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تاريخ الربيد يف بّر م�رص

املعا�رصة، حينما  ي�سدرها م�رصوع ذاكرة م�رص  التي  الوثائقية  الكتب  �سل�سلة  الكتاب �سمن  ياأتي هذا 
اأعددت ا�ستطالًعا لإحدى املجالت عن متحف الربيد، ثم جاء م�رصوع ذاكرة م�رص املعا�رصة لري�سد وثائق 
الدولة  حتديث  اإطار  يف  للجمهور،  تقدميها  على  الدولة  حر�ست  كخدمة  م�رص  يف  الربيد  وطوابع  و�سور 

امل�رصية.

لقد كلفت زميلنا عبد الوهاب �ساكر - وهو باحث وموؤرخ تخرج يف جامعة الإ�سكندرية وعمل معنا 
يف هذا امل�رصوع - باأن يوؤرخ للربيد امل�رصي يف كتاب وثائقي.

و�سوف يتواىل املزيد من الكتب الوثائقية عن الربيد امل�رصي خا�سة اجلانب الوثائقي الذي ما زال لدينا 
الكثري يف �ساأنه لنقدمه لك عزيزي القارئ

 وعلى اهلل ق�سد ال�سبيل
   الدكتور خالد عزب
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تي�م���ي�د

ر��ي�د �ل��ب
� ���عسب�� ���ك��ل�م��ي ا

�ختلف �ملوؤرخون يف تف�صري هذه �لكلمة، فقد �أرجعه� معظمهم �إىل �أ�صل عربي، و�أرجعه� بع�صهم �إىل �أ�صل ف�ر�صي، وق�ل فريق �آخر 
ب�أن �أ�صله� لتيني.

ويعتمد �لذين �أرجعو� هذه �لكلمة �إىل �أ�صل عربي على �أنه� م�صتقة من كلمة "برد" �أو "�أبَرد" مبعنى �أر�صل، و�ل�صم منه� "بريد" فيق�ل: 
�أبرد بريًد� �أي �أر�صل ر�صوًل. ويف هذ� يقول �لعرب: "احلمى بريد املوت؛ اأي احلمى ر�سول املوت".

�أم� �لذين يذهبون �إىل �أن �أ�صل هذه �لكلمة ف�ر�صي، فيعتمدون على �أنه� م�أخوذة من كلمة "بريد دم" �لف�ر�صية ومعن�ه� مق�صو�صو �لذنب، 
�لفر�ض يطلقون على هذه �خليول  ينقلون عليه� �لربيد. وعلى ذلك فك�ن  �لتي  �أذن�ب �خليل و�لبغ�ل  �أن يق�صو�  �لفر�ض  لأنه ك�ن من ع�دة 

و�لبغ�ل كلمة بريد ذنب متييًز� له� عن غريه�، ثم تطور ��صتخد�م هذه �لكلمة عندم� ج�ء �لعرب فحذفو� كلمة ذنب مكتفني بكلمة بريد.

وذهب �لذين يقولون ب�أن �أ�صل هذه �لكلمة لتيني �إىل �أن كلمة بريد م�صتقة من �لأ�صل �لالتيني veridus مبعنى د�بة �لربيد �أو ح�ص�ن 
�لربيد؛ ومن ثم ن�قل �لربيد، ثم �أ�صبحت تطلق على �لنظ�م نف�صه.

�أم� كلمة بو�صتة �مل�صتعملة يف �للغة �لعربية �لد�رجة ف�إنه� م�أخوذة من �لأ�صل �لالتيني posi statio ومعن�ه� حمط�ت �لربيد �لتي ك�ن �لروم�ن 
�للغة  Posta يف  �لإجنليزية، وكلمة  �للغة  Post يف  �لفرن�صية، وكلمة  �للغة  Postes يف  منه� كلمة  ��صتقت  ثم  و�أخرى،  م�ص�فة  يقيمونه� بني 

�لإيط�لية، و�نتقلت منه� �إىل �للغة �لرتكية ثم �إىل �لعربية)1(.

�ع�ب��ي را
��ل��ب ر��ي�د �ع�ب�د ا �ل��ب

� ا
تعترب م�رص من �أقدم �لدول معرفة ب�لنظم �لربيدية؛ فقد ق�مت به� منذ عهد �لفر�عنة حكوم�ت منظمة ذو�ت �إد�ر�ت ومك�تب وموظفني 
وجيو�ض و�أ�ص�طيل لذ� ك�ن من �لطبيعي �أن يت�صل ملوكه� بعم�لهم يف �لأق�ليم ويف �لبالد �لتي فتحوه� و�أن يربطهم بهوؤلء جميًع� بريد منتظم 
يحمل �إليهم �أنب�ء رع�ي�هم وينقل �أو�مرهم �إىل حك�م �لأق�ليم، وقد دلت �لآث�ر على �أن بع�ض �لر�ص�ئل مت تب�دله� بني فر�عنة م�رص وحك�م �لدول 

�ملج�ورة �لتي ك�نت تربطهم به� �صالت جت�رية و�صي��صية.
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خطاب باللغة الدميوطيقية مكتوب على ورق بردي

خطاب باللغة الهرياطيقية
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ويرجع ت�ريخ �أول وثيقة ج�ء به� ذكر للربيد �إىل عهد �لأ�رصة �لث�نية ع�رصة )حو�يل �صنة 
و�مل�صتقبل  �لكت�بة،  �صن�عة  �أهمية  على  فيه�  يحثه  لولده  ك�تب  و�صية  وهي  ق.م(،   2000

�ملجيد �لذي ينتظر �لك�تب يف وظ�ئف �حلكومة، ويتحدث فيه� عن بوؤ�ض �أ�صح�ب �حلرف 
و�ل�صن�ع�ت �لأخرى، فقد ق�ل هذ� �لك�تب �صمن م� ق�ل:

مهمته  يف  ينطلق  �أن  قبل  و�صيته  ويكتب  ف�دحة،  �أثق�ًل  يحمل  ف�إنه  �لربيد  �ص�عي  "�أم� 
توقًع� مل� قد ي�صيبه من �لوحو�ض و�لآ�صيويني".

ولعل �أقدم و�أهم جمموعة و�صلت �إلين� من �لر�ص�ئل "جمموعة ر�ص�ئل تل �لعم�رنة" �ملكتوبة 
�أمنحتب  نقله�  �ل�صي��صية  للمر��صالت  �صجل  عن  عب�رة  �لو�قع  يف  وهي  �مل�صم�ري،  ب�خلط 
�لر�بع )�صنة 1364 ق.م( من طيبة �إىل �أخيت�تون "تل �لعم�رنة" ع��صمته �جلديدة، وقد مت تب�دل 
هذه �لر�ص�ئل بني �أمنحتب �لث�لث، و�أمنحتب �لر�بع )�صنة 1405 - 1352 ق.م( وبني ملوك 
�حليثيني و�آ�صور وب�بل، وقرب�ض، و�صقلية وهي تثبت �أن فر�عنة م�رص ك�نو� ي�صتخدمون ُكت�ًب� 

ر�سالة وغالف مكتوبان باخلط امل�سماري ويرجع عهدهما اإىل �سنة  2000 ق.م يجيدون �للغ�ت �ملعروفة يف ذلك �لعهد.

اأدوات الكتابة عند قدماء امل�رصيني
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منوذج ميثل ت�سليم الربيد لأحد ملوك الفراعنة

ومن كل ذلك ي�صتدل على �أن �لفر�عنة قد نظمو� بريًد� د�خليًّ� وخ�رجيًّ�، فقد ك�ن �لفر�عنة ير�صلون �صع�ة �لربيد �إىل بالد خيت� و�ل�ص�م 
وكنع�ن و�حلب�صة، و�أنه ك�ن يتعني على هوؤلء �ل�صع�ة �أن يتقنو� لغ�ت �لبالد �لتي يحملون �إليه� �لر�ص�ئل.

�أم� �لر�ص�ئل �لر�صمية �لد�خلية، فك�ن له� بريد منظم وك�ن يتوىل نقله� �صع�ة معروفون ب�لأم�نة.

و�أم� بريد �جلمهور فلم يكن له نظ�م بذ�ته، لأن �لفر�عنة مل ين�صئو� �إد�رة للربيد ب�ملعنى �لذي نفهمه، بل ك�ن �لأغني�ء يبعثون بر�ص�ئلهم مع 
عبيدهم، وك�ن �لفقر�ء ينتهزون مثل هذه �لفر�صة لري�صلو� خط�ب�تهم مع هوؤلء �لعبيد.

و�أغلب �لظن �أن قدم�ء �مل�رصيني مل ي�صتخدمو� يف نقل �لربيد غري �صع�ة �لقدم، و�أن هوؤلء �ل�صع�ة ك�نو� يتبعون �صفتي �لنيل يف ذه�بهم 
و�إي�بهم يف د�خل �لبالد، وي�صلكون �إىل �خل�رج �لطرق �لتي ت�صلكه� �لقو�فل و�جليو�ض )2(.
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ك�ن �لربيد �لر�صمي �أكرث تنظيًم� من �لربيد �ل�صخ�صي، وك�ن �لربيد منتظًم� يف �لدولة �حلديثة بني حو��رص �لأق�ليم؛ خ��صة بني �لع��صمتني 
طيبة ومنف؛ حيث رتب له حملة ر�ص�ئل حمرتفون.

وك�ن ح�مل �لر�ص�ئل ميثل �أحد مظ�هر �صلطة �لدولة و�متد�ده� يف �ل�صود�ن و�آ�صي�.

وعلى �لرغم من عدم علمن� مبدى ف�علية و�نتظ�م �لربيد يف ذلك �لوقت ف�إن هن�ك دلئل على وجود نظ�م معقول، فقد ثبت �أنهم عرفو� 
"�ل�رصكي" )�صجل �ل�ص�در و�لو�رد( و�أنه ك�ن هن�ك نظ�م يتبعه "ح�ملو �لربيد" عند نقله.

وتوجد مقتطف�ت من �صجل �لر�ص�ئل �ملر�صلة �إىل فل�صطني و�صوري� )�ل�ص�در( يف عهد �لأ�رصة �لت��صعة ع�رصة:

"ال�سنة الثالثة، ال�سهر الأول من ال�سيف، اليوم اخلام�ص ع�رص – �سادر – حامله بعلري بن جابر من غزة".

يحمل ر�ص�لتني �إىل �صوري� هم� ب�لتحديد: 

– بعل ترمج – ر�سالة ". اأمري �سور  اإىل  – ر�سالة  احلملة خاي  قائد  "اإىل 

وبعده� يف نف�ض �ملقتطف:

– بوا�سطة جحوتي بن ثركرما من غزة، وبوا�سطة �ست  – وارد  الثاين والع�رصون  – اليوم  ال�سيف  الأول من  ال�سهر   – الثالثة  "ال�سنة 
مو�سى بن اأبر دجر من نف�ص املكان. وما يحمله الربيد اإىل الق�رص امللكي من قائد احلملة خاي: هدايا ور�سالة واحدة".

� نقل �لر�ص�ئل �ل�صخ�صية �إذ� ك�نت يف خط �صريهم �ملر�صوم، فنجد �أحد �ل�صب�ط مثاًل وي�صمى  وك�ن �صع�ة �لربيد �لر�صميون يتولون �أي�صً
"بن �آمون" يكتب لزميل له من نف�ض �لرتبة ي�صمى "ب�حري ب�جت"  ي�صكره على ر�ص�لة �أر�صله� له مهنًئ� ب�لرتقية �إىل وظيفة و�لده �ل�ص�بقة: 

ا.. اكتب يل عن اأحوالك ال�سخ�سية، واأحوال والديك، وابعث الرد مع حامل الربيد الذي مير  ر�سالتك و�سعدت بها جدًّ "و�سلتني 
علينا من جهتكم ".

ولكن هذ� �لإجر�ء مل يكن �صهاًل لأن ��صتخد�م حقيبة �لر�ص�ئل �لر�صمية ك�نت له قيود كم� ك�نت خطوطه� حمدودة، فك�ن ��صتخد�مه� 
يف نقل �لربيد �ل�صخ�صي مقيًد� بدرجة كبرية، فال يلج�أ �إليه� �إل عند �صم�ن و�صوله� �أوعندم� يتعذر �إر�ص�له� ب�لأ�ص�ليب �لع�دية. وك�ن هذ� 

�لنوع غ�لًب� ل يحتوي على �أخب�ر تذكر كم� يف �لر�ص�لة �لت�لية: 

اأحم�ص.. عا�ص يف �سعادة وعافية.. ورعاه اآمون رع، كبري الآلهة.. وبتاح")3(. ل�سيده  بالتحية  يبعث  "حوري 
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�ط��ل�م�ي��ي
�� ��ل�ب ���ب��ي �م��سر ا ر��ي�د  �ل��ب

� ا
عرث على وثيقتني على ج�نب كبري من �لأهمية تك�صف�ن عن نظ�م �لربيد يف عهد �لبط�ملة، 
وقد وجدت �إحدى ه�تني �لوثيقتني يف �حليبة- �إحدى قرى حم�فظة �ملني� ح�ليًّ�- به� بي�ن يفيد 
عدد �ملر��صالت �ل�ص�درة و�لو�ردة من و�إىل �مللك ووزيره وكب�ر �ملوظفني وهي من �أعم�ل 
�لث�لث قبل �مليالد. �لقرن  �إىل  �لفيوم ويرجع ت�ريخه�  �إحدى مدن  �لربيد يف  رئي�ض مكتب 

ومم� يدعو �إىل �لإعج�ب بنظ�م �لربيد يف عهد �لبط�ملة �أن جند رئي�ض �ملكتب قد �صجل عدد 
�لر�ص�ئل و�مللف�ت وذكر ��صم �ل�ص�عي �لذي ر�فقه� و�ص�عة و�صوله، و�ص�عة خروجه و�لطريق 
�لتي �صلكه�، وبهذ� �أمكن �ل�صتدلل على �أنه ك�ن مبكتب �لربيد �أربعة �صع�ة يتن�وبون �لعمل؛ 
�ثن�ن لنقله �صم�ًل و�ثن�ن لنقله جنوًب� و�أنه ك�نت متر ب�ملكتب �أربع �إر�ص�لي�ت يوميًّ�، و�أن �مل�ص�فة 
�إي�ًب�. �ل�ص�عي هي �صت �ص�ع�ت ذه�ًب� ومثله�  �لتي ك�نت بني هذ� �ملكتب و�لذي يقطعه� 

وكب�ر  �مل�لية  ووزير  �مللك  ر�ص�ئل  نقل  �ملتبع يف  هو  �آنًف�  ذكرن�ه  �لذي  �لنظ�م  هذ�  ك�ن 
�ملوظفني.

�سورة فوتوغرافية لوثيقة احليبة "وجه"
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�أي�م فقط من �لفيوم  �أربعة  �إر�ص�له� ي�صتغرق  �أن �لر�ص�لة يف عهد �لبط�ملة ك�ن  مم� يدعو �إىل �لإعج�ب و�لهتم�م ب�لربيد يف ذلك �لع�رص 
�إىل �لإ�صكندرية، و�ملعروف �أن �صع�ة �لربيد �ل�رصيع ك�نو� ي�صتخدمون �خليل وك�ن لز�ًم� على �أ�صح�ب �لإقط�عي�ت �أن يعدو� �خليل �ل�ص�حلة 

ويقدمونه� بدون مق�بل.

