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:التاريخ االجتامعي للجواري يف مرص قبيل عرص التحديث
جا
ً نفيسة خاتون "املرادية" منوذ

A Social History of Concubines in Egypt: The Case of Nafisa Khatun
، يف مرحلة شديدة التقلّب وعدم االستقرار،تركّز هذا املقالة عىل دراسة شخصية نسائية تنتمي إىل صفوة نساء املجتمع

 إنّها "السيدة نفيسة" التي خطفها اللصوص من إحدى القرى الجبلية،بني آخر القرن الثامن عرش ومطلع القرن التاسع عرش

.م بيعها يف سوق الجالبة (بيع العبيد) بالقاهرة
ّ  وت،بجورجيا

 واألمري،م زوجة ألقوى أمريين من كبار األمراء املامليك (األمري عيل بك الكبري
شاءت األقدار أن تصبح
ّ
ّ الست نفيسة محظ ّية ث
 وقد انعكســت هذه. يف محاولة لتأكيد النزعة االنفصالية عن التبعية العثامنية، واللذين حاوال االنفراد بحكم مرص،)مراد بك

خاصــة يف املجتمع اململــويك؛ فصارت عىل رأس
الســت نفيســة؛ إذ ارتفع قدرهــا ومتتّعت مبكانة
ورات عىل حياة
ّ
ّ
ّ التطــ
 ما جعلها بالفعل من، وامتلكت نتيجة لذلك ثروة عقارية كبرية،""الســت نفيسة الكربى
بـ
ّب
ق
ُل
ت
فأصبحت
،اململويك
الحريم
ّ
.أش ّد نساء النخبة اململوكية ثرا ًء

 تلك،ورات مؤســفة بني آخر القرن الثامن عرش ومطلع القرن التاســع عرش
ّ بيد أ
ّ  تع ّرضت لتط،ن هذه الحياة الرغدة والرفاهية

) وال ســيام مع اتجاه حاكم مرص (محمد عيل باشــا،وامة املعاناة
ّ  وجعلتها تدخــل د،ورات التــي قلبت حال معيشــتها
ّ التطــ
الســت نفيســة سوى سنوات
 والتي مل تعش بعدها،)1811 عرف مبذبحة القلعة
ّ
ُ للتخلّص من الطبقة اململوكية (من خالل ما
.1816 قليلة؛ إذ ماتت عام

This article portrays the life of Nafisa Khatun, a member of Egypt's social elite during the tumultuous period
between the 18th and 19th centuries. Originally taken captive in the Caucus Mountains in Georgia, she was sold
into slavery in Cairo’s slave market. After being a concubine, she would later become the wife to two of the
most prominent Mamluk princes—Ali Bey "the Great" and Murad Bey—both of whom had wanted to rise to
the throne of Egypt individually and secede completely from the Ottoman Empire. Nafisa Khatun's life story
mirrored such larger narratives, as she eventually gained a high status within Mamluk society, becoming chief
of the Mamluk Harem and acquiring substantial real estate wealth, becoming one of the wealthiest women
within the Mamluk elite. Her fate would take another turn for the worse, however, after Mohammed Ali Pasha
consolidated his control of Egypt and began his efforts at annihilating the Mamluk caste, which culminated in
the famous Cairo Citadel massacre of 1811. Nafisa Khatun, who lived only briefly after that event, was reduced
to penury, illness and suffered loss of influence. This study uses the case study of Nafisa Khatun to understand
the extent to which large social, economic and political changes impacted the lives of individuals who lived
through them. Nafisa Khatun's life told the story of Egypt's historical transformation, before being changed by
the challenges presented by the period of modernization,

. يف جامعتى القاهرة وقطر- أستاذ مشارك مختص يف التاريخ االجتامعي الحديث واملعارص

92

*

التاريخ االجتامعي للجواري يف مرص قبيل عرص التحديث:
جا
نفيسة خاتون "املرادية" منوذ ً

دراســات

اإلشكالية
الست
بالتغيات ،من خالل طرح نموذج
مرت بها مرص يف مسرية حياة الفرد يف فرتة مليئة
تدور حول فهم مدى تأثري
ّ
ّ
ّ
التطورات املختلفة التي ّ
ً
وصول
الست نفيسة ،واندماجها يف قلب الحوادث
التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الكربى ،مسار حياة
حد شَ َّكلت
ّ
نفيسة؛ فإىل أي ّ
ّ

وبعيدا عن األضواء؛ إذ عانت ضيق
بعيدا خارج دائرة الصفوة
لتحديات
تعرضها
ً
التحول االجتماعي والسيايس؛ لتبقى ً
ّ
قمة ّ
ّ
إىل ّ
ثم ّ
الصفوة اململوكيةّ ،
العيش واملرض وفقدان املكانة وخسارة النفوذ؟

مقدسة أو شبه
بأن املرأة الرشقية جزء من "الخاص" الذي يقرتب من مفهوم ما هو محظور تناوله أو كشفه؛ بصفته منطقة ّ
إن االعتقاد الشائع ّ
ّ

تسبب يف إضفاء ظالل كثيفة عىل دور املرأة بصفتها ً
وتدعم هذا االتجاه بإثارة مسألة املصادر ومحدودية املادة
فاعل يف العملية التاريخية.
ّ
ّ
محرمةّ ،
ً
منسيا
مقارنة بما نعرفه عما هو "عام"" ،سيايس" أو "تاريخي" .وبات تاريخ املرأة أو باألحرى "تاريخ النساء"
اإلخبارية التي وصلتنا وما بها من ثغرات،
ً

حد ما غري معرتف به ،أو فلنقل يف أحسن التقديرات ّ
وتسبب هذا اإلقصاء ،غري املقصود،
مدرجا ضمن ما يعرف بـ "التاريخ العام" للمجتمع.
ظل
أو إىل ّ
ً
ّ
يف جعل الكتابة حول تاريخ النساء تقرتب يف املحصلة النهائية من املآل الذي انتهت إليه عملية التأريخ للفئات املسحوقة أو الهامشية ،ممن أطلق
عليهم جان كلود شميت "املنبوذين ،الصامتني ،واملنسيني يف التاريخ"((( الذين لم يحظوا باالعرتاف ،وانحرس عنهم الضوء ،عىل الرغم من أنهم لم

تطورت
نسبيا عن قلب الحوادث السياسية واالجتماعية ،ولكن الحظ العاثر ّ
أن املنهجيات الخاصة بدراسة تلك الفئات ،لم تكن قد ّ
يكونوا بعيدين ً
ثم ظ ّلوا عىل هامش الكتابة التاريخية.
بشكل متواز مع ّ
تطوراتها يف مجاالت تاريخية أخرى ،ومن ّ

تطورت ،منذ ثالثينيات القرن املايض ،يف إطار ما يعرف "بالتاريخ االجتماعي" ،أمكنها أن تدفع الكثري من الفئات الهامشية
بيد ّ
أن املناهج التي ّ

إىل بؤرة الحوادث ،وإدماجها داخل السياق التاريخى العام .ولم تأخذ حركة "كتابة تاريخ النساء" وضعها املؤثّر إ ّ
ال منذ سبعينيات القرن العرشين،
ٍ
فاعلية النساء ودورهن يف املايض ،ونحو
بطوالت وأد ّل ًة عىل
يقدم
وتم ذلك يف إطار "الحركة النسائية"  Féminismeالتي اهتمت بالبحث عن تاريخ ّ
ّ
ّ
متخصصني يف تاريخ النساء ،إىل مولد مجال جديد
بعيدا عن الشؤون السياسية ،وأ ّدى ظهور باحثني أكاديميني
تحرك تاريخ النساء ً
ّ
آخر السبعينيات ّ

للدراسة((( ،اكتسب رشعيته نتيجة اعتماده بشكل رئيس عىل تحليل الوثائق االجتماعية((( بصورة موضوعية ،ال تستهدف بالرضورة تقديم بطوالت
ً
أساسيا يف العملية التاريخية .وساعد ذلك بالفعل عىل دمج تاريخ
مشاركا
نسائية ،أو إبراز النماذج الشهرية واالستثنائية ،وإ ّنما دراسة املرأة بوصفها
ً

تطوري ،استهدف الكشف عن حقيقة املساحة التي كانت تشغلها ،ليس يف "عالم الحريم" (الغامض) فحسب ،بل ودورها يف الحياة
املرأة يف سياق ّ

يتم
التطورات الكربى ،والكيفية التي استوعبت بها تلك
العامة ،وتحليل مواقفها إزاء
ّ
ّ
ّ
التطورات؛ ويعني ذلك تناول تاريخ املرأة يف إطار عالقة دائريةّ ،
الربط خاللها بني املنطقة الخاصة يف حياتها والدائرة األوسع املمتدة خارج الجدران العازلة (الحريم /الحرملك) ،األمر الذي يمكن معه تقديم قراءة

مجهرية ملسريتها ،وذلك يف ضوء تقاطع سريتها الخاصة مع مسار التجربة الشاملة للمجموعات االجتماعية املختلفة املم ّثلة للمجتمع.

ويتناول هذا املقال شخصية نسائية من نوع خاص ،كانت يف قلب الحوادث ،ولم تكن عىل هامشها ،تنتمي إىل صفوة نساء الطبقة العليا ،يف

مرحلة شديدة التقلب وعدم االستقرار بني آخر القرن الثامن عرش ومطلع القرن التاسع عرش .وهي شخصية "الست نفيسة" ،زوجة حاكم مرص القوي
بأول محاولة ،يف العرص الحديث ،الستقالل مرص عن الدولة العثمانية ،أثار بها فضول املراقبني األوربيني الذين تابعوا
"عيل بك الكبري" الذي نهض ّ

كثريا ،فلم يلبث
باهتمام بالغ مرشوعه السيايس الكبري .وإذا كان هذا املرشوع قد القى الفشل ،وانتهى بقتلهّ ،
فإن وضعية الست نفيسة لم تتأثر ً

رسيعا أحد األمراء الطموحني ويدعى "مراد بك" عىل االقرتان بها ،ما ع ّزز من استمرارية تم ّتعها بمكانتها ،وال سيما أ ّنه تقاسم مع نظري
أن أقدم
ً
 1انظر :جان كلود شميت" ،تاريخ الهامشيني" ،يف :جاك لوغوف ،التاريخ الجديد ،محمد الطاهر املنصوري (مرتجم ،مقدم) ،عبد الحميد هنية (مراجع) (بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)2004 ،ص .480 – 437

 2جوان و .سكوت" ،تاريخ النساء" ،يف :بيرت بوريك ،نظرات جديدة عىل الكتابة التاريخية ،قاسم عبده قاسم (مرتجم) ،اإلصدار رقم ( 1591القاهرة :املركز القومي للرتجمة،)2010 ،
ص .74 ،73 ،105 - 73
 3ملزيد من التفاصيل انظر :أمرية األزهري سنبل ،النساء واألرسة وقوانني الطالق يف التاريخ اإلسالمي ،آمال مظهر وآخرون (مرتجم) ،الطبعة العربية رؤوف عباس (مراجع،
وتقديم) (القاهرة :املجلس األعىل للثقافة.)1999 ،
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فعليا عن املركز العثماين ،وذلك عىل مدار العقدين األخريين من
له ُيدعى األمري إبراهيم بكّ ،
سدة الحكم ،وأدارا البالد كذلك بطريقة شبه مستق ّلة ً

القرن الثامن عرش.

ً
محظية ثم زوجة ألقوى أمريين حكما البالد ،أغدقا عليها الكثري من
محتفظة بوضعيتها االجتماعية املرموقة،
وإ ًذا ،ظ ّلت الست نفيسة
ّ

ثراء .وكان قرصها املنيف عىل
األموال،
واختصاها بعدد كبري من التزامات القرى ببالد األرياف ،ما جعلها بالفعل من ّ
أشد نساء النخبة اململوكية ً
ّ

ً
ً
مزو ًدا بكل احتياجاتها املادية ،كما يقوم عىل خدمتها عدد كبري من الخدم واملماليك والجواري
تحفة
بركة األزبكية،
معمارية تخلب األنظار .وكان ّ
الحسان.

تطورات الحوادث الكربى بني آخر القرن الثامن عرش
بيد ّ
أن هذا املنحنى الصاعد من الحياة الرغدة والرفاهية االستثنائية ،لم يلبث أن قطعته ّ
ِ
وخاصة مع تب ّني السلطة الجديدة ،مم ّث ً
لة يف
التطورات التي قلبت لها ظهر امل َجن ،وجعلتها تدخل يف دوامة املعاناة،
ومطلع القرن التاسع عرش ،تلك
ّ
ّ
محمد عيل باشا ،مرشوع تصفية الطبقة اململوكية التي تنتمي إليها الست نفيسة ،والعمل عىل تجريدها من األمالك العقارية وإقصائها بصورة نهائية
ّ
ليحل مح ّلها طبقة بريوقراطية جديدة من أصول عرقية وثقافية مختلفة.
عن دائرة الحكم والنفوذ،

بد أن تنعكس كل هذه التداعيات الرسيعة عىل حياة الست نفيسة ،والتي وجدت نفسها يف النهاية عىل هامش طبقة "الحريم العايل"،
وكان ال ّ

ثم ما لبثت
ّ
مجرد ًة من مصادر ثروتها ومن مكانتها االجتماعية التي كانت لها زمن البكوات املماليك ،لتنزوي داخل قرصها ح ّتى أيامها األخريةّ ،
طوى بذلك صفحتها األخرية التي ما فتئت ترمز ،يف الوقت نفسه ،إىل
سلطة الباشا (املركزية) أن صادرت أمالكها العقارية ،عقب وفاتها مبارشةً ،ل ُت َ

نهاية عرص البكوات املماليك.

بحق مثرية لالهتمام؛ فهي شاهدة عىل مرحلة مكتملة لبلوغ الطبقة اململوكية أوج ذروتها يف املجالني السيايس
فإن سرية الست نفيسة ّ
وهكذاّ ،

(بدءا من عام  ،((()1755ثم مرحلة تزلزل أركان النظام اململويك بفعل تحديات خارجية وداخلية ،لتنهار أو باألحرى لتتالىش معها تلك
واالجتماعي ً
وتتحول إىل ذكرى من املايض.
النخبة،
ّ

وميزوها عن
فمن هي الست نفيسة؟ وما هي الظروف التي ّ
حولتها إىل رمز خاص يف ذاكرة املرصيني الذين أبدوا االحرتام الكامل لشخصهاّ ،

هيأت لها املجال لتربز عىل الساحة ،فارضة نفسها عىل املشهد االجتماعي حيث
أترابها بل عن طبقتها اململوكية ككل؟ ثم ً
أخريا ما هي الظروف التي ّ
ً
ً
ً
يخص به ًأيا من حريم البكوات
خاصة ،وهو ما لم
استثنائية
ترجمة
مراقبا حاذ ًقا كالجربيت ،أفرد لها
أن
حب الناس طيلة أيام حياتها ،ح ّتى ّ
اكتسبت ّ
ّ
ً

املماليك فض ً
وأخريا نتساءل عن داللة الحظوة التي
ال عن غياب أي ترجمة نسائية أخرى بكتابه الشهري "عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار"؟
ً

بدءا من نابوليون بونابرت  Napoléon Bonaparteالذي ّ
تذكرها يف منفاه بسانت هيالنة ،واصفًا ّإياها
نالتها بالقدر نفسه عند املعارصين الفرنسينيً ،

مهمة ،تتم ّتع بني األهايل داخل املدينة بحظوة واعتبار كبريين"(((،
مرورا بالقنصل الفرنيس ماجللون ماجللون Magallon
ً
يف مذكراته بـ "أنها امرأة ّ

سجل يف تقاريره للخارجية الفرنسية عن دورها يف رفع اإلتاوات التعسفية التي ُع ِّم َمت عىل التجار الفرنسيني ،والجرنالني كليبري Jean Kléber
الذي ّ

ً
ونهاية باملراقب
وتقديرا لدورها يف الوساطة بني الفرنسيني وزوجها األمري مراد،
احرتاما من نوع خاص،
ومينو  J acques Menouاللذين أبديا لها
ً
ً

الفرنيس فليكس مانجان  Félix Menginالذي عارص سنواتها األخرية وتابع باهتمام تع ّلق الناس بها ،وحزنهم الشديد عىل فراقها حني وافتها املنية

يف عام 1816م(((؟

يتعي بالفعل اإلشارة إىل أ ّننا سوف نستعني
وقبل
ّ
مرت بهاّ ،
التصدي لتحليل الوضعية التي انطلقت منها الست نفيسة والظروف التي ّ

تطورت يف اآلونة األخرية ،والتي تقوم باألساس عىل إعادة بناء السياق ،والكشف عن "األرضية
بمنهجية دراسة "السرية الذاتية" التي
ّ
االجتماعية"  la surface socialeالتي تقوم عليها أعمال الفرد يف املجاالت املتنوعة التي ي ّتصل بها نشاطه وسلوكياته ،وذلك يف كل لحظة من
4

أندريه ريمون ،املدن العربية الكربى يف العرص العثماين ،لطيف فرج (مرتجم) (القاهرة :دار الفكر للدراسات والنرش والتوزيع ،)1991 ،ص .60

Napoléon Bonaparte, Campagnes d' Égypte et de Syrie, présentation par Henry Laurens (Paris: Imprimerie Nationale, 1998), p. 117.

5

Félix Mengin, Histoire de L' Égypte, sous le gouvernement de Mohammed Aly, Vol. II (Paris: A. Bertrand, 1823), pp. 62 - 63.

6
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مسرية هذا الفرد((( .وهذه األداة املنهجية تسمح بتناول الفرد يف شبكة من العالقات ،يمكن من خاللها قراءة تاريخ الناس والسلطة والكشف عن

والتطورات التي ّ
يتحرك الفرد يف إطارها
شكلت يف الوقت ذاته الخلفية االجتماعية والثقافية املعقدة التي كان
التفاعالت االجتماعية واملشكالت
ّ
ّ

مر بها
أو داخلهاّ .
إن دراسة الست نفيسة يف ضوء هذه املنهجية سوف يجعلنا نتوقّف عند الطريقة التي استجابت بها هذه الشخصية للظروف التي ّ
املجتمع املرصي خالل مرحلة طويلة من مخاضه السيايس واالجتماعي قبل بدء عرص التحديث ،وكيفية اندماجها يف السريورة االجتماعية ،وبالقدر

نفسه ّ
تطور حياة األفراد وتشكيل تجاربهم
تمكننا دراستها من محاولة فهم طبيعة هذه املرحلة ،وتحليل تأثري ّ
تحدياتها الداخلية والخارجية يف ّ
باملتغيات.
الخاصة ومآلهم ،يف ظل مرحلة حبىل
ّ

بداية درامية :صيد الفتيات وإعادة إنتاج الهوية
ولدت نفيسة – عىل األرجح  -منتصف القرن الثامن عرش يف بالد َ
الكرج .وإذا كانت قصة مجيئها إىل مرص ،وبيعها يف سوق الجواري ،غري

تصور مشهدها الدرامى ،وذلك يف ضوء ما نعرفه عن صيد الفتيات والغلمان وتجارة الجواري :فبخالف وقوع
معروفة عىل نحو دقيق ،فإ ّنه باإلمكان ّ
ِ
تعرضهن للخطف من قرى جورجيا وأصقاعها .ولعل ّ
مذكرات
بعضهن أرسى يف الحروب ،كان معظم هؤالء الفتيات قد ُجلنب إىل أسواق العبيد بعد ّ
اململوك رستم ( ((()1845 - 1782الذي اش ُتهر – فيما بعد  -بـ "مملوك نابوليون"  ، Napoléon de Mamlukوهو من جورجيا ،تكشف بعض تفاصيل

يتحينون اللحظة
يرتبصون بهم ،وهم يلعبون يف فضاء القرى الجبلية بجورجيا .فكانوا
املشهد
املتكرر لالختطاف عىل يد صائدي األطفال الذين كانوا ّ
ّ
ّ
خاصة لبيعهم يف إسطنبول.
التي يغفل فيها األهايل عن متابعة أطفالهم وهم يمرحون ،ثم ّ
ينقضون عليهم من حيث ال يشعرون ،ويقتادونهم يف قافلة ّ

مرة إىل أن وقع يف النهاية يف أرس هؤالء
وتعرض هو نفسه لذلك االختطاف غري ّ
وقد تعرضت بعض أخوات اململوك رستم لالختطاف ،وكذلك ّأمهّ ،

الرقيق بعد ذلك بنقله إىل القاهرة ،حيث باعوه ألحد
الخاطفني يف عام ( 1795وكان عمره  13سنة) ،وباعوه يف سوق العبيد بإسطنبول ،وقام ّ
تجار ّ
معينة انتقل إىل بيت الشيخ البكري ّإبان احتالل الفرنسيني ملرص(((.
البكوات ،ويف ظروف ّ

األول ،ولم يبق يف الذاكرة
تحول يف حياة كل مملوك أو جارية انقطعت صلته /أو صلتها بأهلها وموطنها ّ
ولطاملا م ّثل هذا الحدث املؤلم نقطة ّ

عن هذه املرحلة سوى مشاهد محدودةّ ،
يتذكرها اململوك  /الجارية بمرارة؛ إذ إنها اللحظة الفارقة التي شهدت استالبهم من محيطهم الثقايف
سيد يدفع فيهم ما ً
مناسبا .ومن
ال
هويتهم وديانتهم ،واألمر األكرث فداحة فقدانهم الحرية،
واالجتماعي ،وإعادة تشكيل ّ
ّ
ً
وتحولهم إىل تابعني لكل ّ

ً
تم اختطافها من جورجيا ،وهي فتاة صغرية كادت أن تبلغ
ثم ليس ببعيد أن نتوقّع صور ًة
مشابهة لبداية درامية عىل هذا النحو قد حدثت لنفيسة حني ّ
ّ

سن املراهقة ،لتباع يف سوق الجالبة إىل أحد بيوت البكوات الكبار خالل ستينيات القرن الثامن عرش قبل انتقالها إىل بيت عيل بك الكبري.
ّ

ً
معروفة لدينا ،نجهل نشأتها األوىل يف جورجيا ،ومستوى عائلتها الثقايف
حد كبري -
وبقدر ما كانت حياتها بعد انتقالها إىل مرص تبدو  -إىل ّ
أن األسماء التي ع ِرفت بها الجواري يف القاهرة هي أسماء عربيةُ ،أ ِ
واالجتماعي ،فض ً
ال عن اسمها الجورجي األص ّ
طلقت عليهن الحقًا
يل؛ فاملعروف ّ
ُ
بعد تع ّلمهن مبادئ اإلسالم ،وتدريبهن عىل واجبات الطاعة ،وتلقّيهن أخالقيات التعامل والسلوك وبعض املهارات الخاصة يف بيوت األمراء.

