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 إسماعيل ىحفالت الزواج والمناسبات الشخصية لمخديو 
 وأثرىا عمى االقتصاد المصري

 ه1296-1280/ م1863-1879
 مدرس التاريخ الحديث والمعاصر" غباشي يأحمد محمد عم

 "المستدامة نميةجامعة ىميوبوليس لمت
 الممخص:

 -1863إسماعيل خالل فترة حكمو من  ىيتناول ىذا البحث الحفالت الشخصية لمخديو 
 بصبغ البالد بالصبغة الغربية السيما الفرنسية. حيث اتسمت ىذه الفترة؛ م1879

أىمية الحفالت بالنسبة  تناولتومن ناحية أخرى، فقد اشتمل الموضوع عمى نقاط رئيسة 
كذلك الحديث عن أمثمة و  إلسماعيل كأحد وسائل نقل مظاىر الحضارة األوروبية إلى مصر.

، حفالت ىالخديوياالحتفال السنوي بالجموس عمى العرش، عيد ميالد مثل؛  ،لتمك الحفالت
العديد من  إقامة ، وقد صاحب تمك الحفالتعمى اإلطالق )زواج األنجال(الزواج وكان أشيرىا 

 االحتفاالت الموسيقية والميرجانات ابتياًجا بتمك المناسبات.
ىذه الحفالت عمى الخزانة المصرية، ووقوع مصر في  تأثيروفي النياية، تم إلقاء الضوء عمى 

االستدانة من الخارج، وبالتالي كان التدخل األجنبي في الشأن الداخمي المصري نتيجة حتمية 
 م.1879يونيو  26إسماعيل في  ىالخديويلألزمة المالية في مصر، ومن ثم تم عزل 

 قروض -ديون  –زواج  –حفمة  – يخديو :  كممات مفتاحية
 

 :مـقـدمـة
 البذي الحضباريالبنباء  العمويبة( اسبتكمالخبامس والة األسبرة باشبا )إسبماعيل  الخبديوينسبب إلبى ي  

عاتقببو عمببى  ، أخببذم 1863ينبباير 18ي باشببا، فمنببذ اعتالئببو عبرش مصببر فبب يببدأه جببده محمببد عمبب
والنيببوض بيببا إلببى مصبباا الببدول العظمببى، والتقببدم بمصببر فببى  حضببارية، يببةنقببل البببالد نقمببو نوع

، التعمببببيم، العمبببران، الصبببحة اإلدارة،يشببببمل  يمببببن خبببالل مشبببروع نيضبببو  الحديثبببة المدنيبببةطريبببق 
 ......... الخ

فبأراد  الببالد،تحبديث  ياتبعو فب الذيالمنيج  اختيار يف كبير أثرفرنسا  يإسماعيل ف لدراسةوكان 
 يبوأراد ف والبذي، "الشـر  باريس" خالل مشبروعو الطراز من أوروبيةحاضرة أن يجعل من مصر 

أنشبأ الشبوارع، فشبق ؛ ةيبتعميبو مبن ذا يمع االحتفاظ بمبا ىب أوروبيةأن يجعل من القاىرة عاصمة 
كمببا  ،والبببرق الحديديببةخطببوط السببكك د الشببوارع، مببأنببار  ،شببيد القصببور، يأقببام الكبببار  الميببادين،

مثببل  الثقافيببةمبن خببالل العديبد مببن المشبروعات  ةالمصببري بالعقميبة باالرتقبباءنيبض بببالتعميم، واىبتم 
 وغيرىا. العممية، .............دار الكتب، الجمعيات  دار األثار، دار األوبرا،
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 إقامببة، كانببت ييببا إلببى المجتمببع المصببر دراجإسببعى إسببماعيل إلببى  يالتبب األوروبيببةومببن المظبباىر 
 المصرية. ةالخزان قإلى إرىا دىأ الذي المناسبات، األمرمختما  يف الصاخبةاالحتفاالت 

إسببماعيل مثببل حفببالت الجمببوس عمببى  يلمخببديو  الشخصببية مناسببباتنبباول ىببذا البحببث السببوا يتو 
 .يصاد المصر تعمى االق ىذه الحفالت ثروأ نجال،أفراح األ العرش، أعياد الميالد،

عببن اسببتخدام  فببي سببير األحبداث وتتبعيببا، فضبباًل  يوقبد اعتمببد الباحببث عمببى مبنيج البحببث التبباريخ
وتضبمنت منيجيبة البحبث، ، فبي تحميبل بعبض المواقبا يوكبذلك المبنيج التحميمب ي،المبنيج الوصبف

بالنسببببة لببى مقدمببة وأربعببة نقبباط رئيسببة، كانببت النقطببة األولببى أىميببة الحفببالت إالموضببوع  تقسببيم
، وتضببمنت النقطببة الثالثببة يلمخببديو إسببماعيل، أمببا النقطببة الثانيببة أىببم الحفببالت الشخصببية لمخببديو 

وسائل إسماعيل لتدبير المبال البالزم إلقامبة تمبك الحفبالت، بينمبا شبممت النقطبة الرابعبة تبأثير تمبك 
 المصرية.الحفالت عمى الخزانة 

 :عصر إسماعيل يالحفالت ف
ذلبك إلبى  يب فببويرجبع السب، إسبماعيل الخديويبارزة لعصر  ةالحفالت الصاخبة سم ةتعتبر إقام

ألن يشباىد االحتفباالت سبواء  ةفأتيحبت لبو الفرصب وبباريس،مبا ببين فيينبا  صباه يإسماعيل ف تنقل
ر، فعمببل مببتببأثر إسببماعيل بيببذا األ، و (1997 ،يكفببافالممكي.)فيينببا أو حفببالت البببالط  ةأنديبب يفبب

كجبزء مبن صببغ مصبر  واليتبوبعبد مصبر حرص عمى نقل ىبذه المظباىر إلبى  لذاحاكاتيم، معمى 
 (1947 ،تاجر، )جندي.بالصبغة األوروبية

 إحاطة إسماعيل، ىوعصر  يحفالت بشكل كبير فتمك النتشار اساعدت عمى  يومن األمور الت
أمبام  ضبرالمتحالحفالت لمظيور بمظيبر  ة، الذين شجعوه عمى إقاماألوروبيينإسماعيل بعدد من 

سببماعيل لعشببقو وولعببو إلببدى  اشببديدً  قبببواًل فالقببى ىببذا األمببر  (2014 السببيد،أوروبا.)ممببوك وأمببراء 
 ةالطبباع وغربيب ةيجمع بين شرقي الذيالظيور بمظير الحاكم المستنير  يمنو ف ةً ورغب بالحفالت،

 .والعقميةالفكر 
 ةخاصب وة أعامبيحتفبل بيبا سبواء كانبت  لكبي ةمناسبب يسبماعيل يسبتغل أإكبان  الصدد،ىذا  يوف

 ةب رسببميد  آمبب ةإقامبب زواج،حفببالت  ختببان،مثببل عيببد جموسببو عمببى العببرش، أعيبباد مببيالد أو حفببل 
 (2009 ،يالسوربون)األمراء.بأحد السالطين أو المموك أو  احتفااًل 

 بنببباء يفببب تبببو، ورغبيوىبببو البببدافع السياسببب الحفبببالت،سبببماعيل عمبببى تمبببك إع جشببب خبببرآوىنببباك دافبببع 
سبماعيل نحبو إسبعى  يفب ي، والحصول عمى الدعم والتأييد الغرباألوروبيةمع الدول  ةعالقات قوي

التبي ورثيبا عبن جبده م  1840، والبتخمص مبن قيبود معاىبدة لنبدن العثمانيبة الدولبةن عبالل قاالست
 (2014 السيد،.)محمد عمي باشا
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 االحتفال السنوى بالجموس عمى العرش
إسبماعيل عبرش  ىالخبديوي اعبتالء الحتفبال ضبخم بمناسببة اعبام موعبدً يعتببر شبير ينباير مبن كبل 

يفببد جمببوع و  الفبباخرة،شببوارعيا المواكببب الضببخمة والعربببات  يوتنتشببر فبب ،فتتببزين القبباىرة، 1مصببر
عاببدين ي ياشبينيم وأوسبمتيم إلبى سبرانو  ،ببأزىى الثيبابالعسبكريين  ن أويالمينئين سواء من المدني

