
Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 سبتمبر ،عشر ثامنال العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                  

Issn :2710- 4141 

  

118 
 

 موقف املفكر مجال الدين األفغاين من االحتالل األجنيب ملـصر 
 م(1781-1781)

 زينب مصطفى دوشي
 ةمصرات جامعة -كلية الرتبية  -قسم التاريخ

ahmeddosbe@gmail.com 
 : امللخص

والسياسيُت اإلسالميُت، ويدعى رتال  ،وادلصلحُت الدينيُت ،يتناول ىذا البحث حياة أحد كبار ادلفكرين
الدين األفغاين، الذي كانت لو عدة وقفات جادة من األوضاع اليت كانت قد سادت العامل اإلسالمي يف 
القرن التاسع عشر، من ضعف وتفكك داخلي وتكالب استعماري من اخلارج؛ عليو فقد ركز ىذا البحث 

-1863"عهد إمساعيل ابشا (عهد األسرة اخلديوية  ستعمار األجنيب دلصر يفلال ادلناىضعلى دوره 
  (.1992-1879  ( ،  ومن بعده توفيق ابشا )"1879

إايىم أبهنم شعب حر ال ميكن  اً الوعظ واإلرشاد ألبناء مصر، مذكر  استخدم رتال الدين األفغاين أسلوب  
 أن خيضع للحكومة الضعيفة، وال لالستعمار  الذي جاء إىل مصر من أجل هنب خَتاتو.

The position of the thinker Jamal al-Din al-Afghani on the 
foreign occupation of Egypt (1871-1879) 

Zainab Mustafa Doshi 
Department of History–College of Education- Misurata University 

Abstract: 

 This research deals with the life of one of the leading Islamic thinkers, 

religious reformers and politicians, named Jamal al-Din al-Afghani, who had 
several serious stances regarding the conditions that prevailed in the Islamic 
world in the nineteenth century, including weakness, internal disintegration 
and colonial assertions from abroad. Therefore, this research focused on his 
role in the foreign colonization of Egypt during the era of the Khedivial 

Dynasty during the reign of Ismail Pasha (1863-1879), and after him Tawfiq 
Pasha (1879-1992).  

He followed in that preaching and guidance to the people of Egypt, 
reminding them that they are a free people who cannot submit to the weak 
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government, nor to the colonialism that came to Egypt in order to plunder its 
goods. 

 :دقدمةامل
 يعيبد  (، 1879-1871من االحتالل األجنيبيب دلصيبر ) رتال الدين األفغاين يتناول ىذا البحث موقف     

االحيبتالل اإلصللييبزي ليبيببالدىم، وكانيبت ليبيبو أدوار زميبيبن أبنيبيباء بيبالد اذلنيبد اليبيبذين عا يبروا  واحيبيبد ميبن  ىيبذا ادلفكيبر
العدو، كما كانت لو عدة وقفيبات جيبادة يف سيببيل مهمة يف حث أبناء وطنو من أجل توحيد  فهم يف وجو 

رتع ادلسلمُت حتت راية واحدة،  وذلك من خالل ما يعيبر  رركيبة امامعيبة اإلسيبالمية. سيبواء يف أسيبيا أو يف 
؛  بواسيبةة خةبيبو اليبيت أراضي ادلسلمُت لىيتكالبون ع من أجل  د احملتلُت الذين أ بحوا أو أورواب ،أفريقيا

مُت.  وي عيبد  السيبيد رتيبال اليبدين األفغيباين، شليبن أخيبذوا عليبى عيباتقهم مهميبة اإل يبالح طافت أرجاء بالد ادلسيبل
إجييبيباد  و ر العقيبول ميبن اخلرافيبة، ييبالفكيبري عيبن طرييبق اإلرشيباد، واخلةيباابت، اليبيت احتيبيبوت مبيبادئ الفلسيبفة، وحتر 

وحدة وطنية، مث إسالمية؛ الغرض منها التخلص من ادلستعمرين األجانب، وابألخص يف مصر  اليبيت قضيبى 
فيهيبا ذتيبان  سيبيبنوات، فكانيبت أخصيبب السيبيبنوات اليبيت قضيبيباىا يف اإل يبالح، وعلييبو ركيبيبم رله داتيبو الكبيبيبَتة  يف 

ان، والعيبروة اليبوىقى... وكَت"يبيبا"،   الفكيبر واإل يبالح ميبن خيبالل  كتاابتيبو، مريبل: "روح البييبان يف اإلصللييبز واألفغيب
: كيف كان موقف رتال الدين األفغاين من ه اإل الحية  للوقو  على إشكاليةكيبان منةقيًا يف تناول أفكار 

 االحتالل األجنيب دلصر، موضحا دوره السياسي من احلكومة ادلصرية، مث النتائج اليت ترتبت عن ذلك؟
يتنيباول: التعرييبف بشخصيبية رتيبال اليبدين فع زلاور رئيسية، أما التمهيد لقد جاء ىذا البحث يف دتهيد، وأرب   

األفغاين، من حيث: مولده، ونسبو، وعلمو، وترحالو، وأبرز النماذج الوطنييبة اليبيت دعيبا إليهيبا رتيبال اليبدين يف 
ور ، أميبا احمليبدلسيبتعمرمقاوميبة ام، واعضيباً إايىيبم بضيبرورة 1869سيبنة منيبذ  بالد اذلند ضد ادلسيبتعمرين اإلصللييبز 

م، خيبيبالل حكيبيبم اخليبيبديوي إمساعييبيبل، اليبيبذي اسيبيبتبد 1871أوضيبيباع مصيبيبر قبييبيبل عيبيبام  دراسيبيبة يتمريبل يففاألول 
احمليبور الريباين وتيبوي عليبى: و ركمها، وفتح الباب أمام األجانب للتدخل يف شؤون البالد عن طريق الديون، 

يبز الضيبوء عليبى أىيبم 1876-1871 الفًتة الزمنية ميبنموقف رتال الدين من أوضاع مصر خالل  م، وقيبد ركز
احملور الرالث: أما أعمالو، وأقوالو ادلأىورة، ابألفكار اإل الحية والوطنية، وعلى يده منت الصحافة يف مصر، 

م(، أما احمليبور الرابيبع: فقيبد تنيباول 1878-1876فقد أوضح: شرارات الرورة ادلصرية، ودور األفغاين منها )
م، وأبيبيبرز أقواليبيبو 1879مصيبيبر ميبيبن خيبالل تكيبيبوين ميبيبا يسيبيبمى ابحليبزب اليبيبوطٍت يف أذار أاثر دعيبوة األفغيبيباين يف 

ادتيبة حتتيبوي عليبى أبيبرز النتيبائج اليبيت تو يبلت إليهيبا، وكيبذلك قائميبة خ على ادلأىورة، كما تضمنت ىذه الدراسة
  .ادلصادر وادلراجع
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 ب اختيار املوضوع:اأسب
كومات اخلاضعة للمستعمر وبُت فهو زلاولة لوضع حلزٍّ دلشكلة التناقض الكبَت ما بُت احل -

مةالب الشعوب، عن طريق احلركات اإل الحية وعلى يد عدد من ادلصلحُت، من أبرزىم السيد 
 رتال الدين األفغاين.