ر���
��ل��ب ر��ي�د �ع�ب�د ا �ل��ب

� ا
��صتهر �لفر�ض بنظ�م �لربيد عندهم، وقد ق�ل "هريودوت" �ملوؤرخ �ل�صهري �إنه مل يكن هن�ك رج�ل يفوقون �رصعة رج�ل �لربيد �لفر�ض، 
و�إنه مل يكن هن�ك نظ�م يفوق دقة نظ�م نقل �لربيد يف بالد �لفر�ض، ويقول هريودوت �إنه ك�نت تقوم بني كل قرية و�أخرى حمطة ل�صرت�حة 
�لرج�ل و�خليول، ومل تكن �لأمط�ر �لغزيرة ول �لثلوج ول �لري�ح ول �صدة �حلر�رة ول ظلمة �لليل �حل�لكة لتعوق هوؤلء �لرج�ل عن �أد�ء 
� �ل�ص�ع�ت �لطو�ل  و�جبهم ونقل �لر�ص�ئل ب�رصعة ف�ئقة، ولقد ك�ن رجل �لربيد �لأول يحمل �لر�ص�ئل ممتطًي� �صهوة جو�ده، وينطلق ر�ك�صً

حتى ي�صلمه� للث�ين و�لث�ين للث�لث؛ وهكذ�.

�سورة ورقة بردي واأ�سلها حمفوظ مبتحف بروك�سل 
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������ب�ود ر��ي�د �ع�ب�د ا �ل��ب
� ا

ك�ن �لربيد عند �لهنود، قدميً�، نوعني �أولهم� يقدم على �خليل وي�صمونه "�لولق" وهذه 
�خليل ك�نت تتبع �ل�صلط�ن مب��رصة، وك�نت تق�م له� �ملحط�ت بني �لو�حدة و�لأخرى م�ص�فة 
�أربعة �أمي�ل. �أم� �لنوع �لث�ين من �لربيد �لهندي فك�ن يعتمد على �لرج�ل ويطلقون عليه بريد 
ج�لة" بفتح �لر�ء، وك�نت تق�م له �ملحط�ت، حمط�ت ذ�ت قب�ب يقيم حتته� رج�ل هذ�  "�لرَّ
و�لد�وة معن�ه� ب�لهندية ثلث  �لنوع من �لربيد، وتبعد �ملحطة عن �لأخرى مبقد�ر "د�وة"، 
ميل، ويظل هوؤلء �لرج�ل على �أمت ��صتعد�د للحركة ولدى كل منهم مقرعة طوله� ذر�ع�ن، 
يده  ر�فًع�  �لرجل  �لأوىل حمله  �ملحطة  من  �لربيد  ف�إذ� خرج  نح��ض.  من  ب�أعاله� جالجل 
ب�ملقرعة ذ�ت �جلالجل �لنح��صية ويظل يعدو ويعدو مبنتهى قوته حتى �إذ� �نتهى �إىل �ملحطة 
�لت�لية، تنبه له رج�له� على �صوت �جلالجل فيت�أهب له وي�أخذ منه �لر�ص�لة �أو �لر�ص�ئل وينطلق 

به� ك�ص�بقه؛ وهكذ� يظل �لربيد ينتقل من حمطة �إىل �أخرى حتى ي�صل �إىل �جلهة �ملطلوبة.

�ل
�
�و

�ا�م��ب ر��ي�د �ع�ب�د ا �ل��ب
� ا

ي�صف ب�لتف�صيل "م�ركو بولو"- �لرح�لة �لفيني�صي �لأ�صهر �لذي خلدت �إيط�لي� �أ�صف�ره 
عهد  يف  ك�نت  �لتي  �لربيد  ُنظم   - 1954م  ع�م  �لتذك�رية  �لطو�بع  من  مبجموعة  �له�ئلة 
"ُقبالخ�ن" و�لتي ظلت معموًل به� لأكرث من �صتم�ئة ع�م، وهي نظم �أخذه� قبالخ�ن من 
جده �لق�ئد �ملغويل �لعظيم "جنكيز خ�ن" وميكن �أن نتخيل مدى �صخ�مة �مل�ص�حة �لتي ك�ن 
يربطه� نظ�م �لربيد هذ� عندم� نعرف �أنه ك�نت هن�ك يف عهد قبالخ�ن حو�يل ع�رصة �آلف 
�لرئي�صي  �لربيد  مركز  وك�ن  �لإمرب�طورية،  �أنح�ء  جميع  يف  وهن�ك  هن�  متن�ثرة  بريد  حمطة 
جميع  يف  �لربيد  وحمط�ت  �لطرق  منه�  تتفرع  وك�نت  �لع��صمة،  يف"خ�مب�ليك"  حينذ�ك 
�لوعرة، ويف كل  �جلبلية  و�ملن�طق  �لأطر�ف  �ملرت�مية  �لف�صيحة  �ل�صح�رى  �لجت�ه�ت، عرب 

مدينة ويف كل قرية ك�نت هن�ك حمطة للربيد.

كم� �أن قبالخ�ن ��صتخدم �لقو�رب لنقل �لربيد عرب �لقنو�ت و�لأنه�ر، و��صتخدم كذلك 
الرحالة الإيطايل ماركو بولو�جلم�ل لنقل �لر�ص�ئل �لأقل �أهمية)4(.
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��ب��ي ��كر��و�م�ا ��ل����سر ا ���ب��ي ا ر��ي�د  �ل��ب
� ا

�ختلفت �مل�ص�در �لت�ريخية يف حتديد �بتد�ء ن�ص�أة �لربيد عند �لروم�ن، فمنه� من ن�صب 
ترتيبه �إىل يوليو�ض قي�رص، ومنه� من ق�ل بوجوده �أي�م �جلمهورية �لروم�نية �لقدمية، و�أغلب 
�لظن �أنه مل يكن مرتًب� فيه� بنوع ع�م، و�إن ك�ن لأمر�ء �لبالد برد كثرية خمت�صة مبر��صالتهم، 
وقد ق�ل �لبع�ض بوجوده عند �لروم�ن قبل ميالد �مل�صيح بقرن، بينم� ق�ل �لآخرون بن�ص�أته 
يف �أو�ئل �لقرن �مليالدي، حيث �أق�مو� �صبكة من مر�كز �لربيد ترت�وح �مل�ص�فة يف كل مركز 
و�آخر بخم�صة �أو �صتة �أمي�ل، وبكل حمطة �أربعون من خيل �لربيد يقطع �مل�ص�فر بف�صله� يوميًّ� 

م�ئة من �لأمي�ل.

��صتمر نقل �لربيد يف م�رص يف �لع�رص �لروم�ين، و�إن مل يكن بنف�ض �لنظ�م �لدقيق �لذي 
و�صعه �لبط�ملة، ف�ملعروف �أن �لروم�ن مل يغريو� كثرًي� يف �إد�رة م�رص �لد�خلية بعد �أن �أخ�صعوه� 
حلكمهم كم� �أنهم ف�صاًل عن ذلك عرفو� م� للربيد من �أهمية �صي��صية وحربية و�إد�رية ف�هتمو� 
لنقل  �لروم�ن �ملركب�ت  �أب�طرة  ��صتخدم  �إمرب�طوريتهم �ملرت�مية �لأطر�ف، وقد  بتنظيمه يف 
�جلي�د  ل�صتبد�ل  �له�مة  �لطرق  طول  على  �لر�حة  وحمط�ت  �جلي�د  حظ�ئر  و�أعدو�  �لربيد 
��صتعم�ل مركب�ت  بتفوي�ض خ��ض حق  �لر�حة ملن يخول  �لطع�م وو�ص�ئل  و�ل�صع�ة وتقدمي 
مبلغ من  �أعظم  �لروم�ين  �لع�رص  �لربيد يف  �لدولة و�جلي�ض، وبلغ  �لربيد من �حلك�م ورج�ل 
�لربيد وحمط�ته،  على عم�ل  �ملر�قبني  �أق�م  �لذي  كلن�صي�ن(  )ديو  �لإمرب�طور  �لدقة يف عهد 

و�أج�ز لهم �إبالغ �ملخ�لف�ت �إىل روؤ�ص�ء �ل�رصطة �أو �إىل �لإمرب�طور ذ�ته.

وك�نت كل ولية �أو مق�طعة تقوم ب�إعد�د �خليل و�ملحط�ت، و��صتمر هذ� �لنظ�م حتى ق�م 
�أب�طرة �لدولة �لبيزنطية ب�إع�دة تنظيم �لربيد فظهر �لربيد �ل�رصيع لنقل ر�ص�ئل �لدولة، و�لربيد 
�لبطيء لنقل �لأ�صي�ء �لثقيلة، ثم تدهور نظ�م �لربيد ب�لتدريج �إىل �أن توىل �حلكم �لإمرب�طور 

ج�صتني�ن، ف��صتبدل �خليل ب�حلمري لعجز �لولة عن �لإنف�ق على خيل �لربيد وحمط�ته.

�ملالك يف  كب�ر  �رصع  و�لتدهور  �لنحط�ط  �لدولة يف  بريد  فيه  �أخذ  �لذي  �لوقت  ويف 
و�ملالك  �لنبالء  بريد  �أن  �لب�حثني  بع�ض  ويذكر  �خل��صة.  مر��صالتهم  لنقل  �رصيع  بريد  تنظيم 

� يف خدمة �لأه�يل، و�إن ك�ن هذ� �لقول يحت�ج �إىل �لإثب�ت. و�صع �أي�صً

يوليو�ص قي�رص.

م  �سنة 550  اإىل  تاريخه  املالك يرجع  اأحد كبار  بريد  نقل  �سورة عقد 
والعقد الأ�سلي حمفوظ باملتحف امل�رصي
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وقد تخلفت عن �لعهد �لبيزنطي وثيقة ه�مة من بريد �ملالك و�لنبالء وهي عب�رة عن عقد يرجع ت�ريخه �إىل �صنة 550 م مربم بني رجل 
يدعى )�أوريليو�ض �صريينو�ض( من منظمي �لإ�صطبالت، وبني نبيل من كب�ر �ملالك يف "�لبهن�ص�" ُيدعى )فالريو�ض �صيينو�ض(، يتعهد فيه �لأول 
ب�صفته "منظم ��صطبالت �خليل للربيد �ل�رصيع" بنقل مر��صالت �لث�ين ملدة �صنة و�حدة �بتد�ًء من �أول �صهر ب�كون، وذلك بكل �رصعة و�إخال�ض 
و�أم�نة، وبدون �لتورط يف ذنب �أو خط�أ، وبال ت�أخري �إل يف ح�لة �ملر�ض، على �أن يكون �لأجر 80 كجم من �حلنطة وت�صع قطع من �لذهب 
و 24 كجم من �لنبيذ... �إلخ. ويقرر �أنه قب�ض �صلًف� ن�صف �لقطع �لذهبية ويتعهد ب�أل يتخلى عن �لعمل طيلة �ملدة �ملتفق عليه�، و�إذ� فعل تعني 

�أن يدفع �صعف �ملبلغ �لذي قب�صه �صلًف�، و�إذ� طرد قبل نه�ية �ل�صنة بال مربر حق له �حل�صول على مثل �ملبلغ �لذي قب�صه �أوًل )5(.

مركبات الربيد يف الع�رص الروماين
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�ب��ي
��ل��ر� ��ل����سر ا ���ب��ي ا ر��ي�د  �ل��ب

� ا
ك�ن �ل�صينيون و�لروم�ن و�لإغريق من �أو�ئل �ل�صعوب �لتي ��صتخدمت �لربيد كو�صيلة لالت�ص�ل و�أق�مو� �ملحط�ت �لربيدية على �لطرق 
�لرئي�صية لت�صهيل تلك �ملهمة، ثم �أهملت تلك �خلدمة و�ندثرت، وذلك بعد �نهي�ر �لإمرب�طوري�ت �لعظمى، ولكنه� �زدهرت ث�نية على 

�أيدي �لعرب �مل�صلمني بعد فتح بالد ف�ر�ض و�لروم و�ت�ص�ع �لدولة �لإ�صالمية)6(.

فقد نتج عن �ت�ص�ع رقعة �لفتوح�ت و�متد�د �صلط�ن �لعرب و�إخ�ص�ع �لدول �ملج�ورة لهم �أن �أ�صبحت �حل�جة م��صة �إىل ��صتخد�م �لربيد 
كم� ��صتخدمه �لفر�ض و�لروم�ن لنقل �لربيد، ومعرفة �لأخب�ر و�لت�ص�ل ب�لولة و�لتج�ص�ض و�لتحوط ملعرفة �أحو�ل �لبالد �لتي د�نت لهم 

ومر�قبة �أحو�لهم.

ومل� ك�ن �لفتح و�لغزو ن�رًص� يدعو �إىل ��صتخد�م كل م� هو مفيد و�رصيع، م� لبث �لعرب �أن �أدخلو� نظ�م �لربيد على �أيدي خرب�ء من �لفر�ض 
و�لروم، وك�ن �لف�صل يف ذلك ملع�وية بن �أبي �صفي�ن رغبة منه يف �رصعة ��صتق�ص�ء �أخب�ر بالده من �أق�ص�ه� �إىل �أق�ص�ه�)7(.

فقد �أن�صئ ديو�ن �لربيد ر�صميًّ� يف بد�ية �لعهد �لأموي على يد �خلليفة مع�وية بن �أبي �صفي�ن )40 - 60هـ / 660 – 680م(، ثم �أدخل عليه 
�خلليفة �لأموي عبد �مللك بن مرو�ن )65 – 86 هـ / 685-705 م( عدة حت�صين�ت حتى �أ�صبح �أد�ة ه�مة يف �إد�رة �صئون �لدولة، وك�نت مهمة 
�ص�حب هذ� �لديو�ن �لعمل على تو�صيل �ملك�تب�ت بني ع��صمة �خلالفة و�لولي�ت �لت�بعة له�، ثم تطورت هذه �ملهمة عند �ت�ص�ع �لدولة، 
ف�أ�صبح من �خت�ص��ض �ص�حب �لربيد نقل �لأخب�ر و�حلو�دث �لتي حتدث يف �لولي�ت �إىل ع��صمة �خلالفة ولذلك ك�ن يطلق على �ص�حب 

�لربيد "�ص�حب �لربيد و�لأخب�ر".

وك�ن بكل ولية من ولي�ت �لدولة �ص�حب بريد يقوم بهذه �ملهمة، وُطبق هذ� �لنظ�م يف م�رص، فك�ن به� �ص�حب للربيد، له يف كل 
كورة ن�ئب عنه يقوم بنف�ض �مله�م، فك�ن �لربيد يحمل د�ئًم� �ملك�تب�ت من �حل��رصة �إىل �لكور ل�صتعج�ل �خلر�ج، �أو يحمل �لأو�مر �خل��صة 
ب�إجر�ء حتقيق�ت �أوطلب �إر�ص�ل تق�رير و�فية عن بع�ض �لأمور �لتي تريد �ل�صلطة �ملركزية �ل�صتف�ص�ر عنه�. وُتلقي �لربدي�ت �لتي حتتوي على 

�ملك�تب�ت �ل�صوء على مهمة �لربيد �لكبرية �لتي ق�م به� يف نقل هذ� �لكم من �ملك�تب�ت يف ذلك �حلني.