 (1996 ،ي)األيوبية.الخديويإلى السدة  لتقديم التينئة
مبا  يقام االستعراضات الراقصبة إمبا فبوت   القاىرة،كل أحياء  يوتعزا الموسيقى ف سباحة عاببدين واا

لإلعالن عن ا وبحرً  ا، وتطمق المدافع طمقاتيا برً ييعقد االحتفال بالمولد النبو كان  ؛بالعباسية حيث
 (1871 الجوائب،. )تاالحتفاالبدء 

ىبببذا  األيببوبيوتوزيببع الصبببدقات، وكمببا يصببا إليببباس  البببوالئم،وكببان ىببذا االحتفبببال فرصببة إلقامببة 
المتنوعــةو وتختمــ   ةاليــدايا الثمينــ وتخــرج لــو القصــور إال ين مســتخدم فــمــ مــا" قببائاًل المشببيد 

 (1996 األيوبي،) ".اإلنعامات عمى حسب المستوى والوضع
نماعمى العوام إسماعيل  الخديوينعامات إ ولم تقتصر مبن األجانبب  وضبيوفشبممت أيًضبا  فقط، واا

إسبببماعيل  الخبببديويورتبببب أوسبببمة ونياشبببين، قبببام قببباب لفبببى صبببورة أ الدولبببة، وكانبببتوكببببار رجبببال 
 (2003 حسن،) .المجيديةباإلنعام عمى كبار موظفيو بعدد من النياشين 

 الخببببديوي أنشببببأه الببببذيذلببببك افتتبببباح ممعببببب الخيببببول  اصبببباداالحتفببببال، وأثنبببباء  1871وفببببى عببببام 
 السبيد،).بعيبد الجمبوس عمبى العبرش اابتياًجبلمجميبور  اول مجاًنبخفجعل الد األزبكية،إسماعيل فى 

2014) 
 
 الخديويعيد ميالد 

 31ىبببب/ الموافبببق 1245ثنبببين السبببابع عشبببر مبببن شبببير رجبببب اإل يبببوم إسبببماعيل فبببي الخبببديويد ل بببو  
فكان االحتفال بيذا ، (1997 ،يكفاف). في حي الجمالية ر المسافر خانةم في قص1830ديسمبر

 عبببن البببوالئم، اًل فضببب ،وميرجانبببات احتفببباالتمبببن  هلممصبببريين لمبببا يشبببيد ا قومًيببباعيبببدً  االيبببوم سبببنويً 
 (2014 ة. )السيد،الخديويوالعطايا والمنح 

ففبي المسباجين، عبن بعبض  الخبديويإصبدار العفبو  اليبوم، ىبوىبذا  ةيبالخديو مبن أىبم المبنح  لعلو 
ا؛ ، صببدر األمببر بببالعفو عببن خمسببمائة وخمسببة وخمسببين سببجينً 1865عببام  الخببديويذكببرى مببيالد 

اإلسبببكندرية. وسبببتة وتسبببعون مبببن ليمبببان  طبببره، وثالثمائبببةمبببنيم مائبببة وتسبببعة وخمسبببون مبببن ليمبببان 
 ( 1866 )محافظ الوقائع المصرية،

                                                           
 خلًفا لعمه سعيد باشا. م 6101يناير  61اعتلى إسماعيل عرش مصر في  - 1
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الحفببالت والببوالئم مببن خببالل إقامببة  يكمببا اسببتغل كبببار رجببال الدولببة ىببذه المناسبببة لمتقببرب لمخببديو 
مبببت فبببي القببباىرة واإلسبببكندرية وبعبببض يلعبببل أشبببير ىبببذه البببوالئم والتبببي أقو  ،الخبببديويعمبببى شبببرا 

وليمة  كانت والثالثين،الخامس  الخديويبعيد ميالد  احتفااًل  ،1865واحد عام  آن المحافظات في
ديسببمبر  6 ىببب /1282رجببب  17نظببارة الخارجيببة والتببي أعببدىا نبباظر الخارجيببة شببريا باشببا فببي 

 كممبةويج باعتباره أقبدم القناصبل نر وال دالسوي قنصل ىوألق والقناصل،ة دبحضور كافة القا 1865
 (1865 الحاضرين.)محافظ الوقائع المصرية،وجيزة عمى 

 حفالت الختان 
فبي مسبتيل  يبةدابال اإلسبالمية، وكانبتالطريقبة  عمبىعمبى ختبان أنجالبو إسماعيل  الخديويحرص 

 (2014 السيد،).عندما قام بعمل حفل ختان مجمع لبعض أنجالو م،1863 ىب/1280عام  وحكم
رة عببام يبببقصببر الجز  الخببديويختببان األميببر إبببراىيم باشببا نجببل ؛ األنجببالومبن أشببير حفببالت ختببان 

 السبعادةعبن  ابأن تطمبق المدفعيبة إحبدى وعشبرين طمقبة تعبيبرً  وأمر إسماعيلم، 1871 ىب/1287
طبببببببالق سبببببببراحوالمسببببببباكين، الفقبببببببراء  إلبببببببىعبببببببن اإلحسبببببببان واإلنعبببببببام  بيبببببببذه المناسببببببببة، فضببببببباًل   واا

 (2014 المسجونين.)السيد،
عمبى االحتفبال بختبان أنجبال  حبرص أيًضبا ولكن فقط، الخديويعمى أنجال  اقاصرً  ولم يكن األمر

وظيببر ذلببك عنببدما قببدم خمسببة أالا جنيببة كيديببة لشببقيقة األميببر مصببطفي فاضببل عنببدما  أشببقائو،
 (1868 دفاتر عابدين،م.)1867 ىب/1284عزم عمى ختان أنجالو الثالثة عام 

 ت الزواجالفح
 مبا جعميبافقبد بمغبت مبن البيباء والروعبة  ،امختمفًباًل اتخذت حفبالت البزواج فبي عيبد إسبماعيل شبك

نون في فبشكل عام بالبيجة البالغة وكان األغنياء يتليذا العصر الذي اتصفت أفراحو  مميزةسمة 
 (2000 ،يالرافعوتعظيميا.)تضخيميا 

ين من تاثن زواجبإسماعيل  الخديويعندما احتفل  ،1869ة في مارس الخديويكانت بداية األفراح 
 ،الصببغير يمحمببد عمبب ابنببة ىببانمزبيببدة  وابنببة عمببوابنتببو األميببرة توحيببده ىببانم  ؛أميببرات بيتببو وىمببا

بببزواج ابنتببو  إسببماعيل الخببديويفقببد احتفببل ، باشببا الكبيببر يوحفيببدة رأس األسببرة العمويببة محمببد عمبب
ثبببالث ليبببال فبببي اسبببتمر  والبببذيىبببانم إلبببى منصبببور باشبببا يكبببن وكيبببل وزارة الحربيبببة توحيبببدة  الكببببرى

ذي الحجبببة  20ذي الحجبببة حتببى ليمبببة الجمعببة  16مبببن يببوم االثنبببين الموافببق  القصببر العبببالي بببدءً 
 (1869 محافظ الوقائع المصرية،م.)1869 ىب/1285

ببببقطالق المدفعيبببة طمقاتيبببا فبببي تمبببام السببباعة التاسبببعة مبببن صبببباح يبببوم العبببروس ببببدء موكبببب وقبببد 
وخبرج الموكبب مبن ، ببالتحرك ام إيبذانً 1869 يبلأبر  2 ه/1285ذي الحجة  19الخميس الموافق 

المسبباء أقببيم حفببل  عابببدين، وفببيحتببى سببراي  ىببانممقببر إقببام الوالببدة باشببا خوشببيار  العبباليالقصببر 
 (1869 الجمعة.)محافظ الوقائع المصرية،حتى فجر  الجزيرة، استمري سراي ف بالمو
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 يبرانم الميبر"م مبن نبيبدة ىباز إسبماعيل ببزواج ابنبة عمبة األميبرة  الخبديوي احتفبل ذاتبو،الوقت وفي 
عضو مجمس األحكام المصري وتمت مراسم ىذا العرس بالقصر العبالي " زاده مىجالل الدين منك

 (1869 )محافظ الوقائع المصرية،.اأيضً 
 األنجال  حأفرا

إسبببماعيل  الخبببديويأنجبببال  ببببزواج المصبببطمح التببباريخي الحتفببباالت مصبببر ىبببو "األنجـــالأفـــراح "
األمير حسين كامل، األميبر  محمد توفيق، األمير، 1873في منتصا يناير والتي بدأت األربعة،