عربيا أصي ً
خاصة ،كان من قبيل الترشيف لها
اسما
واملعروف ّ
ال ،مثل اسم نفيسة ،وهو اسم عزيز عند املرصيني بصفة ّ
أن منح الجارية ً
ً

(((1
عرفة
والتكريم ،وكانت هذه العادة تمارس عىل مستوى حريم السلطنة العثمانية ككل  .وبطبيعة الحال كانت الجارية تفقد اسم والدها وتصري ُم ّ

Giovanni Levi, "Les usages de la biographie", Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, Année. 44, no. 6 (novembre-décembre 1989), pp. 1325 - 1336, 1326.

7

ً
حارسا
مملوكا يف بيت الشيخ خليل البكري بالقاهرة ،وملّا احتل الفرنسيون مرص ،قام الشيخ البكري بإهدائه إىل القائد العام بونابرت عام  ،1798وسافر معه إىل فرنسا ،واتخذه
 8كان
ً
وتزوج فتاة فرنسية تدعى دوفيل دوردان  ،Douville Dourdanولذلك حني ُه ِزم نابوليون
لفرنسا،
ا
إمرباطور
حكمه
فرتة
مدار
عىل
كظله،
مكان
كل
يف
يتبعه
وظل
يفارقه،
ال
أمي ًنا له،
ّ
ً
سيده إىل منفاه بجزيرة ألبا.
مرافقة
عدم
مرة
ل
أو
رستم
ر
قر
نفيه،
قرار
وصدر
)1814
(عام
ّ
ّ
ّ
Hector Fleiscmann, Roustam Mameluck de Napoléon, d’après des memoires et des documents inédits (Paris: Albert Méricant, 1910), pp. 26 – 43.

9

كثريا ما ُيضاف
 10كان السالطني العثمانيون يختارون لجواريهم أسماء فارسية ،يف حني ال يختارون لبناتهم سوى األسماء العربية .وعندما يتزوج السلطان واحدة من الجواري كان ً
إيل اسمها الفاريس الذي كانت ُتدعى به وهي جارية ،اسم آخر عريب رم ًزا للرشف الذي حظيت به بزواجها بالسلطان ،راجع :ماجدة صالح مخلوف ،الحريم يف القرص العثماين (القاهرة:
دار اآلفاق العربية ،)1998 ،ص .28 – 29
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العدد 1

كانون الثاين  /ينايـر 2015

سيدات القصور اململوكية الاليئ سبقنها،
سيدها (فالن) ،بيد ّ
أن نفيسة مثل غريها من كبار ّ
بالبيت الذي تنتسب إليه؛ فيشار إليها عىل أ ّنها معتوقة ّ

كانت تلقّب بـ "نفيسة بنت عبد الله"(((1؛ وذلك لجهلها باسم األب أو أل ّنها لم تعد بعد اعتناقها لإلسالم تنتمي لعائلتها املسيحية يف جورجيا .ويعني
هويتها الخاصة داخل نسيج املجتمع املرصي بثقافته ،وأصبحت شديدة االرتباط بتقاليده وعاداته.
تمت إعادة إنتاج ّ
هذا أ ّنه قد ّ

وهي الصورة ذاتها التي ّ
سيده الجديد؛ فصار ُيعرف بـ "مملوك نابوليون"،
تشكلت يف إطارها حياة اململوك رستم الذي أصبح
ً
منتسبا إىل ّ

ً
فرنسيا" Mamelouck
"مملوكا
واجتماعيا بطريقته ،ليصبح كما وصف نفسه
ثقافيا
وخالل إقامته الطويلة يف فرنسا ( )1845 - 1799أعاد إنتاج نفسه
ً
ً
ً

فتغيت مالبسه اململوكية ،وطريقة تناوله للطعام عىل املائدة ،وصار يرتدي مالبس عىل الطريقة الفرنسية ،ويجلس كذلك عىل طريقتهم،
français؛ ّ
ثم أتقنها وصار يقرأ بها ويكتب ،وجارى الفرنسيني يف ثقافة كتابة ّ
املذكرات،
وتع ّلم اللغة الفرنسية التي صار
ّ
يتحدث بها يف البداية بلكنة عربيةّ ،

ً
فخ َّلف لنا ّ
مملوكا يف بيت الشيخ
تحوله إىل مملوك مسلم يقود 25
مذكرات
ّ
مرورا بفرتة ّ
تخص حياته منذ لحظة اختطافه واالفرتاق عن عائلته بجورجيا ً
أخريا إىل مملوك فرنيس مسيحي(.((1
البكري ،ثم ً

ّ
تتشكل الهوية املحورية للمماليك والجواري،
املكون الثقايف والفكري واالجتماعي ،ويف هذا السياق
وهكذا ،كان املجتمع الحاضن يعيد صوغ ّ

التام للغتهم؛ فوفقًا لدراسة حديثة كان املماليك الجورجيون يحافظون عىل لغة
تاما عن جذورهم الثقافية أو نسيانهم ّ
دون أن يعني ذلك انسالخً ا ً
حديثهم الجورجية ،كما أحاطوا أنفسهم بأقاربهم أو أبناء قراهم وأصولهم الجورجية(.((1

ً
نتيجة النخراطهم يف نسيج املجتمع
الهوية املحورية ملماليك القرن الثامن عرش؛
عب بدقة عن
ويف تقديرنا ّ
ّ
أن املصطلح االجتماعي "املرصلية" ّ

مسمى"األمراء املرصلية
املرصي وثقافته؛ وصاروا ُيعرفون أو ّ
يعبون من خالل هذا االصطالح عن أنفسهم ،وليس من قبيل الصدفة إطالق الجربيت ّ

(((1
(املؤسس) فيأيت الحقًا لتمييز الفصيل العسكري
علما عىل املماليك ،أما لقب صاحب البيت
ّ
املرادية" عىل أتباع مراد بك ،فقد صار املصطلح ً

واألتباع عن غريهم من األحزاب والبيوت اململوكية األخرى .وكانت الست نفيسة يف حديثها تشري إىل املماليك باالصطالح ذاته "املرصلية" .وال نغايل

قوية عىل أنهم اتخذوا من املجتمع املرصي وط ًنا بدي ً
داللة ً
ً
ال؛ فح ّتى أولئك الذين نجحوا من بينهم ،يف معاودة االتصال
إن املصطلح حمل
إذا قلنا ّ
ِ
األم ،بل عىل العكس من ذلك ،قام البعض باستقدام
يقرروا العودة لوطنهم ّ
بذويهم وعائالتهم يف جورجيا أو غريها من املواطن التي ُجلبوا منها ،لم ّ
(((1
وزودوهم حال
ذويه وبعض أفراد عائلته إىل مرص ،ومنحهم وظائف
متميزة داخل بيوت البكوات الجورجية  .والبعض اآلخر دعوهم للزيارةّ ،
ّ

ثمة حاالت استثنائية ُأعيد فيها بعض املماليك (املستقدمني) إىل بالدهم
تحسن من وضعهم(.((1
ً
وأخريا ّ
رجوعهم إىل جورجيا بالهدايا واألموال التي ّ
قهرا ،وذلك بعد تق ّلب حال األمري اململويك  -رأس العائلة – وتاليش نفوذه السيايس وإجهاز املنافسني عىل تصفية بيته وأتباعه(.((1
ً

أن نساء الطبقة
أول من حظيت بهذا االسم كانت "محبوبة خاتون" معتوقة األمري إبراهيم بك الكبري القازدغيل (ت  1130هـ1718 /م) ،وهذا يعنى ّ
 11تشري ماري آن فاي إىل ّ
أن ّ
حدد األب املجهول باسم "عبد الله" ،مثلما كانت
قرن
نصف
بنحو
الجواري
عالم
نفيسة
ولوج
قبل
الله"
عبد
"بنت
كنية
إضافة
كن قد اعتدن
تقريبا .وكانت العادة أن ُي ّ
الراقية اململوكية ّ
ً
تم اسرتقاقه ،راجع:
حال ياقوت بن عبد الله الحموي صاحب معجم البلدانّ ،
ألن أباه الرومي ّ

Mary Ann Fay, "Women and waqf: Towards a reconsideration of women's place in the mamluk household," International Journal of Middle East Studies, vol. 29,
no. 1 (February, 1997), p. 42.

12 "Mémoires inedits de Roustam, mameluck de Napoléon 1er," Revue rétrospective, recueil de pieces intéressantes et de citations curieuses, 8eme semestre
(janvier – juin 1888) (Paris, 1888).
13 Daniel Crecelius & Gotcha Djaparidze,"Relations of the Georgian mamluks of Egypt with their homeland in the decades of the eiteenth century,"Jesho, vol. 45
, Issue. 3 (Leiden: Brill, 2002), pp. 338 - 339.

14

عبد الرحمن الجربيت ،عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار ،عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم (محقق) ،ج ( 3القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية ،)1998 ،ص .330

Crecelius & Djaparidze, p.338.

15

Ibid, p.338.

16

واضطر للهرب من مرص ،أراد البكوات املتنافسون
فلما انقلبت حظوظه السياسية
 17عىل سبيل املثال :محمد بك جركس كان قد راسل عائلته يف جورجيا ،وأحرض أخاه وبعض أقاربهّ ،
ّ
معه قتل أخيه وأقاربه لوال أن تشفّع فيهم عثمان جاويش القزدغىل ،فحال دون قتلهم وأرسلهم إىل بالدهم .انظر :أحمد شلبي بن عبد الغني ،أوضح اإلشارات فيمن توىل مرص
القاهرة من الوزراء والباشات ،عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم (محقق) (القاهرة :مطبعة جامعة عني شمس ،)1978 ،ص .482
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التاريخ االجتامعي للجواري يف مرص قبيل عرص التحديث:
جا
نفيسة خاتون "املرادية" منوذ ً

دراســات

تمسك املماليك بالبقاء يف مرص واالنتساب إليها ،وهو حال نفيسة ومجايليها من املماليك والجواري الجورجيات؛
يفس ،بصفة ّ
وكل ذلك ّ
عامةّ ،

تفكر ّ
مرت بها ،بعد وفاة زوجها مراد بك ( ،)1801فإ ّنها لم ّ
قط يف العودة إىل بالدها؛ فقد صارت مرص بمنزلة موطنها
فعىل الرغم من املحن التي ّ
األصيل الذي أعطاها الكثري :الهوية والرثوة والنفوذ.

هوية الفرد  -إذ كان
ويالحظ يف الوثائق اقرتان اسم نفيسة بصفة ّ
جزءا من تمييز ّ
توضح لون برشتها  -وهو أمر شائع يف ذلك العرص بصفته ً

ثم من "الحبوش"
ُيشار إليها بـ "نفيسة بنت عبد الله البيضاء"؛ تميي ًزا لها بأنها من اململوكات البيض ،املنحدرات من املنطقة القوقازية ،وليست من ّ

(((1
دائما بـصفة
السود املجلوبات من أفريقيا .ويبدو أنها كانت عىل درجة ملحوظة من الجمال ،ح ّتى إ ّننا نجد اسمها يف املصادر الفرنسية يأيت مقرو ًنا ً

"الست نفيسة الجميلة"  ، la belle Sitty Nafiçahفيما ّ
يركز شيخنا الجربيت عىل قوة شخصيتها اآلثرة وبهائها وطيب ذكرها وسمعتها الكريمة
بني الناس( ،((1كما يجمع املراقبون الفرنسيون عىل ا ّتزان شخصيتها وثقتها يف نفسها ومهارتها يف تحقيق التواصل مع املرصيني خارج وسطها

االجتماعي ،وأنها استطاعت الحصول عىل احرتام الرأي العام وتقديره ،فض ً
قوة
ال عن امتداد شهرتها إىل خارج البالد ،ما ُيعطي
ً
انطباعا عن مدى ّ

تأثريها يف حياة الناس الذين نقلوا أخبارها خارج مرص(.((2

ِ
ومما ال ّ
سيدات القصور اململوكية ،وساعدها
شك فيه ّ
قوة شخصيتها ،وما نُعتت به من جميل الصفات ،قد جعلها ّ
أن ّ
ّ
تتفوق عىل أترابها من ّ

تع ّلمها لغة املجتمع الحاضن لها عىل التواصل والتفاعل مع الوسط الثقايف املحيط بها ،وهو ما حقّق لها درجة من االندماج االجتماعي؛ فكانت عىل

مد جسور العالقة مع الناس من حولها ،رافضة أن ُتجاري أترابها بالبقاء داخل اإلطار االنعزايل الذي م َّثله عالم الحريم اململويك .ورسعان
قناعة برضورة ّ

وخاصة مع حرصها عىل
مقدمتهم العلماء وشيوخ األزهر الذين كانوا يك ّنون لها االحرتام والتقدير،
تقرب الناس منها ،ويف ّ
ّ
جليا يف ّ
ما ظهر أثر ذلك ً

التع ّلم ،واهتمامها بالقراءة ،وتجاوزها أوعدم اكرتاثها بصغائر األمور وال لدسائس الحريم( .((2ود ّللت بذلك عىل استقالليتها يف اختيار طريقة حياتها،
وإغناء ثقافتها وتفاعالتها االجتماعية خارج سطوة النظام األبوي  Le système patriarcalوالعبودي.

الجارية تصبح املحظ ّية املفضّ لة ألقوى رجل يف الرشق األوسط ()1773 - 1760
للحج ،وبعد
أمريا
ّ
تزامن التحاق نفيسة ببيت عيل بك الكبري ( )1773 – 1728مع اتساع حظوظه يف الكشوفية واإلمارة؛ فقد صار كاشفًا ثم ً

شيخا للبلد بتزكية األمري عبد الرحمن كتخدا ودعمه ،لتجد نفسها وقد أرشقت لها الدنيا
محظياته
أن صارت هي إحدى
املفضالت ،كان قد أصبح ً
ّ
ّ
ثم
مفضلة  esclave - concubineلدى رجل قوي،
محظية ّ
بمستقبل لم تكن تتوقّعه عىل اإلطالق؛ فمن جارية مجهولة يف سوق الحريم ،إىل رسية ّ
ّ

انفرد بالسلطة يف مرص والحجاز واليمن دون رشيك وال منازع؛ إذ أعلن استقالله عام  ،1771وطرد الوايل العثماين من مرص ،ورضب عملة باسمه(.((2
حبا ،واعت ّز بشخصيتها القوية ،وما ازدانت به من جمال الهيئة وبهاء
سيدها الذي هام بها ً
استحوذت نفيسة الفتاة الشابة اليافعة عىل قلب ّ

الطلعة والذكاء امل ّتقد ،فض ً
فاختصها "بدار
ال عن انتمائها مثله إىل األصل الجورجى ،ما جعله يصطفيها من دون األخريات من حريمه وما أكرثهن؛
ّ

عظيمة عىل بركة األزبكية (حواىل عام  ]...[ )1770والساقية والطاحون بجانبها"( ،((2كانت تعيش فيها بمفردها ،دون سائر حريمه األخريات الاليت

وزودها بالخدم والجواري (حواىل  50جارية)( ((2يقمن عىل خدمتها ،أناء الليل وأطراف
ّ
وزعهن عىل بيوته األخرى املتناثرة داخل محيط القاهرةّ ،
Champollion – Figeac, Fourier et Napoléon, L' Egypte et les cent jours, Mémoires et documents inédits (Paris: Firmin Didot Frères, 1844), p. 9.

18

Mengin, Vol. II, p. 62.

20

Ibid., pp. 62 - 63.
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الجربيت ،عجائب اآلثار ،ج  ،4ص .410
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محمد صربي الرسبوين ،تاريخ مرص من محمد عيل إىل العرص الحديث (القاهرة :مطبعة مرص ،)1930 ،ص .23
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إن بونابرت
أهم قصور البكوات الكبار منذ منتصف القرن الثامن عرش( ،((2بل ّ
النهار .واملعروف ّ
ضم ّ
أن حي األزبكية كان هو الحي األرستقراطى الذي َّ
حني دخل القاهرة لم يخرت سوى هذا الحي نفسه ،فأقام (ومن بعده كذلك كليرب) بقرص األلفي( ((2غري البعيد عن قرص الست نفيسة.