كذلك ق�م �أ�صح�ب �لربيد يف �لكور بنقل �حلو�دث و�لأخب�ر �لتي حتدث يف �لكور �إىل �ل�صلطة �ملركزية، وكثرًي� م� ك�ن �لو�يل يلج�أ �إىل 
�ص�حب �لربيد لي�صتف�رص منه عن �أمر من �لأمور �خل��صة ب�ل�صك�وى �لتي ت�صله من د�فعي �ل�رص�ئب �إذ� ��صتكو� �إليه ظلًم� وقع عليهم)8(.

و�إن كلمة "�لربيد" �مل�صتعملة يف �لعربية هي يف ذ�ته� دليل على �أن �لعرب مل ي�صتنبطو� نظ�م �لربيد، ولكنهم نقلوه عن �لفر�ض �أو �ليون�ن، 
 �أوعنهم� مًع�. ف�إنهم �ت�صلو� يف تو�صعهم ببالد �لفر�ض حيث ��صتقرت نظم �لربيد كم� �بتكره� )�صريو�ض( ثم �ت�صلو� ب�ليون�ن فعرفو� نظم
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ب�صبكة من  �أطر�ف �خلالفة  يربطون  تعلمو� كيف  و�أولئك  �لبيزنطية، ومن هوؤلء  �لدولة  ��صتمرت يف عهد  )Cursus Publicus(،كم�  �لـ   
�خلطوط �لربيدية، �أهمه� نف�ض �خلطوط �لتي �أن�ص�أه� �لفر�ض يف �لعر�ق، و�لتي �أن�ص�أه� �لروم�ن يف �أنح�ء �إمرب�طوريتهم �لعظيمة.

�لولي�ت ك�نت  �أحو�ل  �لربيد عن  �أن تق�رير عم�ل  �أي�م من مكة �ملكرمة، على  �لعمرة على م�صرية ثالثة  �لربيد يف مدينة  وك�ن مركز 
تر�صل �إىل �خلليفة يف دم�صق �أو بغد�د، وك�ن يتفرع من بغد�د �صتة طرق للربيد ُق�صمت �إىل حمط�ت تبعد كل منه� عن �لأخرى �أربعة فر��صخ 
�أو م�صرية يوم. وقدر بع�ض �ملوؤرخني عدد هذه �ملحط�ت بت�صعم�ئة وت�صع وخم�صني حمطة و�صعت به� �جلي�د لنقل �لر�ص�ئل �مل�صتعجلة �أم� 
�لر�ص�ئل �لع�دية، فك�نت تنقله� �لإبل ت�رة و�ل�صع�ة �مل�ص�ة ت�رة. و�أم� ر�ص�ئل �لأفر�د فك�نت تنقل خل�صة مع ر�ص�ئل �لدولة يف بع�ض �لأحي�ن.

ومن �لدو�وين �لتي ك�نت مب�رص قبل جميء �لف�طميني "ديو�ن �لربيد" �لذي ك�نت له �أهمية خ��صة يف �لدولة �لإ�صالمية. فمن �ملعروف �أن 
�لعرب �مل�صلمني قد �هتمو� بنظ�م �لربيد منذ بد�ية دولتهم، فقد �أبقو� على �لنظم �لروم�نية �لتي ك�نت موجودة، ثم �أدخلو� عليه� �لتح�صين�ت 

و�لأنظمة �لتي �أ�ص�فوه� لنظ�م �لربيد يف �لدولة �لإ�صالمية �آنذ�ك.

ومل� توىل "مع�وية بن �أبي �صفي�ن" �خلالفة �عتنى ب�لربيد �عتن�ًء كبرًي� لو�صول �لأخب�ر �إليه ب�رصعة من جميع �أطر�ف �لبالد.

�مل�ص�فة بني  �لطريق، وك�نت  �لدو�ب و�لر�كبني على طول  ب�لز�د و�لعلف، وتغيري  للربيد حمط�ت، ومر�كز لال�صرت�حة وللتزود  فجعل 
�، له موظفون خم�صو�صون يقومون على �لعمل فيه، وذلك  �ملحطة و�لأخرى �لتي تليه� فر�صخ�ن �أو �أربعة فر��صخ. و�أن�ص�أ للربيد ديو�ًن� خ��صًّ
مل يكن موجوًد� من قبله. وك�ن ع�مل �لربيد يقوم بنقل �لأخب�ر و�لر�ص�ئل بني �لع��صمة و�لولي�ت وب�لعك�ض ثم �ص�ر عيًن� للخليفة ير�قب 

�لولة و�لعمل، و�أعم�لهم وم�ص�لكهم ويرفع للخليفة كل م� ي�صل �إىل علمه من �أحو�ل �لولي�ت وم� يدور فيه�.

�لولة و�خلليفة، فقد ك�ن  �لعالقة بني  �لربيد و��صطة  �لعهد، ومل� ك�ن  �ملهمة يف ذلك  �لوظ�ئف  �لربيد من  ولذ� ك�نت وظيفة �ص�حب 
�ص�حب �لربيد �أ�صبه برئي�ض �لبولي�ض �ل�رصي، فهو ج��صو�ض �خلليفة، وعينه �ملب�رصة، و�أذنه �ل�ص�معة، ينقل �إليه �أخب�ر �لدولة ب�أ�رصه�.

�لربيد،  �ص�حب  ر�أ�ًص�  �لربيد" يتبعون  "عم�ل  عليهم  يطلق  �لإ�صالمية، عم�ل  للدولة  �لت�بعة  �لولي�ت  �لربيد يف  �ص�حب  يع�ون  وك�ن 
يقومون بنقل �لأخب�ر و�لأنب�ء �إليه �أوًل ب�أول، عن طريق تق�رير يقدمونه� له، ثم يرفعه� بنف�صه �إىل �خلليفة.

�إىل منزلة عظيمة، فلم يكن مق�صوًر� على  )65-86هـ/685-705م(، و�صل �لربيد �مل�رصي  �لعزيز بن مرو�ن" على م�رص  "عبد  ويف ولية 
مرة  بن  "ُكثري  �لعزيز" �إىل  "عبد  �أر�صل  فقد   ،� �أي�صً �لعلمية  �لنو�حي  يخدم  �لأغر��ض  تلك  �إىل ج�نب  ك�ن  بل  �ل�صي��صية فح�صب،  �لنو�حي 
�حل�رصمي" �لذي �أدرك �صبعني ممن ��صرتكو� يف غزوة بدر )2هـ/623م( - من �ل�صح�بة - �أن يكتب �إليه مب� �صمع من �ل�صح�بة، غري �أبي هريرة، 

ف�إن �أح�ديثه عنده.
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كم� ��صتخدمه "قرة بن �رصيك" و�يل م�رص )90-96هـ( يف حتذير عم�له على �لأق�ليم، من 
�لظلم يف تقدير �ل�رص�ئب �ملقررة على �أفر�د كورهم، بحيث ل يزيدون عليهم �صيًئ� �إل بعد 
�أن ير�صلو� له بهذه �لزي�دة. وك�ن ل�ص�حب �لربيد عالمة يتميز به� عن غريه، وذلك يف كل 

�لولي�ت �خل��صعة للخالفة �لعب��صية.

"ديو�ن �لربيد" يف م�رص بعن�ية خ��صة منه؛ حيث  ويف عهد "�أحمد بن طولون" حظي 
��صتغله يف �لتعرف على �أخب�ر عم�له وحترك�تهم.

 كم� ��صتخدم "�حلم�م �لز�جل" يف نقل �لر�ص�ئل، و�أعم�ل �جل��صو�صية ونقل �لأخب�ر.

ي�صتخدم  ك�ن  �أنه  �لربيد"  "ديو�ن  تنظيم  يف  طولون"  "�بن  �بتكره  �لذي  �جلديد  ولعل 
بتحفيظهم هذه  يوفدهم يف مه�م خ��صة، ويقوم  قلب  �لر�ص�ئل عن ظهر  رج�ًل يحفظون 

�لر�ص�ئل "ك�تب �ل�رص".

ومل يتعر�ض "ديو�ن �لربيد" يف �لع�رص �لإخ�صيدي لأية تطور�ت جديدة، بل ظل يعمل 
كم� ك�ن يعمل �أي�م �لطولونيني.

وقد ن�صقت م�رص وهي جزء من �خلالفة، على �لنظ�م �لذي و�صعه �خللف�ء، وك�نت �أهم 
خطوطه� �لربيدية هي:

من قلعة �جلبل �إىل قو�ض، و�لبالد �لتي مير به� هي: �جليزة، ز�وية �أم ح�صني،  • 
�خلليج  فم  �رصي�م،  �لأ�صمونني، ذروة  بني خ�صيب،  منية  قلو�صن�،  دهروط�، 
هو،  �لبلين�،  جرج�،  بل�صبورة،  �ملر�غة،  طم�،  �أ�صيوط،  منفلوط،  �ليو�صفي، 

�لكوم �لأحمر، دندري، قو�ض.

من قو�ض �إىل بالد �لنوبة مروًر� ب�أ�صو�ن على �لهجني.• 

من قو�ض �إىل �صو�كن مروًر� بكيم�ن، قفط، ليطة، �لدريح، حميرثة، عيذ�ب، • 
بني ع�مر، �صو�كن.

ُطرق الربيد يف م�رص يف الع�رص العربي
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لقينة، •  دمنهور،  طيال�ض،  �لطر�نة،  ورد�ن،  �لقط،  جزيرة  ب�جليزة،  مروًر�  ورد�ن  طريق  عن  �لإ�صكندرية  �إىل  �لقلعة  من 
�لإ�صكندرية.

�لنحريرية، •  �لغربية"،  "ق�عدة  �لكربى  �ملحلة  �لعلي�،  منوف  بقليوب،  مروًر�  قليوب  طريق  عن  �لإ�صكندرية  �إىل  �لقلعة  من 
�لإ�صكندرية.

 من �لقلعة �إىل دمي�ط مروًر� ب�رصي�قو�ض، بئر �لبي�ص�ء، بلبي�ض، �ل�صعيدية، �أ�صمون �لرم�ن، �ملرن��صية، دمي�ط.• 

من دمي�ط �إىل غزة مروًر� ب�خلط�رة، قرب �لو�يلي، �ل�ص�حلية، بئر غزي، �لق�صري، �لغر�بي، قطي�، �ملطيلب، �ل�صو�دة، �لور�دة، • 
�لعري�ض، �خلروبة، �لزعقة، رفح، �ل�صلفة، بئر طرنط�ي، �جلميزة، �لد�روم، غزة)9(.

��س��ي �ل���ب�ا
� ��ل����سر ا ���ب��ي ا ر��ي�د  �ل��ب

�  ا
"�ل�صف�ح"، ثم  �أي�م  �أمية، وظل متدهور� يف  ظل نظ�م �لربيد عند �لعرب مزدهًر� ثم تدهور يف عهد مرو�ن بن حممد؛ �آخر خلف�ء بني 

"�ملن�صور"، ثم  "�ملهدي"، ثم "مو�صى �له�دي"، حتى ك�نت خالفة �خلليفة "ه�رون �لر�صيد" �لذي عمل على حت�صني �لربيد ث�نية)10(. 

وك�ن �لنظ�م �لإد�ري يف �لع�رص �لعب��صي هو �لأول من حيث توزيع �لعمل، وك�ن ي�ص�به �لنظم �حلديثة من حيث �إن�ص�ء دو�وين؛ كل منه� 
يخت�ض بن�حية من �أعم�ل �لدولة �ص�أنه� �ص�أن �لوز�ر�ت يف ع�رصن� �حل�يل.

فك�ن هن�ك ديو�ن �خلر�ج، وديو�ن �لدين، وديو�ن �لزم�م، وديو�ن �ل�رصطة، وديو�ن �جلند، وديو�ن �لربيد وديو�ن �لنظر يف �ملظ�مل وديو�ن 
لالإ�رص�ف على �لرتع و�جل�صور و�صئون �لري..�إلخ.

وك�ن للربيد ديو�ن كبري يف بغد�د له حمط�ت على طول �لطريق، و��صتخِدم �حلم�م �لز�جل يف نقل �لر�ص�ئل حتى عهد �خلليفة �ملعت�صم، 
� ب�أعم�ل �لدولة  و�ص�عدت مع�مل �لطرق �لتي �أق�مته� �لدولُة، �لتج�َر يف �أ�صف�رهم كم� ك�نت �أ�ص��ًص� للبحوث �جلغر�فية، �إل �أن �لربيد ك�ن خ��صًّ
ل لنقل ر�ص�ئل �جلمهور، ومن ثم ك�ن م�صلحة من م�ص�لح �لدولة �خل��صة، فك�ن �ص�حب �لربيد ير�قب �لعم�ل، ويتج�ص�ض على �لأعد�ء 
ويقوم ب�لأعم�ل �لتي يقوم به� روؤ�ص�ء �ملخ�بر�ت يف وز�ر�ت �لدف�ع �لآن، وك�نت مهمة �ص�حب �لربيد �أول �لأمر تو�صيل �لأخب�ر للخليفة 
عن عم�له يف �لأق�ليم، ثم ز�د �خت�ص��صه حتى �أ�صبح عيًن� للخليفة ينقل �أخب�ره �إىل �لولة كم� يرفع �أخب�ر ولته �إليه)11(. وقد �هتم �خللف�ء 

�لعب��صيون بهذ� �لنظ�م و�عتمدو� عليه �عتم�ًد� كبرًي� يف �إد�رة �صئون دولتهم، وك�ن �خلليفة �أبو جعفر �ملن�صور يقول:
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"ما اأحوجني اإىل اأن يكون على بابي اأربعة نفر، ل يكون على بابي اأعف منهم، وهم 
تاأخذه يف اهلل لومة لئم،  اأحدهم فقا�ٍص ل  اأما  اإل بهم:  الدولة، ول ي�سلح امللك  اأركان 
والآخر �ساحب �رصطة ين�سف ال�سعيف من القوي، والثالث �ساحب خراج ي�ستق�سي ول 
يظلم الرعية، والرابع... ثم ع�ص على اإ�سبعه ال�سبابة ثالث مرات وقال يف كل مرة: اآه اآه. 

فقيل له: ومن هو يا اأمري املوؤمنني قال: �ساحب بريد يكتب خرب هوؤلء على ال�سحة")12(.

وقد ��صتخدم �ملن�صور عم�ل �لربيد �لذين ك�نو� عيوًن� له وعوًن� على �لإ�رص�ف على �أمور 
دولته، وبو��صطتهم ك�ن يقف على �أعم�ل �لولة وعلى م� ي�صدره �لق�ص�ة من �لأحك�م، وم� 
يرد �إىل بيت �مل�ل من �لأمو�ل وم� �إىل ذلك. كم� ك�ن ولة �لربيد يو�فونه ب�أ�صع�ر �حل�جي�ت 
من قمح وحبوب و�أدم وم�أكولت. وبلغ من �نتظ�م �لربيد يف عهده �أن عم�له ك�نو� يو�فونه 
بذلك مرتني يوميًّ�، ف�إذ� �صلى �ملغرب و�فوه مب� حدث طول �لنه�ر و�إذ� �أ�صبح كتبو� مب� جرى 

يف �لليل من �أمور.