 باإلضافة إلى كريمتو األميرة فاطمة. حسن باشا،
إليببامي )حفيببدة عببباس باشببا  ةج ولببي العيببد األميببر محمببد توفيببق ببباألميرة أمينببازو بببحيببث احتفببل 

ألمير وزواج األمير حسين كامل باألميرة عين الحياة ابنة ا (،)بأم المحسنين والتي عرفت، األول(
إسببماعيل، وزواج األميببر حسببن باشببا ببباألميرة خديجببة ىببانم ابنببة  الخببديويأحمببد رفعببت باشببا أخببو 

 الخبببديويوزواج األميبببرة فاطمبببة ابنبببة  ،باشبببا الكبيبببر يالصبببغير ببببن محمبببد عمببب ياألميبببر محمبببد عمببب
 (2015 إسماعيل،باشا.)إسماعيل باألمير طوسون ابن والى مصر محمد سعيد 

وكانت شوارع القاىرة في أبيى  أمير،بمعدل عشرة أيام لكل  ااألفراح أربعين يومً وقد استمرت ىذه 
لببى باشببا،القصببر العببالي مقببر الوالببدة  إلببىزينتيببا، السببيما الطببرق المؤديببة  سببراي الجزيببرة حيببث  واا

 (1996 ،يالعيد.)األيوب يوسراي القبة مقر ولإسماعيل، المكان المفضل لحفالت 
في  ىالموسيقوعمت أصوات الدفعية ممزوجة بألحان  القاىرة،شوارع في م عالالبيارق واأل ارتفعتف

 (2000 المحروسة،بديع.)مشيد 
، تميز بين الميل والنيبار ال دتكا حتى والميادين،الشوارع  تألألتو  األضواء، القاىرة، سطعتوفي 

، "المنيــرة"ق عمببى ىببذه المنطقببة طم ببأ   ىربعببين ليمببة، حتببأاسببتمرت األضببواء حببول القصببر العببالي و 
 (1986 بدوي،)".2أفراح األنجال شارع"العاليالقصر  وفيع شارع الذي يقالوأطمق عمى 

طمببت الدراسببة فببي المببدارس وسببارع فع  ا؛ قومًيبب اويمكببن اعتبببار أفببراح األنجببال فببي ذلببك الوقببت عيببدً 
فبي ىبذه  أبنائبوبل أن منيم من قام بعقد قران  وغبطة في ىذه االحتفاالت، األىالي يشاركون بفرح  

طمبببة المببدارس إسببماعيل  الخببديويدعببا  كمببا، (2002 ،يفرحتببو.)الجميع الخببديوياأليببام ليشببارك 
إسبببماعيل، ).األغببباني ىواالسبببتماع إلببب األلعببباب،مشببباىدة  الطعبببام، وتنببباول األفبببراح،لمشببباىدة ىبببذه 

2015) 
المممبببؤة  نحاسبببيةات الفخمبببة السبببتقبال المبببدعوين، ووزع عمبببى األىبببالي األطبببباق الدقونصببببت السبببرا

ليبببم الخبببدم  ، وقبببدم"إســـماعيل أرز" وأن والبببذي أطمبببق عميبببضبببوس الءر  ةبببباألرز المطيبببي بخالصببب
 (2002 ،ي)الجميع.برائحة الوردوالماء المعطر الحموى، القيوة، العصائر 

                                                           
2 .شارع فاطمة اليوسا اآلن -   
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 "عبــده تخببتالتخببوت لتقببدم أعببذب األلحببان منيببا  كافببة الميببادين، ونصبببت يفبب وعزفببت الموسببيقى
ونصببت فبي كبل جانبب حديقتبو، عابدين وسور  المسارح عمى بوابة قصرنصبت كما ، "الحامولي

فببببببرق الحببببببواة  ىإلبببببب باإلضببببببافة البيمببببببوانيين،الحبببببببال ليمعببببببب عمييببببببا  المرتجمببببببة، ومببببببدتالمسببببببارح 
 (1996 ،ياأليوب ،2002 ،يالجميع).والقراقوز

عببادة رصببا وتعبيبببتنصببدرت األوامببر  السببتعدادات،ا اوفببي إطببار  الشببوارع التببي سببتمر بيببا  دظببيم واا
ومبن القصبر  النيبل،قصبر  ىمواكب الزفباا والشبوار، السبيما الشبارع الممتبد مبن القصبر العبالي إلب

 (1872 محافظ مصر،الخميج.)فم  ىالعالي إل
 سباكنة،األسبطى  لمبظ،أغنبت النساء،  تجمع فييا ىمن القصور الت هوغير  باشا،وفي قصر الوالدة 

ببوأ   والوردانيببة، بببل عمببى حال فببوق تسببيروالتببي كانببت  "بالبيموانيببة"ل الحضببور بببالمرأة التببي عرفببت ذى 
 باقميرجبببان لسببب العباسبببية، أقبببيموفبببي . ببببذبحياارتفببباع كبيبببر وىبببي تحمبببل معيبببا شببباه صبببغيرة تقبببوم 

أقارببو حتبى الخبدم كبان تو و أسبر  دأفرا ىعم وفي إنعام الخديويا بيذا الحدث أفاض وابتياجً  الخيل.
 (2002 ،ياإلنعامات.)الجميع ليم نصيب من ىذه

مجموعات كبيرة مبن الحمبي والجبواىر المرصبعة  ىعمفقد اشتمل  األربعة،وبالنسبة لشوار العرائس 
وأطقبببم الكيرمبببان الخبببالص المطوقبببة  والمرايبببا، والفضبببية،األوانبببي الذىبيبببة  ىبالمببباس، باإلضبببافة إلببب

وتبببم عبببرض ىبببذا الجيببباز لعبببدة أيبببام فبببي ، (2014 السبببيد،الكريمة.)بالبببذىب والمرصبببعة باألحجبببار 
سبراي ى عبروس إلبكبل وبعد انتيباء فتبرة العبرض، زا جيباز  العالي،سيحو بالقصر فثالث غرا 

 (1968 ،يالحفنرائع.)وحيا في موكب ز 
مقبر  –سبراي القببة  ىمبن القصبر العبالي إلب اإليبامي متجيًب ةر األميبرة أمينباوكان أول ما خبرج شبو 

 اوبيب فبدان، 70مسباحة  ىعمب 1863إسبماعيل فبي بنائيبا عبام  الخبديويوالتي شبرع  –العيد  يول
 (2007 ،يغباشغرفة.) 400من الغرا زىاء 

لى مبن  ديدوشممت الع ،مكشوفةالتي وضعت في سالت  ا اليداياىناك أيضً  الشوار، كانجانب  واا
ىذه اليدايا  أبرزأن إال  الفضة.نية متنوعة من آومنسوجات مطرزة بالمؤلؤ، و  ،دالمجوىرات والقالئ

اء البذىب، وعواميبده مرصبعة بالمباس واليباقوت األصبمي، أىبداه مبب ىكان سبرير مبن الفضبة المحمب
 (1996 ،ي)األيوبالعيد األمير محمد توفيق. يول ىإسماعيل إل الخديوي

م نة ىباينبمقبر إقامبة أم الحمميبةسبراي  ىفسارت في موكب مبن سبراي عاببدين إلب أما ىدايا الشوار،
ر فـمـن نحـو ألفـي ن اكان ىذا الموكـب مؤلًفـىذا الموكب قائمة ) جوائبصفت جريدة الو و  ،إليامي

 مـن يم عشـرين فـارسموكـان أمـا ومـروا بالموسـكيو وجـوا مـن سـراي عابـدينو خر من العسـاكر
 يامن لالعسكرية وبعدىم ست صواني كبيرة يحمل كى الخيالة الخاصة وبعدىم أصحاب الموسيق

 وأربعة من العسكرو ففي الصينية األولي تاج فاخر مرصع باأللماس النفيس مـن صـنع بـاريس
قطـع األخـرتين وفـي الصـينيتين  خـران مرصـعان بحجـارة ثمينـةوآان عمييما تاجـان توبعده صيني
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الخيالـــة  مــن نفــر ينحــو مــا ت ىبعــدىم مشــ مــن الحمــي مرصــعة بالمــاس والجــواىر الفــاخرةو
ــــي مــــن المــــاس  وىموســــيقثــــم أصــــحاب ال والخاصــــة ثــــم ثمــــاني صــــواني عمييــــا قطــــع حم
 (2015 إسماعيل،).والجواىر(