ألجل توعية الناس فكرايا وسياسياً، األفغاين  توضيح األعمال اإل الحية اليت قام هبا رتال الدين  -
 واجتماعياً، ودينياً.

ة اليت رمبا وضعت بصمة للعامل اإلسالمي، منت أيضًا ركبة  - يف التعر  على ىذه الشخصية الفذز
القرن التاسع عشر  واخرأة، أو ما يسمى ابلنهضة العربية يف يحوذلا األسس الفكرية، والرقاف

 وأوائل القرن العشرين.
  أمهية البحث:

يت أخذىا عنو الكرَت من ك تاب  الحية الاإل أفكاره الكشف عن أىرتتجلى أ"ية ىذا البحث يف     
أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، شلن قامت وتةورت على أيديهم النهضة العربية، ولذا 

وللوقو  على مدى التزامو بتعاليمو الدينية،  فإن دراسة حتليلية ألىم أفكاره السياسية من األ"ية مبكان، 
 والفلسفة، وزلاولتو حترير العقول من األوىام. والرقافية، والفكرية، خا ة ادلنةق 

 يسعى البحث إىل حتقيق ما يلي:اهلدف من البحث: 
 بيان أىر التدخل األجنيب يف الدول اإلسالمية، ومدى خةورتو. -1
الوقو  على دور احلركة الفكرية لألفغاين، وأىرىا يف إيقاظ الشعور الوطٍت مبصر خا ًة، والعامل  -2

 اإلسالمي عامًة.
 بيان مدى استجابة الشعوب اإلسالمية ذلا. -3

 حدود البحث: 
خةَتة جدا ابلنسبة دلصر من انحية،  فًتة م، وىي1879م إىل سنة 1871من سنة الُبعد التارخيي: 

 رل رتال الدين األفغاين.حيث كانت بيئة مناسبة دل وأل"يتها القصوى للمفكرين
التو العلمية من موطنو أبفغانستان مث بالد اذلند مث إىل  وأفكاره حسب رح دراسة أوضاعو البُـْعد املكاين:

 األستانة، مث مصر، وبصورة خا ة مبصر. )أي تنقالت واستقرار(.
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 منهج البحث:
بعيبد رتيبيبع ادليبيبادة، ودراسيبتها، وانتقيبيباء ادلعلوميبيبات ادلهميبيبة اليبيت ختيبيبدم البحيبيبث فقيبيبد كيبان ادليبيبنهج ادلتبيبيبع يف ىيبيبذه   

 .وربةها وحتليلها ، ابستخدام أسلوب تسلسل  األحداث التارخيية الدراسة ىو:  منهج البحث التارخيي
  التمهيد:

خالل القرن التاسع عشر أ يب العامل اإلسالمي بضعف وتفكك، يف وقتٍّ كان فيو الغرب يتقدم ويتةور    
بيت تريف فكان العامل اإلسالمي زلةتو األساسية، وقد صلح ىؤالء ادلستعمرين  ،ويبحث عن ميادين استعمارية

(، من خالل بث الفنت وادلؤامرات 170)احلسيٍت، د.ت، ص  ()أقدامهم يف الشرق اإلسالمي )بالد اذلند(
بُت أبنائها، مث يف مصر بواسةة إخضاع احلكومة اخلديوييبة ذليبم. ويف الوقيبت نفسيبو قيبيض   ذليبذه األميبة عيبدد 
من ادلصلحُت الدينيُت والسياسيُت إل الح أوضاعها، ولنشر الوعي الفكري والقومي يف أوطاهنا، ولعل من 

 د رتال الدين األفغاين". أبرزىم "السي
)األفغاين،  1838عام  ( 115، ص2004) الشيخ،  ()ولد يف قرية أسد أابد يف أفغانستان  مولده:
 م1897-ىيب1315عام  ( 15م، ص2001 اابن،) ()(، وتويف يف األستانة60، ص 2002عبدة، 

وعزة السيادة )أمُت، د.ت، (. فهو ينتسب إىل نسب شريف جيمع ما بُت الشر  11)ادلغريب، د.ت، ص 
(، وكما كانت لو عدزة رحالت علمية تلقى فيها العلم، وتعلم اللغات األوروبية، خا ًة اللغة 212ص 

، واختبار ا، وأخالقهامكة، وطا  البالد اإلسالمية ليكتسب عاداهت إىل اإلصلليزية يف بالد اذلند، وحج
 .("و"رمز ، 2006االجتماعية والسياسية )رضا،  اأحواذل

                                              

(


بالد اذلند: أو ما يعر  بشبو القارة اذلندية فهو عامل قائم بذاتو؛ يعزلو عن بقية قارة أسيا يف الشمال جبال اذلمالاي ( 
الشاسلة اليت تعر  سقف الدنيا، أما سكاهنا فهم خليط من امنسيات أبرزىم: البنجاب، والبنغال، والبلوخ، وكَتىم، انظر: 

، 2004نيمي، وأخرون، اتريخ أسيا احلديث وادلعا ر، عُت للدراسات والبحوث والدراسات اإلنسانية، ، رأفت كالشيخ
 .82-81ص
()  أفغانستان: تقع عند الركن الشمايل الشرقي من اذلضبة اإليرانية اآلسيوية حتيط هبا كل من إيران، والباكستان، وتركستان

  الغربية، ومعظم أراضيها جبلية وعرة، وسكاهنا خليط من امنسيات: العرب، والًتك، والفرس، واذلنود، وادلغولية.
  ويعٍت عتبة الباب، وادلركز، والتكية الكبَتة.االسم القدمي إلستانبول  األستانة: ((
م ودرس يف مدرسة أكسفورد امامعة، وتوىل عدة 1908سبتمرب سنة  29ىو وليم أورت كالستون، ولد بلفربول يف  (***)