محظية شيخ البلد الكبري الذي يقبض عىل زمام السلطة وحكم البالد؛ إذ اجتمعت كلمة
ومنذ ذلك الحني صارت تلقّب بـ " الست نفيسة خاتون"،
ّ

كبار البكوات عىل جدارته بالقيادة ،فانضووا تحت لوائه؛ ما جعل الباشا العثماين يطرح عليه "الخلعة" (خلعة املشيخة) ،يف عام  1177هـ  1763 /م،

أن ذلك أتاح لنفيسة ،عرب طاقة الحرملك املط ّلة عىل ديوان القرص ،أن تتابع
وبمقتىض ذلك صار يعقد جلسات "الديوان والجمعية ببيته"( .((2ويفرتض ّ

سيدها عيل بك من قرارات ،وما يتب ّناه من سياسات ذات
دهاليز الشؤون السياسية ،وما كان يجري يف أع ّنتها،
ّ
وخاصة مع تمحورها مع ما كان ي ّتخذه ّ

قوية يف منطقة الرشق األوسط ،ومستق ّلة عن املركز العثماين.
طابع مركزي ،استهدفت إقامة حكومة مملوكية ّ

خاصته ،بل ومعها يف
سيدها وهو ُيطالع كتب األخبار والتواريخ وسري امللوك املرصية ،ويتناقش بديوان قرصها مع بعض ّ
كانت نفيسة ترمق ّ

تطرقت مناقشاته لفكرة استيالء العثمانييني عىل مرص ،فقد كان يرى أنهم "أخذوها بالتغ ّلب وبنفاق أهلها"،
بعض األحيان يف ما كان يقرأه ،ولطاملا ّ

وأن الحكم الرشعى يف األصل كان بأيدي ملوك مرص من سالطني األكراد واملماليك ،أمثال بيربس وقالوون ومن خلفهم من أوالدهم وكذلك
ّ

وإن العثمانيني ليسوا إ ّ
ال دخالء
أن األمراء البكوات هم الورثة الرشعيون لتلك الساللة اململوكيةّ ،
ملوك الجراكسة من بني قالوون ،وعىل ذلك رأى ّ
الخاصة من "أهل الوقار
للمقربني منه واملتسامرين معه يف األوقات
وغزاة .وبحسب ترجمة الجربيت له كانت هذه الفكرة قد سيطرت عليه ،يبوح بها
ّ
ّ
والحشمة واملسنني" من كبار األمراء واألعيان والشيوخ(.((2

إقليميا (مرص والشام والحجاز واليمن) عىل حساب
التوسع
وتحركات عيل بك العملية يف
أن مثل هذه املناسبات واملناقشات السياسية
ويفرتض ّ
ُ
ّ
ّ
ً

العثمانيني؛ مستغ ً
الضوس مع روسيا ( ،)1774 – 1768وقراره الصارم يف منع
جراء نشوب حربها ّ
ال حالة االرتباك الشديد التي كانت عليها الدولة ّ

ورود الوالة العثمانيني إىل مرص ،وامليض يف مضمار هذا املرشوع ح ّتى النهاية  -كل ذلك كان بمنزلة نافذة مهمة أط ّلت من خاللها رسيته (نفيسة) عىل

عالم السياسة اململوكية والرصاع عىل االنفراد بحكم مرص ،ألجل االنفصال بها أو العمل بقدر ما تتيحه الظروف واإلمكانات نحو تقليل روابط التبعية

حد.
العثمانية إىل أقىص ّ

القوة والرصاع ،مجا ً
ً
جديدا عىل ذهنية جارية جاءت من عالم الحريم
ال
ً
بداهة كانت مثل تلك األفكار ،ذات الطابع السيايس املعقّد يف عالقات ّ

ً
قابلية واستعدا ًدا لفهم هذا العالم،
سيدها عيل بك ،كانت بالفعل تعكس
سيتبي يف قابل األيام،
والجواري ،لكن ذهنيتها كما
ّ
ّ
وخاصة بعد رحيل ّ

ً
جزءا منه ،ساهمت فيه انطال ًقا من مكانتها الكبرية
وولوج شبكة عالقاته املعقّدة لتصبح هي نفسها،
وخاصة يف العقود األخرية من القرن الثامن عرشً ،

ً
بأن فرتة اقرتانها بعيل بك الكبري
التي اكتسبتها زمن عيل بك ،ومن موقعها بصفتها
زوجة ألهم أمري مملويك (مراد بك) .وهذا ما يحدونا إىل االعتقاد ّ

ً
ً
خاصة يف الوسط اململويك؛ فصار أغلب البكوات املتنفذين من
مكانة
كانت بمنزلة فرتة من التثقيف السيايس ،كما أنها اكتسبت يف هذه الفرتة عينها

أهم القرارات التي رسمت مستقبل مرص يف تلك
أتباع زوجها ،كما ّ
أن قرصها الذي شهد أغلب االجتماعات السياسية ،والذي كانت تصدر من خالله ّ

قوة شخصيتها ،وانعاماتها املتواصلة عىل هؤالء البكوات الذين كانت
الفرتة وأخطرها ،قد أضفى عليها وعىل املكان مهابة من نوع خاص ،وال سيما مع ّ
الخاصة ،ما جعل العالقة الشخصية بينها وبني هؤالء البكوات الكبار
تجهزهن عىل نفقاتها
معظم أزواجهم الجورجيات من جواريها الاليت كانت ّ
ّ
تنطوي عىل درجة كبرية من االحرتام والتقدير لكرمها املوصول ،ح ّتى بعد رحيل أستاذهم عيل بك الكبري.

وهكذا أعطاها اقرتانها بعيل بك الكبري الكثري ،وكانت هي نفسها تدرك ذلك ،وهذا ما جعلها ّ
ً
أمينة له ح ّتى ّأيامه األخرية؛ فحني بلغها
وفي ًة
تظل ّ

انكساره بالصالحية ،ووقوعه مثخ ًنا بجراحه ،استرصخت األمراء املماليك أن يأتوا به إىل بيتها لرتعاه بنفسها ،وتسهر عىل معالجته .وعىل ما يبدو كانت
 25أندريه ريمون" ،جغرافية األحياء األرستقراطية ىف القاهرة يف القرن الثامن عرش" ،يف :فصول من التاريخ االجتماعي للقاهرة العثمانية ،زهري الشايب (مرتجم) (القاهرة :مكتبة
مدبويل ،تموز /يوليو  ،)1974ص .195 - 194 ،184 ،218 164-
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التاريخ االجتامعي للجواري يف مرص قبيل عرص التحديث:
جا
نفيسة خاتون "املرادية" منوذ ً

دراســات

يتوجه إىل أي من حريمه األخريات الاليت و ّزعهن عىل قصوره األربعة األخرى ( والواقعة بخط قوصون وباب
هذه ً
أيضا رغبة عيل بك نفسه الذي لم ّ
الخرق ،ومرص القديمة وسبيل قيماز بالعادلية ،وجميعها داخل القاهرة) .عىل أ ّنه ما لبث أن فارق الحياة (يف  15صفر  1187هـ 8 /أيار /مايو ،)1773

فأعدت له جنازة تليق بمكانته ومقامه؛ وخرجت جنازته من قرصها فـي مشهد حافل مهيب ،ودفنته برتبة
بعد سبعة أيام فقطّ ،
قضاها تحت رعايتهاّ .
أستاذه إبراهيم كتخدا القازدوغيل بالقرافة الصغرى بجوار اإلمام الشافعي(.((2

األرملة الرثية والخروج من عامل الحريم إىل املجتمع
كثريا عىل هذه النهاية الدرامية التي أصابت زوجها بيد من خانوه ،من بني أقرب أتباعه الذين كان فضله وعطاؤه لهم بغري حدود؛
حزنت نفيسة ً

فقد أعتقهم من العبودية وأدخلهم سلك اإلمارة ،ومنحهم أعىل املناصب وااللتزامات ،وجعلهم يشك ّلون صفوة الطبقة االرستقراطية العسكرية؛

فمحمد بك أبو الذهب الذي احتال عىل اإلطاحة به ،كان أحد مماليكه املغمورين الذين اشرتاهم عام  1175هـ  1762 /م ،ويف ّ
نصبه
أقل من عامني ّ
املتعددة يف ديوان قرصها باألزبكية،
سيدها عرب اجتماعاتهما
ّ
يف اإلمارة والصنجقية عام  .1764وكانت نفيسة قد تابعت مشهد ّ
تقرب أيب الذهب من ّ

درت عليه األموال الطائلة،
وتكليفه ّإياه
ّ
سيدها ،والتي ّ
باملهمات الكبرية ،وكان هو أكرث من أفاد من مكانته وسعة نفوذه؛ فالحظوة التي نالها لدى ّ

خاصة به ،وهي مالحظة رصدتها عدسة الجربيت الذي يقول يف ترجمته "عظم شأنه (أبو الذهب) يف زمن
قوة كبرية ّ
قد ساعدته عىل رسعة تكوين ّ

قليل[ ]....واستكرث من رشاء املماليك والعبيد ح ّتى اجتمع عنده يف الزمن القليل ما ال يتفق لغريه يف الزمن الكثري"( .((3وكانت هذه القوة هي التي

ّ
رسيعا ،وإجباره عىل الهروب إىل الشام ،ثم التحايل عىل اإليقاع به يف حبائل َشَكه ،ليهزمه ويش ّتت اتباعه،
مكنته من إزاحة عيل بك من السلطة
ً
التمرد والخيانة.
ويقيض عىل كل آمال رسيته نفيسة يف استعادة زمام األمور والقضاء عىل حالة
ّ

وأن سياج
تؤمنان للفرد حياته ومجده واستمراريتهّ ،
تع ّلمت نفيسة من هذه التجربة القاسية ّ
أن السلطة والقوة ال تدومان ،وبالقدر نفسه ال ّ

ومد يد العون لهم واكتساب مو ّدتهم واحرتامهم.
يتعي عىل املرء االرتكان إليه إ ّنما يف
التقرب من الناسّ ،
الحماية والرصيد الحقيقي الذي ّ
ّ

مما كانت تحيا فيه؛ لذلك م ّثلت لها النهاية
لقد اختارت نفيسة أن تعيش بني الناس خارج دائرتها اململوكية؛ يف فضاء اجتماعي أوسع نطا ًقا ّ

ً
مهمة يف حياتها ،تج ّلت
لسيدها عيل بك ،وحالة الرصاع والتنافس الدائمني بني األمراء املماليك التي استغرقت قرابة ربع القرن،
تجربة ّ
الدرامية ّ

عندها رؤيتها اإلنسانية التي بقدر ما جعلتها تتجاوز حالة الرصاع املادي والسيايس يف الوسط اململويك ،كرست حاجز التغريب والتقوقع واالنعزالية؛

تؤمن للناس
فا ّتجهت يف نهايات عقد التسعينيات ( 1211هـ  1797 /م) ،إىل توظيف جزء من ثروتها الكبرية يف عمل بعض املنشآت الحيوية التي ّ

ستغل ريعهما ألوجه الخريُ ،
ّ
يتزود
وك ّت ًابا لتعليم األطفال ،وسبيال
حمامني عمومينيُ ،ي
ً
وصهريجا خلف باب زويلةّ ،
بعض الخدمات الرضورية؛ فأنشأت ّ

منه الناس ببعض احتياجاتهم من املياه .وأنشأت وكالة تجارية تشتمل عىل عدد كبري من الحوانيت التي رصدت ريع إيجارها لإلنفاق عىل السبيل
ُ
"الس ّكرية" .وصار
والك ّتاب .كما أنشأت فوق الوكالة والحمامني ً
"ربعا" إلسكان الفقراء بمبالغ رمزية زهيدة ،وقد ُعرفت هذه املجموعة املعمارية  بـ ُ
موصول عىل فقراء القاهرة الذين كانت تعرف مواطنهم وتسعى يف إكرامهم من دون ٍّ
ً
عطاؤها وإحسانها
من أو أ ًذى.

ملحة ،األمر
طالبا الحماية من ظلم املماليك أو ً
ناشدا الوساطة يف قضاء حاجة ّ
لقد أصبحت شخصيتها آرسة لكل من اقرتب منها أو الذ بقرصها؛ ً

عدوها رم ًزا
الذي جعل املرصيني يرون فيها
نموذجا مختلفًا؛ وخاصة يف تلك الفرتة املضطربة واملشحونة بالتجاوزات غري املحتملة؛ ولذا ال عجب أن ّ
ً
للخري والعطاء .وطفق الجربيت يف مواضع مختلفة يذكرها منعوتة بـ "الست نفيسة الشهرية الذكر بالخري"(.((3
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نفيسة املرادية
الخاصة
تغي الوضع ّية القانون ّية ومستويات العالقة
ّ
ّ
ً
بداهة  -بعادة األمراء املماليك يف السماح ألحد األتباع بفتح "بيت" األمري املتوىف ،وهو ما يعني أن يقوم أبرز األتباع
كانت نفيسة عىل دراية -

سيده وداره ،واالستيالء عىل جزء مهم من
تمت تصفيته
ً
بعقد قرانه عىل أرملة السيد املتوىف أو الذي ّ
جسديا ،بصفتها خطوة أساسية المتالك وظيفة ّ

ضم بعض مماليكه تحت لوائه.
التزاماته وثروته العقارية ،إىل جانب ّ

أن مرا ًدا ر ّتب لذلك قبل املعركة؛ فقد اتفق مع أستاذه "محمد
وقد علمت الست نفيسة بسعي األمري مراد بك( ((3يف طلب الزواج بها .والحقيقة ّ

بمحظيته الست نفيسة( .((3وكان
بك أبو الذهب" أن تكون مكافأته لقاء املشاركة يف خيانة أستاذهم الكبري"عيل بك" ،أن يحظى هو بفتح بيته والزواج
ّ

مراد بك نفسه َمن ّ
مرة يف وجهه ،فكانت إصابته بالغة،
تمكن من إسقاط عيل بك من عىل فرسه خالل معركة الصالحية ،وهو من جرحه بسيفه غري ّ

بأيام قليلة(.((3
مات بعدها ّ

أن األصول والعرف السائد يف املنظومة العسكرية اململوكية  -العثمانية ،هو الذي وفّر الغطاء القانوين ملثل تلك املمارسات ،يف مجتمع
واملعروف ّ

تمت باإلكراه ،عىل نحو ما كان يحدث
ثمة غضاضة يف زواج األمري من أرملة قتيله ،كما لم ترش املصادر إىل ّ
أن هذه الزيجة ّ
تحكمه القوة ،فلم يكن ّ
أحيا ًنا لبعض نساء املماليك( .((3وكان مراد بك قد سبق له ،قبل أربعة أعوام (وبالتحديد يف عام  1182هـ 1769 /م) الزواج بالطريقة نفسها بـ "الست

فاطمة"( ،((3زوجة األمري صالح بيك الكبري الذي غدر به كل من عيل بك الكبري وتابعه محمد بك أبو الذهب ،وال نعرف طبيعة مشاركة مراد بك يف
شيده لها زوجها القتيل
هذه املؤامرة التي ُكوفئ عليها بأن يكون هو من دون غريه ،من حظي بالزواج بهذه األرملة ،واإلقامة يف قرصها العظيم الذي ّ

(صالح بك) بخط الكبش( .((3وتعني اإلقامة هنا يف "البيت" ،أ ّنها كانت بمنزلة تجسيد مادي لعملية انتقال السلطة واكتساب الرشعية والنفوذ .ويف

رسيعا إىل
أن زواج مراد بك بالست نفيسة كان بمنزلة نقلة نوعية أكرث أهمية يف مسريته السياسية؛ فقد جعلته يتس ّلق
هذا السياق يمكن أن نفهم ّ
ً
املرتبة األوىل يف سلك الهرياركية اململوكية(.((3

املتخصصة يف دراسة حجج أوقاف النساء اململوكيات ،تربز هذه الحقيقة؛ فأهمية النساء لم تكن
إن دراسة ماري آن فاي ،Mary Ann Fay
ّ
ّ

سيده ومنصبه،
فقط يف أ ّنهن يحقّقن اﻻستمرارية والبقاء ،ولكن يعطني الرشعية للنظام اململويك؛ فلم يكن ً
كافيا أن يرث الرجل أو يستويل عىل أمالك ّ

فإن النساء واألزواج لم يكونوا وسائل لنقل امللكية فحسب،
ولكنه يبدو أ ّنه كان ً
السيد ليك يضفي الرشعية عىل ترصفاته .وهكذا ّ
أيضا بحاجة إىل أرملة ّ

أيضا ،ولهذه األسباب ترى ماري آن فاي أ ّنه "علينا ّ
نعد النساء غري ذوات تأثري ،أو بعيدات عن إعادة انتاج النظام اململويك"(.((3
القوة ً
أﻻ ّ
وإنما ّ

سيده إىل رتبة البكوية قبيل فرتة محاربة عيل بك الكبري .انظر :ال ديكاد ايجيبسيني ،صحف بونابرت يف مرص ،1801 - 1798
 32كان مراد كاشفًا يف منزل محمد بك أبو الذهب ،وقد رقّاه ّ
صالح البستاين (مرتجم) (القاهرة :دار العرب للبستاين ،)1971 ،ص .317

 33عيل مبارك ،الخطط التوفيقية ملدينة اإلسكندرية (القاهرة :مطبعة بوالق ،)1889 ،ص 29؛ محمود الرشقاوى ،مرص يف القرن الثامن عرش ،دراسات يف تاريخ الجربيت،
سلسلة ذاكرة الكتابة ،اإلصدار رقم ( 123القاهرة :الهيئة العامة لقصور الثقافة ،)2010 ،ص .73
;Thomas walsh, Journal of the late campaign in Egypt (London: T. Cadell and W. Davies, 1803), p. 163

34

أن
إسماعيل الخشاب ،أخبار أهل القرن الثاين عرش ،عبد العزيز جمال الدين وعماد أبو غازي(محقق) ( القاهرة :العريب للنرش والتوزيع ،)1990 ،ص  ،48وأضاف إسماعيل الخشاب ّ
عجل بموته.
دس جانب من السم يف املرهم الذي عمل له دواء لجرحه ما َّ
سبب املوت كان بفعل مؤامرة حيكت من خالل ّ
سببا يف
 35عىل سبيل املثال :حني مات جوهر أغا دار السعادة يف طاعون  1205ه 1791 /م ،قام األمري قائد أغا بإجبار رسيته عىل الزواج به ،واالستيالء عىل داره وأمالكه ،وكان ذلك ً
ّ
وتمكنه من رشاء الكثري من املماليك والجند ،وبعدها "تاقت نفسه لإلمارة وتشوف إىل الصنجقية" عىل حد قول الجربيت ،انظر :عجائب اآلثار ،ج  ،1ص .279
ثرائه
36

37

املرجع نفسه ،ج  ،3ص .270
املرجع نفسه.

Jean – Joël Brégeon, L'Égypte française au jour le jour 1798 – 1801 (Paris: Perrin 1991), p. 135.

38

39 Mary Ann Fay, "The ties that bound: women and households in eighteenth- century Egypt", in Amira El Azhary Sonbol (ed.) Women, the Family and Divorce
Laws in Islamic History (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1996), p.172.
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التاريخ االجتامعي للجواري يف مرص قبيل عرص التحديث:
جا
نفيسة خاتون "املرادية" منوذ ً

دراســات

"مفتوحا" (عىل الطريقة اململوكية) ،أضفت عليه هذه الزيجة
وإ ًذا ،فإ ّنه بقدر ما أ ّدى زواج مراد بك من نفيسة إىل جعل بيت عيل بك الكبري
ً

بضم بعض أمراء عيل بك الكبري( ((4الذين أهملهم محمد بك أبو الذهب
الرشعية والنفوذ؛ وقد أشار الجربيت بالفعل إىل قيامه ،بعد زواجه بنفيسةّ ،
ً (((4
وجعل أكرثهم "بطا
ناجحا يف جذبهم
ضم أمراء من مات أساتذتهم ،لكنه كان
ً
ال"  ،وعىل كل حال كانت هذه هي إسرتاتيجية مراد بك ،فقد اعتاد ّ

جميعا األموال(((4؛ َّ
إليه؛ فقد كان يعامل الجميع معاملة سواء ،ويسعى يف تقليدهم املناصب والواليات ويغدق عليهم
ومكنته هذه الوسيلة من تكوين
ً
دعمت نفوذه السيايس .وعالو ًة عىل ذلك كانت وفاة أستاذه محمد بك أيب الذهب ببالد الشام ( 1189هـ ،)1775 /بعد
عصبة قوية بصورة رسيعةّ ،

كبريا من مماليك أستاذه ،واستوىل عىل أمواله
عامني من زواجه بنفيسة ،العامل الثاين القوي الذي ّ
ضم عد ًدا ً
مهد له الطريق لقيادة املماليك؛ فقد ّ

(((4
تزوج هو بدوره من زليخة خاتون زوجة أستاذهما محمد بك أيب الذهب.
وخزائنه  ،واقتسم السلطة مع نظريه إبراهيم بك الكبري الذي ّ

أن نفيسة قد أفادت منه كذلك وبشكل واضح
وبرصف النظر عن الطبيعة
الخاصة لهذا امليكانيزم املعتاد عند املماليك ،فإ ّنه ُيالحظ ّ
ّ

يتعي عليه – وفقًا لألصول امل ّتبعة  -االلتزام بالحفاظ عىل وضعية الزوجة األرملة ،وأن يصون
وملموس؛ فالوريث الجديد (فاتح بيت سيده) ّ
أن كل من كان يحاول تجاوز هذه الحدود ،كان يلقى استهجا ًنا من الوسط
مقامها ،ويحفظ لها ثروتها وأمالكها من املصادرة؛ إذ من املعروف ّ

حد تكاتف الجميع عىل إنهاء مركزه السيايس؛ وتعطينا حادثة األمري عثمان بك الجرجاوي
إن األمر ليصل إىل ّ
االجتماعي اململويك ك ّله ،ح ّتى ّ
مثا ً
تعديه عىل بعض
ال
واضحا عىل ذلك؛ فنجده يفقد أعىل منصب يمكن أن يصل إليه أمري مملويك ،وهو "منصب شيخ البلد"؛ وكان ذلك بسبب ّ
ً

متع ّلقات زوجته "بنت البارودي" التي اشتكته لكبار األمراء ،فعاتبوه وحاولوا إقناعه بالعدول عن هذا الترصف الشائن ،لكنه رفض ،فكان أن
يدعم ذلك
دويها وأثرها ،د ّللت عىل استثنائيتها ،وقد ّ
تح ّزبوا عليه وأطاحوا به من "شياخة البلد" ،واستبدلوه بغريه .وبقدر ما كان لهذه الحادثة ّ

ً
ما ّ
محتفظا لها بأكرب قدر من التقدير والرعاية،
سيده البك
أكده دي شابرول  – De Chabrolأحد علماء الحملة – "يظل اململوك الذي ّ
تزوج أرملة ّ

مهما كانت املكانة التي سيصل إليها يف ما بعد"(.((4

وقدرها وعمل عىل توسعة حالها وجعلها
وتبي سرية مراد بك مع الست نفيسة ،عىل مدار أكرث من ربع قرن ( ،)1801 - 1773أ ّنه احرتمها ّ
ّ

فعرفت يف املصادر التاريخية بـ "نفيسة
يف ّ
األول عيل بك الكبريُ ،
سيدها ّ
مقدمة أثرياء الحريم اململويك؛ ح ّتى لقد اشتهرت باسمه هو ،ال باسم ّ
ً
نسبيا التي عاشتها يف كنف عيل بك الكبري،
مقارنة بالفرتة القصرية
عاما)،
فس ذلك بطول فرتة زواجها من مراد بك (حواىل ً 27
ً
املرادية" .وقد ُي ّ

مفضلة"
مجرد
عدل من
"محظية ّ
أن مراد بك هو َم ْن َّ
وإن كنا نميل إىل تدعيم هذا التفسري بسبب آخر ،وهو ّ
وضعيتها القانونية؛ فقد رفعها من ّ
ّ
ّ

فإن
أن نفيسة كانت لها وضعيتها األثرية يف بيت عيل بك الكبري ،ويف الوسط اململويك ككلّ ،
إىل مقام "الزوجة الرشعية"؛ فعىل الرغم من ّ
وخاصة أنها لم تنجب منه طف ً
ال ،كما أنها كانت
األول،
وضعيتها القانونية  -الرشعية بوصفها
ّ
محظية يجعلها باستمرار ً
سيدها ّ
جزءا من تركة ّ
ّ
بتحولها إىل زوجة رشعية ح ّتى تكتسب صفة "الحرة" التي ال يمكن أن ُت َورث
وضعيتها القانونية سوى
عاقرا ،فليس من سبيل أمامها إ ًذا ،لتغيري
ّ
ً
ّ

أو ُتطرح للبيع( .((4ومن هنا م َّثل اقرتانها بمراد بك ً
بأن اقرتان اسمها بـ "املرادية" كان
نوعي ًة يف حياتها االجتماعية ،وهذا ما يجعلنا نفرتض ّ
نقلة ّ

تميي ًزا للمرحلة الجديدة من حياتها.