ىببانم، خديجببة ىببانم، األميببرات عببين الحيبباة  تحمببل شببوارمماثمببة، مواكببب  ةوتبببع ىببذا الموكببب ثالثبب
 (1996 ،ي.)األيوبالخديويوزوجات باشا، الميداة إلييم من الوالدة  ىانم، واليدايافاطمة 

د عبي إليبة أكثبر مبن خمسبة  اراقًصب مت بسبراي الجزيبرة حفباًل يأق عشر من يناير،يوم السابع الوفي 
 ىمن عاببدين إلبق زينتيا، حتى أن الطري ىاي في أبيوظيرت السر  القوم،ة أالا شخص من عمي  

س المصبنوعة مبن البورق المزخبرا وانيفبال ببأالاا مزيًنبسراي الجزيبرة كبان  إلىكوبري قصر النيل 
فتح أ العشاء،وبعد تناول  طاه، 400فييا أكثر من  وقام بالطييوتم إعداد مأدبة عظيمة  الممون.
 (2000 نجم،.)يتالالالذي استمر حتى صباح اليوم  المرقص،بنفسو  الخديوي

سببراي عمببى  ولببم تقتصببر االحتفبباالتالعببالي، بببدأت أفببراح القصببر ؛ ينببايروفببي التاسببع عشببر مببن 
 ةيبببالخديو صبببدرت األوامبببر ؛ األزبكيبببةي حديقبببة فبببف خارجيبببا. ىإلبببببببل امتبببدت ، فقبببط العببباليالقصبببر 
يبببوم جمعبببة طيمبببة أيبببام  الجياديبببة، كبببل ىيرجانبببات موسبببيقية تقبببوم بيبببا فرقبببة مبببن موسبببيقمبققامبببة 

 (1873 األفراح.)محافظ مصر،
مثبل إسبماعيل  يمخبديو لتغل الكثير من الشعراء والكتاب ىذه المناسبة لمتعبير عن امتنبانيم سوقد ا

ثببم  الببدرويش،، وعثمببان الجنببدي، ومحمببد الميثببي يعمبب البببارودي، والشببيوخمحمببود سببامي  صبببري،
 "كواكــب النيــرة فــي ليــالي أفــراح العزيــز المقمــرةال"سببماىا أشببعرية  يدةالطيطبباوي قصبب ةرفاعبب ىقببأل

فبببي تزويجبببو أوالده مبببن بنبببات تبببو طريق ىعمببب ىوأثنببب إسبببماعيل، الخبببديوييبببا فيمبببدح  ةقدمبببمببببدأىا ب
جعببل لكببل زوج  حيببث؛ الببزواجبأبيببات تببؤرخ ىببذا  وزوجتببو،كببل أميببر  ىأخببذ يثنببي عمببثببم  أعمبباميم،

 (2002 ،يالجميع ، 1873 ،يالطيطاو سميا. )ابوكل زوجة تينئة  سمو،ابتينئة 
مميبك الحسبن فبي "ليذه المناسببة مثبل  اوقدم الكتاب والشعراء أروع األغاني التي وضعت خصيصً 

 "،لينبيافبي مجمبس األنبس "، "ينسبمطان زمانبك شبرف" "،الناسأفراح وصالك تدعي "، "دولة جمالك
 الوقببت،يتيا فببي ىببذا صببمببن األغبباني التبي ذاع  وغيرىببا، "بسبتان جمالببك" "،جبددي يببا نفببس حظببك"

 (2000 ،يالرافعاألنجال.)وارتبطت بأفراح 
 مبارش أفبراح" "،مبارش أفبراح األنجبال"ومنيا  والمقطوعات،وتسابق الموسيقيون في وضع األلحان 

 (1968 ،يالحفن)".مارش اليوانم" "،القبة
حيبث خرجبت فبي ؛ ينبايرومن ناحية أخرى بدأت مواكب زفباا العبرائس فبي الثالبث والعشبرين مبن 

قصبر القببة حيبث مقبر  إلبىالبداية أمينة إليامي بصحبة الوالدة باشا من سراي الحميمبة، وتوجيبت 
نتيا، فارتدت بدلة مصبنوعة مبن الحريبر ، وكانت في كامل زيإقامة ولي العيد األمير محمد توفيق
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. )األيببوبي، األبببيض الفرنسببي المرصببع مببن الببراس إلببى القببدم بالمبباس وعمببى رأسببيا تبباج مببن المبباس
1996) 

قصبر زوجييمبا.  ىحسن إلباألمير  كامل،خرجت عروسا األمير حسين الموكب، غرار ىذا  وعمى
يــذكر إليــاس األيــوبي بمناســبة زواج األميــر حســن مــن األميــرة و )، (1873 )الوقببائع المصببرية،
ــذكا  المرتســمة  الخــديويخديجــة ىــانمو أن   عمــىإســماعيل قــد أعجــب منــذ صــ رىا بمالمــر ال

والده إذا أ وجيياو ولما أدخميا المدرسة التي أنشًاىا ألميرات األسرةو وعدىا بتزويجيـا مـن أحـد
األميــرة  ىالــزمنو زار إســماعيل المدرســةو ووصــل إلــفــي الدراســة وبعــد فتــرة مــن  اأظيــرت تفوًقــ

"واذكر فـي  وقول إلىالفور  عمىفأجابت  يابنيتي؟أين بم تي من تعمم القران  ىخديجة وسأليا إل
أنو البد أن يصد  بوعـدهو ويزوجيـا  الخديويفأدرك    الوعد" !وادكان ص انوالكتاب إسماعيل 

 .3ألحد أبنا و
تسبتند  وىبيالعبروس  إسبماعيل، وظيبرت الخبديوي ىانم كريمةوبالمثل خرجت زفة األميرة فاطمة  

 (1996 ،ياأليوبية.)الخديويويحيط بيا أميرات األسرة  أميا،ع اذر  عمى
 

 ىدايا العرا س
رسبال اليبدايا ، الخببديويابق فببي مجاممبة تسبة لمصبكانبت أفبراح األنجببال فر  اليديببة  ألبنائببو، فقبدرتواا

عببين الحيبباة ىببانم عببروس األميببر حسببين باشببا بحببوالي مائببة ألببا  ىالتببي أىببداىا طوسببون باشببا إلبب
 (1977 محمود،)جنية.

رئببيس  –" كببب وريببز  "مصببر ىكانببت ىببدايا الببباب العببالي، والتببي حمميببا إلبب، ولعببل أىببم ىببذه اليببدايا
 /5 /2در بتببباريخ وتحبببدثت عنيبببا جريبببدة الجوائبببب فبببي عبببددىا الصبببا –ة الشببباىانية ضبببر قرنببباء الح

مصبحوبة بأربعبة فرمانبات  ىمبن الطبقبة األولب ةحيث شممت اليدايا أربعبة نياشبين عثمانيب؛ 1873
األميببر و  واألميببر طوسببون، الخببديويواألميببر حسببين نجببال  كببل مببن األميببر حسببن، ىإلبب شبباىانية،

فقبد أىببدى  ا األميبرات،وشبممت اليبدايا أيًضب ،الخبديويصببيرا  إببراىيم باشبا نجبل أحمبد باشبا رفعبت،
ة نشوق مرصعة باأللمباس بروش ثمين وعمبو  النفيسةباألحجار ا مرصعً ا ة إليامي تاجً يناألميرة أم

لبب، وزينببب ىببانم فاطمببة ىببانم، الخببديويكريمتببي  ىإلبب وخديجببة ىببانم  عببين الحيبباة ىببانم، ةاألميببر  ىواا
 ىمة، وأسبورة إلبعن قيام والدة السمطان العثماني بقرسال بروش لألميرة فاط فضاًل ، وزوجتي أنجال

 (2015 إسماعيل،األميرة زينب ىانم.)
، المحبالتفكبان يبتم عبن طريبق مناقصبات توريبد ببين أشبير العبرائس، وبالنسبة لكيفية شراء شوار 

إسببماعيل  الخببديويإال أن  "،باسببكال الفرنسببي"مناقصببة محببل  ىالببرغم مببن االختيببار وقببع عمبب ىوعمب

                                                           
3   .143، 142انظر إلياس األيوبي، ص ص  - 
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حببل مببدكور الببذي كببان يشببترك مببع محببل م ىعمببووقببع اختيبباره مصببرية، فضببل الشببراء مببن محببالت 
 األيبوبى،)المائبة.خمسة وعشرون فبي  وكانت تزيد عن أثمانو المنتج، ولكنباسكال في نفس جودة 

