
 على بك الكبيـــــــــر

 اإلسكندرية إلى حضر جورجيا من األصل مسيحى وهو ، م1728 عام بك على ولد•
 اإلنكشارية جاويش بك إبراهيم مماليك إلى ضمه إلى المطاف به وانتهى المماليك كأحد

  عمره من والعشرين الثانية فى وهو كاشفا وأصبح . أقرانه على التدريب فى وتفوق
 منصب إلى يصل أن واستطاع ، م1754 عام أستاذه وفاة بعد الصنجقية وتقلد 1749

 . األمن وانتشر بالشدة البالد وحكم خصومه على القضاء بعد البلد شيخ

 كان كذلك . كاملة الستانبول الجزية وأرسل للسلطان والءه بك على أظهر فقد وبداية•
 الهدايا جانب إلى فقراءالحجاز على الموقوفة واألموال الغالل مع الحرمين صرة يرسل

  والباشا السلطان رضا فإكتسب الباشا موافقة بعد إال حركة بأية يقوم يكن ولم للسلطان
 على أخذ الثقة هذه خالل ومن ، ألعماله والديوان الباشا معارضة عدم وضمن العثمانى

   والديوان الحامية نفوذ وشل خصومه على القضاء على يعمل بك

 المناصب فى أتباعه محلهم وأحل المماليك أمراء من خصومه على بك على وقضى•
 6000 عددهم وصل حتى مماليكه استكثر كما أربع سنوات خالل من الهامة الحكومية

 يأمن حتى مملوكين من أكثر امتالك وبكواته كشافه على حرم الوقت نفس وفى مملوك
 . غدرهم



 :هصر  فىانفراد على بك بالحكن 

 العثمانية الروسية الحرب اشتعلت سلطانه توطيد بك على أتم أن بعد•
 فى كاملة بالسلطة لينفرد الفرصة هذه بك على واستغل م1774 -1768
   العثمانى الباشا من ويتخلص مصر

 الباشا بعزل أمرا الديوان من بك على استصدر الظروف هذه وفى•
 مظاهر من يبق ولم عنه عوضا القائمقامية بك على وتولى العثمانى
 ، السنوية والخزنه والعملة الخطبة سوى مصر فى العثمانية السيادة
 الخزنه وأوقفت العملة فى طفيف تعديل وجرى حالها على األولى وظلت

   1768 عام منذ

 العثمانية الدولة لمساعدة القوات يجهز ال بأنه بك بعلى وشوا الوشاة لكن•
 بإعدامه قرارا السلطان فأصدر الروسيا لمعاونة بل روسيا مع حربها فى
 رسل فقابلوا أتباعه من جماعة فأرسل بذلك علم بك على ولكن ،

 السلطان قرار منهم وأخذوا وقتلوهم السلطان



 :أهذاف على بك الكبير 

 يهدف كان بك على أن يرون عامة بصفة األوربيين فالمؤرخون•
 يقول كان بك على أن إلى الجبرتى ويشير واإلستقالل الملك إلى

 مثل األكراد المماليك من مثلنا كانوا مصر ملوك أن " لخاصته
  ملوك وكذلك وأوالدهم قالوون والسلطان بيبرس السلطان

 كذلك كانوا أخرهم إلى قالوون بنى مماليك وهم الجراكسة
 بمثل ويشير وبنوه أهلها ونفاق بالتغلب أخذوها العثمانية وهؤالء

 وسريرته ضميره فى بما القول هذا

 العثمانية الدولة عن بك على إنفصال إلى تشير ال الوثائق ولكن•
 بقاء وإن ، العثمانية والدولة مصر تربط الروابط بعض ظلت فقد
 على إليه يسعى كان الذى الهدف أن إلى يرجع إنما الروابط هذه
 العثمانية للدولة تابعة مصر بقاء مع بالسلطة اإلنفراد هو بك

 



 :سياسة على بك الخارجية 

 محاولة فى قويا عامال واالقتصادية المالية األسباب مثلت•

 األخرى العوامل جانب إلى وسوريا الحجاز ضم بك على

 البحر بين كمعبر مصر مركز جعل محاولة أن السيما

 رأس طريق اكتشاف قبل سائدا كان كما واألبيض األحمر

 األوربيين من عدد تفكير فى مختمرة كانت الصالح الرجاء

 تشكل أن الطبيعى ومن خاصة بصفة واالنجليز والفرنسيين

 مرور إلتمام لمصر ضرورية مناطق وسوريا الحجاز

 . بها العالمية التجارة



 ضن الحجاز  (1)

 سلطة وجود وكان إسالمى حاكم أى لدى خاصة أهمية يمثل الحجاز أن•
 بين حكامها ومكانة هيبتها من يرفع أمر المقدسة األراضى على لمصر

 له وموانيه الحجاز سواحل على اإلستيالء أن إلى باإلضافة المسلمين
 بذل الذى الوقت فى والسيما لمصر واقتصادية استراتيجية أهمية

 جدة تمثل وبذلك القديم التجارة طريق إلحياء جهودهم فيه األوربيين
  مصر إلى الشرق تجارة وصول يساعد وسطا ميناء

 3000 الحملة وبلغت وقيادة وذخيرة جندا الحملة بتجهيز بك على اهتم•
   أبوالدهب محمد بقيادة مدفعا 30و جندى