 م.1865منا ب يف الدولة لعل أبرزىا رئيسا جمللس النواب عام 
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، ورحيبل إىل (82، ص 1987. )احملافظيبة، م1869مث رجع إىل أفغانستان، لكنو ىجرىا بعد انقيبالب    
 عليبيبيبى أييبيبيبدي القيبيبيبوات اإلصلليزييبيبيبيبة (،78، ص 2006)النيبيبيبدوي،  م1857اذلنيبيبيبد اليبيبيبيت أخضيبيبيبعت فيهيبيبيبا ىيبيبيبيبورة 

 ، فأخيبيبيبذ يبيبيبيبث فيبيبيبيهم اليبيبيبروح الوطنييبيبيبة والقومييبيبيبة ضيبيبيبد االحيبيبيبتالل األجنيبيبيبيب،(12، 11، ص 2012)موسيبيبى، 
فكانت من أىم مقوالتو ادلأىورة يف ىذا اجملال حينما خاطب أىل اذلنيبد: "اي أىيبل اذلنيبد، وعيبزة احليبق، وسيبر 
العدل، لو كنتم، وأنتم تعيبدزون مبئيبات ميبن ادلالييبُت ذ ابابً ميبع حيباميتكم الربيةانييبة ... ، ليبو كنيبتم مئيبات ادلالييبُت  

) يبيبرو ،  (*)وجيعيبل أذان ادلسيبًت كالدسيبتون كميبا قليبت ذ ابابً، لكيبان طنييبنكم يصيبم أذان بريةانييبا العظميبى،
، وىذا النص يدل على الروح الوطنية اليت أراد (35. )قلعجي، د.ت، ص وقراً"  (،61، 60، ص 2017

 ادلغتصب. حتاللالسيد رتال الدين إحيائها عند اذلنود لغرض دفع زتيزتهم الوطنية ضد اال
إالز أنيبو حينميبيبا أ يبيببح الوضيبيبع ال ي ةيبيباق بيبيببالد اذلنيبد، قاميبيبت احلكوميبيبة اذلندييبيبة بًتحيليبيبو إىل منةقيبيبة السيبيبويس    

ة أربعيبيبيب1869مبصيبيبيبر سيبيبيبنة   ، مث رحيبيبيبل إىل األسيبيبيبيبتانة(36ص  )قلعجيبيبيبي، د.ت،   يوميبيبيباً ُتم، وظيبيبيبل فيهيبيبيبا ميبيبيبيبدز
ابلعليبم، وأخيبذ يلقيبي ن و ، واستقبل استقباالً حاراً، والتف حولو العلماء وادلهتميب(15، ص 2001) اابن، 

ه ؤ مقوالتو العلمية والفكرية زلاوالً ختليص العامل اإلسيبالمي ميبن التواكيبل، والفكيبر، واخلرافيبة، إالز أنيبو مل ييبدم بقيبا
 م1871بسيبيببب م عيباداة شيبيبيخ اإلسيبالم ليبو )حسيبيبن أفنيبدي(، مث رحيبيبل إىل القيباىرة يف أذار عيبيبام  فيهيبا طيبويالً 

، وفيهيبيبيبا اتبيبيبع األفغيبيباين نفيبيبيبس الةريقيبيبة اليبيبيت انتهجهيبيبيبا يف بيبيبالد اذلنيبيبيبد و (63، ص 2002)األفغيبيباين، عبيبيبدة، 
ا كان يف اذلند عميف مصر سلتلف  الوضع إال أن ؛األستانة، وىي إيقاظ الروح الوطنية ضد ادلستعمرين الغزاة

 سنوات كانت من أخصب فًتات دعوتو اإل الحية. ، فقد استمر وجوده دلدة ذتاينواألستانة
 م:1781أوضاع مصر قبل سنة احملور األول: 

، أوضيباع سياسيبيبية واقتصيبادية و إدارييبيبة  يبيبعبة، (*1)سيبادت يف مصيبيبر منيبذ بداييبيبة تيبويل اخليبيبديوي إمساعييبل ابشيبيبا
بسبب التدخل األجنيب الذي وضيبع ييبده عليبى مؤسسيبات الدوليبة، متحججيبا ابليبديون األجنبييبة اليبيت  يبرفتها 

 األسرة اخلديوية على إعمار البالد، و البذخ العائلي.

                                              

 
(

1
 يف ىذه، واحلالة فكان، ،يوًما عشر وسبعة عاًما وىالىُت اىنُت، ادلصرية السدة ارتقائو عند عمره، وكان  إمساعيل ابشا:( 
األيويب، إلياس، للمزيد ينظر: علي ابشا،  دمحم وحفيد ابشا إبراىيم ابن،  فهو والتصور الفكر انضج :أايمو وظهر حياتو ريعان

، 2012للتعليم والرقافة، القاىرة، مؤسسة ىنداوي ، 1879-1863اتريخ مصر يف عهد اخلديوي إمساعيل ابشا من سنة 
 .54-53ص
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 عليو جاء ىذا احملور يف جانبُت "ا:

 مظاىر نظام احلكم ادلصري: اجلانب األول

 نها، الذييالشعب ادلصري من ظلم حكومتو سواء من األسرة احلاكمة ادلتمرلة يف اخلديوية أو مساعد عاان   
سيبيبلةتو شيبكل رللسيبيبا  يبوراي وضيبيبع حتيبت مل يشيبعر أحيبيبد ميبنهم أن ذليبيبم شيبأانً يف مصيبيباأل اليببالد؛ ألن اخليبيبديوي 

نسيبتنتج ميبن ىيبيبذا أن   (.36، ص 2006)رضيبا،  ادلةلقيبة خدميبة دلصيباحلو دون النظيبر إىل مةاليبب الشيبعب
الشعب واجمللس يشعرون أبن اإلرادة ادلةلقة ىي اليت كانت وال تزال تتصر  يف أرائهم، و ىذا ييبدل عليبى 

الظلم واالستعباد على الرعية  حال الشعب ادلصري ادلقهور، ركم تفتزح عائلة دمحم علي ابشا، إالز أهنا مارست
 الذين ي ساقون حسب ركبة ح كامهم.

