إلى عدد محدود من 
لجزء التالى إلبداء عدد من المالحظات والمعانى رسائل نابميون، وليذا أخصص ا

 .عمى مضمون ىذه الرسائل
 

كان واضحا منذ بداية الحممة عقمية نابميون الثقافية والعممية والفكرية فى  : أولا 
إصطحابو العمماء والمفكرين والميندسين الذين حرص عمى إصطحابيم معو ووصموا 

قرار إنشائو ىذا المجمع العممى الذى عالما فى مختمف التخصصات و  485إلى نحو 
صطحاب أول مطبعة تعرفيا مصر، مما أعطى الحممة التى لم يتجاوز  يضمنا، وا 
عمرىا ثالث سنوات وجيا ثقافيا وعمميا ألقى بظاللو عمى الحياة المصرية، إال أنو فى 

حتالال لم يرتاحوا إليو وقاو  موه النياية تبقى الحممة فى نظر المصريين إستعمارا وا 
ودخموا مع الفرنسيين فى إشتباكات دموية عنيفة. مع ذلك فعند التقويم نستطيع القول 
أن إحتالل نابميون الفرنسى كان لو وجيا ثقافيا، بينما إحتالل فريزر البريطانى لمصر 

 .كان إحتالال إستعماريا بغرض فائدة جانب واحد ىو بريطانيا 5;;4عام 
  

 قت الحممة محدودا وكان سكان القاىرة ال يتجاوزونكان تعداد مصر فى و  : ثانياا 
ألف وقد أدرك نابميون تصنيف القوى التى يواجييا وىم : مماليك، وأعراب،  655
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رضاء السكان بإحترام عقيدتيم اإلسالمية  وسكان، وقد حاول شراء األعراب بالوعود، وا 
قتحم بخيولو الجامع األزىر، أما  ن كان قد تجاوز حدود ذلك وا  المماليك فكانوا العدو وا 

الواضح الذى ال يعرف ميادنتو. وقد إعترف نابميون بقوة المماليك الذين دخل معيم 
  .ثالث معارك قوية قبل أن يتمكن من دخول القاىرة

 
رغم الوقت الطويل الذى كانت تستغرقو الرسائل بين فرنسا ومصر فقد كان  : ثالثاا 

ى تحمل معيا الصحف الصادرة فى فرنسا رغم أنو نابميون ينتظر بشوق وصول الرسائل الت
يكون قد مضى عمييا  أكثر من شير، ومع ذلك كان نابميون يتشوق إلييا ويمح عمى 
إرساليا مما يعكس طبيعتو اإلعالمية وتشوقو إلييا رغم قدميا، مما يؤكد شخصية نابميون 

  .نقذ لوفى معرفة  تفاصيل أخبار الوطن الذى كان يحمل فى ضميره أنو الم
 

تكشف الرسائل الشخصية التى كتبيا نابميون تتبعو لتصرفات ليس فقط  : رابعاا 
نما أيضا الجنود الصغار الذين تتضمن رسائل كثيرة طمب  القادة أو الجنراالت وا 
مكافأتيم أو معاقبتيم. وتكشف الرسائل ثورتو العارمة عمى الجنراالت بعد تمكن 

األسطول الفرنسى فى أبوقير فيكتب إلى الجنرال  اإلنجميز من تدمير جزء كبير من
كميبر غاضبا : إن ماحدث فى موقعة أبوقير ىو ىزيمة لمجنراالت وليس لألسطول، 
ويكتب إلى لوروا المدير العام اإلدارى لمبحرية قائال : من السخرية أييا المدير 

رواتب المواطن أن تتسمى وتدفع مصروفات الوالئم بينما نحن عاجزون عن دفع 
البحارة وثمن المعدات. أرجو أن تمتزم إلتزاما صارما باألمر الذى أصدرتو لك 
بإستخدام ثالثة أرباع األموال التى أرسمتيا إليك فى اإلنفاق عمى المعدات والربع 

 األخير فى اإلنفاق عمى الموظفين. 
 

وفى رسالة أخرى إلى المدير اإلدارى لجيش الشرق يقول نابميون : أبمغنى 
وجد أنيا تنقص الثمث  9555الجنرال ديزيو أنو فى تعيينات البسكويت وعددىا 

 5555فأخبرنى من ىو المسئول المكمف بيذا التموين وما سوف تقرره بشأن ال 
 تعيين الناقصة ألن ىذا يعنى أن بعضيم ذىب بعيدا فى الندالة والوقاحة.
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ول لو نابميون : يق >>:4وفى رسالة إلى رئيس أركان جيش الشرق فى مارس 
قم أييا الجنرال المواطن بإحضار الضابط  قائد جنود المدفعية وأطمب منو أسماء 
العشرين ضابطا المتخصصين فى المدفعية وأودعيم فى القرية التى بيا الكتيبة التى 

 سترحل إلى القاىرة، وعند وصوليم القاىرة يجب وضعيم فورا قى سجن القمعة.
 

نابميون أنو لم يكن متفرغا لمصر بل كان مشغوال بوطنو تكشف رسائل  : خامساا 
فرنسا متابعا لما يحدث فيو ويبدو أن حممو باإلمبراطورية قد تحطم أمام فشمو فى غزو 
عكا، فعاد مشغوال بالوطن وترك مصر عائدا لبالده مفسرا لجنوده السبب فى رسالة 

الجنود إن األخبار  ( أييا>>:4أغسطس  55رسالة يوم وجييا إلييم يقول فييا )
الواردة من أوروبا تحتم عمى السفر إلى فرنسا وقد تركت قيادة الجيش لمجنرال كميبر 

 55وسيتمقى الجيش قريبا أخبارى وال أستطيع أن أقول أكثر من ذلك. وفى نفس اليوم 
 >أغسطس غادر نابميون الميناء الشرقية فوصل خميج فريجوس جنوب فرنسا يوم 

  .يوما ليبدأ رحمتو الجديدة فى بالده إلى الحكم 85أكتوبر بعد 
 

أحسب أنيا رحمة طالت مع قائد من نوعية خاصة فى القسوة واإلنسانية، فى 
، ذا أرجو قبول معذرتى عمى اإلطالةالشدة ومكافأة المجد، فى التنظيم واإلنضباط، ولي

من وفى الوقت نفسو عمى عدم إعطاء الموضوع حقو، فنحن أمام صفحات ىامة 
تاريخ وطن وتاريخ قائد عسكرى حفر إسمو فى التاريخ قبل أن يصل الثالثين. ولعل 
الدكتور الشرنوبى يتمكن من توفير النسخ الالزمة من ىذه الرسائل ولو فى طبعة 

 شعبية ليتاح ألكبر عدد مطالعتيا.
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