وبذلك ك�ن يقف على م� يحدث يف �لولي�ت �لإ�صالمية، ومن ثم ك�ن �صديد �لت�ص�ل 
بولته فيوقف �لق��صي عند حده �إذ� ظلم، ويرجع �ل�صعر �إىل ح�لته �لأوىل �إذ� �رتفع و�إن ر�أى 

تق�صرًي� من �أحد وبخه ولمه �أو عزله من عمله )13(.

ويقول "فون كرمير" عن نظ�م �لربيد يف عهد �لعب��صيني �إنه ك�ن على ر�أ�ض كل م�صلحة 
يف �لولي�ت �لكربى ع�مل بريد مهمته مو�ف�ة �خلليفة بجميع �ل�صئون �له�مة و�لإ�رص�ف على 

�أعم�ل �لو�يل كم� ك�ن بعب�رة �أخرى مندوًب� �أولته �حلكومة �ملركزية ثقته�)14(.

�ألف  قر�بة  ت�صم  بريدية  �صتة طرق  ملتقى  �لعب��صيني  �خللف�ء  بغد�د يف عهد  ولقد ك�نت 
�لربيدية  �خلطوط  �أهم  وك�نت  ب�ل�صكك،  �حلني  ذلك  يف  ت�صمى  �ملحط�ت  وك�نت  حمطة، 

�لرئي�صة متتد بني بغد�د وحلب و�ل�ص�م وم�رص و�حلج�ز و�ليمن و�أرميني� وبالد �لفر�ض.

هذ� ولتز�ل �آث�ر �لعرب ب�قية ت�صهد على تقدم نظم نقل �لربيد عندهم، ففي دم�صق مثاًل 
� مبرور �لربيد جيئة وذه�ًب�،  مك�ن ت�ريخي يطلق عليه "ب�ب �لربيد"، وهذ� �لب�ب ك�ن خ��صًّ
�أن يكون مروره عن  �أمر  �أنه  ب�لربيد لدرجة  �لعب��صيني ك�ن مغرًم�  �أحد �خللف�ء  �أن  باب الربيدوُيحكى 
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طريق ق�رصه، وك�ن يهرع �إىل �رصفته عند مرور كل بريد، وك�نو� �آنذ�ك ي�صتعملون �أبو�ًق� �إيذ�ًن� بو�صول �لربيد، وحني يقرتبون من ق�رص �خلليفة، 
يقول  ك�ن  كم�  يخف�صونه� ت�أدًب� و�حرت�ًم�، فك�ن ينذرهم ب�لعق�ب، حتى ق�ل ذ�ت مرة "اإن خف�ستم �سوت اأبواقكم مرة خف�ست مرتباتكم"، 

متف�خًر� "اإن �سوت الربيد لأذين األذ من الكرى لعيني")15(.

�طط�م�ي��ي
�� ��ل�هب�ا ��و��ل��ي ا �ل��د

� ���ب��ي �ع��سر ا ر��ي�د  �ل��ب
� ا

�هتم �لف�طميون ب�لربيد �هتم�ًم� كبرًي�، و�ص�ر �أ�صح�به يعرفون يف �أي�مهم ب�أ�صح�ب �لأخب�ر، وك�نو� يو�فونهم بكل م� ي�صل �إليهم من 
�لأحد�ث، وبذلك مل يعد يخفي عليهم �صيء من �أمور دولتهم)16(.

�أخب�ر  ينقلونه من  �إذ على م�  �لعقل و�لر�أي و�حلكمة،  �أهل  فيه ثقتهم من  �لربيد" ملن تو�فرت  "ديو�ن  �لف�طميون يولون  وك�ن �خللف�ء 
ور�ص�ئل تتوقف عالق�ت �لدولة �لد�خلية مبوظفيه� يف �ص�ئر �أنح�ء �ململكة، و�خل�رجية عن طريق عالقته� مبن يع��رصه� من �مللوك و�لأمر�ء.

ولذلك توله �إىل ج�نب ديو�ن �لإن�ص�ء "�حل�صني بن جوهر �ل�صقلي" يف عهد �خلليفة "�حل�كم ب�أمر �هلل"ع�م )386 هـ / 996م(. كم� توله 
"�أبو ط�لب �لغر�بيلي" ع�م )414 هـ / 1023م( يف عهد �خلليفة "�لظ�هر لإعز�ز دين �هلل".

ولأن �مل�ص�در �لت�ريخية �صكتت عن ذكر مزيد من �ملعلوم�ت �لتي ت�صيء �أم�من� �لطريق ملزيد من �ملعرفة �خل��صة بهذ� �لديو�ن، فمن �ملمكن 
تقدير رو�تبهم قي��ًص� على رو�تب موظفي "ديو�ن �لإن�ص�ء" على �عتب�ر �أنه جزء منه يف غ�لب �أوق�ت �لدولة.

ك�ن �ملوقع ب�لقلم �لدقيق يتق��صى ر�تًب� قدره م�ئة دين�ر، و�ملوقع ب�لقلم �جلليل ر�تبه قدره ثالثون دين�ًر�، وهم �أعلى قدًر� من موظفي ديو�ن 
�لربيد، فيمكن �لقول ب�أن ر�تب متويل هذ� �لديو�ن ل يقل عن و�حد منهم�، و�أن بقية موظفي �لديو�ن دونه تكون رو�تبهم على غر�ر قرن�ئهم 

"بديو�ن �لإن�ص�ء" بني ع�رصة و�صبعة وخم�صة دن�نري �صهريًّ�.

وهكذ�، فقد ك�ن "لديو�يَنْ �لإن�ص�ء و�لربيد" يف �لع�رص �لف�طمي، مك�نة ب�رزة، فقد �صهد� �هتم�ًم� ب�لًغ�، وعن�ية ف�ئقًة من خلف�ء �لدولة 
�لف�طمية، وخ��صة "ديو�ن �لإن�ص�ء" �لذي ك�ن يب��رص مه�م كثرية، و�صالحي�ت متنوعة، تتدرج �ليوم يف مه�م و�صالحي�ت وز�ر�ت، وم�ص�لح 
حكومية متعددة، لعل �أهمه� – كم� �صبق �لقول– وز�رة �خل�رجية، ووز�رة �لإعالم ود�ر �ملحفوظ�ت �لعمومية، و�لأر�صيف �لر�صمي للدولة، 
وم�صلحة �لربيد، ف�صاًل عن كونه حلقة �لو�صل، و�لقن�ة �لأوىل، لالت�ص�ل �ملب��رص بني فروع �لإد�رة �ملركزية من ن�حية، وبني �لإد�رة �ملركزية 

ب�لع��صمة و�لإد�ر�ت و�لدو�وين �ملحلية يف �لأق�ليم من ن�حية �أخرى.
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وقد �عترب "ديو�ن �لإن�ص�ء" بهذه �ل�صالحي�ت، من �أهم �لدو�وين �لف�طمية، بل وي�أتي يف مقدمته� جميًع�، وذلك لدوره �ملهم، يف �لتنظيم 
�لإد�ري و�لفني بني ك�فة �لدو�وين، و�نفر�ده ب�لقي�م ب�لأعب�ء �لكثرية �لتي ك�نت – ول ريب- �أ�ص��ًص� مل� تعتمده �لدولة من �صي��صته� �خل�رجية 

و�لد�خلية، على حدٍّ �صو�ء.

كم� �أن �زده�ر هذ� �لديو�ن يف م�رص �إب�ن �لع�رص �لف�طمي هو �لذي فتح �لطريق لتطوره و�رتف�ع �ص�أنه فيم� بعد، خالل �لع�رصين �لأيوبي 
و�ململوكي )567 – 923هـ / 1171 – 1517م(.

�أ�ص��ًص� مل� ق�مت عليه  �إىل �لتق�ليد و�لر�صوم �خل��صة بهذ� �لديو�ن، و�لتي �بتدع �أكرثه� يف �لع�رص �لف�طمي، مم� ك�ن  �أ�ص��ًص�  وهذ� يرجع 
كت�ب�ت �ملوؤرخني �لذين تن�ولو� ر�صوم �لدولة �لف�طمية وغريه� من �لدول، ك�لقلق�صندي، يف كت�به "�صبح �لأع�صي" و"�ملقريزي" يف كت�به 

"�خلطط"، وغريهم� من �ملوؤرخني �لقد�مى و�ملحدثني)17(.

وقد عرف �لف�طميون مب�رص ��صتخد�م �حلم�م �لز�جل يف �ملر��صالت وب�لغو� يف �لهتم�م به حتى �أفردو� له ديو�ًن� وجر�ئد ب�أن�ص�ب �حلم�م، 
وللق��صي �لف��صل حميي �لدين عبد �لظ�هر يف ذلك كت�ب �صم�ه "مت�ئم �حلم�ئم")18(.

ويذكر �بن �لأثري �أن ��صتخد�م �حلم�م يف نقل �ملر��صالت بلغ درجة كبرية من �لتقدم و�لرقي يف عهد �لف�طميني �لذين ��صتخدمو� �حلم�م 
يف نقل �لأخب�ر من �صفن �ل�صتطالع �لتي ك�ن يوكل �إليه� مر�قبة حرك�ت �لأ�ص�طيل �لنورم�نية �لتي د�أبت على �لإغ�رة على �صو�طئ �إفريقية 

يف �أو�خر �لعهد �لف�طمي.

�لأ�صطول  �لبحر على  �أمري  �ملدعو جرجي؛  يد  �ملهدية يف  �لت�بعة لأ�صطول  �لف�طمية  �ل�صفن  �إحدى  )1148م(، وقعت  543هـ  �صنة  ففي 
�ل�صفينة وجد جرجي  هذه  بح�رة  وب��صتجو�ب  و�صقلية(  �ملهدية  بني  وتقع  ب�نتالري�  �لآن  )ت�صمى  قو�رصة  عند جزيرة  �ل�صقلي  �لنورم�ين 
� به حم�م. وبعد �أن ت�أكد �أمري �لبحر �لنورم�ين من بح�رة �ملهدية �أنهم مل يطلقو� �أية حم�مة من �لقف�ض، �أمر �لبح�ر  يف حوزة �أحدهم قف�صً
�ص�أل عن حرك�ت  و�أنه  للنورم�ن،  مر�كب  بع�ض  قو�رصة  عند جزيرة  لقي  �أنه  �ملهدية  فيه� ح�كم  يخرب  ر�ص�لة  يكتب  �أن  �لقف�ض  �ص�حب 

�أ�صطولهم فعلم �أنه يف طريقه �إىل �لق�صطنطينية ثم �أطلق �أمري �لبحر حم�مة بتلك �لر�ص�لة �إىل �ملهدية. 

و�أر�د من ور�ء ذلك �لقي�م بهجوم مف�جئ على �لع��صمة �لتون�صية يف وقت �ل�صحر، وجنحت تلك �حليلة �إذ �طم�أن ح�كم �ملهدية. ومل يتخذ 
�أية �حتي�ط�ت لدرء �لهجوم �لنورم�ين لكن ري�ًح� م�ص�دة �أف�صدت تدبري �لأ�صطول �لنورم�ين �لذي و�صل �إىل مي�ه �ملهدية يف و�صح �لنه�ر. 

وتوجد �إ�ص�ر�ت د�لة على ��صتخد�م �لف�طميني للحم�م يف نقل �لأخب�ر بني �أجز�ء دولتهم؛ حيث ذكر �لقلق�صندي �أن �لي�زوري وزير 
�خلليفة �مل�صتن�رص �لف�طمي �أر�صل حم�ًم� من تون�ض �إىل م�رص، كذلك ك�ن يوجد خط بريد يربط �ل�ص�م مب�رص بو��صطة �حلم�م، ويدل على ذلك 
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�أن �خلليفة �لعزيز �لف�طمي ذكر لوزيره �بن كل�ض �أنه مل ير �لقر��صية �لبعلبكية منذ �أمد طويل، ف�أر�صل �لوزير حم�م دم�صق �لذي ك�ن �إذ ذ�ك 
موجوًد� ب�لق�هرة �إىل ح�كم �لع��صمة �ل�ص�مية ي�أمره �أن يطلق يف حم�م �لق�هرة �ملوجود مبدينة دم�صق حب�ت قر��صية. وقبل �أفول �صم�ض ذلك 

�ليوم ك�ن �حلم�م �لق�هري قد و�صل ح�ماًل �لقر��صية)19(.

�ل�ي��ك
� �ا�م�م�ا ��و��ل��ي ا ���ب��ي �ع��سر د ر��ي�د  �ل��ب

� ا
� ك�ن ينقله �صع�ة �مل�ص�ة ثم ��صتخدم �ل�صع�ة   عندم� ��صتقل �ملم�ليك بحكم م�رص ق�مو� ب�إلغ�ء بريد �خللف�ء و�أن�ص�أو� لأنف�صهم بريًد� خ��صًّ

�جلم�ل يف نقل �لربيد)20(. 

لريب �أن �حلروب �له�ئلة �صد �ل�صليبيني يف عهد �لأيوبيني، و�صد �ملغول يف �أو�ئل عهد �ملم�ليك ق�صت على تقدم هذ� �لنظ�م و�أوقفت 
تطوره؛ و�إن عرفن� ب�أنه ك�ن للمغول نظ�م بريد متقدم. ولكن هذ� �لنظ�م م�لبث �أن ظهر يف م�رص يف عهد �ل�صلط�ن بيرب�ض ب�صكل مل ُيعرف 
به من قبل، وحدد لتم�م ظهوره على يده يف ع�م 659 هـ / 1260– 1261م. فقد جعله بيرب�ض نظ�ًم� �صلط�نيًّ�، و�صم�ه �لربيد �ملن�صور، وجعله 
يتن�ول �أموًر� عديدة، كنقل �ملر��صالت و�لدبلوم��صية و�لأو�مر �حلربية، و�إر�ص�ل �لأمر�ء �إىل �ل�صجن، و�أخب�ر �ل�رصقة وجر�ئم �لقتل، وكل كبرية 

و�صغرية. فك�ن هذ� �لنظ�م يدخل يف �خت�ص��ض رئي�ض ديو�ن �لإن�ص�ء)21(.

ومل يكن غريًب� �أن يهتم بيرب�ض ب�أمر �لربيد، وهو �ل�صلط�ن �لذى حر�ض على �أن ي�رصف �إ�رص�ًف� دقيًق� على خمتلف �أجز�ء دولته �لو��صعة، 
وعلى �أن ير�قب �أعد�ءه من �ملغول و�ل�صليبيني مر�قبة دقيقة متكنه من �خلروج �إليهم و�صدهم يف �لوقت �ملن��صب.

ويروي �بن ف�صل �لعمري ك�تب �لإن�ص�ء يف دم�صق �أن �ل�صلط�ن �لظ�هر بيرب�ض طلب منه مو��صلته ب�لأخب�ر ومو�ف�ته مب� يتجدد من �أخب�ر 
�لتت�ر و�لفرجن، وق�ل له: "اإن قدرت اأن ل تبيتني كل ليلة اإل على خرب ول ت�سبحني اإل على خرب، فافعل!" )22(.