الشيبعب ادلصيبري ميبن الكبيبت يف حرييبة القيبول، كميبا اختيبل مييبزان العداليبة يف اجملتميبيبع  انإىل جانيبب ذليبك عيبا  
ادلصري، وكان من أكرب أسباب الشكوى ما كيبان ي عانييبو النيباس ميبن عيبدم األميبن عليبى األرواح واألميبوال، فيبال 

(، ويف ىيبيبذا وجيبد األفغيبيباين 139، 138، ص 1996الفيبيبالح ميبن األواميبيبر الظادليبة. ) يبربي،  قيبانون وميبي
ة مواقف مدوزِّية للعامل اإلسالمي )ادلغريب، د.ت، ص  الًتبة اخلصبة لنشر أفكاره اإل الحية، فكانت لو عدز

 كما أشران إليها خا ًة يف بالد اذلند.  –(10، 9

 مظاىر النظام االقتصادي اجلانب الثاين:

م قا داً منها هنضة مصر 1869-1864يتعلق ابلسياسة االقتصادية اليت اختذىا إمساعيل ابشا منذ عام    
يف كافيبة اجمليبيباالت مريبيبل: الزراعيبة، والتجيبيبارة، والصيبيبناعة، واإلدارة، والصيبحة، والتعليبيبيم، واميبيبي ، واألسيبيبةول،  

فصيبيبال عيبيبن الدوليبيبة (، أي أنيبيبو أراد االن243، ص 2007كيبذلك عميبيبل عليبيبى االسيبيبتقالل مبصيبيبر. )شيبيبقرة، 
 .العرمانية؛ لغرض حتويل مصر ابريس الشرقية، وىذا دليل على أنو متأىر ابلرقافة الفرنسية

، فكبيبل (63. )أميبُت، د.ت، ص إن اخليبديوي إمساعييبل ميبأ إىل االسيبتدانة ميبن ادليبرابُت األجانيبب )التجيبار( 
الضرائب إلعادة تلك الديون نفسو، والشعب ادلصري بقيود الديون ففرض على الشعب ادلصري العديد من 

 والتخلص من ادلةالب األجنبية.
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م، ميبن خيبالل شيبركة )جرنفليبد( تنفييبذ 1870لإلصللييبز سيبنة  إمساعييبل ابشيبا شلا زاد األمر أتزماً حينما مسيبح   
( ملييبيبون جنييبيبو، يف حيبيبُت أنيبيبيبو مل 2.6مشيبيبروع مينيبيباء اإلسيبيبكندرية، والقييبيبام أبعميبيبال إ يبيبالح دفيبيبع فيهيبيبا مبليبيب  )

، (277. )ميبيبيبورو، د.ت، ص ملييبيبيبون جنييبيبو، كميبيبيبا ابع أسيبيبيبهم قنيبيباة السيبيبيبويس إلصلليبيبيبًتا( 1.4يكليبيبف سيبيبيبوى )
وىذا دليل على أن حكميبو متيبدىور،  والًت  داخل قصره. وكَتىا كي يسر  األموال يف أعمال النهضة، 

اسب ونو على أعمالو.  ريث ال يوجد رللس نواب و 

 م(:1781-1781خالل الفرتة )احملور الثاين: موقف مجال الدين األفغاين من أوضاع مصر 

 م1871دخول رتال الدين إىل  مصر يف عام اجلانب األول: 

ا ليبذلك احليبيبال،        نتيبيبيجة دليبا ت توضيبيحو، فإننيبا وجيبدان أنفسيبنا راجيبيبة إىل شخصيبية إ يبالحية، لتضيبع حيبدا
رايض ابشيبا رتزيبب ليبو و ، 1871ميبارس يف وادلتمرلة يف "السيد رتال الدين األفغاين"، اليبذي و يبل إىل مصيبر
(، ركم أن السيبيد رتال  الدين معرو  138معاشاً )أحد أعضاء احلكومة ادلصرية(. )حوراين، د.ت، ص 
كانت تسعى لالنفصال ادلصرية   احلكومة ألنو  ؛ أبفكاره اإل الحية، اليت رمبا تكون يف كَت  األ احلكومة

 مميبال اليبدينفيبيبكان اسيبتقبال مصيبر عن حكومة األستانة، اليت أخرجت السيد رتيبال اليبدين  ميبن أراضيبيها، 
وحىت يظهر عكس ما أظهرتو حكومة األستانة من ترحيب لو يف بداية   دليل على اىتمام اخلديوي ابلتعليم،

  األمر.

 دوره اإل الحي ونشاط الصحافة على يده يف مصر: اجلانب الثاين

وادلهتمُت بذلك، فظهرت على يده بيزنة يف مصر أخذ يبث تعاليمو اإل الحية، فالتف حولو طالب العلم    
استضاءت أبنوار العلم، والعرفان، وارتوت ميبن ينيبابيع األدب واحلكميبة، وحتيبررت ميبن قييبود امميبود واألوىيبام، 

 (.178وبفضلو خةا فن الكتابة واخلةابة يف مصر خةوة واسعة. )الرافعي، د.ت، ص 

لشبان ادلنةق والفلسفة، فكان من أبرزىم الشيخ دمحم كما كان ممال الدين األفغاين دور يف تعليم ىؤالء ا   
عبده، فاخنرط ىذا الشيخ مع نواب  من ادلصريُت مرل: "سيبامي البيباروين" والشيباميُت مريبل: "أدييبب إسيبحاق" 

)زييبيبدان،  فاقتبسيبوا منيبو العليبيبم والفلسيبفة و يباروا روحيباً حيايبة. ،شليبن تعلميبوا عليبى ييبد األفغيبيباين يف سيبلك تالمذتيبو
كيبان ميبن أبيبرز ميبا تو يبلوا إلييبو ميبيبن خيبالل ىيبذه التعيباليم ىيبو تنبيبيههم للسيبعي إىل وحيبيبدة و (، 322ص د.ت،  
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الشعوب اإلسالمية، وادلةالبة بدستور ودز من سلةة احلاكم، ولعل أبرز ما دعا إليو أيضيباً، تشيبجيعهم عليبى 
زلاربة االستعمار، كما شجعهم على الكتابة، وإ دار الصحف، حيث ازدىرت الصحافة يف مصيبر عليبى 

يصيبنع ميبنهم ك تزيباابً، ل، ألنو كان أول من دعا تالمييبذه إىل نشيبر أمالييبو وأحاديريبو، وشيبروحو، منسيبوبة إليبيهم ي ويد
  (.56، ص 1988وأ دابء، وقادة للرأي العام. )عمارة، 

لص العقول من األوىام، حينما قال الشيخ دمحم   حاول األفغاين من خالل بعض أقوالو ادلأىورة أن خي 
". )عبدة، فيهاألفغاين، قد وجو عناية كبَتة وزتل تالمذتو على العمل يف الكتابة، وبرعوا عبده: "أبن ا

كما وجو كل  (، ومبوجب ذلك استضاءت البصائر، وختلصت العقول من األوىام.342، ص 1993
لشام اىتمامو لتعليم الشبان أي األبناء ادلتلهفُت لسماع أقوالو ونصائحو، وعلى أيديهم نشأت هنضة مصر وا

مرل: عبد الرزتن الكواكيب، الذي دعا إىل اإل الح، والتخلص من  يف أواخر القرن التاسع عشر ادليالدي
 حكم االستبداد يف كتابيو: )أم القرى، وطبائع االستبداد(.