َ
داللة والء وإطار
أن كبار القادة من البكوات األمراء ظ ّلوا يحفظون كنيتهم االنتسابية إىل مراد بك وبيته أو باألحرى حزبه،
واملعروف ّ

للتعريف الشخيص؛ لذلك ظهر يف تلك الفرتة عينها من عرفوا بـ "املماليك املحمدية" (نسبة إىل محمد بك أيب الذهب) و"املماليك املرادية"

أن
فإن االسم
ثم يمكن افرتاض ّ
(نسبة إىل مراد بك) .وهكذاّ ،
ّ
يتحول يف هذا السياق ،إىل كنية انتساب ذات صبغة سياسية واجتماعية؛ ومن ّ
40

الجربيت ،عجائب اآلثار ،ج  ،3ص .271
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املرجع نفسه ،ج  ،3ص .271
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43
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املرجع نفسه ،ج  ،1ص .652

إسماعيل الخشاب ،خالصة ما يراد من أخبار األمري مراد ،حمزه عبد العزيز بدر ودانيال كريسليوس (محقق ،ومعلق) (القاهرة :العريب للنرش والتوزيع.)1992 ،
ج .دي شابرول ،دراسة يف عادات وتقاليد سكان مرص املحدثني :وصف مرص ،ط  ،2مج ( 1القاهرة :مكتبة مدبويل ،)1989 ،ص .112

45 Merfat Hatem, "The Politics of sexuality and gender in segregated patriarchal systems: the case of eighteenth-century Egypt," Feminist studies, vol. 12, no. 2
(summer 1986), pp. 250-274, 257.
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ً
واسعا من السلطة
نصيبا
زوجة إىل االنتساب كذلك إىل البيت السيايس الذي حاز
لقب "الست نفيسة املرادية" تجاوز املعنى االجتماعي بصفتها
ً
ً

يف مرص ملدة طويلة ،بلغت قرابة ربع القرن(.((4

تهور مراد وتق ّلب مزاجه الشخيص وفقًا لشهادة املعارصين
وعىل ما كان بينهما من فروق يف الطباع الشخصية (ا ّتزان نفيسة وهيبتها ،مقابل ّ

له) إ ّ
ً
وخاصة حول مسألة جدوى استمرار االرتباط بالسلطنة العثمانية ،وهو الدرس الذي
واضحا،
أن توافقًا بينهما يف وجهة النظر السياسية كان
ال ّ
ً

سيدها عيل بك الكبري.
تع ّلمت مبادئه األوىل من خالل تجربة ّ

وال ّ
أن ثقل شخصيتها ومواهبها السياسية ،جعلت أرباب السلطة يقصدونها دون غريها من بني حريم مراد بك (كالست أم أيوب ،والست
شك ّ

ّ
الظل ،ولم تذكرهن املصادر سوى يف لحظات استثنائية ،إذ ارتضني البقاء خلف أسوار الحريم .وكان علو مكانة الست نفيسة
فاطمة) الاليت عشن يف

شفاعة أو تدخّ ً
ً
ال يف وساطة ،وذلك عىل مدار حياتها معه ،وهذا ما جعلها تؤ ّدي باستمرار دور الوسيط بني
طلبا أو
لدى مراد ،قد جعلته ال يرفض لها ً

يبي مدى احرتام مراد بك لها وتقديره ،أظهر مدى ثقتها يف نفسها ،ووعيها بإمكانية استغالل
السلطة اململوكية واملجتمع .والحقيقة ّ
أن ذلك بقدر ما ّ

سيدات القصور اململوكية من أمريات
مكانتها يف صناعة دور حقيقىُ ،يشبع رغبتها يف إثبات ذاتيتها ،خارج طوق الحياة املادية التي غاصت فيها معظم ّ

حد
يتغي هذا الخط املنهجي ح ّتى يف اللحظات العصيبة التي مرت بها تحت االحتالل الفرنيس ،ما
سيبي إىل أي ّ
أو إماء أو جوار عىل ّ
ّ
حد سواء .ولن ّ
كان ذلك السلوك ً
دليل عىل درجة ملحوظة من االندماج يف الوسط االجتماعي املحيط بها أو الحاضن لها.

نفيسة وخيارا املواجهة والهروب
املتوجه للصعيد
كان وصول بونابرت بحملته عىل مرص عام  1798م ،قد جعل الست نفيسة عىل محك اختبار إرادتها بني ال ّلحاق بزوجها مراد بك
ّ

املحتل ،وانتظار ما قد ّ
ّ
ممن لم يسعفهن القدر عىل الفرار وال ّلحاق
أو اتخاذها قرار البقاء بقرصها يف مواجهة
يحل بها من عقاب مع زمرة نساء املماليك ّ

توعد املماليك ،قبل دخوله القاهرة بالهالك والثبور ،وبزوال دولتهم واالستيالء عىل بيوتهم ،وإقصائهم عن
بأزواجهن؛ ذلك ّ
أن بونابرت كان قد ّ

(((4
(((4
وجهه ألهايل القاهرة ليطمئنهم عىل عائالتهم وبيوتهم
السلطة وتجريدهم من الرثوة والنفوذ  .وغداة دخوله القاهرة أصدر منشوره الشهري الذي ّ

وممتلكاتهمّ ،
مرك ًزا االنتباه عىل أ ّنه "إ ّنما أىت لتدمري جنس املماليك" ، Je suis venu pour détruire la race des Mameluksومن ّ
أن الست
املؤكد ّ

تم تعليقه عىل جدران الحارات ومداخل الشوارع الرئيسة؛ فجاءت الرتجمة باملعنى ذاته تفصي ً
ال "إ ّننا
نفيسة قرأت ّ
نص الرتجمة العربية للمنشور؛ إذ ّ
ما حرضنا إ ّ
ال بقصد إزالة املماليك[ ]...ونحن يف طلبهم ح ّتى لم يبق أحد منهم بالقطر املرصي"(.((4

ً
ومن ّ
التحرك الفرنيس الرسيع إىل مصادرة قصور البكوات
وخاصة مع
ومربكا،
شديدا
أن وقع مثل هذا التهديد عىل الطبقة اململوكية كان
ً
املؤكد ّ
ّ
ّ

األول منهما ،وهو القرص الرئيس ملراد
ح ّتى قبل دخولهم القاهرة؛ فقد نقل الجربيت خرب استيالء الفرنسيني عىل قرصين لزوج الست نفيسة (مراد بك)ّ ،
(((5
(((5
واقعا عىل الضفة اليرسى للنيل بالجيزة
واقعا عىل رصيف
ّ
بك ،كان ً
حوله بونابرت يف الحال إىل ثكنة عسكرية لسالح املشاة والقرص الثاين كان ً

الخشاب ،سكن به القنصل الفرنيس ماجللون( .((5وعقب احتالل القاهرة مبارشة نزل بونابرت نفسه يف قرص األلفي بك باألزبكية( ،((5أي بالحي نفسه

 46لعله من الطريف ومما له يف الوقت نفسه داللة عىل التصور السائد يف الذهنية املرصية آنذاك بخصوص عملية االنتساب للسيد املتنفّذ ،ما كتبه بونابرت نفسه يف مذكراته" :األفكار يف
تعي أن نستغرق وق ًتا طوي ً
أن ّ
مكونًا من العبيد املنتسبني للسلطان الكبري(بونابرت)! انظر:
ال إلفهام املرصيني ّ
الرشق والغرب مختلفة إىل أقىص درجة ،وقد ّ
كل الجيش (الفرنيس) ،ليس ّ

Bonaparte, p. 153.
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التاريخ االجتامعي للجواري يف مرص قبيل عرص التحديث:
جا
نفيسة خاتون "املرادية" منوذ ً

دراســات

العامة" وصار يطلق عليها
الذي تقطنه الست نفيسة .وبعدها تواىل دون توقّف استيالء الفرنسيني عىل سائر القصور التي اعتربوها من "األمالك ّ

"بيوت املشيخة" الفرنساوية(.((5

أن الست نفيسة
وكانت الست نفيسة وسائر الحريم اململويك ،مثل كل األهايل ،يتابعن عن كثب تداعيات الحوادث الرسيعة لالحتالل .بيد ّ

قررت منذ البداية أ ّ
تماما كما فعلت من قبلّ ،إبان حملة حسن باشا قبطان ( ،)1787 - 1786حينما آثرت البقاء بقرصها فيما
ال تغادر بيتهاً ،
كانت قد ّ

أن نفيسة لم تغادر القاهرة ّ
قط طوال
اتخذ زوجها مراد بك طريقه املعتاد إىل الصعيد الذي غاب به قرابة أربعة أعوام متتالية! وإذا أضفنا إىل ذلك ّ

ّ
األول عيل بك الكبري يخوض فيها سلسلة حروبه املختلفة داخل
حياتها ،منذ نزلت بها وح ّتى رحيلها ،بما يف ذلك الفرتات
سيدها ّ
املتقطعة التي كان ّ

انطباعا عن مدى صالبة هذه املرأة وقوة إرادتها وثقتها يف نفسها ،ح ّتى إنها لم تغادر القاهرة ،خال ًفا
فإن هذا يعطينا
مرص وخارجها بالحجاز وسوريةّ ،
ً

كن قد فررن لحظة دخول الجيش الفرنيس القاهرة؛ فالست
يدعم ذلك ّ
أن حريم مراد بك األخرياتّ ،
لسيدات أخريات من حريم البكوات .ومما ّ
فرت عىل سبيل املثال إىل غزة بفلسطني ،وظلت بها طوال فرتة االحتالل(.((5
فاطمة (الزوجة األوىل ملراد بك) ّ

وخاصة أنها
فما الذي حمل الست نفيسة عىل خوض تجربة ال تعرف مداها وما تحمله األقدار لها من مواجهات صعبة ولحظات عصيبة،
ّ

لتوه يف معركة األهرام (إمبابة) ،ما قد يرت ّتب عليه ما هو أسوأ بالنسبة إىل خاصته
زوجة الزعيم اململويك الذي خاض الحرب ضد جيش بونابرتُ ،
وه ِز َم ّ

ّ
املحتل مغاير للمجتمع الرشقي يف كل ىشء :العقيدة واللغة والجنس والثقافة والعادات ،إضافة إىل الطبيعة
أن العدو
وحريم بيته ،كما ال ننىس ّ

تعرض للهزيمة واالنكسار...إلخ؟ وإ ًذا فاألمر لم يكن يخلو من مخاطرة ،قد تحمل إليها ما ال يمكن توقّعه.
اإلمربيالية للحملة وهي بصدد مجتمع ّ

أن منشور بونابرت املنذر بسحق البكوات ونزع أمالكهم ،لم يكن سه ً
ّ
فإن القاهرة
ال عىل اإلطالق؛ ّ
أن القرار بالبقاء،عىل الرغم من ّ
واملؤكد ّ

وتحركت عزائمهم ملغادرة البالد ،ولم يمنع البعض منهم سوى
يصدقوا ما كان يحدث،
من أقصاها إىل أقصاها كانت يف أمر مريج ،والجميع لم
ّ
ّ
ً
ممتثل للقضاء ،متوق ًّعا
تحمل كلفة الهروب وفراق الوطن؛ فيما أقام بمرص -والقول لجربىت "كل مخاطر بنفسه ،ال يقدر عىل الحركة،
من أعجزه ّ

للمكروه ،وذلك لعدم قدرته وق ّلة ذات يده ،وما ينفقه عىل حمل عياله وأطفاله ويرصفه عليهم يف الغربة ،فاستسلم للمقدور ،ولله عاقبة األمور"(.((5

وتكتمل الصورة الدرامية للحدث مع عدسة الجربيت التي رصدت ردات الفعل التلقائية للنساء العاكسة لصدمة اللحظات األوىل لالحتالل "النساء

ماشيا أو حام ً
ال متاعه
أن اإلفرنج يحرقون ويقتلون ويفجرون بالنساء [ ]...وخرج أكرثهم
يرصخن بأعىل أصواتهن من البيوت [ ]...وشاع يف الناس ّ
ً
ً
حاملة طفلها ،ومن قدر عىل مركوب أركب زوجته أو ابنته ،ومىش هو عىل أقدامه ،وخرج غالب النساء ماشيات حارسات ،وأطفالهن
عىل رأسه وزوجته
عىل أكتافهن يبكني يف ظلمة الليل"(.((5

سيدات القصور اململوكية بعيدات عن هذا املشهد الدرامي ،ففي ّ
كن
مذكرات نابوليون بونابرت نجده يشري إىل ّ
"أن نساء املماليك ّ
ولم تكن ّ
(((5
يف حالة خوف وذعر عند مجيئنا" وعدد كبري من البكوات (ويف مقدمتهم إبراهيم بك الكبري) بل وعدد من كبار شيوخ األزهر اصطحبوا معهم

اضطرت إىل إصدار نداء خاص
حريمهم؛ خو ًفا من االعتداء عليهن( .((5وبدت ظاهرة هروب النساء وفرارهن مزعجة للقيادة الفرنسية ح ّتى لقد
ّ

مستقرات(.((6
لـ "نساء األمراء" باألمان ،وبعودتهن إىل بيوتهن ،وأن يقرن بها آمنات
ّ

 54إسماعيل الخشاب ،التاريخ املسلسل يف أحداث الزمان ووقايع الديوان ( ،)1800-1801محمد عفيفى وأندريه ريمون (محقق) ،املجلد  ،39محرض الديوان الرابع (القاهرة:
املعهد العلمي الفرنيس لآلثار الرشقية ،)2003 ،ص  .17ومما هو جدير بالنظر اإلشارة للجرنال املسؤول عن البيوت املصادرة بـ "الجنالر املوكل بالبيوت".

ماليا وخطاب أمان من الفرنسيني ح ّتى تغادر غزة وتعاود بيتها بالقاهرة ،وعىل الرغم من استجابة
 55ورد ذكرها يف يوميات الجربيت حينما أشار إيل إرسالها للشيخ البكري تطلب منه ً
دعما ً
الشيخ البكري ونجاح مساعيه لدى الجانب الفرنيس ىف املوافقة عىل حضورها مع من يف صحبتها ،إال أنها بقيت بغزة لحني جالء االحتالل واستقرار األوضاع ،ويعقّب الجربيت بقوله" :كان
ً
جلية بني الست نفيسة والست فاطمة .انظر الجربيت ،عجائب اآلثار ،ج  ،3ص .70
ذلك حيلة منهم لتأتيهم النفقة وبعض االحتياجات" .وهنا بدت املفارقة الشخصية
واضحة ّ
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متوجهات إىل الشام أو الصعيد ،والبعض
فإن وقع صدمة االحتالل عىل الوسط النسايئ اململويك كان متباي ًنا ،فالبعض غادرن القاهرة
وإ ًذاّ ،
ّ

ّ
ككل ،واململويك عىل وجه الخصوصُ ،يحيلنا
سائدا يف ذهنية املجتمع الرشقي
تصور كان
وثمة
ً
ّ
قررن البقاءّ .
اآلخر مثل الست نفيسة وجواريها ّ

أن وضعية املرأة اململوكية يف ّ
ظل النظام األبوي
فبي ّ
عليه نابوليون بونابرت يف مذكراته وهو بصدد املقاربة بني النظام العبودي يف الغرب والرشق؛ َّ
ً
مقد ً
ألن الحرب للرجال.
سة
الرشقي كانت ّ
وأن هذا املبدأ األخالقي كان يزداد أهمية زمن الحروب والرصاعات؛ ّ
ومحرتمة ّ sacrée et respectée

ومن هنا ح ّلل لنا بونابرت كيف ّ
ثم لفت االنتباه إىل
تمكنت السيدات اململوكيات واتباعهن من الجواري والخصيان من املحافظة عىل بيوتهنّ .