 إلى أبوالدهب محمد وعاد الحجاز ضم من الدهب ابو محمد وتمكن•
 الحملة واستغرقت شهر من أكثر العسكرية العمليات تستغرق ولم مصر
   أبوالدهب محمد كفاءة إلى يشير ما وهو شهور ستة وعودة سفر من كلها



 غسو الشام  (2)

أن مجموع الضرائب  فولنىالرحالة الشام فيذكر  فىوتكاتف الجميع على السلب والنهب ألموال الرعية •
كيس  2345سوى  لألستانةكيس لم يصل منها  24600إحدى السنوات  فىدفعها أهل سوريا  التىالكلية 
 كان يدخل جيوب الحكام  والباقى

يحكم منها  التىوكانت سلطة السلطان اسمية وكان ممثل السلطنة ال يتعدى سلطانه دائرة المدينة أو الميناء . •
هذا الصدد الشيخ  فىوظهرت شخصيات متميزة لم تخضع لسلطان الدولة إال اسميا ومن هؤالء ما يعنينا . 

دمشق  ايالتىيحكم صفد وطبرية وأخذ ظاهر العمر يوسع منطقة نفوذه على حساب الذى كان ظاهر العمر 
م 1735م ، ويافا وحيفا والرملة ونابلس 1733صيدا عام  فىوصيدا حتى توسعت ايالته فصار متصرفا 

 .ما يطلق عليه فلسطين  أىاتخذها مقرا لمشيخته ،  التىم 1744م ، وعكا 1739وصفد 

أن تعمل الدولة العثمانية على الحد من نفوذ ظاهر العمر والقضاء عليه ، فعينت عثمان  الطبيعىكان من •
 فىوطلبت منه القضاء على ظاهر العمر ولم يكن  1765وضمت إليه القدس  1760باشا واليا على دمشق 

مساعدة على بك الكبير وقد سبق لظاهر ايوائه عندما نفى فطلب استطاعة ظاهر العمر مواجهة هذه القوة 
 .وحفظ على بك هذا الموقف 1766لفلسطين  

، وقد كلفت  أبوالدهبمقاتل بقيادة محمد بك  40000بلغت قواتها  التىاهتم على بك بإعداد هذه الحملة •
 الحملة مصر كثيرا فقد دفعت كل مدينة أمواال إلعداد الحملة 

من  أبوالدهبويافا ودمشق ولكن سرعان ما عاد محمد واستطاع ابو الدهب دخول غزة ونابلس وصيدا •
 .هذه البالد ليقاتل على بك الكبير  فىأقامها  التىوسحب معه كافة الحاميات 1771يونيو 10 فىسوريا 



 :نهاية على بك الكبير 

من بالد الشام وسحب معه  أبوالدهببعد أن أصبحت بالد الشام خاضعة لعلى بك انسحب فجأة محمد •
بك للوصول إلى الحكم  علىكان يدبر لنفسه القضاء على  أبوالدهببك فمحمد  1771يونيو  فىالحاميات 

الشام رأى العودة لمصر ليقضى  فىكانت تمهد السبيل إلى ذلك فبعد انتصاره  المملوكىوأن طبيعة النظام 
 على سيده 

" معاملة الشيخ ظاهر وجيشه لجيش المماليك و سؤ فىلعلى بك أسباب عودته ولخصها  أبوالدهببرر محمد •
بعض الجنود المصريين وخوفا من حدوث ما ال تحمد  إغتالوافلقد " الباطن  فىالظاهر أعداء  فىانهم أولياء 

 .عقباه قرر العودة محاوال بهذا التبرير اإليقاع بين على بك وظاهر العمر 

عندما رفض العودة إلى فلسطين والسيما وأن ظاهر العمر قد وضح  أبوالدهبتأكد على بك من خيانة محمد •
إلى  أبوالدهبالموقف لعلى بك ، وأبقى ابنه عثمان بالقاهرة دليال على صدقه وتمكن على بك من نفى محمد 

 الصعيد 

عندما وصل محمد أبو الذهب إلى جرجا أكرمه أيوب بك الذى كان يراسله على بك ويطلب منه التعجيل بقتل •
 فقتل ابو الدهب ايوب أبوالدهبأيدى محمد  فىأبا الدهب ، ووقعت أحد هذه الرسائل 

أبريل سنة  فىعلى بك وتوجه للقاهرة  معارضىعلى الصعيد وجمع حوله  أبوالذهبوبموت أيوب سيطر •
 الدهبوأعد على بك قوة كبيرة لتأديب أبا ( . 1186) 1772

استطاع أبو الدهب هزيمة جيوش على بك ووصل للقاهرة وحاصر القلعة وفر على بك إلى الشام  وأعد العدة •
الصالحية ولكن بسبب خيانة بعض المماليك انهزم  فىللعودة للقاهرة وعاد مرة أخرى وهزم قوات ابو الدهب 

النهاية وهرب الى غزة وحيث قبض عليه وطعن عدة طعنات وحمل أسيرا للقاهرة حيث توفى بها مات  فى
 بها متأثرا بجراحه

 



 :  عىاهل فشل حركة على بك الكبير

 العثمانيةدسائس الدولة •

 المماليكغدر •

 بكأخطاء على •

 شعبيةالثورة لم تكن •

 رزقخداع المعلم •

 العمرعدم كفاية مدد ظاهر •

 تأخر المساعدات الروسية•