لألفغاين دور ولعل من أىم امرائد  اليت ظهرت خالل فًتة  وجوده يف مصر ىي: جريدة "مصر" و كان    
بنفسيبيبو، وذليبيبك بعيبد أن شيبيبجع أدييبيبب إسيبحاق عليبيبى إنشيبيبائها.  اليبيبيت كتبهيبايف ازدىارىيبا ميبيبن خيبالل مقاالتيبيبو 

"إمرأة الشرق" اليت أ درىا تلميذه إبراىيم  وكذلك جريدة "التجارة" ابسم إسحاق وسليم النقاش معاً، و
 .اللقاين

هناييبة األميبر إالز ابسيبتنهاض نسيبتنتج شليبا قيبرأت أن األفغيباين كيبان  ييبدرك أن حسيبم قضيبية مصيبر ليبن يكيبون يف  
شعب مصر، ويف كل ندواتو، وزلاضراتو كان يوجو حديريبو مباشيبرة للمصيبريُت ألن يقفيبوا ميبن أجيبل حقيبوقهم 
ضد طبقة ادلًتفُت من احلكومة، وأن  يعوا أطماع ادلستعمر األورويب اليت كان يراىا هتدد كل مستقبل مصر. 

أبيبرز وأىيبيبم الصيبحف اليبيت كانيبيبت ذليبا  يبدى بعييبيبد  أيضيبيباً ميبن  ،(65، 64، ص 2002)األفغيباين، عبيبدة، 
ادلدى يف األوساط اإلسيبالمية عاميبة وادلصيبرية خا يبة،  ىيبي  يبحيفة: "روح البييبان يف اإلنكلييبز واألفغيبان"، 
واليت أوضح فيها األفغاين، التاريخ اإلصللييبزي الةوييبل قبيبل و يبوذلم إىل قميبة االنتصيبارات، وكييبف دتكنيبوا ميبن 

. ق اإلسيبيبالمي، منافسيبُت بيبذلك جيبيبَتاهنم اليبذين سيبيببقوىم يف اسيبتعمار ادلنةقيبيبةتربييبت أقيبدامهم يف بيبيبالد الشيبر 
  (.8 - 6، ص 2012)األفغاين، 

فميبيبن جهيبة دعيبيبا إىل ضيبرورة زلاربيبيبة  ،يف زرع اليبروح القومييبيبة العربييبة اً كبيبيبَت   اً نالحيبظ ميبن ذليبيبك أن لألفغيباين دور   
احلكومة ادلستبدة، ومن جهة أخرى دعاىم إىل زلاربة ادلستعمرين األوروبيُت اليبذين جيباءوا إىل هنيبب خيبَتات 
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يف تةيبوير احلييباة الفكرييبة، والسياسيبية يف  المصر، واحتالذلا. واحلق أنو كان ذليبذه الصيبحف وامرائيبد دور فعيبا
حرك األساسي ذلم ابلرورة ضيبد االسيبتبداد، يف النصف الراين من القرن ا ، مصر

 
لتاسع عشر، كما كانت ادل

 واالستعمار.     

ولعل من أبرز ادلواقف اليت أشعلت السخط ادلصري على احلكومة، واالستعمار األجنيب، ما قالو األستاذ    
لشيبوق( بيمنيباه، هباء الدين: "كان رتال الدين األفغاين جيلس كل مسيباء يف مقهيبى "متاتييبا" ييبوزع السيبعوط )ا

حييبيبث كيبيبان ذليبيبذه املسيبيبة احليبيبادة يف األقيبيبيبوال  (،15، 14، ص 1991)هبيبيباء اليبيبدين،  والريبيبورة بيسيبيبراه...".
 واألفعال ما ي شجع ادلصريُت على الرورة، والسخط من احلكومة الضعيفة اخلاضعة لألجانب.

 م(:1787-1781ا )فيهاحملور الثالث: شرارات الثورة املصرية، ودور األفغاين 

 يف  جانبُت  أساسيُت "ا: ىذا احملور  و جاء 

 األسباب اليت أدزت إىل تلك الشراراتاجلانب األول: 

معيباانة الشيبعب ادلصيبري ميبن ظليبم واسيبتبداد احلكوميبة اخلديوييبة اخلاضيبعة للحكيبم شليبا سيببق طرحيبو  نالحيبظ    
 األجنيب، الذي كبزلها بقيود الديون.

م لفحيبص 1875سيبنة  Caveويب، ىو إرسال بعرة )كييبف( ولعل من أبرز مؤشرات ذلك التدخل األور   
مالية مصر، واقًتحت لضرورة إ الحها، إنشاء مصلحة للرقابة على ماليتها، وأن خيضع اخلديوي دلشورهتا، 

 اليبيبذي  م1876 يبندوق اليبدزين سيبنة  ةأت البعريب(، وأنشيبيب63وال يعقيبد قرضيباً إالز مبوافقتهيبا. )أميبُت، د.ت، ص 
كذلك   م ادلبال  ادلخصصة للديون من ادلصاأل احمللية، فكانت حكومة أجنبية داخل احلكومة ادلصرية، يتسلب

نظام الرقابة الرنائييبة يف ىيبذه السيبنة أيضيباً، حييبث يتيبوىل الرقابيبة عليبى ادلالييبة ادلصيبرية مراقبيبان: أحيبد"ا أت أنش
ادلصيبروفات، وأنشيبئت منيبة سلتلةيبة إلدارة  إصلليزي دلراقبة اإليرادات العامة للحكوميبة، واآلخيبر فرنسيبي دلراقبيبة