1996) 
كبل واحبدة  لمعشا،صوان  المناسبة،قدمو محل مدكور في ىذه  يويذكر أنو من ضمن العرض الذ

ومببن  األلببوان،وقمبباقم مرصببعة باليبباقوت المختمفببة  لمخشبباا،وكاسببات  ،اشخًصببتسببع اثنببى عشببر 
وتحتبو اسبم كبل أميبر مببن  التباج،بظبرا مرسبوم عميبو  ياألشبياء الالفتبة لمنظبر تقبديم فنجبان فرنبور 

ىببببذا . الشببببوربةوكاسببببات  المفببببارش،و  ،يالصببببينوكببببذلك أكببببواب الشببببربات وأطقببببم  ،الخببببديويأنجببببال 
عمبى  ويحتبوي السبرير جنيبو،ر ثالثبة آالا ثمبن السبري البممبور،لى سرائر مصنوعة مبن إباإلضافة 

 (2000 المحروسة،)تدق.ساعة تخرج أنغام موسيقية عندما 
احتفببببل  م،1874فبرايببببر  10ه/ 1290مببببن ذي الحجببببة  22 وبالتحديببببد فببببي ،يالتببببالالعببببام  يوفبببب

 الخبديوياببن أخبو  –إسماعيل بزواج كريمتو األميرة زينبب ىبانم مبن األميبر إببراىيم باشبا  الخديوي
مببن مصببطفى  –فببت ىببانم أمتبنبباة زوجتببو الثالثببة جشببم  –كمببا احتفببل بببزواج األميببرة فائقببة ىببانم  –

وكانبت عمبى درجبة  أيبام،واستمرت األفراح لمبدة أربعبة  –إسماعيل صديق المفتش  لنج –صديق 
 (2014 السيد،)األنجال.كبيرة من البيجة واألبية عمى غرار أفراح 

مبببن  –"محمبببود حمبببدى"  إسبببماعيل ببببزواج نجمبببو األميبببر ويالخبببدياحتفبببل  م،1878ديسبببمبر  يوفببب
ثبم  األزىبر،شبيخ  وعقبد القبران باشبا، يليبامإعمبى األميبرة زينبب كريمبة  –زوجتو جيان شاه قبادين 

احتفببل  م،1878ديسببمبر  23 يوفبب، العببريس إلقامببةاإلسببماعيمية المخصصببة  يلببى سببراإتوجيببوا 
شبقيقو "األميبر  أحمبد نجبلإسماعيل بعقبد قبران كريمتبو األميبرة "جميمبة ىبانم" عمبى األميبر  الخديوي

 (1878 )محافظ الوقائع المصرية،عابدين. يأحمد رفعت" وعقد القران في سرا
 

 أثر الحفالت عمى الخزانة المصرية
لبببى تصبببدع بنببباء إأدت  والمأسببباة التبببي إسبببماعيل،تعتببببر البببديون ىبببي الخطيئبببة الكببببرى فبببي عصبببر 

 .اوسياسيً ا لمتدخل األجنبي في شئون مصر ماليً  وأوجدت نافذة الدولة،
 كببان الببدين العببام فببي مصببر  م،1863ينبباير  18فعنببدما اعتمببى إسببماعيل باشببا عببرش مصببر فببي 

االقتبراض التبي اتبعيبا إسبماعيل كوسبيمة لتبدبير النفقبات مبن  ولكبن سياسبة جنيبو، 11.160.000
 (2000 ،يالرافعمميون جنيو.) 91لى إقفزت بيذا الرقم  المرابين،ومن  األوروبية،بيوت المال 

 يالوضبع المبال ازدىبارلبى حبد كبيبر فبي إوعمى الرغم من أن قيام الحرب األىمية األمريكية سباعد 
 ,Cameronأسبببعاره.)لبببى ارتفببباع إممبببا أدى  يقببببال عمبببى القطبببن المصبببر لمصبببر بسببببب زيبببادة اإل

1898) 
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 نفسبوعبالوة عمبى أن ىبذا العبام  االزدىبار،م تراجبع ىبذا 1864اء الحرب في أواخبر ولكن مع انتي
واضبببطرار  السبببويس،بخصبببوص بعبببض شبببروط امتيببباز قنببباة  يلبببى التحكبببيم البببدولإتبببم فيبببو المجبببوء 

فرانبك كتعويضببات لشببركة القنبباة بنباء عمببى تحكببيم االمبراطببور  84.000.000لببى دفببع إإسبماعيل 
 ،م"أوبنيبببا يببب" م مبببن بنبببك1864لبببى االقتبببراض فبببي أكتبببوبر إفاضبببطر إسبببماعيل  "،"نبببابميون الثالبببث

 (2005ىنتر، )البداية.وكانت تمك ىي 
 تكالي  الحفالت

سبببواء فبببي شبببوار العبببرائس  إسبببماعيل،عمبببى ببببذخ  ام، شببباىدً 1873تعتببببر أفبببراح األنجبببال فبببي عبببام 
ومببن الواضببح أن إسببماعيل  لببذلك.أعببدت  والموائببد التببيوحتببى فببي االحتفبباالت  اليببدايا، األربعببة،

فمم يعبد ىنباك فبرق ببين الماليبة العامبة  األفراح،عمى تمك  لإلنفاقوضع مالية الدولة تحت تصرفو 
لى ناظر المالية باإلشارة إلى النقود بادر إ فكمما احتاج إسماعيل ،يلمخديو لمدولة والمالية الخاصة 

 (2000 ،يالرافع)المطموبة.المديريات بجمع األموال  مديريلى إ
فبذكر أحبدىما أنيبا  الماليين،وقد اختما المؤرخون حول تحديد نفقات ىذه الزيجات التي تجاوزت 

وثمانيببة عشبببر  وسبببعين قرشببا وسبببعمائة وثالثبببةبمغببت وفقببا لموثببائق الرسببمية عشبببرة ماليببين جنيببو 
عمبى ا سبمبيً  اال أنيا في النياية كانت تكاليا باىظة مما كان ليبا تبأثيرً إ( 2002 ،يالجميعفضة.)

ـــوو ألن مجمـــل " يعببببد البببرحمن الرافعببب يبببرىكمبببا . يالمصبببر االقتصببباد  ـــالغ في ـــغ مب أن ىـــذا المبم
المصــروفات العامــة لمدولــة كميــا فــي ىــذا العــام و الــذى قــدم قدمــو إســماعيل صــدي  المفــتش 

 (2000 ،يالرافع".)جنيوو أي أقل من نفقات األفراح 6.313.660لمجمس شورى النواب كان 
ىبببي مقبببار أفبببراح  الجزيبببرة،قصبببر  –قصبببر القببببة  –( يالعبببال )القصبببركانبببت قصبببور الوالبببدة باشبببا 

يبة فبي ىبذه الخديو جباءت لمختمبا السبرايات  والمفروشات التبيوقد بمغت قيمة التوريدات  األنجال،
 (1874 ،يديوان خديو )ليرة. 97.650 م،1874- 1873الفترة من 

فاطمببة ىببانم ببببوالق  يليببرة ثمببن موبيميببات أشببغال لسببرا 26913مبمببغ  انفاقببو أيًضببإوكببان ممببا تببم 
كبببان ىنببباك مالببببس األميبببرات التبببي تبببم اسبببتيرادىا مبببن  ،والموبيميببباالفبببرش  ىوعبببالوة عمببب البببدكرور.