وخاصة الست نفيسة ،إ ّ
ً
املؤمنة لحياتهن
أن مراد بك نفسه ،قبل رحيله للصعيد ،لم يرتك حريمه،
ّ
ال بعد أن تراءى له توافر الظروف والتدبريات ّ
((6(Des dispositions pacifiques؛ و ّ
كن يظللن خارج دائرة الرصاع العسكري،
يدل هذا عىل ّ
أن الحريم اململويك ،مهما تعقّدت الظروف السياسيةّ ،
تلخصه املقولة الشهرية للبكوات املماليك "الرجال للرجال"(.((6
بعيدات عن استخدامهن ورقة ضغط يف املساومات السياسية ،وهو ما ّ

حذرا من املساس بحرمة النساء املسلمات بصفة عامة؛ يك ال يصطدم
والحقيقة ّ
تحرى مراعاة هذه القاعدة ،وكان بونابرت ً
أن الجيش الفرنيس ّ

باملجتمع وح ّتى ال ت ّتسع دائرة العداء الداخيل للجيش .وكان هذا يف مقدمة األسباب التي جعلته يلجأ إىل الست نفيسة نفسها ،لإلفادة من مكانتها بصفتها

ً
اجتماعيا مؤث ًّرا يف الوسط النسايئ األرستقراطي ،فيمكنه من خاللها تهدئة حريم البكوات ،وتذليل أمر عودتهن لبيوتهن وأن ّ
تتول أمر تمثيلهن
وسيطا
ً

مهمة ،تتم ّتع بني األهايل داخل املدينة بحظوة واعتبار
أمام إدارة الجيش .وأشار يف مذكراته إىل أ ّنه وقع اختياره عىل الست نفيسة بعينها؛ أل ّنها "امرأة ّ
كبريين"(.((6

ّ
يتحرى إظهار احرتام الجيش
املحتل ،كان
أساسيا يف تعامله مع املجتمع
مبدءا
ويف خط متواز مع فكرة "الوسيط املؤثّر" ،والتي اتخذها بونابرت ً
ّ
ً

للنساء ولعادات املجتمع الرشقي وتقاليده ،وذلك بالنظر إىل حساسية هذه املسألة .وحني كانت الظروف تؤ ّدي إىل وقوع بعض نساء العرب يف األرس
تركيا بديوان القاهرة؛ فنجده يف
أمرهن إىل ضابط مسلمُ ،يدعى "ذو الفقار أغا" الذي عمل
املتفرقة ،كان يسند
خالل بعض املعارك القتالية
ّ
ً
ّ
مندوبا ً

يؤمن حراستهن ،ويمددهن باالحتياجات الرضورية[ ]...وأن يوفّر لهن أعىل درجات الرعاية،
إحدى رسائله إليه ّ
يشدد عليه "بأن يضع الحريم يف بيت ّ

(((6
يتم نقل الجارية إىل بيت
وبالقدر نفسه ألطفالهن"  ،وح ّتى يف حاالت االشتباه يف قيام بعض الجواري (املحظيات) بإخفاء مماليك أو أسلحة ،كان ّ

أي حساسية تثريها مسألة احتجاز امرأة مسلمة(.((6
يتم التحقيق معها ً
بعيدا عن ّ
أحد أعيان املشايخ الكبار؛ كيما ّ

الفارين أو الذين
األولّ ،
ولم تقع سوى استثناءات قليلة لهذه القاعدة؛ جاءت يف الحقيقة نتيجة عاملني مختلفنيّ :
أن قصور األمراء البكوات ّ

نص واضح بذلك ،إذ يقول:
تم التعامل مع الجواري كتعاملهم مع األمتعة ،ويرد عند الجربيت ّ
قتلوا يف معركة إمبابة ،حني ّ
تعرضت لل ّنهب واملصادرةّ ،
(((6
تم أرس
"أخذوا البيت بما فيه من فرش ومتاع وجوار وغري ذلك"  .والعامل الثاين ،جاء عىل أثر فشل ثورة القاهرة الثانية (آذار /مارس  )1800إذ ّ

ثمة من أقبلن من خارج املأسورات
بعض ما استحسنوه من الجواري الحسناوات الاليت اندمجن مع الجرناالت الفرنسيني ،ورضني بمعارشتهن ،بل ّ
عىل ضباط الجيش الفرنيس( ،((6وكان من بينهن جاريتان للست نفيسة نفسها ،واحدة صاحبت القائد العام كليبري ،والثانية اهتم بها الجرنال دوجا

إن النساء بصفة عامة تم ّتعن بدرجة ملحوظة من االستقرار النسبي
أن مثل تلك الحوادث ظ ّلت محدودة واستثنائية ،إذ يمكن القول ّ
 .((6(Duguaبيد ّ
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التاريخ االجتامعي للجواري يف مرص قبيل عرص التحديث:
جا
نفيسة خاتون "املرادية" منوذ ً

دراســات

اآلمن؛ وليس ّ
وخاصة بعد توقيع
أن بعض حريم املماليك آثرن العودة للقاهرة ،فيما بقى أزواجهن البكوات والكشاف بالصعيد،
أدل عىل ذلك من ّ
ّ

معاهدة السالم والتحالف(.((6

أن الست نفيسة راهنت عىل رصيد عالقتها القديمة (والجيدة) مع الفرنسيني ،قبل مجيء الحملة
ويمكن أن نضيف إىل ما سبق أ ّنه من املحتمل ّ

وتعددت
التجار الفرنسينيّ ،
ببضع سنوات؛ فقد كانت عىل صلة وطيدة مع زوجة القنصل الفرنيس ماجللون Magallon؛ فحني اضطربت العالقة مع ّ

تسببت يف تصفية العديد من البيوت التجارية الفرنسية( ،((7سعت نفيسة إىل التدخل يف تخفيف تلك
اإلهانات لهمّ ،
وتعرضوا للكثري من االبتزازات التي ّ
حاسما يف هذا
أن جمارك بوالق ودمياط ورشيد واإلسكندرية كانت واقعة يف التزام زوجها مراد بك( .((7وهو ما جعل تدخّ لها
املمارسات الشاذة،
وخاصة ّ
ّ
ً

تم بالفعل إبرام معاهدة تجارية ضمنت للقنصل الفرنيس والرعايا الفرنسيني مزايا وامتيازات تفوق ما طرحه البكوات من قبل للجاليات األجنبية
ّ
الصدد؛ إذ ّ

ً
مرصعة
قدم لها ماجللون
كبريا يف ذلك الوقت(.((7
وتقديرا من الجانب الفرنيس ملوقفها ّ
نرصا ً
األخرى ،وهو ما اعترب ً
قيمة (عبارة عن ساعة ثمينة ّ
ً
هدية ّ
(((7
أن القنصل العام ماجللون نفسه ،هو من طلب حماية الست نفيسة ،وتأمني
بالجواهر) ُق ِّدمت لها ،باسم "الجمهورية الفرنسية"  .وترينا وثيقة فرنسية ّ

ً
حافظا لجميل صنعها عىل مدار سنوات طوال ،سبقت وصول حملة جيش
قرصها عقب دخول الجيش الفرنيس إىل القاهرة( .((7لقد بدا القنصل الفرنيس

الرشق.

نفيسة وحامية الحريم
الفارين ومصادرتها ،يف سباق مع العامة والجعيدية الذين داهموا عد ًدا من القصور اململوكية؛ كان من
َّ
جد بونابرت يف تمشيط بيوت األمراء ّ

أن بعض تلك القصور لم يرحل
بينها قصور
تخص مراد بك وإبراهيم بك وعدد آخر من قصور البكوات .وكانت املشكلة بالنسبة إىل الجيش الفرنيس ّ
ّ

(((7
عنها الحريم اململويك ،أمثال الست نفيسة وغريها من نساء البكوات الحرائر ،ما ّ
تمت االستفادة من
تعذر معه مصادرة الجيش لتلك البيوت  .وهنا ّ

عممها عىل حريم البكوات؛ فقد جاء هذا
رضيبة استثنائية كانت تعرف بـ "مال املصالحة" ،كان حسن باشا قبطان ( 1200هـ )1786 - 1785 /هو من َّ

القوة اململوكية وترشيدها ،واستعادة النفوذ العثماين يف مرص ،وفيما صادر تعلقات البكوات والتزاماتهم ،طالب حريمهم من نساء
القبطان لتحطيم ّ
املماليك باملصالحة عن أنفسهن وأمالكهن ،وإ ّ
ال طرحهن للبيع يف سوق الجالبة! وكاد يفعل بهم هذه الفعلة املشينة لوال اعرتاض العلماء استنا ًدا إىل

عدم رشعية بيع الحرائر وأمهات األوالد(.((7

ويبدو أن معرفة بونابرت للظروف املعقّدة التي ُف ِرضت فيها هذه الرضيبة االستثنائية ،قد جاءته من خالل القنصل الفرنيس ماجللون الذي كان

ّ
ومحل إقامتهن وجرد ممتلكاتهن،
مقرراتها املالية من حريم البكوات بعد تسجيل أسمائهن
مراقبا لهذه الحوادث؛ فقد ك ّلفه بونابرت
ّ
بمهمة جمع ّ
ً
وقد أعاد الفرنسيون الجاريتني إىل الست نفيسة عقب وفاة زوجها مراد بك ،وخاصة مع قرب رحيل الجيش الفرنيس ،وناشدها الجرنال فورييه  Fourierأن تعفو عنهما ،وإذا كانت
الست نفيسة قد عفت عنهما ،فإ ّنها أعربت للجرنال الفرنيس عن استنكارها لهذا السلوك ،وأظهرت استياءها التام؛ أل ّنه فعل شائن مناف للقيم والعادات ،كما عابت عىل الجاريتني
تغيري سادتهما بهذه الطريقة الفجة.
 69عىل سبيل املثال عاد إىل القاهرة "حريم قاسم كاشف ،وحريم محمد كاشف" ،وطلب مراد بك التوصية من الجانب الفرنيس عىل تأمني رحلة عودتهن إىل القاهرة ،انظر :مراسالت
األمري مراد بك( ،أرشيف املكتبة املركزية جامعة القاهرة ،مجموعة وثائق الحملة الفرنسية ،مراد بك إىل الجرنال دونزيلوه ،رسالة رقم ( ،)51بتاريخ  20محرم  1215/13يونيو .)1800
70

71

72

أندريه ريمون ،الحرفيون والتجار بالقاهرة يف القرن الثامن عرش ،ج ( 1القاهرة :املجلس األعىل للثقافة ،)1974 ،ص .351
املرجع نفسه ،ج  ،2ص .1039

محمد أنيس ،انجلرتا وطريق السويس يف القرن الثامن عرش ،عبد الوهاب بكر (مرتجم) (القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية ،)2009 ،ص .80 - 79

Brégeon, p. 136.

73

74 Mengin, Vol. II , p. 63; "Sur la demande du Consul général Magallon concernant Sytti – Nefisehˮ, in C. de la Jonquière, l’expédition d’Égypte, Vol. II , note.
(3) (Paris, 1899-1907), p. 288.

حرة ،وروعيت هذه املسألة بعناية ح ّتى ال يصطدم الفرنسيون بالرشع أو شيوخ األزهر؛
 75يالحظ ّ
أن بيوت البكوات التي صودرت بالكامل ،هي تلك التي لم يكن بها سيدة مملوكية ّ
ألن الحرائر ال يمكن مصادرتهن ور ّدهن إىل العبودية ،ومن البيوت التي صودر كامل فرشها ومتاعها والجواري بيت يحيى كاشف .راجع :الجربيت ،تاريخ مدة الفرنسيس ،ص .30
ّ
 76انظر تفاصيل هذه القضية يف م َؤ َّلفي إسماعيل الخشاب املعارص لحوادث هذه الفرتة :خالصة ما يراد يف سرية األمري مراد ،ص 37 ،34؛ أخبار أهل القرن الثاين عرش ،ص
.56 - 53
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يدر الكثري عىل خزانة الجيش
لهن وتجنيبهن أعمال املصادرة( .((7وقد وجد بونابرت يف هذا األمر
مقابل اإلعالن عن توفري الحماية ّ
ً
مصدرا يمكن أن ّ
رس اهتمامه ،عقب دخوله القاهرة مبارشة ،بتشكيل لجنة رسيعة
مختصة بهذا األمر ( 3آب /أغسطس .((7()1798
يفس ّ
ّ
الفارغة ،وهذا ّ

فأول أمر تع ّلق بمال املصالحة ،أصدره بونابرت
وكانت الست نفيسة حارض ًة يف ذهنية القائد العام بونابرت ،ح ّتى قبل قرار إنشائه للجنة؛ ّ

فتم حرص كل محتويات قرصها الكبري باألزبكية من أمتعة وعبيد وجوار
(يف  1آب /أغسطس ،)1798
ّ
اختص به ممتلكات الست نفيسة وحدها؛ ّ
وتقرر أ ّ
يتم االعرتاف بملكيتها الكاملة  En pleine propriétéلكل ذلك إ ّ
ونظرا لفداحة
ال بعد أن تدفع لخزانة الجيش  600ألف فرنك!،
ً
وخصيانّ ،
ال ّ

يتم توزيع سداده عىل أقساط ( 5000يف كل يوم) ،كما اشتمل األمر عىل تهديد رصيح ،بأ ّنه يف حال تقاعسها عن الدفع ،تصري أمالكها
املبلغ تقّرر أن ّ
من العبيد والجواري واألمتعة
يتم مصادرتها،
ّ
ثم ّ
الخاصة بها وبالنساء التابعات لها "ملكية عامة" للجمهور الفرنيس propriétés nationales desومن ّ
وال يرتك لها سوى أثاث قرصها الرضوري ،مع اإلبقاء فقط عىل  6من جواريها وعبيدها ،يقومون عىل خدمتها وحسب(.((7

ً
وسيط مؤث ًّرا يمكن أن يستعني بها – كما
أولهما اإلفادة من مكانتها الكبرية بصفتها
ويف الحقيقة كان يتنازع بونابرت أمران بشأن الست نفيسةّ ،

ذكرنا  -يف تيسري كثري من األمور املتع ّلقة بحريم الصفوة اململوكية؛ لذا أرسل إليها ،ابن زوجته جوزيفني ،املالزم بوهارنيه  Beauharnaisليثني عليها
(((8
حام ً
نموذجا تحتذيه
الصدد ،وتم ّثل األمر الثاين يف كيفية جعلها
ً
أمرا باإلبقاء عىل ملكيتها لجميع قراها" وذلك إلغرائها عىل التعاون معهم يف هذا ّ
ال ً

نساء البكوات يف الخضوع ألمر اإللزام بدفع مبالغ املصالحة عىل أمالكهن بشكل أسايس ومتاع أزواجهن ،إن أردن اإلبقاء عليها وعدم مصادرتها.

فمو ِر َست عليها ضغوط شديدة بصورة يومية ،وهو ما ظهر بوضوح يف تعليمات
وهكذا بات من ّ
امللح الدفع بالست نفيسة إىل االستجابة؛ ُ

(((8
قدم لها القنصل
املقدرة عىل أمالكها وجواريها .وما إن استوفت ما عليها ح ّتى ّ
يتم استيفاء تلك املبالغ ّ
بونابرت ،عرب أوامره اليومية املتتالية  ،ح ّتى ّ

الفرنيس ماجللون أوراق ما يعرف بـ "ضمانات الحماية واألمان" les Sauvegardesالتي شملت قرصها وجواريها ( 56جارية ،و 2من املماليك

الخصيان)( .((8وبعدها مبارشة زادت ضغوط الفرنسيني عىل حريم البكوات واملماليك( ،((8وانطال ًقا من مسئوليتها ذات الطابع األخالقى عن زوجات

كن يف السابق من جواريها  -ألزمت نفسها باملبالغ التي فرضها بونابرت عليهن؛
األمراء والكشاف املماليك  -وذلك بالنظر إىل مكانتها الكبرية بينهن؛ إذ ّ

فدفعت من مالها الخاص ومن غريه ،ما قدره " 120ألف فرانسة (تعادل  200ألف ريـال) .ومن ّ
ماديا؛ إذ اضطرت إىل
املؤكد ّ
أن ذلك قد أرهقها ً
بأن مطالبهم قد
التنازل – يف سبيل ذلك  -عن ُح ِل ّيها وبعض مجوهراتها الخاصة؛ الستيفاء تلك املبالغ املتتالية .ولع ّلها أرادت بذلك إحراج الفرنسيني ّ
املرصعة بالجواهر ،آنفة الذكر ،املهداة
أن من بني ما ّ
فاقت كل ّ
حد ،وأشار التاريخ العلمي والعسكري للحملة الفرنسية إىل ّ
قدمته الست نفيسة الساعة ّ
ٍ
لها من ُ
ٍ
احتجاج
الهدية "بمنزلة
قبل باسم "الجمهورية الفرنسية"؛ فكان تنازلها عن هذه
رشيف منها"(.((8
ّ
أمرا بوضع تقييم بسعر معقول  une éstimation raisonnableلتلك املجوهرات،
بيد ّ
أن بونابرت تعامل مع املوقف بصورة عملية صارمة؛ فأصدر ً

مقرر عليها املساهمة به( .((8وهكذا مىض بونابرت يف تعميم هذه الرضيبة عىل كل نساء املماليك ،وبدا الوضع مخيفًا
يتم احتسابها وخصمها ّ
مما هو ّ
يك ّ

وخاصة مع تربير الفرنسيني لكل مداهمة لقرص من القصور أو بيت من بيوت املماليك ،بأنهم ّ
ً
يشكون يف وجود أسلحة وصناديق بارود
ومقلقًا لهن؛
A.C.Thibaudeau, Histoire de la campagne d'Egypte, Vol. I (Paris: impr.de Mme Huzard , 1820 -28), p. 343.
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التاريخ االجتامعي للجواري يف مرص قبيل عرص التحديث:
جا
نفيسة خاتون "املرادية" منوذ ً

دراســات

(((8
وبي الجربيت أنه منذ ذلك الحني
وبنادق وطبنجات وغريها ،واستنا ًدا إىل هذا الشك املزعوم ،جرت عملية تفتيش ومصادرات واسعة ومرهقة َّ .

"صار الديوان عبارة عن قطع الحرايم وعمل املصالحات!"(.((8

التطورات ال ّ
أي
أن
حد انشغلت نفيسة بمسألة حماية حريم الصفوة اململوكية ،وحرصها الدائم عىل تأمينهن ّ
الحقة َّبينت إىل أي ّ
والحقيقة ّ
ضد ّ
ّ

فضلن اإلقامة عندها واالحتماء بها؛ فعىل سبيل املثال
محاولة تستهدف اقتحام بيوتهن أو إزعاجهن ،وفتحت أبواب قرصها لنساء البكوات اللوايت ّ

حني أراد حاكم القاهرة ديبوى القبض عىل زوجة األمري عثمان بيك الجوخدار ،أرسل املعينني إىل الست نفيسة يستأذنها يف طلب استدعائها؛ إ ْذ
أرص
فضلن مالزمة الست نفيسة .وتحت إلحاح الجنود
كانت ِمن بني َمن ّ
اضطرت الست نفيسة إىل االستعانة بشيوخ األزهر ملنعهم من ذلك ،وملا ّ
ّ
اضطرت الست نفيسة أن ترسل عد ًدا من جواريها يصطحبنها
تورطها يف اتصاالت مع البكوات املماليك،
ّ
الفرنسيون عىل طلبها للتحقيق معها يف أمر ّ
تم اإلفراج عنها يف صباح اليوم التايل(.((8
وبنت هذه الليلة معها لحمايتها ومؤانستها ح ّتى ّ

محسوسا وبصورة فاعلة بعد أن دخل زوجها مراد بك يف معاهدة صلح وتحالف مع الجانب الفرنيس ( 1215هـ 1800 /م)،
أن تدخلها بدا
بيد ّ
ً

فصارت لها "شفاعة مقبولة" ،ال تر ّد لدى الفرنسيني( .((8ونرصد عىل سبيل املثال يف وثائق محارض ديوان القاهرة تدخّ لها ملصلحة "زوجة مصطفي
وتم اإلفراج عن متع ّلقاتها فيما بقيت متع ّلقات الزوج (مصطفي جلبى السناري) تحت املصادرة ،ولم يفرج له عنها
جلبى السناري" ،و ُق ِبلت وساطتها ّ

إ ّ
متكرر من جانب الشيوخ أعضاء الديوان الذين تعاىل صوتهم بالديوان "فلرتحموه وترحموا نساءه يرحمكم الله تعاىل"(.((9
ال بعد تدخّ ل
ّ

عدها الجربيت "من أعظم الدواهي" التي نزلت بالناس ،لم ترتاجع نفيسة عن قضيتها االجتماعية،
ومع توايل الفرد والغرامات الثقيلة والتي َّ

ً
مرتبطا بفرتة االحتالل فحسب؛ وإ ّنما كان ذلك
مهما ك ّلفها األمر ،فلم تلن لها قناة ،ولم تفرت لها عزيمة عن حماية النساء .ولم يكن ذلك الدور
تعرضن ملظلمة من كبار رجال السلطة .ونذكر من ذلك
ديدنها يف كل األوقات؛ ولهذا كانت النساء ال ترت ّددن يف ال ّلجوء إليها إلنصافها،
ّ
وخاصة إذا ما ّ
توجه
حادثة اعتداء حسن بك الجداوي عىل حانوت صائغ نرصاين رومي ،قبض عليه لينهب كامل ما بحانوته من مجوهرات ومصاغ ثم قتله ،وملّا ّ
لبيت الصائغ فزعت زوجته ولجأت إىل الست نفيسة لتنقذها من املوت املحقّق ومن خراب بيتها ونهبه ،وتدخّ لت نفيسة بالفعل وأنقذتها من القتل،

أن مثل هذا التفاعل اإليجاىب ،باإلضافة إىل عطاياها املتواصلة ،هو ما صنع رصيدها االجتماعي عند
ورفعت أيديهم عن بيت الصائغ .ويف تقديرنا ّ
الناس الذين تناقلوا يف ما بينهم أخبارها ومواقفها ،فالتفّوا حولها ،وشعروا بأهمية مكانتها يف حياتهم.

نفيسة وسيطًا سياسيًا بني املامليك والفرنسيني
وأن عالقتها بمراد بك تتجاوز مفهوم العالقة (العائلية)
وملّا كان الفرنسيون عىل معرفة سابقة بدور الست نفيسة ومكانتها يف الوسط اململويكّ ،

ً
التطورات وتأثريها يف
مشغولة بمتابعة
الخاصة إىل مجال ي ّتسع لتبادلها الرأي معه يف ما يتعلق بالشأن السيايس ،وال سيما أنها طوال الوقت كانت
ّ
ّ

قرروا مفاتحتها يف أمر الصلح مع املماليك ،واستغالل مكانتها
املصري السيايس لزوجها وللطبقة اململوكية ككل يف إطار رصاعها مع الباب العايل ،فقد ّ
ً
وتأثريها بجعلها
يمهد لفتح باب املفاوضات .لذلك سارع القائد العام الجرنال كليبري بإرسال فورييه  Fourierإىل قرصها باألزبكية؛ الستطالع
وسيطا ّ
رأيها وما يمكن أن تقرتحه من حلول حازمة.