م دلراعيبيباة مصيبيبيباأل 1878لسيبيبكك احلديدييبيبة، ومينيبيباء اإلسيبيبكندرية، وجيبيباءت منيبيبيبة حتقييبيبق علييبيبا أوروبييبيبة سيبيبنة ا
 (.63الدائنُت األجانب، وتدبَت ادلال الالزم لوفاء األقساط ادلةلوبة ذلم. )أمُت، د.ت، ص 

مبيبيبا يف ذليبك أميبيبوال األوقيبا  اخلَتييبيبة،  ؛ خزانيبة مصيبرأميبيبوال إىل االسيبتيالء عليبيبى رتييبع إمساعييبل ابشيبيبا  ميبأو    
، ص 1966جنييبو. )أبيبو ريزيبة،  537000وخزائن بيت ادلال العام، وبل  ما أخذه ميبن ىيبذا البيباب حيبوايل 
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(، كما أن الباب العايل مل ي بد أي موقف، اجتاه ىذا التدخل األجنيب )تدخل بريةانيا وفرنسا( يف شؤون 80
(. وىيبيبذا راجيبيبع إىل موقيبيبف 190، ص 1967يتعليبيبق بفيبيبرض الرقابيبة ادلالييبيبة. )مصيبيبةفى، ا يبيبًة ميبيبا خبمصيبر، 

 اخلديوي من الدولة العرمانية، حيث مل أيخذ مشورة السلةان عبد احلميد الراين بينما انفرد مبشروعو.

 الثورة املصرية  يفاجلانب الثاين: دور األفغاين 

مضيبار التيبيبدخل األجنيبيبيب، والرقابيبيبة األجنبييبيبة، قيبيبال  إىلم ذه، وتنبيبيبيههييبيبيف حيبيبضز تالمدور األفغيبيباين  يتمحيبور   
م، زاد مركزه خةراً ألنو تدخل 1878: "إنو خالل سنة -نقالً عن السيد دمحم رشيد رضا –سليم العنجوري

يف السياسيبة، وأخيبذ يقيبيبرب العيبوام منيبيبو ويقيبول ذليبم يف كالميبيبو ميبا معنيبيباه: "إنكيبم معاشيبر ادلصيبيبريُت قيبد نشيبيبأت يف 
بعجز االسيبتبداد، وتواليبت عليبيكم قيبرون منيبذ زميبن ادلليبوك الرعيباة حيبىت الييبوم، وأنيبتم حتمليبون االستعباد، وربيتم 

عبء نَت الفاحتُت، وتعنون لوطأة الغزاة الظادلُت، تسومكم حكوماهتم احليف وامور وتنزل اخلسف واليبذل، 
أ يبيبحوا ميبيبن وأنيبيبتم  يبيبابرون بيبيبل راضيبيبون..."، مث أشيبيبعل فيبيبيهم فتييبيبل الريبيبورة، بقيبيبول أخيبيبر: "ىبيبيبوا ميبيبن كفليبيبتكم، 

س كرتكم، انفضوا عنكم كبار الغبارة واخلمول، كبيباقي األميبم أحيبراراً سيبعداء، أو موتيبوا مأجورين...".)رضيبا، 
 .ادلستعمرين(. فكان ذلذه األقوال دور يف تشجيع ادلصريُت لةلب احلرية، ومقاومة 46، ص 2006

، فلهيبيبذا فقيبيبد وجيبيبد ضيبيبالتو يف: ولعيبل ميبيبن أبيبيبرز أدواره السياسيبيبية، حينميبيبا أدرك دور "التنظيبيبيم"، وأ"يتيبيبو 
، اليبيت ترفيبع شيبيبعارات الريبورة الفرنسيبية: احلرييبة، اإلخيبيباء، ادلسيباواة، وميبن أىيبدافها موا يبيبلة (*)"احلركيبة ادلاسيبونية"

إالز أنو بعد فًتة قصَتة انفصل عنها حيث وجد من اخلمول واممود اجتاىو،  ؛ النضال لتحقيق تلك ادلبادئ
ابالستعمار األورويب، وذلذا انفصل عنها،  مث أنشيبأ رللسيبا وطنييباً اتبعيباً كما اكتشف األفغاين أهنا على  لة 

 (.58، ص 1988للشرق الفرنسي بل  عدد أعضائو ىالذتائة عضو من خنبة ادلفكرين ادلصريُت.)عمارة، 

                                              
( مبعٌت حرز، فأ بحت Free( اليت تعٍت البناء وادلعمار، ويضا  ذلا كلمة )Ma sonجاءت كلمة ادلاسونية من كلمة ) (*)

تغلغل ادلاسونية يف  ،عصمت برىان الدين عبدالقادر، ، وذلا شلارساهتا وطقوسها. انظر:Free Masonالبناء  احلرة 
 .207جامعة ادلو ل، د.ت، ص –م، كلية اآلداب 1918-1839الدولة العرمانية 

م يف مصر حيث كان جيتمع بعامة الناس يف ادلقاىي، 1928يرجع أتسيس رتاعة اإلخوان إىل حسن البنا عام اإلخوان: ( **)
قصده ذات يوم عدد قليل من العمال، وطلبوا ويتكلم معهم أبسلوب علمي، مستخدما يف ذلك أسلوب األفغاين، حىت 

 .منو إنشاء رتاعة تعمل من أجل الدين ويكون ىو زعيمها وقائدىا
 رلموعة احلقوق اليت دتنح للدول األجنبية من قبل دول أخرى.االمتيازات األجنبية: ىي  (***)
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 وجاء أيضا يف  جانبُت "ا:  احملور الرابع: آاثر دعوة األفغاين يف مصر:

 احلزب الوطٍت وموقف احلكومة ادلصرية منو أتسيساجلانب األول: 

بعيبيبد انفصيبيبال السيبيبيبيد رتيبيبال اليبيبيبدين األفغيبيباين عيبيبيبن احملفيبيبل ادلاسيبيبيبوين، وتكوينيبيبو رللسيبيبيبا وطنييبيباً يف أذار )ميبيبيبارس( 
ة ش يبعب.  (15-14ص ،2012) الو يبيفي، (**)اإلخيبوانَتز يصيبتأول عمل قام بو ىيبو فإن م، 1879 إىل عيبدز

للحقانية، وأخرى للمالية، واثلرة لألشغال، ورابعة للجهادية، فكان فشعبة  (،40، ص 2002)األفغاين، 
 (.74، د.ت، ص لكل منها مهمة حسب وزاراهتا، وتنظر يف ادلظامل ووجوب إ الحها. )أمُت