وكنتيجبة لسبوء األوضباع  ليمة. 40استمرت  والوالئم التيعن االحتفاالت الصاخبة  اًل فض باريس،
 32مببن بنببك "أوبنيببايم" بقيمببة  اجديببدً رًضببا ق الخببديويعقببد  العببام،االقتصببادية فببي مصببر فببي ىببذا 

 (2005 ىنتر،)."القرض المش وم" بببوعرا  %،7مميون جنيو بفائدة 
إسبماعيل ببزواج كريمتبو " زينبب ىبانم" و متبنباة زوجتبو "جشبم  الخبديوياحتفبل  م،1874عام  يوف

ال أن إ األنجببببال،وعمبببى الببببرغم مبببن األزمبببة الماليببببة التبببي تفاقمبببت فببببي أعقببباب أفبببراح  "،أفبببت ىبببانم
حيبث بمغبت قيمبة المجبوىرات المشبتراه مبن  ؛المغباالةإسماعيل استمر عمى نفس النيج من الببذخ و 

مشبببك ذىببب بألمبباس  ،يبرلنتببثمببن طقببم قيببوة مرصببع ألمبباس  ليببرة، 9658" يعبببده البببابم"السببيد 
 (1874 ،يمعية سنية عرب.)يماس برلنت، طوق ذىب بأليبرلنت
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 195367 م مبمبغ1874ه/ 1291لمعبرائس فبي صبفر  وتصبميح مجبوىراتبمغت قيمة شبراء  اكم
 العبرائس،ثمن كردان ألماس وبروش اشتراه إلحدى  قرًشا 195000مبمغ  الخديويكما دفع  ،قرًشا

فقبد  ذلبك،لبى إباإلضبافة . قرًشبا 61405مبن الخواجبة "كريمبر" مجبوىرات بمبمبغ  اكما اشترى أيضً 
 ،ي. )معيبببة سبببنية عرببببفضبببة 71و اقرًشببب 914905مبمبببغ  وأنبببواع الطعبببام الزينبببة،بمغبببت تكببباليا 

1874) 
 األسبتانة،تبم شبرائو مبن  يكيسة قيمة جزء من شوار العرائس الذ 13131لى ذلك مبمغ إويضاا 

 السببيد،)األفببراح.التببي أطمقببت فببي ىببذه أللعبباب الناريببة ثمببن ا فضببة، 9و  اقرًشبب 515445 وكببذلك
2014) 

فقد اشترى مالبس األميرتين  الحفالت،غير االستدانة لتغطية نفقات ىذه  وسيمةولم يجد إسماعيل 
لى إبتحويل ىذا المبمغ  وأصدر أوامره فرانك، 361514من باريس بمبمغ  وزينب ىانم ىانم،فائقة 

 17فببي فائقببة ىببانم  لبببفقببد اشببترى مجببوىرات مببن ببباريس  أخببرى،ومببن ناحيببة  األسببتانة.أحببد بنببوك 
وتولت  %،12 وبفائدة سنوية %،20بعمولة  ،فضة 15و قرشاً  2480882م بمبمغ 1873 يونية
 (1873 ،يمعية سنية عرب) المبمغ.الدولة سداد ىذا  خزانة

تسببب فبي زيبادة المصبروفات  حفالتبو،نفباق عمبى اإل سبرافو فبياا و  إسماعيل،أن بذخ  ويرى الباحث
ممببا أدى  أضببعاا، ثالثببة اوأحياًنببفببي بعببض السببنوات ضبعا إيببرادات الدولببة  والتببي بمغببت العامبة،

إلببى حببدوث عجببز فببي ميزانيببة الدولببة، األمببر الببذي دفببع إسببماعيل فببي البحببث عببن وسببائل أخببرى 
 لمحصول عمى المال.

 
 وسا ل إسماعيل في الحصول عمى المال

 راضالمجو  إلى االقت 
كان االقتراض ىو أسرع الوسائل لمحصول عمى المبال، فانزلقبت قبدم إسبماعيل فبي فبخ االسبتدانة، 

إسماعيل إلى ثالثة أنواع مبن البديون، "البديون الثابتبة"،  الخديويوانقسمت ديون مصر في عصر 
وىببي عبببارة عببن قببروض اقترضببيا إسببماعيل مببن المصببارا األوروبيببة بضببمان ثابببت مثببل دخببل 
بعض المصالح الحكومية. أما النوع الثانى ويسمى بب "الديون السبائرة" والتبي تكونبت نتيجبة أعمبال 

ظمبببت ديًنبببا عميبببو، ويعبببرا النبببوع الثالبببث ببببب "البببديون ، لبببم تبببدفع أجورىبببا نقبببًدا ببببل الخبببديويخاصبببة ب
 (2012الداخمية" مثل "دين الروزنامة"، "دين المقابمة". )روشتين، 
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 إسماعيل الخديويوفيما يمى بيان بأىم القروض التي عقدىا 

لبى المبال إحاجة إسبماعيل  والمرابين استغموانالحظ أن بيوت المال األوروبية  ما سبقومن خالل 
وديـن  يالـدول القانون)" كاوفمان" في كتاببو  يقول المؤرخ األلمانيكما  المالية،وفرضوا شروطيم 
أنيـم لمـا رأوا حاجـة  والممولين األوروبيينلقد بمغ من جشع رجال األعمال : " (الدولة المصرية

 مستبشـعوبشـكل  يكـانوا يسـت مون ضـعفو المـال مشـاريعوولى عقـد القـروض إلتمـام إإسماعيل 
لو جرؤ فرد منيم عمى اسـتعماليا فـي أوروبـا لكـان جـزاؤه  ماليةوا فكانوا يفرضون عميو شروطً 

 (1965 حراز،) السجن من قضاة المحاكم فييا"
 لى:إ أفمج المال،وعالوة عمى عقد القروض بدأ إسماعيل في البحث عن وسائل أخرى لتدبير 

إسببماعيل بحيمببة  الخببديويلببى إالماليببة "إسببماعيل صببديق المفببتش"  نبباظرم، أوعببز 1869فببي عببام 
، عمبى أن اأن تباع لمتجار األجانب كميات كبيرة من بذور القطن، وقبض ثمنيا نقبدً  يخطيرة، وى

يقوم بتسميميا بعد خمسة أشير، وفي الموعد المحدد، اكتشا التجار أن الحكومة باعت مبا لبدييا 
ة األمبر أن من قطن مرة ثانية، وأصبح موقا الحكومة فبي حبرج شبديد، واضبطر إسبماعيل لتسبوي

أعمبى بكثيبر مبن سبعر البيبع،  يتقوم الحكومة باسترداد تمك المحاصيل مرة أخرى مع تعويض مبال
لبى أنيبا اتفقبت مبع إ، باإلضبافة اقرًشب 78اشترتو بسبعر  اقرشً  71أي أن ما باعتو الحكومة بسعر 

كبببذا تكبببون ، وىا% سبببنويً 12عمييبببا فوائبببد  يىبببؤالء التجبببار أن تبببدفع ليبببم القيمبببة إفبببادات ماليبببة تسبببر 

قيمة القرض بالجنية  تاريخ القرض
 اإلنجميزي

 مالحظات

1864 5.704.200  
1865 3.387.000  
1866 3.000.000  
1867 2.080.000  
1868 11.890.000  
1870 7.142.860  
سمي بالقرض المشئوم، وجاء بعدما سمح لو السمطان العثماني  32.000.000 1873

، وكانت 1872باالقتراض دون قيد أو شرط بموجب فرمان 
القيمة الفعمية التي دخمت الخزانة المصرية بعد الخصم والسمسرة 

% من قيمة الدين، فخسرت 37أي بنقص  20.740.077
 مميون جنيو من أصل المبمغ. 11الحكومة 

1878 8.500.000  
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 ،ي)الرافع.، وبالتالي أضاا إسماعيل أعباء مالية جديدة بداًل من حل األزمة%18أرباحيم بمغت 
2000) 

 قانون المقابمة
 بوىببو نببوع مببن أنببواع الضببرائب عرفببت ببب "،أحببد الوسببائل التببي اسببتحدثيا "إسببماعيل صببديق المفببتش

لمببدة سببت سبببنوات  األراضببيوىببو دفببع الضبببرائب المسببتحقة عمببى  م،1871"قببانون المقابمببة" عببام 
 (2006 ،ياألبد.)الدماصلى إفيما بعد من نصا تمك الضريبة  األراضيعفاء ىذه إمقابل  امقدمً 

 دين الروزنامة 
عمببى أسبباس أن كببل مببن  ،""ديببن الروزنامببة بعببرا ببب اجديببدً  اابتكببر المفببتش ديًنبب م،1874فببي عببام 

وبيبببذا  المبمبببغ،% مبببن أصبببل 9سبببنوية عمبببى البببدوام بقيمبببة  ايبببدفع لمحكومبببة مبمبببغ يأخبببذ نظيبببره دفًعببب
حاولبت مبن خالليبا  جنيبو،ثالثة ماليبين وأربعمائبة وعشبرين ألبا  حوالياستطاعت الحكومة جمع 

 (2000 ،يالرافع)ديونيا.سداد جزء من 
أن عش  إسـماعيل لممظـاىر وحبـو لمتـر  وادمانـو االسـتدانةو أصـبر الـدين ويقول دافيد الندز" 