 86وقد أشار الجربيت إىل زوجة رضوان كاشف الشعراوى التي بعد أن استوفت مال املصالحة ( 1300ريـال) ،داهموا بيتها وصادروا جواريها البيض والسود ،وعرثوا يف مخبأ عىل
كميات كبرية من األسلحة ،وظ ّلت ببيت قائم مقام حاكم القاهرة ملدة ثالثة ليال ،ولم يطلق رساحها إ ّ
ال بعد دفع مبلغ إضايف ( 4000ريـال) .وملا عادت إىل بيتها وجدتهم نهبوا أمتعة
وفرشً ا وأشياء كثرية .انظر :الجربيت ،تاريخ مدة الفرنسيس ،ص .40 – 39
87

88

89

املرجع نفسه ،ص .32

املرجع نفسه ،ص .51 - 50

الجربيت ،عجائب اآلثار ،ج  ،4ص .410

" 90محارض الديوان الخامس /الديوان السادس /الرابع عرش" ،يف :إسماعيل الخشاب ،التاريخ املسلسل يف أحداث الزمان ووقايع الديوان ( ،)1800-1801محمد عفيفي
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الصلح الشامل ،سوف
وقام فورييه بإعالمها ّ
بأن الفرنسيني عىل وشك القطيعة مع العثمانيني ،وعىل مراد بك اﻻنحياز إليهم ،وأ ّنه عند تحقيق ّ

وسجل فورييه يف تقريره ر ّدها عىل هذا العرض ،والذي يتيح لنا مالحظة طريقتها يف التفكري
سي ًدا لها.
ّ
يجلو الفرنسيون عن مرص وسوف يصبح هو ّ

بحرا إىل بالدهم ،كما أظهرت بوضوح أنها يف نقاش
بالنسبة إىل املستقبل السيايس ملرص واملماليك ،وما تقرتحه عىل الفرنسيني بشأن ترتيب عودتهم ً

أن مراد بك عىل استعداد
وأن املراسالت بينهما م ّتصلة بصورة شبه يومية ،وأ ّنها يف ضوء ذلك تعرف ّ
دائم مع زوجها حول مستجدات الحوادثّ ،

سياسيا كهذا له أهميته ،إ ّ
مفتوحا
ال أ ّنها ال يمكنها أن تجزم بحقيقة ّنيات زوجها وموقفه؛ لترتك الباب
عرضا
وأن ً
للتوصل إىل ترتيب معني معهمّ ،
ً
ّ
ً

ثم إىل رضورة
مستجدات الحوادث غري املتوقعة
أي خيارات سياسية أخرى ،تح ّتمها
ّ
أمام ّ
ّ
وخاصة يف املجال العسكري ،ولتلفت نظر الفرنسيني من ّ

وأن مراعاة عامل الزمن إلنجاز ذلك ال ّ
تقل أهمية؛ إذ أوضحت لـ "فورييه" أ ّنه "لو كانت الظروف قد سمحت
الدخول يف مفاوضات بصورة عاجلةّ ،
ببذل هذا املسعى قبل ثمانية أيام خلت ،لكان نجاحه ّ
مؤك ًدا" .لك ّنها يف النهاية أعربت له عن ارتياحها لهذه الخطوة؛ "إذ إ ّنها ﻻ يمكنها أن تستقبل
ّ
تفضل عىل أي يشء آخر الصلح بني الفرنسيني
بالسور
اقرتاحا يميل إىل منع زوجها من القتال ،بالنظر إىل أ ّنه قد يهلك يف ذلك العمل ،وإ ّنها ّ
ً
إﻻ ّ

والعثمانيني واملماليك واﻹنكليز"(.((9

إن ما استوقف فورييه هنا لباقتها ودبلوماسيتها يف املناقشة السياسية ملسعى الصلح والتحالف مع الفرنسيني ،كما الحظ طريقتها يف إثارة
ّ

الزمة النسحابهم ،كما لفت نظره اقرتاحها ح ً
االهتمام بتعجيل بدء التفاوض ووضع الرتتيبات ال ّ
معي
ال لخروجهم "عن طريق الرب برتتيب سيايس ّ

وسدهم عليهم طريق البحر" .ويعزو الفرنسيون الفضل إىل الست نفيسة يف اتصاالتها
يتم تحت رعاية الصدر األعظم ،يف حالة رفض اإلنكليز الصلح ّ
ّ

بمراد بك واستجابته للدخول يف املفاوضات التي سبق ورفضها يف بداية االحتالل .وانتهت املفاوضات بتوقيع معاهدة سالم وتحالف Le Traité de

حاكما عىل الصعيد ،وانسحبت الكتائب الفرنسية من قرى مرص العليا ،كما تضمنت املعاهدة
 ، paix et d’ allianceوالتي بمقتضاها صار مراد بك
ً
وخاصة يف ّ
ظل تناقض مصالح القوى
تس ّلمه للسلطة يف القاهرة يف حال جالئهم عن البالد( .((9وكان ذلك بمنزلة انتصار للدبلوماسية اململوكية،
ّ
املتصارعة عىل مرص (العثمانيني ،والفرنسيني ،والربيطانيني).

وال ّ
أن الست نفيسة بدعمها لزوجها يف هذا االتجاه ،قد اكتسبت احرتام الفرنسيني وتقديرهم؛ وهو ما انعكس بوضوح يف معاملتهم لها
شك ّ

ً
مقارنة بما جرى مع غريها من حريم البكوات
أهمية ذلك
ويتبي
طيلة الفرتة التالية من زمن االحتالل ،وإبقائهم عىل متع ّلقاتها يف قرى االلتزام،
ّ
ّ
تم إعفاء نفيسة منها.
الاليت ّ
تعرض بعض حصص التزامهن للمصادرة والبعض اآلخر لغرامات رسوم إعادة التسجيل التي ّ

السماح ملراد بك بال ّتواصل مع الست نفيسة ،وإمدادها باحتياجاتها املادية من الحبوب والنب والسكر والزبد والفحم
وقدر الفرنسيون
ّ
أهمية ّ
ّ

(((9
وتبي خطاباته مع الجرنال الفرنيس دونزيلوه بالصعيد تشديده يف التوصية عىل سالمة وصول الشحنات التي
باإلضافة إىل عدد كبري من الخراف ّ ،

كان يرسلها إىل قرص الست نفيسة بالقاهرة.

وامتد احرتامهم لشخصها ح ّتى بعد رحيل مراد بك املفاجئ؛ فقد أرسل إليها القائد العام مينو برقية عزاء باسم الجمهورية الفرنسية وجيش
ّ

ً
شهريا ،بلغ  100ألف نصف فضة( ،((9ألجل تأمني وضعيتها االجتماعية ،وعدم
قرارا بتخصيص معاش لها ،تقبضه
الرشق،
ً
وفضل عن ذلك أصدر ً

تأثّرها برحيل الزعيم اململويك.

Vincennes, B 6 42: Fourier à Kléber, le 23 ventôse an VIII (14 mars 1800).
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التاريخ االجتامعي للجواري يف مرص قبيل عرص التحديث:
جا
نفيسة خاتون "املرادية" منوذ ً

دراســات

عصيبا ،إ ّ
أن الست نفيسة بسياستها الهادئة يف التعامل مع إدارة الجيش الفرنيس،
اختبارا
أن فرتة االحتالل ،وإن كانت
ال ّ
ومن الواضح إ ًذاّ ،
ً
ً

إن فرتة الحملة ذاتها كشفت عن دور أصيل لها عىل املستويني السيايس
أمكنها أن تتفادى الكثري من سيئات االحتالل ،بل ويمكن القول ّ
مر بها املجتمع املرصي عند منعطف القرن التاسع عرش .عىل أ ّنه من الصحيح
ودعمت مسريتها واستمرارية تفاعلها مع
واالجتماعيّ ،
ّ
التطورات التي ّ

ً
نهاية ملشاركتها املحدودة واملؤثّرة يف عالم السلطة والسياسية ،فيما استمر دورها التفاعيل مع املجتمع
أن نهاية االحتالل الفرنيس قد م ّثل
كذلك ّ
الحاضن لها والذي ّ
ظل يرمز إىل أهمية رصيدها االجتماعي يف الذاكرة الجماعية عند الناس ،عىل الرغم من تق ّلب األحوال بالطبقة اململوكية التي

كانت تنتمي إليها.

نفيسة وبداية منحنى الهبوط
ثم موته املفاجئ بعد ّأيام قليلة من
م ّثلت إصابة مراد بك بالطاعون ،أثناء ّ
توجهه من الصعيد إىل القاهرة لتس ّلم السلطة من الفرنسينيّ ،

كل الطبقة اململوكية يف مرحلة ّ
اإلصابة ( 18نيسان /أبريل  ،)1801حدثًا غري عادي يف حياة الست نفيسة؛ إذ بعده تدخل ومعها ّ
الذبول وال ّتاليش

تتوعد الجميع بنهاية غري سعيدة ملسرية طويلة قطعتها تلك الساللة يف تاريخ املجتمع املرصي .وهكذا ،كان موت
( ،)1811 - 1801والتي كانت نذرها ّ
سندا يؤازرها ،سوى رصيدها الباقي عند الناس الذين ظ ّلوا ملتفّني حولها ح ّتى
مراد بك ّ
مؤشًا عىل دخول الست نفيسة يف فضاء اجتماعي ال تجد فيه ً
رحيلها يف عام .1816

ولع ّلنا الحظنا يف حوارها السابق مع فورييه أ ّنها لم تستطع أن تخفي قلقها وخوفها من احتمال هالك مراد بك يف قتاله ضد الكتائب الفرنسية ،كما

أ ّنها ّبينت مدى حرصها عىل متابعة مصريه السيايس ،ولم تهدأ خواطرها بشأنه إ ّ
السالم التي أنهت القتال بينه وبني
ال بعد تحقّق املصالحة وعمل معاهدة ّ

وظهريا ترتكن إليه ،فض ً
ومعنويا يف احتفاظها بدورها يف املجال العام.
ماديا
سندا لها،
الفرنسيني .لقد كان مراد بالفعل ً
ً
ال عن أ ّنه كان الداعم األساىس لها ً
ً

انقالبا لكل حظوظها؛ فالبكوات املماليك من أتباع زوجها لم
يتبي بجالء كم م َّثلت حادثة وفاته املفاجئة بالطاعون
واملتتبع لحالها بعد رحيلهّ ،
ً
ّ

يكونوا عىل املستوى نفسه من التفكري والتدبري السيايس؛ إذ سادتهم روح الفرقة واالنقسام ،ولم يحسنوا تجاوز الخالفات البينية وتوحيد كلمتهم،

املرتبصني بهم من كل جانب؛ حقًا لقد كان عثمان بك الطنبورجى (الذي خلف مراد بك يف قيادة املماليك) مقات ً
بارعا ،إ ّ
ال أ ّنه ،لسوء
ال ً
أمام خصومهم ّ

الحظ ،لم يكن يمتلك الخربة والكفاية القيادية التي كانت لسلفه(((9؛ وهو ما أعجزه عن استقطابهم وتوحيدهم تحت لواء واحد ،هذا يف الوقت الذي
كان فيه العثمانيون يضمرون لهم املكيدة لإلطاحة بهم .وهنا أدركت القيادة الفرنسية خسارتها الكبرية بموت مراد بك ،الذي نال االحرتام والتقدير

لوفائه بتعهداته السخية معهم ح ّتى لحظة رحيله(ّ ،((9
وتذكر الفرنسيون عبارته الشهرية التي سجلها الكابنت رشيل  Cherelيف تقرير مقابلته معه(:((9

""il n’ avait que sa parole qu’ il y tiendrait au peril de sa vie

واضحا ،ولطاملا
"إ ّنه ال يملك سوى كلمته ،وأ ّنه يف سبيل الحفاظ عليها قد ُيفني حياته" .وكان موقف مراد بك من التحالف األنجلو عثماين
ً

ضمنه يف مراسالته إليهم؛ كقوله" :احنا لم بقى لنا احدا محبني خالف الجمهور [الفرنيس] ،ولم بقى لنا امن من طرف العثمانيل مطلقا ،وانتم تعرفون
َّ
ذلك ولم تعوزوا من يعرفكم"(.((9

التشوش واالرتباك ،رسعان ما انعكس يف دخولهم يف اتصاالت ومفاوضات مزدوجة؛ ومن
يف حني بدا خلفاؤه من البكوات يف حالة من
ّ

األول بونابرت بـأ ّنهم "كانوا يداهنون كال الفريقني (األنجلو /فرنيس) ،يف حني لم يعملوا سوى ملصلحة
هنا وصفهم مينو يف رسالته إىل القنصل ّ
Shafik Ghorbal, The Beginnings of the Egyptian Question and the Rise of Mehemet Ali (London: Routledge, 1928), p. 159.
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(((9
رس ًيا عىل
قرر عثمان بك الطنبورجي إهمال العمل بنصوص معاهدة التحالف (مراد  -كليرب) املربمة قبل عام ،وأرسل وكيال ّ
أنفسهم"  .ثم كان أن ّ

قوة مملوكية (نحو  1200فارس) إىل املعسكر
الفور إىل هتشنسون (قائد الجيش اإلنكليزي) للتفاوض معه ،وحسم املوقف
رسيعا بانضمامه عىل رأس ّ
ً
وخاصة مع استمرار
أن إبراهيم بك ،قبله بأيام قليلة ،زار القائد اإلنكليزي نفسه وطلب منه الحماية(،((10
اإلنكليزي (يف  30أيار /مايو  ،((10()1801كما ّ
ّ

حالة القلق واالرتياب يف نوايا الباب العايل إزاءهم ،وهو ما ّ
تؤكده الصعوبة البالغة التي واجهت اإلنكليز حال إقناعهم للجانب العثماين برضورة طمأنة
البكوات والتغايض التام عما بدر منهم يف املايض(.((10

ّ
الخط السيايس لزوجها الراحل.
وتخوفت من نتائج انحرافهم عن
جراء انضمام البكوات إىل املعسكر اإلنكليزي،
ّ
ّ
استبد بنفيسة القلق الشديد ّ

وطيب خاطرها ،وأخربها
أن الجرنال بليار ( Billiardقائمقام القاهرة) أدرك صعوبة املوقف ،فإ ّنه سارع
وعىل الرغم من ّ
ّ
بالتوجه مبارشة إليها ّ
"فأمنها ّ

أ ّنها يف أمان هي وجميع نساء األمراء والكشاف واألجناد ،وال مؤاخذة عليهن بما فعله رجالهن"( ،((10كما أعادوا لها الجاريتني اللتني هربتا من قرصها

عجلت بعودة القتال ،وأ ّنها كانت تتم ّنى
قبل عام ،وناشدوها العفو عنهما .ومن جانبها أعربت عن قبولها شفاعتهم ،وأبدت أسفها عىل
التطورات التي ّ
ّ
أن يسود السالم ويتحقّق بسهولة مع أعدائهم (اإلنكليز والعثمانيني)(.((10

وأن استعادة البكوات
وظ ّلت نفيسة تتابع عن كثب
أن مستقبل املماليك السيايس يف حكم مرص ،لم يعد مضمو ًناّ ،
التطورات الرسيعة ،وأدركت ّ
ّ

ً
ً
دبرها العثمانيون باإلسكندرية
صعبة ،إن لم تكن مستحيلة،
مهمة
لوضعيتهم التي كانوا عليها ،قبل االحتالل الفرنيس قد باتت
وخاصة بعد املكيدة التي ّ
ّ
األول /أكتوبر  )1802عند اجتماعهم بسفينة القبطان باشا ،وانهالوا عليهم يف عرض البحر بالرصاص .وكادت هذه املكيدة أن ُتجهز عىل أبرز
( 22ترشين ّ

ضحيتها كل من عثمان بك الطنبورجي ،وعثمان بك األشقر ،ومراد بك الصغري ،وإبراهيم كتخدا السناري ،وصالح أغا ،ومحمد
القادة البكوات؛ فقد راح
ّ

بك ،كما جرح كثريون ،ولم ينقذهم من هذه التصفية سوى تدخل اإلنكليز( .((10وحني وصل القاهرة الكولونيل هوراس سباستياين  ، Sebastianiبصفته
األول بونابرت ،بحجة عمل وساطة للصلح بني البكوات والباب العايل ،حاولت نفيسة لدى اجتماعه بها طلب مساندة حكومة
مم ّث ًل عن حكومة القنصل ّ

ً
األول بونابرت
فرنسا للمماليك؛ ألجل إعادة حكومة البكوات ،لكن محادثات سباستياين معها كانت
دبلوماسية؛ فلم يستطع الر ّد عليها سوى ّ
بأن القنصل ّ

(((10
يمر بها املماليك.
سوف يسعى إلنهاء خالفاتهم مع الباب العايل  .ومن هنا أدركت الست نفيسة صعوبة املرحلة التي ّ

ً
نهائيا عن سدة الحكم ،واستعادة
فرصة إلقصاء املماليك
وكانت السلطنة العثمانية قد وجدت يف جالء اإلنكليز عن اإلسكندرية ()1803
ً

رصاعا عنيفًا بني املماليك والعثمانيني.
ثم شهدت الفرتة الواقعة بني عامي ()1805 - 1803
ً
هيمنتها منفردة بحكم مرص .ومن ّ

والداللة األساسية ّ
لهن األمان
لكل تلك
التطورات ّ
أن نفيسة والحريم اململويك وجدن أنفسهن داخل مرحلة قاسية ،من دون ظهري قوي يوفّر ّ
ّ

األيام ،وخاصة مع لجوء السلطة العثمانية يف رصاعها مع املماليك إىل استخدام "الحريم اململويك" ورقة ضغط،
والحماية ملا بات ينتظرهن يف تلكم ّ

وعدوه
املرة عىل حريمهم بالقاهرة .وقد تأثّر البكوات بذلك ّأيما تأثّرّ ،
تفتح ً
الفارين ّ
للصعيد قد أبقوا هذه ّ
بابا للمساومات السياسية؛ إذ كان البكوات ّ
ً
ضمنوها يف
انتهازية غري مقبولةّ ،
وأن الفروسية الحقّة إ ّنما تقتيض استبعاد الحريم من دائرة الرصاع السيايس ،وهو ما تفيض به كلماتهم املريرة التي َّ

ربما تر ّتب عىل
كتاب أرسلوه إىل طاهر باشا ،ونقل الجربيت – لحسن الحظ – نص هذا الكتاب ،وكان مما جاء به "وذكرتم لنا ّ
أن حريمنا وأوالدنا بمرص ّ
Menou à Bonaparte, le premier Consul, 21 nov. 1801,
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دراســات

تعجبنا من ذلك ،فإ ّننا إ ّنما تركنا حريمنا ً
الهمة إىل امتداد
املخالفة وقوع ّ
ثقة بأ ّنهم يف كفالتكم وعرضكم .عىل ّ
الضر بهم ،وقد ّ
أن املروءة تأىب رصف ّ
األيدي للحريم والرجال للرجال"(.((10

أول مرة بني الست
والنتيجة تواىل االعتداء عىل بيوت الحريم يف مناسبات متباينة خالل تلك الفرتة املضطربة؛ ونذكر من ذلك موقفًا جمع ّ

نفيسة ومحمد عيل ( 28آيار /مايو )1803؛ فحينما صادف وجود الست نفيسة يف بيت البارودي ،شاهدت العسكر الذين تأخّ رت رواتبهم يقومون
باالعتداء عىل خليل أفندي الرجايئ الدفرتدار الذي كان قد نزل بدار حريم البارودي؛ إذ تكالبوا عليه وقتلوه رشّ قتله ،ولم يجد اتباعه مال ًذا لل ّنجاة

جراء
الصعود إىل حريم املنزل الاليت ُفزعن وأخذن يف ّ
بأرواحهم سوى ّ
الصاخ والعويل من هول املوقف .وأعقب ذلك اضطراب حي األزبكية بكامله؛ ّ