 (:57، 56)قلعجي، د.ت، ص  وقد وضع رتال الدين للحزب الوطٍت برانرلاً يتلخص يف: 

 العايل، على أن حتتفظ ابستقالذلا التام.إبقاء مصر على عالقتها الودية مع الباب  .1
 إلغاء نظام ادلراقبة الرنائية. .2
وادلساواة بُت ادلصريُت واألجانب (، 294، ص 2012)العريض،  (***)إلغاء االمتيازات األجنبية .3

 يف دفع الضرائب، واخلضوع للقوانُت.
 تعميم ونشر الرقافة. .4
 تكوين شورى النواب. .5
 إطالق حرية ادلةبوعات، واحلرايت السياسية.  .6

أميبيبا موقيبيبف احلكوميبيبة ميبيبن ذليبيبك، خا يبيبًة بعيبيبد أن عقيبيبيبد النيبيبواب أول جلسيبيبة ذليبيبم مةيبيبالبُت فيهيبيبا حتقييبيبق تليبيبيبك   
. )ميبيبورو، ، وانتهيبى ادلوقيبيبف ابسيبتقالة رئيبيبيس اليبوزارة ادلصيبيبرية "نيبوابر ابشيبيبا"دلةيبيبالبهم اليبرفضفتمريبيبل يف النقيباط، 

شيبباط )فرباييبر(  19زيرين األجنبييبُت )الفرنسيبي واإلصللييبزي(، ييبوم وذلك حتت ضيبغط اليبو  (،164د.ت، ص 
، 56. )قلعجيبي، د.ت، ص م، وبقييبت اليببالد دون وزييبر حيبىت قيبام األميبَت )توفييبق( بتعييبُت وزييبر أخيبر1879
58.)  

ومن أىم ادلواقف اليت اختذهتا احلكومة برائسة رايض ابشا ىو إ يبدار قيبرار ريبل رلليبس الشيبورى، ألنيبو يف    
ه ابإل يبرار عليبيبى ؤ اسيبتمرار أعميبال ىيبذا اجملليبيبس سيبتقف عائقيباً أميبام ادلصيباأل األوروبييبيبة، بينميبا رد أعضيباحاليبة 

موقفهم، وإقرار مبادئهم خا ة تلك اليت تتعلق إبطالق احلرايت مرل حرية القول واخلةابة، ومع أتزم ادلوقف 
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.)قلعجيبي، د.ت، ص الحُتالسياسي، أيضاً  احبو أتزم الوضع االقتصادي مرل: كررة الضرائب عليبى الف
وكيبيبَتىم ميبيبن الةبقيبيبيبات األخيبيبرى شليبيبيبا أدى إىل ىييبيباج الشيبيبعب ادلصيبيبيبري والقييبيبام بريبيبيبورة ضيبيبد االسيبيبيبتعمار  (،60

 األورويب.

 أما اجلانب الثاين: موقف مجال الدين من األمري توفيق ابشا: 

أدليبيبت ىيبيبذه احلاليبيبة السيبيبيد رتيبيبال اليبيبدين فكيبيبان ميبيبن أشيبيبهر مقوالتيبيبو ادلشيبيبهورة يف ىيبيبذا اخلصيبيبوص؛ ووجههيبيبيبا    
ال  يهيبا الفيبالح ادلسيبكُت تشيبق قليبب األرض لتسيبتنبت ميبا تسيبد بيبو الرميبق ...، فليبم  أللفالحُت خا ًة: "أنيبت 
ذلك  وعلى أىر ذلك انتشر التذمر والسخط، وترتب على (،60)قلعجي، د.ت، ص تشق قلب ظادلك؟".

م، الذي كان على عالقة ودية مع السيبيد 1879انقالب على اخلديوي إمساعيل، وتنصيب توفيق يف يونيو 
رتيبال اليبدين، حيبىت أنيبو قيبد اسيبتدعاه إىل قصيبر عابيبدين، وقيبال مميبال ميبا معنيباه: "إنيبٍت أحيبب كيبل ادلصيبيبريُت، 

ريبيبر الشيبيبعب خاميبيبل، إن أكفيبيبولكيبيبن ميبيبع األسيبف  ؛ويسيبرين أن أرى بيبيبالدي وأبناءىيبيبا يف أعليبيبى درجيبات الرقيبيبي
قيبال ليبو رتيبيبال  (،43، ص 2002)األفغيباين،  و ميبن اليبدروس...".ون يبيبق  وجاىيبل، ال يصيبلح أن يلقيبي علييبو ميبا تل

اوابً: "ليسمح يل مسو أمَت اليببالد أن أقيبول ررييبة وإخيبالص، إن الشيبعب ادلصيبري كسيبائر الشيبعوب ال خيليبو  رل 
ود العامل والعاقل، فبالنظر الذي تنظرون بو إىل من وجود اخلامل واماىل بُت أفراده، ولكن كَت زلروم من وج

 (.94، ص 2002)األفغاين،  ". الشعب ادلصري وأفراده، ينظرون بو لسموزكم

وبعد ذلك عنيبدما خيبرج رتيبال اليبدين ميبن القصيبر، أخيبذ يلقيبي خةاابتيبو وأقواليبو يف احليبزب واجملليبس اليبوطٍت    
ن القوة النيابية ألي أمة جيب إ، اإلخوانولعل من أشهر مقوالتو: "أيها  ،أبقوال تستفز اخلامل وتوقظ العاقل

أن تنبرق من األمة نفسها، ال أن تكون حكومة أجنبية أو موالية لألجانب فتهضيبم حقيبوق الشيبعب. وىكيبذا  
كانيبيبت أقواليبيبو ادليبيبؤىرة قيبيبيبد حرزكيبيبت شيبيبعور اليبيبيبوطنيُت، وانتشيبيبرت الريبيبورات، وخشيبيبيبيت بريةانييبيبا عليبيبى مصيبيبيباحلها، 

م قا داً بالد 1879ن اخلديوي توفيق ابشا إخراجو خارج البالد ادلصرية، وت ذلك ابلفعل سنة وطالبت م
 (.96 ،95، ص 2002. )األفغاين، اذلند