 (1965 )حراز،."لى االقتراضإكمما اقترض زادت شيوتو  الخمرومان لديو كإد
 اآلثار الناتجة عن األزمة المالية 

 يفتحت االستدانة واالقتراض من بيوت المبال األوروبيبة أببواب التبدخل األجنببي فبي الشبأن البداخم
كما توجيت كل موارد ، الدائنينسيطرة  ووضعتيا تحت ،يالمالوفقدت مصر استقالليا  ،يالمصر 

ذا كان إسماعيل،الدولة لسداد ديون  ال أنبو سبرعان مبا إ ،اوماليً  االتدخل األجنبي قد بدأ اقتصاديً  واا
 .إسماعيل نفسو الخديويا، فضاًل عن عزل استعماريً  اسياسيً  اتخذ شكاًل 

 ومن أىم اآلثار اتى نتجت عن األزمة المالية 
 بيع أسيم مصر في قناة السويس 

أعمنبببت صبببحا القسبببطنطينية أن ىنببباك عجبببز شبببديد فبببي ميزانيبببة الدولبببة  م،1875أكتبببوبر  6فبببي 
لى اتفاق بسداد نصا الفائدة إوأنو توصل  ديونو،في مأزق من سداد  يوأن الباب العال العثمانية،

ا سيتسممو الدائنون عمى شكل سندات عمى الخزانة بفائبدة قبدرى يوأن النصا الباق ،انقدً المستحقة 
عبالن إوجعميبم يخشبون  مصبر، يفأزعج ىبذا األمبر دائنب العثمانية،فالس الدولة إ ييعن مما%، 5

 (1965 حراز،اآلخر.)فالسو ىو إ الخديوي
 اسيمً  177642والتي بمغت  ،لى بيع أسيم مصر من قناة السويسا إنفسو مضطرً  الخديويفوجد 
% مبببن مجمبببوع األسبببيم، وكبببان ثمبببن شبببراؤىا وقبببت 44سبببيم أي بنسببببة  400.000 إجمببباليمبببن 

عمبببى الحكومبببة الفرنسبببية شبببراء ىبببذه  الخبببديويجنيبببو، فعبببرض  3.406.000تأسبببيس شبببركة القنببباة 
 "Decazes" مائببة مميببون فرانببك، ورغببم موافقببة وزيببر الخارجيببة الفرنسببي ديكبباز األسببيم بببثمن قببدره
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لببى توقببا إغضبباب بريطانيببا، أدى أالحكومببة الفرنسببية مببن ال أن خببوا إعمببى شببراء ىببذه األسببيم 
 (Hoskins, 1928).المفاوضات

 يوكنتيجببببة لحببببرص بريطانيببببا واىتماميببببا بقنبببباة السببببويس، قببببام رئببببيس الببببوزراء البريطبببباني دزرائيمبببب
"Disraeli إسببماعيل بشببراء األسببيم المصببرية مقابببل أربعببة ماليببين مببن  الخببديوي" بعقببد صببفقة مببع

كبببان فبببي عطمبببة،  يالبببذ اإلنجميبببزياسبببتدانيا مبببن بنبببك "روتشبببيمد" ودون عمبببم البرلمبببان  الجنييبببات،
 (Ferguson, 2002% من أسيم قناة السويس.)44وحصمت بريطانيا عمى 

 إخضاع المالية المصرية لموصاية األوروبية 
لبببى إاألمبببر  ثبببم تحببول البببدائنين،أمببوال  يببببداع يالمصبببر  يبببدأ التبببدخل األجنبببي فبببي الشبببأن الببداخم

 .اخضاع مصر سياسيً إ
 "Caveبعثة كي  "

لدراسبببة  الخببديويبنببباء عمببى رغببببة  والتبببي جبباءت مصببر،كانببت أولبببى صببور التبببدخل األجنبببي فبببي 
نبوفمبر  17لبى مصبر فبي إوصبمت البعثبة  لمحكومبة. وتقبديم المشبورة مصبر،األوضاع المالية في 

 (2000 ،ي)الرافعنجميز. اإلم برئاسة مستر "ستيفن كيا" ومعو ثالثة من الموظفين 1875
نمبا اا و  القبروض،أن أسباب األزمة المالية المصبرية ليسبت فبي حجبم  تقريرىا،وقد انتيت البعثة في 

نفببباق تمبببك بيبببا، االقتبببراضالشبببروط الفادحبببة التبببي تبببم  فبببي األمبببوال فبببي أوجبببو ال تخبببدم االقتصببباد  واا
وعبدم  األوروبيبة،الماليبة المصبرية لممشبورة  وأوصبت بقخضباع الغبرب.والرغبة في تقميد  ،يالمصر 

 (1965 حراز،) بموافقتيا.ال إبعقد قروض جديدة  الخديويقيام 
  يصندو  الدين العموم

، وكببان يصببندوق الببدين العمببوم بقنشبباء م،1876مببايو  2فببي  امرسببومً إسببماعيل  الخببديويأصببدر 
الغببرض مببن ذلببك تخصببيص إيببرادات بعببض المصببالح الحكوميببة مثببل الجمببارك، السببكك الحديديببة، 

جنيبببو  684.000البببدائرة السببنية وقببدره  يتخصبببيص دخببل أراضببتببم وغيرىببا لتسببوية البببديون، كمببا 
 (1965 حراز،) كان أعضاؤه من الدول الدائنة لمصر. يلصالح الصندوق، والذ

 الثابتبببةبتوحيبببد جميبببع البببديون  م،1876مبببايو  7فبببي  امرسبببومً  يالخبببديو أصبببدر  آخبببر، إطببباروفبببى 
 .اعاًمب 65% يبتم سبداده فبي مبدة أقصباىا 7مميبون جنيبو بفائبدة  91ديبن واحبد قيمتبو  والسائرة فبي

 (1926 ،يصبر )
 الرقابة الثنا ية 

لببى مصببر بعثببة "جوشببن" إجبباءت  م،1876ففببي أكتببوبر  األجنبببي،خببر مببن أشببكال التببدخل أشببكل 
لمنظبر فبي الشبئون الماليبة  الفرنسبيين،و"جبوبير" نياببة عبن البدائنين  نجميبز،اإلوكان يمثبل البدائنين 

 المصرية.
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 بقخضبباع ييقضبب العببام،م، بصببدور مرسببوم لتسببوية الببدين 1876نببوفمبر  18وانتيببى األمببر فببي 
 يواآلخببر فرنسببلإليببرادات  إنجميببزيمببن خببالل موظفببان أحببدىما الماليببة المصببرية لمرقابببة األجنبيببة 

، حكومتييمباويكون تعيينيما لمبدة خمبس سبنوات مبن الحكومبة المصبرية بعبد موافقبة  لممصروفات،
أوصبببت المجنبببة بققالبببة نببباظر الماليبببة "إسبببماعيل صبببديق المفبببتش" باعتبببباره ىبببو المسبببئول عبببن  اكمببب

 (1876 األىرام ،) مصر.الفوضى المالية في 
 م1878يناير  17لجنة التحقي  العميا 

جنببة تحقيببق عميببا" برئاسببة فردنانببد للببى تشببكيل "إ الخببديوي، اضببطر يأمببام الضببغط األنجمببو فرنسبب
بتحديببببد  امرسببببومً  الخببببديويم ، أصببببدر 1878مببببارس  30 يم، وفبببب1878ر ينبببباي 27دلسبببببس فببببي

عمببى طمببب  اختصاصببات المجنببة، والتببي انحصببرت فببي التحقببق مببن اإليببرادات والمصببروفات بنبباءً 
 (1977 محمود،).الحكومة اإلنجميزية

فتنبازل عبن أطيبان  البديون،لسبداد ا أمالكو لمدولة ضبمانً  الخديويلى ضرورة تسميم إوانتيت المجنة 
 (1955 الحتة،.)أمالكيمعائمتو عن جزء من  وتنازل أفراد ،والدائرة الخاصة السنية،الدائرة 

 الوزارة األوروبية 
، يصبببالح مبببالإ يكشبببرط أل الخبببديويالحبببد مبببن سبببمطات  يمبببن الضبببرور  ورأت لجنبببة التحقيبببق أنببب