انتشار النهابة والجعيدية والعسكر ،وهنا يشري الجربيت إىل دور الست نفيسة التي أرسلت يف الحال إىل أحد اتباع زوجها مراد بك ،ويدعى سليم كاشف
ً
مطالبة ّإياه برسعة تدارك األمر ،وتأمني بيوت الحريم من النهب واالعتداء ،وحرض عىل أثر ذلك القائد األلباين محمد عيل؛ ليثبت دوره
املحرمجي،

وأهميته يف حفظ األمن ومنع االعتداءات املشينة التي ّ
وليظهر يف الوقت نفسه احرتامه للست نفيسة ،وذلك يف إطار استغالله
عكرت صفو األهايلُ ،

ّ
توسموا فيه تحقيق العدالة(.((10
لكل املواقف التي كانت ترفع من أسهمه يف نظر شيوخ األزهر وأهايل القاهرة الذين ّ

أن محمد عيل ما لبث أن ّ
تخل عن البكوات ،وساند الباشا العثماين الجديد "خورشيد باشا" الذي ك ّلفه الباب العايل بالتخ ّلص من البكوات
بيد ّ

دراميا ُمهي ًنا ،وبصورة لم تحدث من قبل
فجة ،كما بدا
ومصادرة بيوتهم وحريمهم .وهكذا ،بدا مشهد االعتداء عىل بيوت الحريم
متكر ًرا بصورة ّ
ّ
ً

لصفوة نساء املماليك؛ يقول الجربيت" :وخرج األمراء عىل أسوأ حال من مرص[ ]...ونهب العسكر أموالهم وبيوتهم وذخائرهم وأمتعتهم وفرشهم

وسبوا حريمهم ورساريهم وجواريهم وسحبوهن بينهم من شعورهن ،وتس ّلطوا عىل بعض بيوت األعيان من الناس املجاورين لهم ،ومن لهم بهم
أدىن نسبة أو شبهة بل وبعض الرعيةّ ،إل من تداركه الله برحمته أو التجأ إىل بعض منهم أو صالح عىل بيته بدراهم يدفعها ملن التجأ إليه منهم .ووقع

وخربوا أكرث البيوت ،وأخذوا أخشابها ،ونهبوا ما كان بحواصلهم من الغالل والسمن
يف تلك الليلة واليومني بعدها ما ال يوصف من تلك األمور ّ
كثريا ،وصاروا يبيعونه عىل من يشرتيه من الناس"(.((10
واألدهان ،وكان شي ًئا ً

وال ّ
ً
أن األزبكية باتت
فإن قرص
الفت لل ّنظر أ ّنه عىل الرغم من ّ
ساحة غري هادئة؛ بسبب انتشار أعمال النهب والتخريب والسطو عىل البيوت(ّ ،((11

وبقية حريم البكوات.
الست نفيسة ظ ّلت له حرمته املصونة من الجميع؛ ود ّلل ذلك عىل تمييز الناس والعسكر بمختلف طوائفهم ،بني الست نفيسة ّ
أن استعادة البكوات للسلطة ،وهم يف حالة
السيدة العجوز أجهدها متابعة املشهد السيايس ،وباتت تشعر بضجر الحياة وسآمتها،
لكن
وخاص ًة ّ
ّ
ّ

ترتحم عىل ذكرى زوجيها عيل بك الكبري ومراد بك اللذين كانا قادرين
متزايدة من الترشذم واالنقسام
املستمرين ،قد باتت بعيدة املنال ،لتجد نفسها ّ
ّ

املتغي.
تحديات الواقع
عىل تجميع طوائف املماليك تحت لواء واحد ،وما تم ّتعا به من مهارة القيادة والحصافة السياسية يف قراءة ّ
ّ

ووفقًا لقراءة شيخ محنك مثل الجربيت ،كان ا ّتجاه البكوات إىل التنكيل باتباع أخيهم "محمد بك األلفي الكبري" ،خالل فرتة غيابه بإنكلرتا،

تأمره عليهم؛ إذ كان األلفي هو الشخصية املتوقّع لها قيادة املماليك وملء
ً
شاهدا ً
ماديا عىل قرص نظر هذا الجيل األخري من البكوات ،ونفورهم من ّ

ثم
الفراغ الذي تركه مراد بك ،ما جعل املراقبني من خصومهم ينظرون إليهم عىل أ ّنهم باتوا بالفعل قو ًة مبعرث ًة باهتةّ ،
تفت يف عضد نفسها ،ومن ّ
توقّع لها الجميع أ ّ
صارما عىل تجارة تصدير الرقيق األبيض القادم من القوقاز إىل مرص ،وذلك
حظرا
وخاصة بعد فرض الباب العايل
ال تقوم لها قائمة،
ً
ّ
ً
ضم روسيا إلقليم القوقاز .هذا فض ً
ً
ال عن عدم امتالكهم ألرصدة يدفعون بها مر ّتبات الجنود املرتزقة(.((11
بداية من عام  ،1802ثم توقّفها ً
تماما مع ّ
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املرجع نفسه ،ج ،3ص .394 - 393
املرجع نفسه ،ج  ،3ص .447

تم نهب بيت السيد أحمد املحروقى باألزبكية ،وأخرجوا منه حريمه بشكل مهني ،كما نهبوا البيت املجاور له "بيت حريم الباشا" ،ونهبوا بيت جرجس
 110عىل سبيل املثالّ :
وتشوهت معالم بركة األزبكية؛ نتيجة النهب والسلب وحرق القصور وإلقاء
الجوهري ،وبيت الدفرتدار الذي يقول عنه الجربيت" :ليس له نظري ىف عمارته وزخرفته وكلفته وسقوفه".
ّ
مخلفات البناء يف الربكة نفسها ،انظر :الجربيت ،املرجع نفسه ،ج  ،3ص .383 – 382

 111كلوت بك .أ .ب ،ملحة عامة إىل مرص ،محمد مسعود (مرتجم) (القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية ،)2011 ،ص 278؛ عفاف لطفي السيد ،مرص يف عهد محمد عيل ،عبد
السميع عمر(مرتجم) ،العدد ( 544القاهرة :املركز القومي للرتجمة ،)2004 ،ص .72
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كانون الثاين  /ينايـر 2015

أن ّ
(بدءا من
لقد بدا ّ
خط عام  1800بالنسبة إىل الست نفيسة (والطبقة اململوكية ككل) حد فاصل بني أعىل نقطة يف منحنى صعودهم السيايس ً

عام  ،)1755وانجرافهم الرسيع من القمة ودخولهم مرحلة الذبول والتاليش (بني عامي  1801و .)1811

ويف هذا السياق من
أن فرار البكوات إىل الصعيد،
التطورات املحزنة ،تجد نساء األمراء املماليك( ((11أنفسهن داخل عملية سياسية معقّدة؛ ذلك ّ
ّ

وإن أعطى الفرصة لهم لإلحاطة بعسكر العثمانيني هناك ،إ ّ
ال أ ّنه جعل خورشيد باشا (الحاكم العثماين) يلجأ إىل تهديد البكوات باجتياح بيوتهم،

ولتأكيد مقصده ،وأخذه عىل محمل الجد ،ألزم "نساء األمراء املرصلية" ( 15آذار /مارس  )1804بتحرير مكاتبات إىل البكوات ،يخربونهم بأ ّنهن
وأوالدهن تحت التهديد باالقتصاص منهن ،إذا ما أقدموا عىل قتل أحد من عسكر العثمانيني املنترشين بالوجه القبيل(.((11

أن خورشيد باشا كان شديد العداء للمماليك ،ويسعى ٍ
بجد يف تصفيتهم وإقصائهم عن مرص ،وعىل ما يبدو لم ينتظر ر ّد البكوات،
واملعروف ّ

اضطر معه األلفي للعودة من جرجا إىل القاهرة؛ ألجل حماية الحريم من االنتهاكات
وراح يرسل عساكره إىل بيوت األمراء للقبض عىل حريمهم ،ما
ّ

الشاذة؛ فـ
أن محاولته باءت بالفشل؛ وذلك بسبب ق ّلة اتباعه الذين نجوا من املالحقات
"التعرض للحريم والعرض [أمر] ال تهضمه النفوس"( .((11بيد ّ
ّ

ومما ال ّ
أن هذا الترشذم أضعف من هيبة الطبقة اململوكية ،واستنفد
شك فيه ّ
واملطاردات القاسية التي قام بها كل من الربدييس وإبراهيم بك الكبريّ .
فتية جديدة.
قواها ،وبات عليها أن تفسح الطريق لصعود ّ
قوة ّ

نفيسة ومواجهة الباشا العثامين
قمة الهرم
لقد كان من سوء حظ الست نفيسة ،إ ًذا ،أن ّ
امتد بها العمر فعاشت إىل تلكم الفرتة التي شهدت زحزحة الصفوة اململوكية عن ّ

التطورات .وعىل ذلك باتت تتوقّع بني الفينة واألخرى امتداد
االجتماعي والسيايس .ولم يكن يف وسعها أن تجتنب التأثريات الناجمة عن مجمل تلك
ّ
تجرأ خورشيد باشا عىل االحتكاك بها بصورة مبارشة،
بعض املمارسات العدائية من السلطة إىل محيط دائرتها
ّ
الخاصة .وقد حدث ذلك ّ
مرة ،حني ّ
وأول ّ

والعمل عىل طردها من قرصها باألزبكية؛ فقد أرسل إليها ك ً
ال من الوايل واملحتسب يطلبانها ملقابلته ( 22أيار /مايو  ،)1804فاصطحبت معها امرأتني
ويبي لنا الجربيت الذي روى
من جواريها ،وصعدت القلعة ،وانزعج األهايل املل ّتفون حولها واملراقبون للمشهد عن كثب ،ويف ّ
مقدمتهم شيوخ األزهرّ .

مقد ًما لها االحرتام الواجب وال ّ
يبي أ ّنها ظ ّلت ُمهابة
أن خورشيد باشا استقبلها وقام إليها يج ّلهاّ ،
ما دار من حوار يف ذلك اللقاءّ ،
الئق بمكانتها ،وهو ما ّ

بخصوصية فريدة وملموسة عىل مستوى الوسط النسايئ اململويك.
وتتم ّتع لدى السلطة العثمانية
ّ

وحجتها حني راح خورشيد باشا يلومها يف أمر جاريتها "منور" التي
قوة دفاعها ّ
ويفيض حوارها بالثقة الكبرية التي تج ّلت يف كلماتها ،كما أظهرت ّ

تماما( ،((11بيد أ ّنها
الرواتب املنكرسة للجند العثمانيني وغري العثمانيني؛ وهو ما أنكرته ً
ا ّتهمها بأ ّنها تسعى يف أمر العفو عن "املماليك العصاة" مقابل دفع ّ

أدركت رشّ املكيدة امللفّقة للتحايل عىل مصادرتها وال ّنيل منها يف شخص إحدى جواريها ،وعىل الرغم من ق ّلة حيلتها يف ذلك الحني إ ّ
ال أ ّنها لم تهن ولم

وجهتها
وقوة عسكره املحيطني بها ،ولنرتك الجربيت يروى كلمتها التي ّ
مرة يف حياتها – للقلعة واالمتثال أمام الباشا ّ
تضعف ،كما لم يرهبها استدعاؤها – ّأول ّ
إىل خورشيد باشا ،وكيف ر ّدت له مكيدته وأحبطت محاولته يف النيل منها "قالت له أنا بطول ما عشت بمرص وقدري معلوم عند األكابر وخالفهم والسلطان

الدين ،فما رأيت منهم إ ّ
سيدي
مرت بنا دولة الفرنسيس ،الذين هم أعداء ّ
ورجال الدولة وحريمهم يعرفوين أكرث من معرفتي بك ،ولقد ّ
ال التكريم ،وكذلك ّ

محمد باشا كان يعرفني ويعرف قدري ،ولم نر منه إ ّ
أيضا ال نفعل غري
وأما أنت فلم يوافق فعلك فعل أهل دولتك وال غريهم ،فقال :ونحن ً
ال املعروفّ ،
ّ
وكثريا ما نجد الجربيت يشري إىل تأ ّذي النساء وخطفهن واجتياح بيوتهن ،من الدالتية والعثمانلية؛
 112ويف الحقيقة لم يقترص األمر عىل نساء املماليك ،بل إ ّنه طال نساء القاهرة ككل،
ً
انظر :الجربيت ،عجائب اآلثار ،ج  ،3ص .518
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ثم اعتذر
املالئم ،فقالت لهّ :
وأي مالءمة يف أخذك يل من بيتي بالوايل مثل أرباب الجرائم فقال :أنا أرسلته لكونه أكرب أتباعي ،فإرساله من باب التعظيمّ ،

إليها"(.((11

الرواية ّ
يظل ذا داللة
بسيدة يف وزن الست نفيسة وقيمتها .عىل ّ
وال شك ّ
أن مغزى ّ
أن خورشيد باشا أدرك ،خالل هذا اللقاء ،خطورة املساس ّ
قوية؛ فلقد ُأسقط يف يدها ،وأمكنها أن تدفعه إىل االعتذار ،بيد أ ّنه ّ
فأرص عىل نزولها بيت
ضده؛
انقالبا
ظل يخىش من إمكان إثارتها
عسكريا مفاج ًئا ّ
ً
ً
ّ
محد ًدا إقامتها هناك ،تحرسها جماعة من عسك ر العثمانلية.
الشيخ السحيمي بالقلعةّ ،
حركهم
حد يمكن أن
وكأن حادثًا
وآنذاك ،بدت القاهرة
ّ
مشئوما وقع بها ،وال ُيدرك إىل أي ّ
ّ
ً
تمتد آثاره السلبية ،وكان شيوخ األزهر أكرث من ّ
ً
سابقة خطري ًة ال يدرك
عدوا األمر
تم إنزالهن يف بيت كريم لواحد من كبار شيوخ األزهر ،فإ ّنهم ّ
الحدث؛ فعىل الرغم من ّ
أن الست نفيسة وجاريتيها ّ
هبوا للدفاع عنها؛
الباشا ما يمكن أن يرت ّتب عليه من نتائج وخيمة؛
ّ
وخاصة أ ّنهم ال يمكنهم ضبط ر ّدات فعل الناس املرتبطني بها ،والذين يتوقّع أن َي ُّ
يتم رسعة استدراك
ثم فاحتمال وقوع الفتنة ،التي ال ُيستبعد مشاركة أمراء مماليك باتباعهم ،داخل القاهرة وخارجها ،احتمال وارد ،ما لم ّ
ومن ّ

وقرر اصطحابهم إىل مقابلة الباشا ،وهو ما عضد من
األمر! ّ
وأيد شيخ اإلسالم قايض القضاة العثماين شيوخ األزهر يف تقييمهم للموقف وخطورتهّ ،

ً
ً
خاصة عىل زيارتهم تلك.
أهمية
موقف املشايخ ،وأضفى

مجرد "مسألة
ولم تكن مناقشة كبار املشايخ مع الباشا هادئة،
وخاصة مع تقاطع تقييم كل منهم للموقف؛ كانت وجهة نظر الباشا ّ
ّ
أن األمر ّ

الطرف عنهاّ ،
بغض ّ
أن مكانة الست نفيسة مصونة ومع ّززة ،ونزولها يف بيت الشيخ السحيمي هو من قبيل
أمنية" ،وال يمكنه املخاطرة ّ
مؤك ًدا عىل ّ

الخفية
ثم فاألمر ال يتع ّلق بشخصها ،ولكن له صلة بالشكوك املحمومة حول مساعيها
تكريمها ،ولوضعها تحت رقابته يف مكان أقرب للقلعة ،ومن ّ
ّ

ثرية بدرجة
إىل إحداث انقالب عىل السلطة؛ عرب رشائها باملال والء كبار العسكر العثمانلية ،واستمالتهم إىل ّ
صف "املماليك العصاة" .وأ ّنه طاملا أ ّنها ّ

ً
أن عجز الخزينة السلطانية عن الوفاء بعلوفاتهم ،كان
كبرية ،تسمح لها بدفع "علوفة" العسكر ،فلماذا ال يلزمها بالدفع لعسكر العثمانلية،
وخاصة ّ
هو السبب الرئيس يف حالة عدم االستقرار التي تعانيها البالد منذ خروج الفرنسيني؟

تفحص األمر ،ومراجعته مع الست نفيسة نفسها ،وأعلموه برضورة
بيد ّ
أن الشيوخ ،يدفعهم الشك يف ّنيات الباشا العثماين ،أعربوا عن أهمية ّ

حل ناج ٍز لهذه املشكلة ،سواء ثبت ّ
وضع ّ
تورطها أو لم يثبت ،قبل أن تتفاقم الفتنة وتنترش بني الناس .ولم تكن توقّعات املشايخ بعيد ًة عن الواقع،

(((11
تمسها اإلهانات التي باتت تطول
أن الناس بالقاهرة
ّ
فالجربيت الحظ ّ
"تكدرت خواطرهم" ؛ وهو ما ّ
يبي درجة تعلقّهم بها ،وخوفهم عليها أن ّ

صفوة حريم املماليك يف كل مكان وبصورة شبه يومية.

ّ
مهمة الذهاب إىل الست نفيسة ومراجعتها ،وينقلنا الجربيت إىل عمق الحدث بتسجيله ر ّدها
وتول كل من الشيخ الفيومي والشيخ املهدي ّ

عىل ما نسبه إليها الباشا العثماين "فقالت هذا كالم ال أصل له وليس يل يف املرصلية (البكوات املماليك) زوج ح ّتى ّأن أخاطر بسببه ،فإن كان قصده
(((11
مصادريت ،فلم يبق عندي يشء ،وع ّ
وتبي للمشايخ بالفعل أ ّنها مكيدة ،تستهدف التحايل عىل ما تبقى بني يديها.
يل ديون كثرية" ّ .