وقد عرف نظ�م �لربيد يف عهد �ملم�ليك �أنو�ًع� منه�: �لربيد بو��صطة �خليل وهو م� عرف بخيل �لربيد، وك�ن موجوًد� يف عهد �لف�طميني 
بني م�رص و�ل�ص�م، ولكن يف عهد بيرب�ض وخلف�ئه نظم تنظيًم� دقيًق�؛ فقد ُجعل خليل �لربيد �إ�صطبل خ��ض ُعرف ب��صم: �إ�صطبل �لربيد ي�رصف 
فر�صه  له  لي�صوق  �لربيد  �ص�ئق -بر�صم ركوب خيل  �أو  �صو�ق  فيه، و�ُصو�ق- مفرده�  بر�صم خدمة �خليل  �ص�ئ�ض -  �صو��ض - مفرده�  عليه 

ويخدمه مدة �صريه، ي�رصف عليهم �أمري �آخور �لربيد)23(.

وهي غري �إ�صطبالت �ل�صلط�ن �لتي ي�رصف عليه� �أمري �آخور �آخر يكون �لأول ت�بًع� له. وهذه �خليل ل ي�صمح بركوبه� �إل يف نقل �لربيد 
ويف ح�لت ن�درة مبر�صوم �صلط�ين، وحتى �لولة يف �لأق�ليم ل ي�صتطيعون ركوبه� �إل ب�إذن �ل�صلط�ن. كم� �أن �خليل ك�نت تدمغ بعالمة رمب� 

نقاًل عن نظ�م مغويل)24(.
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من  كبري  بق�صط  متتعت  وقد  �لإن�ص�ء،  ديو�ن  تتبع  �لع�رص  ذلك  يف  �لربيد  �إد�رة  وك�نت 
ببع�ض  بع�صه�  �ململوكية  �لدولة  �أطر�ف  خمتلف  ربط  تولت  فقد  �لع�رص؛  ذلك  يف  �لأهمية 
عدة طرق  وله  �خليل  بو��صطة  ك�ن  �لربي  ف�لربيد  بري وجوي،  نوعني:  على  �لربيد  وك�ن 
�إىل قو�ض وعيذ�ب و�لإ�صكندرية ودمي�ط وغزة. وعلى �متد�د هذه  تتفرع من قلعة �جلبل 
�لطرق جميعه�، �أقيمت حمط�ت متق�ربة تزود �لربيديني وخيولهم مب� يحت�جون �إليه من طع�م 

وعلف وم�ء وم�أوى.

ومن �لو��صح �أن مهمة هوؤلء �لربيديني ك�نت ج�صيمة، �إذ� �ص�ر عليهم تو�صيل �لتعليم�ت 
هذه  ك�نت  ورمب�  �ل�صلط�ن.  �إىل  هوؤلء  �أخب�ر  وحمل  و�لأمر�ء،  �لنو�ب  �إىل  �ل�صلط�ن  من 
"�أن يكون ب�صرًي� مبخ�رج �لكالم و�أجوبته،  �لتعليم�ت �صفوية، ولذلك روعي يف �لربيدي 

موؤديً� لالألف�ظ عن �مللك مبع�نيه�، �صدوًق� بريًئ� من �لطمع".

ويرجع �لف�صل �لأول �إىل �ل�صلط�ن �لظ�هر بيرب�ض يف تنظيم �لربيد �جلوي ف��صتخدم فيه 
�أبر�ًج�  �حلم�م �لز�جل �لذي ك�نت قلعة �جلبل �ملركز �لرئي�صي لأبر�جه، و�صيد لهذ� �حلم�م 
على �متد�د طرق �لربيد لتكون مبث�بة حمط�ت. وك�ن لهذه �لأبر�ج موظفون مدربون بحيث 
�إذ� و�صلت حم�مة من هذ� �لنوع �إىل �لربج عنو� ب�أمره� وت�صلمو� منه� �لر�ص�لة؛ ليبعثو� به� مع 
حم�مة �أخرى �إىل �لربج �لت�يل يف حني ت�صرتيح �حلم�مة �لأوىل قبل �أن تعود �إىل ق�عدته�. ومل 
يكن من �ل�صعب على �ملوظفني �ملخت�صني معرفة هذ� �حلم�م ومتييزه؛ لأنه ك�ن يعلم بعالم�ت 

خ��صة يف منق�ره غ�لًب�.

وروعي يف �لر�ص�ئل �لتي ُتر�صل مع �حلم�م �لز�جل �أن تكون خفيفة، فُتكتب على نوع 
خ��ض من �لورق �لرقيق مع مر�ع�ة �لإيج�ز؛ حتى ل تعوق �حلم�مة عن �لطري�ن �ل�رصيع ومن 
�لو��صح �أن �حلم�م �لز�جل �أ�رصع بكثري من �خليل، ولذلك ��صتعمل يف نقل �لر�ص�ئل �لع�جلة)25(.

�لكثرية. و�لألق�ب  و�ملقدم�ت  �لب�صملة  دون  و�ل�ص�عة  �لت�ريخ  بذكر  فيه  ُيكتفى  فك�ن 
�أو ق�ض  مُييز بعالم�ت خ��صة كب�صم منق�ره بب�صم�ت خ��صة  �ل�صلط�ين  �لربيد  وك�ن حم�م 
ري�صه بطرق معروفة، ف�إذ� و�صل �إىل قلعة �جلبل ببط�قة توىل �ل�صلط�ن ف�صه� بنف�صه وك�نت 

�لر�ص�لة ت�صد حتت جن�ح �حلم�مة �أو ذيله�)26(. خطوط احلمام الزاجل يف الع�رص اململوكي
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وقد جرت �لع�دة �أن ُتكتب �لر�ص�لة من �صورتني تر�صل مع حم�متني تطلق �إحد�هم� بعد �ص�عتني من �إطالق �لأخرى حتى �إذ� �صلت 
�إحد�هم� �لطريق �أو قتلت �أو �فرت�صه� �جلو�رح �أمكن �لعتم�د على و�صول �لأخرى)27(.

وك�ن حلم�م �لر�ص�ئل ديو�ن فيه جر�ئد تثبت فيه� �أن�ص�به، وقد بلغ عدد �حلم�م يف وقت م� ت�صعم�ئة و�ألف ط�ئر، وك�ن ي�رصف عليه يف 
كل هذه �لبالد رج�ل متخ�ص�صون ي�صمون: بر�جني، ولكل برج رئي�ض: مقدم ومنهم �خلد�م حتت ت�رصفهم �لبغ�ل حلمل م� يخ�ض �حلم�م 
و�لرب�جني �لق�ئمني به من طع�م )28(. وقد ظلت �أبر�ج �حلم�م يف م�رص وبالد �ل�ص�م مو�صع �لعن�ية حتى غز� �لتت�ر بالد �ل�ص�م �صنة 1402م. 
ف�صتتو� �حلم�م ودمرو� �أبر�جه و�أتلفو� حمط�ت �لربيد وم�ص�لك �لربيديني، ولكن مم� ل�صك فيه �أن هذه �ملحط�ت و�مل�ص�لك قد �أعيد �إ�صالحه� 

وتنظيمه� يف نه�ية �لقرن �خل�م�ض ع�رص �مليالدي)29(.

وقد ك�ن يوجد موظف خ��ض ب�لقلعة ��صمه �لَدو�د�ر �أو �لدويد�ر �أي ح�مل �لدو�ة – �أ�صبه ب�ص�حب �لر�ص�لة يف �لع�رص �لف�طمي – يكون 
من �أمر�ء �ملم�ليك، عمله تبليغ �ل�صلط�ن م� يرد من �لربيد �أو يحمل �أو�مره �إىل �أ�صح�ب �ل�ص�أن. ولكرثة مه�م �ل�صلط�ن، وجد عدة موظفني 
بهذ� �ل�صم؛ فك�ن �لو�حد منهم ُي�صمى �لدود�ر �لث�ين و�لث�لث �إىل �لع��رص؛ و�إن ك�ن ير�أ�صهم �لدود�ر �لكبري، كم� يوجد لهذ� �لأخري ن�ئب 
ي�صمى: ح�مل �ملزرة، �ُصمي هكذ� على ��صم "�ملزرة"، وهي فوطة من قم��ض خمَرز ببط�نة عليه� عالمة �ل�صلط�ن، ُتو�صع فيه� �لأور�ق �لتي 

ير�د تبليغه� من بريد و�أو�مر)30(.

وك�ن يدير ديو�ن �أعم�ل �لربيد "ديو�ن �لإن�ص�ء" �أو بيت �مل�ل �لذي يتوله �لديو�د�ر، وهذ� �لديو�د�ر ك�ن يلقب كذلك ب��صم �أمري �لربيد، 
وك�ن من و�جبه �ل�صهر على �رصعة �إر�ص�ل بريد �ل�صلط�ن و�إذ�عة �أو�مره، كم� ك�ن من خ�ص�ئ�صه �أن يقدم لل�صلط�ن �لتق�رير �خل��صة ب�لأعم�ل 

�لإد�رية، و�لأور�ق �لتي ير�د توقيعه�، و�للتم��ص�ت �لتي يرجو �أ�صح�به� مق�بلة �ل�صلط�ن.

وك�ن للديو�د�ر م�ص�عد يق�ل له "ك�تب �ل�رص" يتوىل بنف�صه ت�صدير �لربيد، و�إعط�ء قو�ئم �ل�صفر �لتي جتيز حل�مله� �حل�صول من �ملحط�ت 
�أو  �لف�صة  من  لوحة  وهي  �ص�رة خ��صة  يحملون  �لربيد  عم�ل  وك�ن  م�أموريته)31(.  و�أهمية  مك�نته  يالئم  �لذي  ب�لعدد  جي�د  على  �ملختلفة 

�لنح��ض �لأحمر ت�صد �إىل �لعنق بكوفية �صفر�ء وقد نق�ض على �أحد وجهيه�:

"ل اإله اإل اهلل حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره امل�رصكون. �رصب يف م�رص املحرو�سة". وعلى الوجه 
الآخر: "عز ملولنا ال�سلطان امللك.. الدنيا والدين... �سلطان الإ�سالم وامل�سلمني... ابن مولنا ال�سلطان ال�سهيد... امللك خلد اهلل ملكه")32(.

ويف كل لوح من هذه �لألو�ح �لف�صية ثقب به "�رص�بة" من �حلرير �لأخ�رص ذ�ت فرعني يحمله� رجل �لربيد يف عنقه حتت ثي�به ويرتك 
"�ل�رص�بة" ظ�هرة فوق ثي�به من �خللف. وك�نت هذه �لألو�ح مبث�بة تذ�كر �إثب�ت �ل�صخ�صية لرجل �لربيد حتى �إذ� خرج ب�لربيد �إىل جهة م� 
عرفوه منه�، و�أذعن له ب�قي رج�ل �لربيد يف خمتلف �ملر�كز و�ملحط�ت وقدمت له �جلي�د و�أكرمو� وف�دته، ويظل كذلك حتى يوؤدي عمله، 
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وعند عودته يعيد �للوح �إىل ديو�ن �لإن�ص�ء قبل �ن�رص�فه �إىل د�ره، وحتفظ �ألو�ح �لربيد عند ك�مت �أ�رص�ر �لديو�ن ل يت�رصف فيه� �إل ب�إذن �لرئي�ض.

ب ب�لق�هرة  "�رصُ ب ب�ل�ص�م" متييًز� عن  "�رصُ �إ�ص�فة عب�رة  �لتعريف لرجل �لربيد يف كلٍّ من دم�صق وحلب وغريه� مع  �تبعو� هذ�  وقد 
�ملحرو�صة")33(.

ولعل هذه �أول حم�ولة لتمييز �لربيديني عن غريهم يف م�رص، وعند و�صول �لربيدي يذهب به �لديو�د�ر وك�تب �ل�رص �إىل �ل�صلط�ن، فيجثوؤ 
�لربيدي ويقبل �لأر�ض بني يديه، ويتن�ول �لديو�د�ر منه �لر�ص�لة، ويقدمه� �إىل �ل�صلط�ن �لذي يف�صه�، ويدفع به� �إىل ك�تب �ل�رص فيقر�أه�، 

وي�صدر �ل�صلط�ن �أمره يف �ص�أن م� ج�ء به�.

�لولي�ت  خمتلف  من  و�حلك�م  �لولة  ر�ص�ئل  �إليه  ح�ماًل  ب�نتظ�م،  �لأ�صبوع  يف  مرتني  �لع��صمة  �إىل  ي�صل  بيرب�ض  �ل�صلط�ن  بريد  وك�ن 
و�ملق�طع�ت، وقد بلغ نظ�م �لربيد يف عهده مبلًغ� من �لدقة ي�صتوجب �لإعج�ب، وك�ن �ل�صلط�ن نف�صه يعلق �أهمية كربى على �صفر �لربيد 

يف مو�عيده �ملقررة.

وقد �ص�عده �نتظ�م �لربيد يف عهده على �صد غ�ر�ت �ملغول يف �لوقت �ملن��صب كم� �ص�عده على تفقد �حل�لة يف خمتلف �أنح�ء �ل�صلطنة، 
و�لإمل�م بكل �صغرية وكبرية من �أعم�ل �لولة وحك�م �لأق�ليم )34(.

 
بج
�ل�ش��ل�

� ر��ي�د ��و�ح�م��ل ا �ل��ب
� ا

هن�ك م�ص�ألة �أخرى �هتمت به� �إد�رة �لربيد يف �لع�رص �ململوكي �أل وهي نقل �لثلج فقد و�صعت �إد�رة �لربيد يف �لع�رص �ململوكي ترتيب�ت 
حلمل �لثلج من دم�صق �إىل �لق�هرة لتربيد �مل�ء يف ف�صل �ل�صيف. وك�ن لنقله مر�كب حتمله يف �لبحر، �ختلفت عدته� ب�ختالف �لأوق�ت – 
فبلغت حيًن� ثالًث� وحيًن� �آخر �أحد ع�رص مركًب�. وك�نت �لرحالت �ملنتظمة فيم� بني �صهري �إبريل ونوفمرب من كل �صنة ت�أخذ طريقه� من �ملو�نئ 
�ل�ص�مية، وهي بريوت و�صيد� �إىل مين�ء دمي�ط، ثم ينقل من مر�كب يف �لنيل ثم يوؤتى به �إىل بولق ومنه� ينقل �لثلج على �لبغ�ل �ل�صلط�نية �إىل 
�ل�رصبخ�ن�ه؛ حيث تخزن يف �صهريج، و�لو��صلون ب�ملر�كب يف �لبحر يعودون على �لربيد يف �لرب، وينقل من �لثلج يف �لرب �صنف �أنظف و�أنقى 
مم� ينقل يف �لبحر ويجهز مع كل نقلة بريدي بيده تذكرة ومعه ثاّلجون خرب�ء بحمله ومد�ر�ته طول �لطريق، وهو خ��ض مب�رصوب �ل�صلط�ن.