"نوبببار  يم، بتشببكيل حكومببة جديببدة برئاسببة األرمنبب1878أغسببطس  28فببي  الخببديويفصببدر أمببر 
ويمسبون"  "ريفبرز اإلنجميبزيعرفت بالوزارة األوروبية األولى أو الوزارة المختمطبة، كبان منيبا ، باشا"
 (1965 حراز،لألشغال العمومية.)ا بمنيير" وزيرً  ي" ديلممالية، والفرنس اوزيرً 

وقبد قامبت ىبذه البوزارة بقحالبة  ،يالمصبر  يويعتبر ىذا األمر قمة التدخل السافر فبي الشبأن البداخم
لببى فصببل عببدد كبيببر مببن إلببى االسببتيداع بحجببة تببوفير النفقببات ممببا أدى إعببدد كبيببر مببن الضببباط 

لبى تجمعيبم إفبأدى األمبر  ليبم.وظبائا مدنيبة ودون تبوفير  رواتببيم،الضبباط دون الحصبول عمبى 
وعيبد  البوزارة،قالبة إفاسبتغميا إسبماعيل فبي  باشا،أىانوا فييا نوبار  المالية،في مظاىرة أمام نظارة 

أقاليبا  فشبميا،ومبع  األوروبيبان،البوزيران  وظبل فييبا الحكومبة،عيبده توفيبق باشبا بتشبكيل  يلى ولإ
 األوروبيبان. )الحتببة،لبى شببريا باشبا بتشبكيل حكومببة جديبدة خبرج منيببا البوزيران إوعيبد  ،الخبديوي
1955) 

ن ا مببأمبرً  اواستصبدر  إسببماعيل، الخبديويعبزل  واتفقتببا عمبى ،وفرنسباثببارة إنجمتبرا إلبى إوقبد أدى ىبذا 
 يونيبببو 26وتبببولى ابنبببو محمبببد توفيببق باشبببوية مصبببر فبببي  إسببماعيل، الخبببديويبعبببزل  يالببباب العبببال

 Dicey, 1902)بقيطاليا.) يلى نابولإم، وغادر مصر عمى ظير المحروسة 1879
 ووصبببل التبببدخل عزلبببو،تبببم  ،والببببذخ والتبببراوكنتيجبببة لسياسبببة إسبببماعيل الخاطئبببة فبببي االقتبببراض 

حتالل البريطبباني عمببى البببا وانتيببى األمببر ا،وسياسببيً  ااألجنبببي أقصببى مببداه فببي شببئون مصببر مالًيبب
 .اعامً  72لتدخل مصر في نفق مظمم يستمر قرابة  م،1882سبتمبر  14مصر في 
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 نتا ج البحث 
أحببدثت نيضبببة  حببدين،إسببماعيل فببي إقامببة الحفبببالت كانببت سببالح ذو  الخببديويسياسببة   -1

 .وسياسي اقتصاديلى انييار إت أدفي نفس الوقت ال أنو إ فنية،وصحوة  عمرانية،
والتبي  األوببرا، كالمسبارح،نشاء مؤسسات فنية مختمفبة إالنيوض بالحياة الفنية من خالل   -2

 ،يالعبالممحاضرات في تاريخ الفبن مبن خبالل عبرض روائبع األدب فييا المصريون  تمقى
 مسرحيا. وترعرع عمىولد  الذي يكما احتضنت الفن العرب

ثبراء الحيباة الفنيبة مبن خبالل مجموعبة إتمبك الحفبالت السبيما أفبراح األنجبال فبي  ساىمت  -3
لعببوا  والمطربين الذينوبروز العديد من الموسيقيين  والمقطوعات الموسيقية،من األغانى 

 .يالمصر  وتطوير الفنا في تجديد ىامً  ادورً 
فبي ا لبى أزمبة ماليبة كانبت سبببً إإسبماعيل فبي االقتبراض أدت  يالسياسة الخاطئبة لمخبديو   -4

 ا.وسياسيً  االتدخل األجنبي ماليً 
 االمتيازات.وحصوليا عمى العديد من  مصر،زيادة نفوذ الجاليات األجنبية في   -5
مصر نقمة نوعية والذي تم بشكل سريع وغير مدروس في بعض رغبة إسماعيل في نقل   -6

 الوقت.
  :والمراجعثبت المصادر 

 الوثا  اًل: أو 
 دار الوثا   القومية

 دفاتر عابدين. -1
 ديوان خديوي. -2
 األبحاث.محافظ  -3
 .محافظ الوقائع المصرية -4
 .محافظ مصر -5
 ي.معية سنية عرب -6

 
 المراجع العربية ا: ثانيً 

إســماعيل باشــا مــن ســنة  الخــديويصــر فــي عيــد تــاريخ م(: "1996األيببوبي، إليبباس ) -1
 القاىرة. ،يمدبولمكتبة  مجمدان، ،"1879لى سنة إ 1863

"، مكتببة القـرن التاسـع عشـرتاريخ مصر االقتصادي في (: "1955الحتة، أحمد أحمد ) -2
 النيضة المصرية، القاىرة.
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ـــالس(: "1968الحفنبببي، محمبببود أحمبببد ) -3 ـــى اإلف ـــة إل ـــة أعـــراس أودت بالخزان "، دار ثالث
 الكتاب العربي لمطباعة والنشر، القاىرة.

"، دراسبة االقتصاد المصـري فـي القـرن التاسـع عشـر(: "2006الدماصي، محمد حسن ) -4
 (، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة.1882 -1840االحتكار)وثائقية لسقوط نظام 

، جببببزأن، الييئببببة المصببببرية العامببببة "عصــــر إســــماعيل": (2000) ، عبببببد الببببرحمنيالرافعبببب -5
 .ةلمكتاب، القاىر 

ـــــة المصـــــرية  (: "2009السبببببوربوني، محمبببببد صببببببري ) -6 ـــــروح القومي -1863نشـــــأة ال
 ة."، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىر (1882

، مطبعبة "الكواكب النيـرة فـي ليـالى أفـراح العزيـز المقمـرة"(: 1873الطيطاوي، رفاعة )  -7
 بوالق، القاىرة.

 "، دار الشروق، القاىرة.مصر من نافذة التاريخ(: "1986بدوي، جمال )  -8
، مطبعبة "إسماعيل كما تصوره الوثا   الرسـمية"(: 1947جندي، تاجر، جندي جباك )  -9

 القاىرة.دار الكتب المصرية، 
"، منشأة "الحياة االجتماعية في مصر في عصر إسماعيل(: 1977رمضان، صالح ) -10

 المعارا، اإلسكندرية.
، ترجمبة عببد ("1910-1875"تاريخ المسألة المصرية  (: 2012روشتين، تيودور) -11

 الحميد العبادى، محمد بدران، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة.
"، مطبعبة اريخ مصـر الحـديث مـن محمـد عمـى الـى اليـومتـ(: "1926صبري، محمد ) -12
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  إسماعيل الخديوي( 1لوحة  

  
 ( شارع أفراح األنجال " فاطمة اليوس  حالًيا"2لوحة  
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 فاطمة إسماعيل في فستان زفافيا( األميرة 3لوحة  

 
 شرا  الموبيميا من محالت مدكور( 4لوحة  

 
 وأماميا عازفات الموسيقى إسماعيل الخديوي( جشم أفت أفندي إحدى زوجات 5لوحة  
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 أفراح األنجال(  

  

 
( األميـــر حســـين كامل الســـمطان( مـــن األميـــرة عـــين 7لوحـــة       من ولي العيد محمد توفي  ميرة أمينة إليامياألزواج ( 6لوحة     

 الحياة ىانم
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األمير ( زواج األميرة فاطمة إسماعيل من 9لوحة          من األميرة خديجة ىانم الخديوي( زواج األمير حسن نجل 8لوحة  

 طوسون
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Abstract:  
This research has the personal parties of Khedive Ismail through his reign 

(1863- 1789) which is characterized by merging the country with the 

foreign nature, especially the French one. 

On the other hand, the subject contains main points which include the 

importance of parties for Ismail as one of the European civilization 

transference aspects. 

From those parties were the annually celebration of sitting on the throne, 

the khedive birthday, marriage parties on which its famous ones were the 

sons’ weddings. 

At last, light has been shed on the efficacy of those partied on the 

Egyptian vault and how Egypt fell in debt from outside, as a result the 

foreign internal interference in the Egyptian affairs was a definite result 

for the financial crisis in Egypt. Then khedive Ismail was deposed on July 

26
th

 1879. 

Key words: party, khedive, debt, Loans, wedding. 
 