ً
مسمى "فرد
وقرر الشيوخ ر ّد الباشا عن هذه املظلمة،
وخاصة أ ّنهم الحظوا مساعيه إىل تعميم مصادرات مشابهة عىل حريم املماليك ،تحت ّ
ّ

ً
قرر عىل
ربرها لهم ،بعد ذلك ،بأ ّنها ليست
بدعة جديدة ،ولكنها ً
ومغارم" ،وسوف ُي ّ
جريا عىل ما كانوا يدفعونه للفرنسيني زمن احتاللهم للبالد! وبالفعل ّ

كيسا" (أيار /مايو  ،)1804وألزم ك ً
ال من الست نفيسه وعديلة هانم ابنة إبراهيم بيك الكبري بتوزيع
الست نفيسة وبقية نساء األمراء دفع مبلغ "ً 800
ويبي الجربيت صعوبة املوقف املايل للست نفيسة وسائر حريم
هذه الفردة وتحصيلها ،وأرسل الباشا عساكره يالزمون بيوت النساء ح ّتى يوفني الفردةّ .
"اضطر أكرثهن لبيع متاعهن ،فلم يجدن من يشرتى لعموم املضايقة والكساد"(.((11
البكوات ،ح ّتى لقد
ّ
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العدد 1

كانون الثاين  /ينايـر 2015

تصدى ملراجعة
لقد كان املشايخ إ ًذا محقّني يف تقديرهم لخطورة مثل تلك املمارسات،
وخاصة مع الست نفيسة .وكان "الشيخ األمري" أكرث من ّ
ّ

الباشا يف قراره ،معل ًنا له بأنهم غري مسؤولني عن التبعات الوخيمة التي إن وقعت لن يمكنهم تداركها؛ يقول الجربيت" :فعادوا إليه وتك ّلموا معه

يتوجه علينا ال ّلوم ،فإن كان كذلك
وراددهم (الباشا) ،فقال الشيخ األمري للرتجمان :قل ألفندينا هذا أمر غري مالئم ويرت ّتب عليه مفاسد ،وبعد ذلك ّ
قائما عىل حيله ،يريد الذهاب فأمسكه مصطفى أغا الوكيل وخالفه"(.((12
فال عالقة لنا بيشء من هذا الوقت أو نخرج من هذه البلدة ،وقام ً

تحرك املشايخ وإرصارهم عىل موقفهم أشبه بتظاهرة تدين الباشا يف ترصفاته ،وتنذر بعدم جلوسهم يف مقاعد املتفرجني .وأوجس الباشا
لقد بدا ّ

ّ
ً
وتجل ذلك يف استجابته الرسيعة لتدخّ لهم ،لك ّنه طالبهم،
تمرد شعبي يقوده هؤالء املشايخ.
خيفة أن تنقلب األمور عليه،
وتتحول املسألة ّ
ّ
برمتها إىل ّ
ً
حفظا ملاء وجهه ،بعدم عودتها إىل قرصها ،ونزولها ببيت أحدهم ،فاختارت هي بيت الشيخ السادات ،لكنها رسعان ما عادت إىل قرصها عقب انتهاء

األول /أكتوبر .)1803
والية خورشيد باشا (نحو ترشين ّ

الست نفيسة وقبضة الدولة الحديثة
كان محمد عيل قد تابع عن كثب حادثة استدعاء الست نفيسة إىل القلعة ،ورسعة تحرك العلماء واملشايخ لحمايتها ،وما أصاب الباشا العثماين

للتاجع عن مصادرتها .لقد أفاد محمد عيل من تلك الحادثة يف رضورة عدم املساس بالست
من قلق عىل مركزه السيايس ،واستجابته دون رشوط ّ

ً
ّ
وخاصة أ ّنها
حافظا لها قدرها وحرمة قرصها وأتباعها،
وظل منذ حصوله عىل باشاوية مرص ( )1805وح ّتى وفاتها يف عام ،1816
نفيسة وحاشيتها،
ّ

طاعنة يف السن ،فض ً
ً
ال عن أ ّنها باتت ال تم ّثل مصدر قلق له ،وال سيما أ ّنه أضعف من مصادر دخل هذه الطبقة االجتماعية
بدت – يف زمنه – عجو ًزا

قمة الهرم االجتماعي وثرائها.
التي عمل عىل تنحيتها عن ّ

خاص ًة أ ّنه ابتدأ قراراته بما تع ّلق بالتزامات الحريم؛
ومنذ باكورة عهده بالباشوية ،تابعت الست نفيسة ّ
توجهاته بشأن طبقة الحريم اململويك؛ ّ

ثم ا ّتفق عىل "أن
ففي ّ
األول من شعبان  1220هـ 25 /ترشين األول /أكتوبر  1805م ،أصدر ً
أمرا برفع حصص التزام النساء ،وكتبوا قوائم مزادهاّ ،

يصالحن عليها بقدر حالهن"( .((12كان ذلك دون ّ
ً
وسيلة أخرى أكرث عملية يف السيطرة عىل أمالكهن
شك خطوة أوىل نحو مصادرتها؛ لكنه استخدم

العقارية؛ فقد أطلق التباعه الزواج بأرامل األمراء املرصلية ،ومن كانت تأىب وتتم ّنع ،كانوا يصادرون ما بيدها من االلتزام واإليراد ويخرجونها من
قرصها ،وينهبون متاعها ،فما يسعها إ ّ
حد قول الجربيت.
ال اإلجابة والرضا بالقضاء"( ((12عىل ّ

ُ
متغيات حا ّدة،
ويمكن القول ّ
جراء حدوث ّ
إن الست نفيسة خالل العقد الذي عاشته تحت مظ ّلة حكم محمد عيل باشا ،قد أ ِج َهدت ً
تماما؛ ّ

ً
القوة اململوكية آخر ما تبقّى
كان أكرثها
صعوبة ما جرى لبكوات املماليك يف املذبحة الشهرية بالقلعة ( 2آذار /مارس  ،)1811والتي عىل أثرها فقدت ّ

لها من رجال ْ
ومن أمكنه الهرب منهم وهم قالئل ،هاموا عىل وجوههم إىل خارج حدود مرص ،يف منفى شبه إجباري ،وضعف حالهم وانتهت
أكفاءَ .

أخبارهم ،ولم يعد أحد يشعر بهم .ويف نهاية عام  1816وصف القنصل الفرنيس باإلسكندرية فلول املماليك بـ "البقايا البائسة" Les triste débris

ال ّ
تتكون فرقتهم يف معظمها من العبيد السود! .((12( Les esclaves noirs
الجئة إىل دنقلة التي لم تستطع تجديد فصائلها ح ّتى باتت ّ

وأصبح الباشا منفر ًدا بهيمنته عىل البالد من أقصاها إىل أقصاها .وكان اختفاء هذا الظهري من الساحة ،وعىل هذه الصورة القاسية واملربكة ،قد جعل

ً
مستهدفة من العسكر وأوباش العامة؛ يقول الجربيت" :وعندما تحقّق العسكر حصول الواقعة وقتل األمراء انب ّثوا كالجراد املنترش
بيوت حريم املماليك

إىل بيوت األمراء املرصيني ومن جاورهم ،طالبني النهب والغنيمة ،فولجوها ً
ذريعا ،وهتكوا الحرائر والحريم وسحبوا النساء والجواري
نهبا ً
بغتة ونهبوها ً
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ّ
ً
واضطروا بسبب الحظر االعتماد عىل تجنيد
يتمكنوا من تعويض النقص يف صفوفهم من العبيد البيض،
هزيلة ،وأنهم لم
أن أعدادهم صارت
 123وقد ذكر روسيل القنصل الفرنيس ّ
ّ
أن أعدادهم بلغت  3000رجل! انظر:
العبيد األسود من بالد السودان ،ح ّتى صار أغلب الفرقة اململوكية من العبيد السود ،كما ذكر ّ

"Roussel au Duc de Richelieu, Alexandrie, le 1er décembre 1816", in Édouard Driault, La formation de l'empire de Mohamed Ali, de l' Arabie au Soudan (1814-1823),
correspondence des Consuls de France en Égypt, )Le Caire: Institut français d'archéologie orientale, 1927(, p. 36.
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التاريخ االجتامعي للجواري يف مرص قبيل عرص التحديث:
جا
نفيسة خاتون "املرادية" منوذ ً

دراســات

رادعا ،وبعضهم قبض عىل يد
مانعا وال ً
والخوندات والستات ،وسلبوا ما عليهن من الحيل والجواهر والثياب ،وأظهروا الكامن يف نفوسهم ،ولم يجدوا ً

ّ
امرأة ليأخذ منها السوار ،فلم
يتمكن من نزعها برسعة ،فقطع يد املرأة!"( .((12والحظ دروفتى ،القنصل الفرنيس بالقاهرة واملتابع بدقّة لهذه الحوادث،
أثرا مهو ً
"حرمات مقدسة"(.((12
الّ ،
ّ
ألن بيوت الحريم لها ُ
أن محمد عيل نفسه بات "عرضة للمقت العام"؛ فقد تركت تلك االنتهاكات يف نفوس الناس ً

أمرا بإلغاء نظام االلتزام،
وعقب املذبحة مبارشةً ،ا ّتجه محمد عيل باشا إىل مصادرة حصص التزام املماليك ،ويف شباط /فرباير  1814أصدر ً

تحديدا وجد حريم املماليك أنفسهن بغري حصص االلتزام؛
تم تصفيتها يف فرتة متأخّ رة( .((12وهنا
ً
ولم يبق من أرايض االلتزام سوى بعض جيوب ّ

عامة سوى "أطيان األوسية"ّ ،
تظل بأيديهم طوال حياتهم مع أعفائهم من الرضائب(((12؛
فقد صادرها الباشا كذلك .ولم يبق ألرباب االلتزام بصفة ّ
تؤمن هذه املساحات املحدودة تدبري النفقات املعيشية الرضورية لهم .واضطرت النساء امللتزمات (وأكرثهن زوجات العسكر اململويك) إىل
بحيث ّ

وبددوا محافظهم
تنظيم تظاهرة احتجاج قوية ( 25شباط /فرباير )1814؛ فقد "حرضوا إىل الجامع األزهر ورصخوا يف وجوه الفقهاء وأبطلوا الدروس ّ
يتم اإلفراج عن حصصهن يف االلتزام.
وأوراقهم" وأعلنوا عن استمرار التظاهر عىل هذا املنوال يف كل يوم؛ اعتقا ًدا منهن أ ّنه بهذه الطريقة يمكن أن ّ

أن اإلدارة املركزية لم تول
اهتماما باألمر ،فربدت القضية وقيض األمر(.((12
بيد ّ
ً

وعىل ذلك تأثّرت الطبقة الراقية من نساء املماليك ،وبالقدر نفسه نساء العائالت الكبرية األخرى من طبقة األعيان ،عىل نحو ما حدث

يتسن
جردهم إبراهيم باشا من حصصهم عند مسحه لألرايض بالوجه القبيل ،ولم
ّ
مع "عائلة الهوارة وحريمهم" ،كبار أعيان الصعيد الذين ّ
للعائلة التي حرضت بحريمها وجواريها إىل القاهرة ،فرصة مقابلة الباشا ،ولم تتمكن من مراجعته يف هذا الصدد ،فانقلب حالهم "وصاروا يف

عداد املزارعني"!(.((12

يسهل
مهما من ثرواتهن العقارية ينتقل إىل أمالك الدولة ،ما سوف ّ
وهكذا ،وجدت الست نفيسة ،وغريها من حريمات الطبقة اململوكيةً ،
جزءا ً

(((13
قمة الهرم االجتماعي .وإذا كنا نجهل مقدار ثروة الست
عملية "اإلحالل الطبقي" لفئات جديدة من صنع النظام (الحديث) ،أخذت موضعها عىل ّ

ونساء ،وخاصة
تمت مصادرتهم من الطبقة اململوكية ،بكوات
ً
نفيسة وأمالكها ،وهو يف الغالب بسبب عدم اهتمام محمد عيل باشا بتسجيل تركة من ّ

محصلة عملية املصادرة املنتظمة والتدريجية منذ زمن االحتالل الفرنيس وما
أن
أولئك الذين لم يعقبوا ذرية قوية(ّ ،((13إل أ ّننا يف وسعنا التأكيد عىل ّ
ّ
رأسا عىل عقب؛ ولم ُيبق لها محمد عيل سوى موارد بسيطة ،جعلتها تعيش يف
تالها ،كانت قد أ ّدت يف سنواتها األخرية إىل إفقارها ،فانقلبت حياتها ً

املتغية،
وتبدل أحوالها ،فإنها واجهت ظروفها
حالة مزرية – عىل حد قول فليكس مانجان  -ح ّتى وافاها أجلها( .((13بيد أنها ،عىل الرغم من متاعبها ّ
ّ

وقوة عزيمة  ،ولم تفارقها مروءتها ولم ترتاجع عن مساندة الفقراء ،ولم تقطع املساعدات التي كانت يف ّأيام ع ّزها قد
كما يذكر املراقبون ،بصرب ّ
خصصتها لعدد من األرس من أهايل البالد األصليني(.((13
ّ
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" 125دروفتي إىل وزير الخارجية الفرنيس ،رسالة رقم ( ،)65بتاريخ  5يونيو  ،"1811يف :إدوارد دريو(جمع ونرش) ،محمد عيل ونابوليون ( ،)1814 – 1807مراسالت قناصل فرنسا
يف مرص ،نارص أحمد إبراهيم (مرتجم) ،اإلصدار رقم ( 1258القاهرة :املركز القومي للرتجمة ،)2008 ،ص .268

تطور امللكية الزراعية يف مرص ،1914 – 1813
تطور املجتمع املرصي ىف القرن التاسع عرش (القاهرة :دار النهضة العربية ،د .ت) ،ص 63 - 62؛ عىل بركاتّ ،
 126رؤوف عباسّ ،
وأثره عىل الحركة السياسية (القاهرة :دار الثقافة الجديدة ،)1977 ،ص .23
127

عباس ،ص .63
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الجربيت ،عجائب اآلثار ،ج  ،4ص .321 - 320

130

محمد حاكم ،أيام محمد عيل :التمايز االجتماعي وتوزيع فرص الحياة (القاهرة :املجلس األعىل للثقافة ،)2007 ،ص .147

129

املرجع نفسه ،ج  ،4ص .293

الخاصة بعام  ،1816 /1231إ ّ
ّ
أن
ال أ ّننا لم نعرث عىل تركتها
سجلت القسمة العسكرية والقسمة العربية ومحكمة الباب العايل بالقاهرة
تم مسح
131
فيهن ،واألقرب إىل االعتقاد ّ
ّ
ّ
ّ
اال ّتجاه إىل املصادرة ال يعوزه رصد لألمالك أو الرتكات التي مات عنها أصحابها من املماليك (نساء ورجا ً
يفس عدم عثورنا عىل تركة الست نفيسة.
ال)ّ ،
وربما ذلك هو ما ّ
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ويف ّ
التطورات ،نجد محمد عيل يسمح بوجود عالقة محدودة ومستمرة بصورة أو بأخرى ،بني نخبة الحريم اململويك
تقريبا مع هذه
خط متواز
ّ
ً

يجردهن من أهم حصيلة عقارية ،كان يسمح بوجود اتصاالت
وحريمه الخاص (الحريم العايل)؛ ففي مقابل الصورة التي يظهر فيها محمد عيل وهو ّ

الخاصة؛ فلدى عقد قران ابنة الباشا عىل الدفرتدار
الخاص .وكانت تلك االتصاالت تظهر يف املناسبات واالحتفاالت
وتداخل مع حريم قرصه
ّ
ّ

يقدمن لها "النقوط والتقادم والهدايا" ويشاركنها
(أيلول /سبتمرب  ،)1814توافدت نساء البكوات عىل "أمينة قادين هانم" زوجة محمد عيل باشاّ ،
يقدمنه من
تعدد مثل هذه املناسبات كان
يتسبب يف حرج نساء املماليك ،فما ّ
أن ّ
طقوس االحتفال الكبري بزفاف ابنتها .وهنا يلفت الجربيت نظرنا إىل ّ
ّ

ً
متواضعة،
هدي ًة
املجوهرات وأغىل الحيل
ّ
املذهب واملقصبات مرتفعة الثمن كان ُيجهدهن ،بل ُ
ويوقعهن يف الدين؛ إذ لم تكن زوجة الباشا لتقبل ّ

فتضطر "املسكينة" إىل تقديم هدية أكرث قيمة وكلفة "مع
وكانت تر ّد مثل تلك الهدايا قائلة "هذا مقام فالنة التي كانت بنت أمري مرص أو زوجته"
ّ

ما يلحقها من كرس الخاطر وانكساف البال"( .((13لقد باتت نخبة الحريم اململويك متقطعة األنفاس ،والجربيت يصفهم بـ "املنكوبني"( ((13وطفقوا غري

ألم بهذه
املعب عن املكانة والوجاهة االجتماعية ،وهو أحد ّ
مؤشات ّ
قادرين عىل مسايرة حريم الباشا يف مظاهر اإلنفاق الرتيف ّ
الضعف النسبي الذي ّ

الطبقة التي باتت مهيضة الجناح.

وفاة نفيسة :نهاية مرحلة
قصرية هي حياة اململوك  -الجارية ،مهما طالت ،ومهما نالت من شهرة ،إذ رسعان ما تطويها دائرة النسيان ،وق ّلة قليلة منهن َمن

حظيت باالحرتام والتقدير ،ونالت االعرتاف الجماعي بطيب ذكراها ،والتأيس عىل رحيلها؛ فإذا كان رحيل األمري مراد بك ،عىل سبيل

واإلدعاء والغرور
والتهور والطغيان
املثال ،لم يخ ّلف يف الذاكرة التدوينية عند مراقب مثل الجربيت سوى كلمات ونعوت تصفه بالجربوت
ّ
ّ
والكرب والخيالء
اتجاها آخر،
والصلف والظلم والجور( ((13وهو حال الكثريين من أمثاله ،فإن الست نفيسة م ّثلت ،عىل النقيض من ذلك،
ً
ّ

جد قليلة؛ فقد طفق الجربيت يصفها "بنفيسة الشهرية الذكر بالخري[ ]...من
إن
أن نماذجه ّ
ولو ّ
بر وإحسان"(ّ .((13
ِّ
الخيات ولها عىل الفقراء ّ

هذا التناقض يجد انعكاسه يف أثر رحيل ّ
كل منهما ،فمراد بك انحرست دائرة الحزن بني رفقائه وأتباعه من عسكر املماليك ،واملعلم نقوال
الرتك يكتب بدقّة "مات يف الصعيد األمري مراد بيك ،وكان حز ًنا
عظيما عند الغز املرصيني ،أل ّنه طفي رساج زمرة املماليك الشجعني"(،((13
ً

اجتماعيا عىل مستوى مدينة القاهرة ( 18نيسان /أبريل )1816؛ فقد
وملموسا
محسوسا
يف حني كان وقع اإلعالن عن خرب وفاة نفيسة
ً
ً
ً

دائما يف الذاكرة
اهتز وجدان األهايل ،وبدت القاهرة وكأ ّنها ّ
أثرا ً
تزيت بوشاح أسود .لقد عرفت نفيسة كيف تتواصل معهم ،وكيف ترتك ً

ً
وخاصة يف السنوات األخرية التي
هم بها ،وكانوا ملتفّني حولها ،وقاسموها أفراحها وأتراحها،
الجماعية ،فالقت استحسانهم وارتبطوا ّ

تكالبت عليها الهموم واألحزان املفجعة مع مرض مؤلم ،استمر لديها زم ًنا طوي ً
ال مقرت ًنا
أن
مرت بها( .((13عىل ّ
ّ
بالتطورات املؤسفة التي ّ

ّ
وتغي موقعهم يف السلم االجتماعي ،كما شهدت الفرتة
سياسيا،
مؤشًا عىل نهاية طبقة املماليك
نهاية نفيسة يف التحليل األخري،
تظل ّ
ّ
ً

وخاص ًة مع إعادة هيكلة البقية الباقية منهم يف سياق احتياجات النظام املركزي الحديث الذي جعلهم مرتبطني
نفسها تضاؤل أعدادهم،
ّ
بمؤسساته ومرشوعاته االنتاجية.
134

الجربيت ،عجائب اآلثار ،ج ،3ص .445

136

املرجع نفسه ،ج  ،3ص .283

135
137

138

املرجع نفسه ،ج  ،4ص .316

املرجع نفسه ،ج  ،4ص .410

نقوال الرتك ،ذكر تملك جمهور الفرنساوية األقطار املرصية والبالد الشامية (بريوت :دار الفارايب ،)1990 ،ص .148
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دراســات

خامتة
تحديات عدة وعىل مستويات مختلفة:
تكشف دراسة الست نفيسة عن خربة امرأة من صفوة النخبة اململوكية ،واجهت عرب رحلتها الطويلة
ّ

مرورا بتحدي االحتفاظ بالهيبة واملكانة االجتماعية
االغرتاب القرسي ثم االندماج داخل نسيج طبقة اجتماعية هجني ،متعددة املشارب والثقافاتً ،

التحول االجتماعي والسيايس الذي شهدته مرص ،خالل
أخريا تحدي املصري يف سياق
يف مجتمع السلطة اململوكية الذي لم يعرف االستقرار ،ثم ً
ّ
مرحلة االنتقال إىل النظام املركزي ملحمد عيل باشا الذي أعاد هيكلة النظام الطبقي وفقًا ملقتضيات عملية التحديث .ومن هنا ُتحيلنا دراسة الست

يربر جدوى استمراريتها داخل وحدة النسيج االجتماعي ملرص يف القرن
نفيسة عىل فهم ما فعلته الدولة الحديثة بالنخبة التقليدية التي لم يعد لها ما ّ

التاسع عرش.

وترشبن من
وتقدم سرية الست نفيسة صفحة من التاريخ االجتماعي للجواري الاليت ُج ِلنب إىل مرص ،واندمجن يف نسيجها االجتماعي،
ّ
ّ

والتحول ،التي قطعها املجتمع املرصي بجميع رشائحه
ثقافتها ،وتفاعلن مع تراثها االجتماعي والسيايس ،يف مرحلة شديدة األهمية :مرحلة املخاض
ّ

وأول القرن التاسع عرش.
وفئاته ،بني آخر القرن الثامن عرش ّ

حد
وتثري سريتها املزيد من التساؤالت حول الهوية املشرتكة لنساء الطبقة الراقية ،والتي جاءت ُج َّل أصولهن من الجواري الجورجيات ،وإىل أي ّ
ّ
ككل ،خارج
خاص بهذه املجموعة االجتماعية
وأخريا مدى إمكان كتابة تاريخ متماسك،
وتنوع يف األدوار،
يمكن الكشف عن ّ
ً
ّ
تعدد يف االتجاهات ّ
يتم بها دمج تاريخ هذه املجموعة يف سياق واسع يسمح باختبار مدى انعكاس الحوادث
نطاق التاريخ السيايس أو الرصاعي التقليدى ،والكيفية التي ّ

والتطورات الكربى عىل حياة األفراد وتجاربهم الخاصة قبيل هبوب رياح التغيري وولوج املجتمع املرصي عرص التحديث.
ّ
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•سنبل ،أمرية الزهري (محرر) .النساء واألرسة وقوانني الطالق يف التاريخ اإلسالمي ،آمال مظهر وآخرون (مرتجم) ،الطبعة العربية رؤوف عباس
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