وقد �صكل ذلك تطًور� ملمو�ًص� يف نظ�م �لربيد، كونه ي�صتخدم يف �لإ�رص�ف على حتقيق �لرغب�ت �ل�صخ�صية للمم�ليك بعد �أن ك�ن �لق�صد 
منه �أوًل �مل�صلحة �حلكومية يف �لدولة. ويروي لن� �لفقه�ء من �لقرن �لر�بع ع�رص �أن �لربيد ك�ن ي�صتخدم �أحي�ًن� لإح�ص�ر ُمغنٍّ م�صهور �إىل 

�لبالط �أو مملوك �أمرد.



29

و�لنتيجة �لطبيعية لتلك �ملجهود�ت �لعظيمة �لتي بذله� �صالطني �ملم�ليك يف �صبيل �إن�ص�ء نظ�م للربيد على قو�ئم و�أ�ص�ض متينة مل تكن 
� �لأفر�د، ف�لهتم�م بطرق �لربيد وحمط�ته �أدى بدوره �إىل تن�صيط جت�رة �لأفر�د بدرجة  ق��رصة على متتع �حلكومة بثم�ر ذلك �لنظ�م بل و�أي�صً

ملمو�صة �لأثر، ب�لنظر �إىل ت�صييد �خل�ن�ت وحفر �لآب�ر وت�أمني �لطرق)35(.

غري �أن �زده�ر �لربيد يف �لع�رص �ململوكي مل يكن لي�صتمر طوياًل يف ظل �لفو�صى �لتي �جت�حت �لبالد عقب وف�ة �لن��رص حممد بن قالوون، 
�إذ �رصع�ن م� دب فيه �لتدهور نتيجة لنز�ع �لأمر�ء فيم� بينهم لنيل �رصف �ل�صلطنة، وهو م� �نعك�ض على �زدي�د �صوكة قب�ئل �لعرب�ن فع�ثو� يف 
�لبالد ف�ص�ًد� وق�مو� بقطع �لطرق�ت على �مل�ص�فرين، كم� �أدى هذ� �لنز�ع �إىل �إقد�م نو�ب �ل�صلطنة يف بالد �ل�ص�م على �صق ع�ص� �لط�عة على 

�ل�صلط�ن ومل يكن يت�صنى لهم ذلك �إل بقطع �لربيد بني �لق�هرة وبالد �ل�ص�م )36(.

��ب��ي �ل�هسش�م�ا
� ��ل����سر ا ���ب��ي ا ���ب��ي �م��سر  ر��ي�د  �ل��ب

� ا
�ل�صلط�ن  �لأول من هزمية  �صليم  �ل�صلط�ن  �لعثم�ين؛ حيث متكن  للغزو  تعر�صت  �أن  �إىل  للربيد  �ململوكي مركًز�  �لع�رص  منذ  ظلت م�رص 
�ململوكي قن�صوة �لغوري يف ع�م 1516م يف موقعة مرج د�بق ب�لقرب من حلب؛ حيث قتل �لغوري يف هذه �ملعركة، وبذلك متكن �صليم من 

�ل�صتيالء على �ل�ص�م. ويف ع�م 1517م متكن �لعثم�نيون من �ل�صتيالء على م�رص بعد هزمية طوم�ن ب�ي يف موقعة �لريد�نية.

وبتحول م�رص �إىل ولية عثم�نية، �نتهت ر�صوم دولة �ملم�ليك ومنه� نظ�م �لربيد، ف�ص�رت �إ�صت�نبول هي مركز �لع�مل �لإ�صالمي �حل�ص�ري 
و�ل�صي��صي. 

��ي  ر�ب��س�ي
��ل��ب �ل�ح�م��ل��ي ا

� �ل  ا
� ر��ي�د ��ب�ل�� �ل��ب

� ا
� �أثن�ء مق�ومته� لثور�ت  بد�أت �إره��ص�ت تنظيم �لربيد يف �لع�رص �حلديث يف م�رص �أثن�ء وجود �حلملة �لفرن�صية 1798-1801م خ�صو�صً
� يقيه� �رص �ملف�ج�آت،  �ل�صعيد؛ حيث ر�أى �جلرن�ل ديزيه وهو يف جرج� �أن ينظم �لربيد بني �حل�مي�ت �لفرن�صية ليجعل بينه� �ت�ص�ًل م�صتمرًّ
و�أ�صند مهمة حملة �لربيد لفر�ص�ن م�صلحني يقطعون مر�حل حمدودة، ويتغريون عند كل مرحلة �إىل �أن ت�صل �لر�ص�ئل �إىل �جلهة �ملق�صودة، 
و�أمر �أن ي�ص�فر �لربيد كل يوم من جرج� حتى ي�صل  �إىل قن�، وق�ّصم �مل�ص�فة بينهم� �إىل عدة مر�حل، وطلب ديزيه من م�ص�عده بلي�ر �أن ينظم 

� لنقل �لربيد يوميًّ� يف منطقته)37(. �لربيد على هذه �لطريقة من قن� �إىل �إ�صن�، وكلفه �أن ي�أمر ق�ئم مق�م كل بندر �أن يكون م�صتعدًّ





م�ح�م��د �ع�����ي
��سر�ي �

إ
���ب��ي �ع��سر ا ر��ي�د  �ل��ب

� ا
��ب��ي ��ل�ش�ا �����ل ا ��ل��ب ا
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�ا ���ش م�ح�م��د �ع�����ي ��ب�ا
���ب��ي �ع�ه�د � ر��ي�د  �ل��ب

� ا

اأوًل: الربيد احلكومي 
�لع�رص  يف  �لر�صمية  �لر�ص�ئل  لنقل  �لربيد  �إن�ص�ء  يف  فكر  من  �أول  هو  علي  حممد  يعترب   
� على �رصعة  �حلديث؛ فقد �تبع حممد علي نظ�م �لإد�رة �ملركزية يف م�رص، ولذ� ك�ن حري�صً
�لت�ص�ل مبوظفي حكومته لإ�صد�ر �لتعليم�ت لهم وتلقي �لتق�رير، لذ� �هتم بنقل �لر�ص�ئل 
�حلكومية بني �لق�هرة و�ص�ئر �أنح�ء �لقطر �مل�رصي و�إىل مكة و�ل�صود�ن و�ل�ص�م، وكذلك �أدت 
زي�دة عدد �لأج�نب مب�رص وكرثة م�ص�حلهم و�صئونهم �إىل �حل�جة لإن�ص�ء بريد خ��ض بهم يقوم 
�لو�صيط بني  �أن م�رص ق�مت بدور  �لأ�صلية. كم�  بينهم وبني بالدهم  �ملتب�دلة  �لر�ص�ئل  بنقل 
�إجنلرت� وم�صتعمر�ته� يف �لهند يف جم�ل نقل �لر�ص�ئل، ب�لإ�ص�فة �إىل �أن ترقيم �ملن�زل وت�صمية 

�ل�صو�رع يف عهد حممد علي �ص�عدت على ت�صهيل خدمة �لربيد لالأه�يل.

�لق�هرة  بني  حمط�ت  يف  وذلك  �لهجني)38(،  يركبون  �صع�ة  �لربيد  بنقل  يقوم  وك�ن 
�ل�صع�ة  يف  تو�فره�  �لالزم  و�ل�رصوط  �لبو�صتة  حمط�ت  ترتيب  كيفية  �أم�  و�لإ�صكندرية. 
�صعب�ن   5 يف  علي  حممد  من  �ل�ص�در  �لأمر  من  ذلك  فيتبني  ي�صتخدمونه�،  �لتي  و�لأدو�ت 

1247 هـ - 11 دي�صمرب 1830 م �إىل حبيب �أفندي:

با�سا  اإبراهيم  ابنه  مبعرفة  املعمولة  البو�ستة  حمطات  ترتيب  على  اطلع  قد  "باأنه 
اأن يعني واحًدا �ساعيًا لكل حمطة، فاإن كان يف ذلك يف  املر�سل لك من دولته وعلم 
حمله لكن ال�سعاة الذين يعينون يلزم اأن يكون لهم اإملام بالقراءة والكتابة بالن�سبة لقلة 
وجود ذلك يلزم تعليمهم الأرقام احل�سابية من واحد اإىل اثني ع�رص واإعطاء كل واحد 
�ساعة ف�سة فعند و�سول الهجانة لأية حمطة تكتب ال�ساعة التي قام فيها ملعرفة تاأخريه 

من عدمه")39(.

حممد علي با�سا
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وك�نت �لق�هرة يف مطلع �لقرن �لت��صع ع�رص مركًز� للخطوط �لربيدية و�أهمه� و�أ�صبقه� تنظيًم�؛ حيث ُوِجد �لربيد �لذي يربط �لق�هرة 
ب�لوجه �لبحري، ول�صيم� �لإ�صكندرية �لع��صمة �لث�نية للقطر. وك�ن يربط �لق�هرة ب�لوجه �لبحري يف �لع�صور �لو�صطي طريق تر�بي رئي�صي 
عرف ب��صم طريق �لربيد، وك�ن يربط �لق�هرة ب�لإ�صكندرية مروًر� بقليوب ومنوف، وقد متكن �بن جبري من قطع هذ� �لطريق يف ثالثة �أي�م 

ون�صف.

ك�ن �لربيد �حلكومي �أ�صبق يف تنظيمه و�لعتن�ء به من �لربيد �لأهلي، وك�ن يحمله �صع�ة "ي�صريون على �لأقد�م" �أو يحمل هذ� �لربيد 
بو��صطة �ل�صفن، وك�ن �ل�صع�ة يتنقلون بني �لق�هرة و�لإ�صكندرية ودمي�ط ور�صيد وبع�ض مدن �ل�صعيد. وك�نت �خلطوة �لأوىل �لتي �أعده� 
� �لفالحني �لذين يعتدون على �ل�صع�ة. ويف  �لب��ص� يف �صبيل تنظيم �لربيد هي ت�أمني طرق �لربيد و�ل�رصب على �أيدي ق�طعي �لطريق به�، و�أي�صً
هذ� �ل�صدد �أ�صدر حممد علي �أمًر� �إىل نظ�ر قرى �لأرز بدمي�ط بت�أديب �لفالحني �لذين ق�مو� ب�لعتد�ء على ثالثة من �ل�صع�ة �أثن�ء �صفرهم 
من دمي�ط �إىل �لق�هرة ب�لقرب من "كفر �ملي��رصة" و�غت�ص�ب �أور�ق �لربيد منهم. كم� �أعلن حممد علي غ�صبه من قتل �ل�ص�عي حممد �لب�طي 
ومتزيق �أور�ق �لربيد �لتي ك�ن يحمله�. وقد �أ�صدر �أو�مر م�صددة �إىل م�أموري ن�صف �أول �لأق�ليم �لو�صطى للبحث عن ق�تله و�لق�ص�ء على 

تلك �لفو�صى.

ويبدو �أن م�ص�يخ �لنو�حي و�لفالحني ب�لوجه �لبحري قد د�أبو� على �لعتد�ء على �صع�ة �لربيد، ولذلك مت �لتنبيه على مدير �لوجه �لبحري 
� تخ�صي�ض  ب�إ�صالح �لطرق؛ حتى ي�صهل لل�صع�ة �ملرور به� ومنع ت�صلط �مل�ص�يخ وجتمعهم يف �لكب�ري و�لكف عن �أذى �ل�صع�ة. كم� مت �أي�صً

�ملعدية �ملوجودة بن�حية قلته ب�ملنوفية ملرور �صع�ة �لربيد، ومنع �لأه�يل وم�صتخدمي �حلكومة من ��صتخد�مه�؛ حتى ل تتعطل �أعم�ل �لربيد.

ويف بع�ض �لأحي�ن ك�ن ُي�صمح حل�ملي �لربيد، يف �مله�م ذ�ت �لطبيعة �خل��صة و�مل�صتعجلة، �أن ي�صتخدمو� هجيًن� تقوم جهة �إر�ص�لهم بدفع 
�أجرته�، فقد �صمح ملحمد �لقو��ض �لذي ك�ن يحمل ر�ص�لة من ن�ظر �جله�دية حممد بك ب�أن يقوم ب��صتئج�ر هجني لتوؤدي مهمته على �أن 

يدفع �لبك �مل�ص�ر �إليه �أجرته.

وعندم� تز�يدت �حل�جة �إىل �إر�ص�ل بريد من �لق�هرة �إىل �لإ�صكندرية وب�لعك�ض، ففي بع�ض �لأحي�ن ك�نت بع�ض �لر�ص�ئل حتت�ج ل�رصعة 
يف �لإبالغ، تقرر �رص�ء ثم�نية جي�د لركوب �ل�صع�ة �لذين يتحركون من �لإ�صكندرية �إىل �لق�هرة يف �لأمور �مل�صتعجلة و�ملهمة فقط، على 
�أن يكونو� م�صتعدين ب�صفة د�ئمة يف �لإ�صكندرية، هذ� ب�لإ�ص�فة �إىل �رص�ء جملني ل�صتخد�مهم� يف نقل �ملي�ه و�لعليقة �لالزمة لهذه �خليول؛ 

وبذلك تكونت �أول حمطة للربيد �مل�صتعجل بني �لق�هرة و�لإ�صكندرية)40(.

وب�لن�صبة للربيد �حلكومي بني �لق�هرة و�لإ�صكندرية، فقد ج�ء يف مك�تبة من حممد علي �إىل حمرم بك حم�فظ �لإ�صكندرية بت�ريخ 2 رم�ص�ن 
."� �صنة 1240 هـ - 23 م�ر�ض 1824م "مدة �لربيد بني �ملدينتني قد �أ�صبحت 29 �ص�عة وهذ� �أح�صن جدًّ
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ويف 15 جم�دى �لآخرة �صنة 1251 هـ - 11 �أغ�صط�ض 1835م، �صدر �أمر من حممد علي �إىل وكيل جمل�ض �مللكية ب�إبط�ل بو�صت�ت �لرب 
و��صتعم�ل �ل�صفن يف نقل �لبو�صتة بني �لق�هرة و�لإ�صكندرية، ولكن يبدو �أن نقل �لربيد بني �لق�هرة و�لإ�صكندرية عن طريق �لرب ظل معموًل 

به �إىل ج�نب نقل �لربيد بحًر�.

 ويف 29 �صعب�ن 1253 هـ - 1837م، بعد �أن �أ�صبحت مدة �لربيد بني �لإ�صكندرية و�لق�هرة 24 �ص�عة، و�صلت �ملدة يف ذلك �ليوم �إىل
39 �ص�عة ون�صف، ولذلك �صدر تنبيه �صديد �إىل م�أموري وخدمة �لبو�صتة بعدم تكر�ر ذلك و�إل ف�إن �لعق�ب �صوف يكون �ل�رصب �ل�صديد 

� عن طريق �ل�صع�ة وحمط�ت �لبو�صتة بني �لق�هرة وم�رص �لو�صطى مرة كل �أ�صبوع، وبني �لق�هرة  مهم� ك�نت �لأعذ�ر. ك�نت �لر�ص�ئل تنقل �أي�صً
و�ل�صعيد مرة كل �صهر، �أم� �ملدة �لتي ك�ن �لربيد يقطعه� بني �لق�هرة ومكة فك�نت ترتو�ح بني 17 و18 يوًم� و�مل�ص�فة بني كل حمطة و�أخرى 

ك�نت ترت�وح بني 24 و30 �ص�عة.