 نستنتج شلا سبق دراستو ما يلي:خامتة البحث: 
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دتكن رتال الدين األفغاين، من خالل رحالتو العلمييبة أن يكتسيبب عيبادات وتقالييبد الشيبعوب اليبيت  .1
ويتحقق من مدى أخالقياهتا السياسية واالجتماعية، وعلى ضوء ذلك أراد أن يةبق أفكاره زارىا، 

 اإل الحية.
حيباول رتيبيبال اليبيبدين أن يسيبيبتغل تليبيبك اليبيبرحالت يف جانيبب مهيبيبم وىيبيبو امانيبيبب التعليميبيبي، لتخليبيبيص  .2

 العقول من امهل والوىم.
مار إىل قوة شاملة ال ختضع أراد أيضاً أن وول العامل اإلسالمي ادلفتت على نفسو اخلاضع لالستع .3

 لألعداء.
دتييبز مبييبزتُت: األوىل وطنييبة عمليبو  أن إال أننا الحظنا ميبن خيبالل ىيبذه الدراسيبة  ؛ركم عدم استقراره .4

م، مث يف مصيبيبيبر 1869 إىل مقاوميبيبة احملتليبيبيبُت كميبيبا حيبيبيبدث يف بيبيبالد اذلنيبيبيبد عيبيبام ُتييبيبدعو فيهيبيبا اليبيبيبوطني
ح األوضيبيبيباع السياسيبيبيبية والفكرييبيبيبة، إ يبيبيبالييبيبيبدعوا فيهيبيبيبا إىل  م، والرانييبيبيبة إ يبيبيبالحية: 1871-1879

، وكذلك تقبل ادلصريُت ذلذه هافانتشرت أفكاره بشكل واسع يف مصر، لةول ادلدة اليت عاشها في
 األفكار.

 .النهضة العربية أساسياتمن  أساسحىت أ بحت  الًترتة، والصحافة تازدىر  .5
م عليبى ييبد 1882إيقاظ الروح الوطنية عنيبد ادلصيبريُت فاشيبتعلت الريبورة واليبيت مسييبت ابلريبور الع رابييبة  .6

 أزتد ع رايب، وانتهت بتدخل اإلصلليز، واحتالذلم دلصر.
كان ممال الدين األفغاين، دور كبَت يف إ الح حال ادلسلمُت، وحترير الفكر من قيد التقليد، وفهم  .7

كميبيبيبا كيبيبيبان ليبيبيبو دور يف إيقيبيبيباظ األميبيبيبة، كيبيبيبي حتيبيبيبرر وطنهيبيبيبا ميبيبيبن ادلسيبيبيبتبدين، اليبيبيبدين عليبيبيبى طريقيبيبيبة السيبيبيبلف،  
األسس  -وال تزال –وادلستعمرين، وفكرىا من اخلرافة واممود، وعليو فإن كتاابتو، و أماليو، قد مرلت 

للمشيبيبروع اإلسيبيبالمي إلهنيبيباض الشيبيبرق اإلسيبيبالمي، وإ يبيبالح دييبيبن اإلسيبيبالم لتتحيبيبدد بيبيبو د نييبيبا  البواعيبثو 
 ادلسلمُت.

 :ائمة املصادر واملراجعق       
، دمحم توفييبيبق عويضيبيبو )أشيبيبر  عليبيبى رتيبيبال اليبدين األفغيبيباين )اترخييبيبو ورسيبيبالتو ومبادئيبو( ، أبيبو ريزيبيبة،  زلميبيبود -1

 .1966-ىيب1286 د.ن، إ داره(،
 .د.ت لبنان، –، دار الكتاب العريب، بَتوت زعماء اإل الح يف العصر احلديث ،أزتد أمُت،-2
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 رتهورية مصر العربية، د.ت. –، القاىرة 5، جفيض اخلاطر، يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيب-3
، مؤسسيبيبة 1879-1863اترييبيبخ مصيبيبر يف عهيبيبد اخليبيبديوي إمساعييبيبل ابشيبيبا ميبيبن سيبيبنة األييبويب، إلييبيباس،  -4

 .2012ىنداوي للتعليم والرقافة، القاىرة، 

 م.1991-ىيب1411، 3الشروق، ط، دار أايم ذلا اتريخ ،أزتد هباء الدين، -5

، كرمي عزقول )تررتة(، النهار للنشر، م1739-1798الفكر العريب يف عصر النهضة  ،حوراين، الربت -6
 لبنان، د.ت –بَتوت 

، اترييبخ ارتيبال إييبران وتتميبة البييبان، يف اترييبخ أفغيبان والبييبان يف اإلصللييبز واألفغيبان ،رتال اليبدين احلسيٍت، -7
 شاىي )إعداد وتقدمي(، شروق، مركز بربرسيهاى إسالمي، كتخانة على إيران، د.ت. سيد ىادي خسرو

، 1، سيد ىادي خسرو شاىي )إعداد وتقدمي(، القاىرة، طاليبعيبروة اليبوىيبقى ، دمحم ، و عبده،يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيب -8
 م.2002-ىيب1423

رتهورييبيبة مصيبيبيبر  –، مؤسسيبيبيبة ىنيبيبداوي للتعليبيبيبيم والرقافيبيبة، القيبيبيباىرة البييبيبان يف اإلصللييبيبيبز واألفغيبيبان، يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيب -9
 م.2012العربية، 
، دمحم ابشيبا ادلخزوميبي )تقرييبر(، سيبيد ىيبادي خسيبرو شيباىي خيباطرات األفغيباين أراء وأفكيبار، يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيب -10

 .م2002-ىيب1423، 1لقاىرة، ط)إعداد وتقدمي(، مكتبة الشروق الدولية، ا
 ، د.ت.4ن، ط ، د.2، جعصر إمساعيل ، الرافعي، عبد الرزتن -11
، م(1905-1849ىيب=1323-1266اتريخ األستاذ اإلمام الشيخ دمحم عبده ) ،رضا، دمحم رشيد-12
 .2006-ىيب1427، 2، دار الفضيلة، ط1، ق1ج
، القاىرة، رتهورية مصر العربية، 1، جعشرتراجم مشاىَت الشرق يف القرن التاسع  ،زيدان، جرجي -13
 د.ت.
ميبيبن كتيباب: ييبيبوانن لبييبيبب رزق،  م(،1879-1863( )2الدوليبيبة احلديريبة يف مصيبيبر ) ، رتيبيبال شيبقرة، -14

 .2007، 1ادلرجع يف اتريخ مصر احلديث وادلعا ر، اجمللس األعلى للرقافة، القاىرة، ط
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