ويف 4 حمرم 1253 هـ - 10 �إبريل1837م، �صدر �أمر من حممد علي بعمل ترتيب لت�صل �لبو�صتة من م�رص �إىل �ل�صود�ن يف 15 يوًم�)41(.

وقد ق�م بنقل �لربيد يف عهد حممد علي �صع�ة ك�نو� يتولون نقله م�ص�ة برئ��صة �ل�صيخ عمر حمد من �أه�يل �لق�هرة، وك�ن هوؤلء يقت�رصون 
يف عملهم على م�رص، ثم �متد عملهم �إىل �ل�صود�ن ع�م 1821م بعد �أن �صم حممد علي بالد �ل�صود�ن �إىل حكمه، وقد عهد يف نقل �لربيد فيه 

�إىل �صع�ة يركبون �لهجني.

وبعد ذلك بفرتة ق�صرية ق�م �ل�صيخ ح�صن �لبديلي من �صك�ن �لق�هرة بتنظيم بريد خ��ض لنقل ر�ص�ئل �جلمهور، ومل يكن لهذ� �لنقل ر�صوم 
حمددة يتق��ص�ه� عنه بل ك�ن يحدد له �أجًر� يف كل مرة ح�صبم� ير�ه.

وعلى �أثر هذ� �مل�صعى ق�مت �حلكومة بنقل �لر�ص�ئل �خل��صة ب�لأه�يل �إىل �جله�ت �لو�صطى من م�رص و�إىل �لوجه �لقبلي و�ل�صود�ن، وك�نت 
تتق��صى على نقله� ر�صًم� يتف�وت بني 10 ب�ر�ت )مليمني ون�صف مليم( و30 ب�رة )�صبعة مليم�ت ون�صف مليم( عم� زنته درهم )12 و3 
جر�م�ت( للجه�ت �لو�صطى، ور�صًم� يتف�وت بني قر�ض و�حد )10 مليم�ت( و3 قرو�ض )30 مليًم�( عن �ملر�صل �إىل �لوجه �لقبلي ومن 3 

قرو�ض و25 ب�رة �إىل 6 قرو�ض و5 ب�ر�ت عم� ير�صل �إىل �ل�صود�ن)42(.

ورغم �لت�أكيد�ت �ملتو�لية من �مل�صئولني فيم� يتعلق بدقة مو�عيد �لربيد، ف�إن �لربيد �لق�دم من �لإ�صكندرية، �إىل �لقلعة ك�ن ي�صل مت�أخًر� عن 
� من حممد علي على �نتظ�م ذلك �لربيد؛ حيث ك�ن يط�لعه بنف�صه،  �ملوعد �ملحدد له. )وهو عقب غروب �ل�صم�ض ب�ص�عة و�حدة(. وحر�صً
�أمر بوغو�ض بك �أن تتحدد �لرتتيب�ت �لتي تكفل عدم ت�أخري �لربيد، و�أن ي�رصف بنف�صه على تنفيذه�. ويف تنبيه �آخر مت �لت�أكيد على �أن ي�صل 
�لربيد �لق�دم من �لإ�صكندرية �إىل �لق�هرة يف �أربع وع�رصين �ص�عة. ورغم هذه �لتنبيه�ت ، ف�إن �لربيد �حلكومي ك�ن ي�صل يف فرتة زمنية ترت�وح 

م� بني 27 - 28 �ص�عة.
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وقد تو�صل �مل�صئولون �إىل �أ�صب�ب ت�أخر �لربيد وُوجد �أنه� تعود �إىل حمل �ل�صع�ة �أور�ق ومك�تب�ت لالأه�يل معهم، مم� جعل �أحم�لهم 
 .� ثقيلة، ولذ� فقد مت منع �ل�صع�ة من حمل مك�تب�ت �لأه�يل، وقد ��صتنثي من هذ� �ملنع �ملك�تب�ت �خل��صة ب�لقن��صل ومك�تب�ت �لذو�ت �أي�صً
ويف ذلك �لوقت ك�ن �مل�صئول عن حمل �لربيد �أحد �ملتعهدين، وقد �أكد �ملذكور على �أن رئي�ض �ل�صع�ة ور�ء ت�أخري �لربيد بع�ض �ص�ع�ت عن 
�إذ ينتظر ب�لإ�صكندرية فرتة طويلة يجمع فيه� �أور�ق �لأه�يل بعد ت�صلمه �أور�ق �حلكومة، ولذلك عوقب رئي�ض �ل�صع�ة ب�ل�رصب  موعده؛ 
ثالثم�ئة جلدة، و�أنِذر ب�رصب عنقه �إذ� ت�أخر �لربيد مرة �أخرى، كم� ُمنع تعطيل �لربيد يوم �لأحد؛ لأن تلك �لإج�زة ك�نت تت�صبب يف تعطيل 

�أ�صغ�ل ديو�ن �ملع�ونة.

وك�ن �أ�صد م� حتر�ض عليه �حلكومة هو �ملح�فظة على �صالمة �لربيد من �ل�صي�ع، ولذ� ك�نت تنبه على �جله�ت �مل�صئولة بوجوب �إحك�م 
�؛ منًع� لفتح �لربيد �أو �صقوط �أور�ق منه� �أثن�ء �لنقل، وك�ن �ملعلم عطية متعهد �لربيد يذهب ب�لربيد �حلكومي  ربط �أكي��ض �لربيد وختمه� �أي�صً

�إىل �ملع�ون خلتم �خلط�ب�ت �حلكومية متهيًد� لإر�ص�له�.

وقد �تبعت و�صيلة �أخرى حلفظ �لربيد بو�صعه يف جوف �جلو�رب؛ وذلك حتى ل ت�صيع �لتق�رير �ليومية �لتي تر�صل �إىل �لب��ص�، ثم �صدر 
�أن خري و�صيلة حلفظ �لأور�ق من �لأمط�ر هي و�صعه� يف  �مل�صئولون  ب�أن ت�صنع حم�فظ �صفيح لتحفظ به� �لأور�ق. وقد وجد  �أمر جمدًد� 

حو�فظ من �مل�صمع �ملزدوج)43(.

وعندم� �ت�صعت �لأعم�ل �لإد�رية ك�ن ديو�ن �صورى �ملع�ونة يف ح�جة �إىل �إر�ص�ل تعليم�ته و�آر�ئه �إىل �ملوظفني و�لدو�وين �لأخرى �لت�بعة 
له، ولذ� فقد تكون خط بريدي خ��ض به، وحتى ل يحدث خلط بني �لربيد �حلكومي "بريد حممد علي" وبني بريد "�ل�صورى"، ك�ن يو�صع 
كل بريد على حدة يف م�صمع خ��ض به، وك�ن يكتب على تلك �حلو�فظ جهة �لإ�صد�ر و�جلهة �ملر�صلة �إليه�. وك�ن قلم ملكية يف �صورى 
�. وقد ُعني لهذه �ملهمة م�صتخدم يدعى زكي �أفندي، كم� ُعني  �ملع�ونة هو �لقلم �مل�صئول عن عملية �لف�صل هذه، وعن عملية �لتوزيع �أي�صً

�صع�ة بريد من �أجل بريد �لديو�ن �خلديوي. وقد تويف �ثن�ن من �صع�ة ذلك �لديو�ن من جر�ء �لكولري� يف ع�م 1835م.

وقد �أقيمت عدة حمط�ت للربيد يف دمنهور و�لنجيلة، وك�نت �خلط�ب�ت �لو�ردة من �لإ�صكندرية �إىل �لق�هرة ُتفتح بو��صطة مع�ون �لربيد 
�ملقيم هن�ك ثم يقوم بفرز خط�ب�ت �لدو�وين وخط�ب�ت حممد علي، كلٌّ على حدة. وقد ت�صببت هذه �لعملية يف وقوع بع�ض �لأخط�ء؛ حيث 

ك�نت �خلط�ب�ت تذهب �إىل جهة �أخرى غري �لتي �أر�صلت �إليه�.

ومن �أجل تقليل �لأخط�ء يف توزيع �لربيد، �أمر حممد علي �أل ي�صدر زكي �أفندي بريدين يف يوم و�حد، بعد �أن حدث خط�أ يف توزيع 
� �أل تو�صع ر�ص�ئل  �خلط�ب�ت؛ حيث و�صل بريد �لدو�وين �ليومي �إىل حممد علي، كم� وزع �لربيد �خل��ض ب�لب��ص� على �لدو�وين. كم� �أمر �أي�صً

�أخرى �صمن ر�ص�ئله.
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وك�ن �لب��ص� �ص�رًم� فيم� يتعلق بخلط �خلط�ب�ت، فقد �أمر ب�رصب رئي�ض �صع�ة �لديو�ن ووكيله ق��صم �أفندي ب�ل�صي�ط حينم� علم �أنهم� 
�؛ لأنهم ت�أخرو� يف تو�صيل بع�ض  � بطرح �ل�صع�ة �أر�صً ت�صبب� يف رجوع �ملحرر�ت �ل�ص�درة من �لديو�ن �إليه من جديد. كم� �أمر �لب��ص� �أي�صً
�لأو�مر �ل�ص�درة منه �إىل جه�ته�، و�أمر ب�رصبهم �رصًب� مربًح�؛ حتى ل يعودو� مل� فعلو� مرة �أخرى. �أم� �إذ� ك�ن �لت�أخري ن��صًئ� من �ملع�ونة فيوقع 

�لعق�ب على �ملخطئني.

رغم حدوث بع�ض ت�أخري يف تو�صيل �لربيد �حلكومي بنظ�م �ل�صع�ة، ف�إن �ل�صري بورجن �أ�ص�د بدقة توقيته وح�صن تنظيمه ب�صكل ع�م. وذكر 
� �أن �صع�ة �لربيد �حلكومي مل يكونو� يحملون �صوى بريد �ملريي، وم� تتعهد �حلكومة بنقله من بريد �لأنف�ر. ويعلق على ذلك بقوله:  �أي�صً

حممد علي بالقلعة ي�ستعر�ص مع  قواده اأخبار املعارك
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�ت�ص�ًل منتظًم� بني جميع  �لربيد �حلكومي  "�إنه� كثرًي� م� ك�نت تفعل ذلك". بذلك حقق 
�لهيئ�ت �حلكومية من �أدنى �لأطر�ف �إىل �أق�ص�ه�.

�إق�مة خطوط بريد ط�رئة، وذلك  �إىل  ك�نت �حل�جة يف بع�ض �لأحي�ن تدفع �مل�صئولني 
عندم� يرحل �لو�يل �إىل �إقليم �آخر ويقيم به بع�ض �لوقت. وحدث ذلك عندم� ز�ر حممد علي 
�لوجه �لقبلي وظل به ردًح� من �لزمن، ف�أقيم بريد لل�صع�ة وبريد �آخر للهج�نة بني �لق�هرة 

وتلك �ملنطقة، وقد �أُلغي ذلك �لربيد فور عودة حممد علي للق�هرة)44(.

وك�ن لتو�صع�ت �لب��ص� وحروبه �خل�رجية �أثره� يف تو�صع �لربيد و�نت�ص�ره؛ ف�أثن�ء حرب 
�ملورة �أدرك حممد علي �رصورة توفري و�ص�ئل �رصيعة لنقل �ملعلوم�ت و�لربيد، �صو�ء قبل �حلرب 
�أو �أثن�ءه�، فقد عهد يف 20 �صفر �صنة 1237 هـ للخو�جة �أبرو خ�ل بوغو�ض بك وجمموعة 
وقد  �إليه.  �لأخب�ر  نقل  ل�صهولة  و�لإ�صكندرية؛  م�رص  بني  �خلديوية  �لبو�صتة  بت�أ�صي�ض  �أخرى 
حر�ض على �أل حتمل �لبو�صتة �لأ�صي�ء �لثقيلة؛ حتى ي�صهل نقل �لربيد من �لإ�صكندرية للق�هرة.

�أن فقد  �إىل �لطريق �لربي بعد  كذلك ق�م حممد علي بتحويل �لربيد �لق�دم من �لآ�صت�نة 
�أ�صطوله �لبحري، وبعد �أن �أ�صبح �لطريق �لبحري غري �آمن)45(.

وكذلك ك�نت �لعملي�ت �حلربية �لتي ق�مت به� م�رص يف �ل�ص�م �صبًب� رئي�صيًّ� يف �أن تقوم 
�حلكومة ب�إن�ص�ء خطوط بريدية تربط بني �لق�هرة وبالد �ل�ص�م؛ حتى ي�صتطيع �لب��ص� مت�بعة 
�لق�هرة  تبد�أ من  للربيد  �لغر�ض عدة حمط�ت  لذلك  �أقيم  �لد�ئرة هن�ك. وقد  �ملع�رك  �أخب�ر 
وتنتهي �إىل �ل�صيخ زويد حتت �إ�رص�ف �إبر�هيم ب��ص� نف�صه يف ع�م 1247ه-1832م �لذي عمل 

على ترتيب تلك �ملحط�ت)46(. 

فق�صم �مل�ص�فة بني �أرك�ن حرب �جلي�ض يف �صوري� و�لق�هرة �إىل 12 م�ص�فة مت�ص�وية، ُتبنى 
يف نه�ية كلٍّ منه� حمطة بريد، ُيعني فيه� موظف ومُينح �ص�عة ف�صية؛ ليتحقق من ت�صليم �صع�ة 
اإبراهيم با�سا�لربيد فيم� بني �ملحط�ت للر�ص�ئل يف مو�عيده�، غري �أنه عند تطبيق هذ� �لنظ�م تبني �أنه برغم 
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�أن رج�ل �لربيد �لذين �صيعينون يف هذه �ملحط�ت يجب �أن يكونو� ملمني ب�لقر�ءة و�لكت�بة، ف�إنه مل يتم �لعثور على عدد ك�ٍف من �ملوظفني 
غري �لأميني لإمد�د هذه �ملحط�ت. فتقرر توفرًي� للوقت �ختي�ر عدد من �ملوظفني وتعليمهم �لأرق�م من و�حد �إىل �ثني ع�رص؛ ليتمكنو� من  

�لتحقق من و�صول �صع�ة �لربيد يف مو�عيدهم)47(.

ونظًر� لأن ذلك �لربيد ك�ن مير يف من�طق �صحر�وية يف بع�ض حمط�ته، فقد تقرر �أن تق�م عدة مك�تب من �لطوب و�حلجر لإيو�ء موظفي 
�لربيد ودو�بهم. وبلغ عدد مك�تب �لربيد يف ذلك �خلط 12 �صيخ مع�زة، و�أربعة منه� حتت �إد�رة غيط��ض �أغ� �ص�بط �لعري�ض، و�أحلق بكل مكتب 
ثم�نية من �لهجني، وثم�نية من �لهج�نة، ب�لإ�ص�قة �إىل ن�ظر لكل مكتب. وك�ن ير�أ�ض �جلميع ح�صني �أغ� �أحد �أغو�ت �لبيربون، وك�ن مكلًف� 
بتفقد جمع �ملك�تب، و�لعمل على �تخ�ذ �لتد�بري �لكفيلة ب��صتقر�ر �ملك�تب وتقوية �ص�أنه�. وك�نت هذه �ملك�تب مرتبة وفًق� للجدول �لت�يل:

ا�سم الناظرا�سم املحطةالرقما�سم الناظرا�سم املحطةالرقم

1

2

3

4

5

6

مركز عموم �لبو�صطة

بو�صطة �خل�نكة

بو�صطة بلبي�ض

بو�صطة �لقرين

بو�صطة �ل�ص�حلية

بو�صطة �لقنطرة

�أحمد �أفندي

ح�صني �أغ� م�يل

�أحمد �أغ� �خلربوطلي

حممد �أغ� �لبولدوريل

�صليم�ن ج�وي�ض

�صليم�ن �أغ�

7

8

9

10

11

12

دويد�ر

قطبة

بري �لعبد

د�ر خوين�ت

�لعري�ض

�ل�صيخ زويد

خري�أغ� �مللي

حممد�أغ� �حل�صوريل

�صليم�ن �أغ� �لألي�ص�نلي

عم �أغ� �لدبوركلي

ح�فظ �أغ� �لد�رندة يل

�أحمد �أغ� �ليوز�وقلي

ومن �لعر�ض �ل�ص�بق نرى �أن خط بريد �لق�هرة - �ل�صيخ زويد قد �نق�صم �لع�ملون فيه �إىل نوعني:

�لعمل،  �ل�ص�در و�لو�رد من �خلط�ب�ت ويديرون دفة  ي�صجلون حركة  �لذين  �لإد�رية، وهم  �لع�ملون ذوو �لخت�ص��ص�ت  النوع الأول هم 
وعليهم مر�قبة وحم��صبة "�لهج�نة". �أم� �لنوع �لث�ين فهم ح�ملو �لربيد وقد �ختريو� من �لهج�نة؛ لأن �لهجني ك�ن �حليو�ن �ملن��صب للعمل يف 
تلك �لبيئة �ل�صحر�وية، وقد تعهد �صيخ مع�زة بتقدمي هجني �لربيد. وقد �أو�صحت بي�ن�ت �حلكومة و�جب�ت كل فئة، وك�ن على نظ�ر بو�صتة 
�لهج�نة �أن تتعهد �لهجني ب�لرع�ية، ف�إذ� ُوجد بينه� هجني �صعيف ب�در �إىل �ل�صيخ �ملكلف بتوريد هجني �لربيد ليقوم بتبديله�، و�إذ� رف�ض 
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� ب�لتحقيق يف �أ�صب�ب ت�أخري �لهج�نة، و�أن يقوم بتحذيرهم  �لأخري فعلى نظ�ر بو�صتة �لهج�نة �أن يرفع �أمره �إىل �حلكومة، كم� ك�ن مكلًف� �أي�صً
حتذيًر� يتن��صب وطول مدة �لت�أخري ومقره�. �أو عقوبته عقوبة �صديدة �إذ� تكرر منه �خلط�أ. وت�صري �لوث�ئق �إىل وجود بريد بني �لق�هرة وبني 
�خل�نكة وب�لعك�ض. وك�نت ت�صتخدم �ملط�ي� "�حلمري" للعمل يف ذلك �خلط �لربيدي، وك�ن على ن�ظر مكتب �خل�نكة �أن يحدد وي�صبط مقد�ر 

�لزمن �لذي تقطع فيه �مل�ص�فة بني �خل�نكة و�لق�هرة؛ حتى يت�صنى له حم��صبة �ص�عي �لربيد)48(.

وقد عمل �مل�صئولون على �أن ي�صل �لربيد من قي�دة �جلي�ض �ملوجود بعك� �إىل �لق�هرة يف خالل 72 �ص�عة غري �أن �لربيد ك�ن يتعطل يف كثري 
� �أحد �لأغو�ت  من �لحي�ن ب�صبب �لهج�نة �لعرب�ن، فقد فر �ثن�ن من هج�نة عرب�ن �ملع�زة بهجينهم من حمطة قطة و�لدويد�ر، كم� مترد �أي�صً

�ملرتبني يف تلك �لبو�صتة؛ وذلك مل�ص�ق �لعمل يف ذلك �خلط.

ع�نى نظ�ر �ملحط�ت يف ذلك �خلط كثرًي� من �صوء �أبنية �ملحط�ت، ومن ذلك �صقوط �صقف �إد�رة بريد �ل�صيخ زويد، و�أ�صيب من جر�ء 
ذلك �ل�صقوط ن�ظر �ملحطة �لذي تويف �إثر �إ�ص�بته. كم� �أن نظ�ر �لربيد يف طريق �ل�ص�م ك�نو� ي�صكون ب�صفة د�ئمة من قلة رو�تبهم، ل�صيم� �أن 

مر�حل �لربيد هذه ك�نت تقع يف طريق �لتج�رة بني �لق�هرة و�ل�ص�م، ولذلك ك�نو� ي�صت�صيفون �لتج�ر و�مل�ص�فرين و�لفقر�ء.

� مهمة غف�رة حمط�ت بريد �ل�ص�م �لو�قعة يف �ل�رصقية. وُق�صم خط �لربيد يف كل مديرية �إىل منطقتني؛ حتى  وقد �أُ�صندت �إىل �لعرب�ن �أي�صً
ي�صهل ت�أمني �لربيد به�، وبذلك حظي خط بريد �لق�هرة �ل�ص�م �حلربي بعن�ية خ��صة و�أ�صبح مث�ًل للدقة و�لنظ�م. وكم� �صبقت �لإ�ص�رة �إليه 
ك�ن �لهجني عهدة ن�ظر �ملحطة، وك�ن يدفع ثمن �لهجني �إذ� فقدت وك�ن هو�ملت�صبب يف ذلك �لفقد. كم� ق�مت �حلكومة بتمليك نظ�ر 

حمط�ت �لربيد من �لق�هرة �إىل �ل�ص�حلية �أربعة مك�تب لتلك �لهجني و�ُقتطعت �أثم�نه� من رو�تبهم.

وك�نت مهمة تدبري �لأنف�ر و�ملهم�ت لإ�صالح و�صي�نة تلك �ملحط�ت تقع على ع�تق كلٍّ من عمر بك مدير �ل�رصقية، وح�صن بك مدير 
�لقليوبية، و�أدهم بك مفت�ض مهم�ت �حلربية. و�جلدير ب�لذكر �أن ذلك �خلط بو�صوله �إىل عك� �أ�صبح يتكون من 19 حمطة بريدية، وك�ن يخت�ر 

لإد�رة �لربيد يف عك� �أغو�ت ذوو �صلوك ح�صن ليح�صنو� مع�ملة �لأه�يل، حتى يتقبلو� �لإد�رة �مل�رصية)49(.

ب�إح�ص�ره�  �ملت�صلمون  �أمر  �أن  بعد  و�ل�رصوجية(  )�لكد�ض  من  لوز�مه  له  و�أعد  فنظم  �لبد�ية  منذ  �حلربي  �لربيد  بهذ�  ب��ص�  �إبر�هيم  �هتم 
ورتبت نق�طه يف "غزة و�إ�صدود وي�ف� و�أم خ�لد و�لطنطورة"، و�أ�صبح للربيد �إد�رة م�صتقلة عرفت ب��صم "نظ�رة �لبو�صتة"، وعني م�صئول عنه� 
و�ت�صعت �خلطوط و�أن�صئ �جلديد منه� بني م�رص و�لعري�ض وعك� وزحلة وحم�ض، وكذلك بني �أنط�كية وحم�ة و�أنط�كية وحلب، و�أ�ص�صت 

�ملحط�ت "ل�رصعة نقل �ملخ�بر�ت بني م�رص وتلك �جله�ت وحلب و�لأوردي".

و�أ�صبح �لربيد على وجه منتظم بني تلك �مل�ص�ف�ت، و�صدد على رج�له "ب�أن ي�صريو� ب�ل�صري �ل�رصيع يف هذه �ملن�طق لتو�صيل �لربيد يف 
�مليع�د". وك�نت �ملت�بعة ت�أخذ جمر�ه�، فعندم� تعدى �لربيد �لوقت �ملحدد لو�صوله �إىل �إبر�هيم ب��ص� "وحتقق ل�صع�دته �أن خد�م �لبو�صتة غري 
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م�صتقيمني مبحالتهم د�ئًم�" �صدرت تنبيه�ته "�أن ي�صتقيمو� مبحالتهم ول يتك��صلو� ب�مل�صي لأجل �رصعة �لو�صول". وعلى هذ� �نتظم �لأمر 
و�أ�صبح �لربيد ي�صتغرق يومني م� بني �أنط�كية وعك�، وثالثة �أي�م من عك� لالإ�صكندرية.

وك�ن �لربيد �حلكومي ينقل بني �ملدن �لرئي�صية بو��صطة �لأفر�د وبطريقة منتظمة)50(.

ثم �أر�د �إبر�هيم ب��ص� �أن يخدم �جلمهور ف�أمر ب�إعد�د م�رصوع خ��ض لإن�ص�ء بريد ع�م ينقل ر�ص�ئل جمهور �لن��ض. وقد �أدى ذلك �إىل ��صتي�ء 
�حلكومة �لإجنليزية، و�أعربت �إجنلرت� �إىل �إبر�هيم ب��ص� عن رغبته� يف تنحي �لربيد �مل�رصي عن تلك �جله�ت؛ لأن �إن�ص�ء بريد ع�م ي�رص ب�لربيد 
�لإجنليزي �لذي ك�ن ي�صل بريوت بدم�صق. وك�ن رد حممد علي على ذلك �لعرت��ض ح��صًم�؛ حيث �أبلغ رف�صه لتلك �ملز�عم �إىل قن�صل 

�إجنلرت� �لع�م، و�أمر �بنه �إبر�هيم بوجوب �مل�صي يف �لعمل و�إجر�ء �لتغيري�ت �لالزمة لإن�ص�ء �لربيد �جلديد)51(.

وك�ن يف كل مدينة م�صئول عن �لربيد �لع�دي، ويتم له ت�أجري �خليل بو�قع قر�صنْي يف �ل�ص�عة، وقد �أثر �حتي�ج �حلكومة للدو�ب على 
حركة �لنقل يف ذلك �ل�ص�أن، لكن على �أية ح�ل ك�ن �لتقدم ملحوًظ� يف هذ� �جل�نب )52(.

 بل �إن �إبر�هيم �أوىل عن�ية خ��صة بتح�صني طرق �لربيد وق�م بتنظيم �لربيد �لع�صكري، وق�صمه �إىل ق�صمني: بريد ع�دي وبريد م�صتعجل، 
فك�نت �لر�ص�ئل �مل�صتعجلة ت�صل بعلبك �إىل �لق�هرة يف 6 �أي�م، وقبيل �نته�ء �حلكم �مل�رصي يف �ل�ص�م �أمر حممد علي ب�إن�ص�ء �أبر�ج لالإ�ص�رة بني 

م�رص و�لعري�ض، ور�أى �أن �مل�صلحة تق�صي ب�إكم�ل هذه �ل�صل�صلة ف�أن�ص�أ �أبر�ًج� لالإ�ص�رة بني �لعري�ض وعك�)53(.

ومل تقف مهمة �لربيد عند نقل �لتق�رير �لدورية �إىل مركز �لقي�دة يف م�رص وتو�صيل �لأو�مر و�لتعليم�ت �ل�ص�درة من �لقي�دة �لعلي� �إىل 
�ملخت�صون  عليه�  �لتي عرث  �ملع�دن  عين�ت  �لربيد  �أخرى؛ حيث حملت خيل  مه�م  �إىل  تعدته�  بل  �ل�ص�م  بالد  �مل�رصية يف  و�لإد�رة  �جلي�ض 

ب�لتعدين يف بالد �ل�ص�م لتحليله� يف م�رص، وحتديد مدى �أهميته�، ومن ثم �صالحيته� لال�صتغالل �لقت�ص�دي.

وحمل �لربيد مر��صالت رج�ل �لإد�رة �مل�رصية و�جلنود مع ذويهم ولكن يف نط�ق �صيق، وك�نت ت�صل مع بريد �جلي�ض �إىل �إبر�هيم ب��ص�، 
ف�أ�صدر تعليم�ته �إىل �أفندي �لديو�ن يقول:

فوجدنا بها خطابات مر�سلة با�سم مذكورين يف اجلي�ص املرابط ب�سحراء عكا وغريه، فالأوفق... يف كل مرة  لطرفنا  البو�ستة  "ح�رصت 
تفتحوا اجلراب وحتتجزوا املكاتبات التي ل تخ�ص هذا الطرف، فتوزعوها على اأ�سحابها، والباقي تر�سلوه لطرفنا" ويف هام�ص ر�سالة من 
اإىل  "�سبحي" و�سل  "اإذا كان اأخوكم  – اإىل ابنه، قال:  بالإ�سكندرية لدى زيارته لبالد ال�سام  العايل  الديوان  با�سمعاون  بك"–  "�سامي 

الإ�سكندرية، فبلغوه �سالمنا واأو�سوه باإر�سال الر�سائل يف كل بريد".

ومن خالل حتليل م�صمون �لن�صني �ل�ص�بقني يت�صح نقل �لربيد للمر��صالت �خل��صة برج�ل �جلي�ض و�لإد�رة مع ذويهم يف م�رص)54(.
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� يف ن�رص �لثق�فة و�ملعرفة من خالل �إر�ص�ل جريدة �لوق�ئع �مل�رصية �إىل �ل�صب�ط �مل�رصيني �ملنت�رصين يف كريت وبالد  كم� �ص�هم �لربيد �أي�صً
�ل�ص�م و�ل�صود�ن وبالد �لعرب. ف�إن )�ل�رصع�صكر( �إبر�هيم ب��ص� طلب �إىل ن�ظر �جله�دية �أن يهيئ لل�صب�ط �مل�رصيني �ملقيمني يف تلك �لبالد 
�لن�ئية فر�صة �لطالع على �لوق�ئع و�إر�ص�ل �لربيد بذلك، ف�نعقد جمل�ض �صورى �جله�دية بن�ًء على هذ� �لكت�ب، وقرر "�أنه كلم� ق�م �لربيد من 
ديو�ن �خلديوي تر�صل معه �أعد�د �لوق�ئع فيوزعه� �صع�ة �لربيد يف �لطريق من غزة �إىل طر�بل�ض". �أم� �ل�صب�ط �لذين يف �صن�ر وكردف�ن، فك�نت 
�أعد�دهم "ت�صلم �إىل وكيل خور�صيد �أغ� ن�ظر �صن�ر �ملقيم يف �لق�هرة وهو ي�صلمه� مبعرفته �إىل �لهج�نة �لذين ي�أتون من �صن�ر بني وقت و�آخر«.

�أم� �ل�صب�ط �لن�زلون يف بالد �لعرب، فك�نت ت�صل �إليهم �لوق�ئع �مل�رصية بعد �إجر�ء�ت طويلة "فكلم� تر�كمت �أعد�د من �جلريدة يعر�ض 
�لأعد�د  معه  فري�صل  �لع�يل  �خلديوي  ديو�ن  من  يطلب هج�ًن�  ودولته  �جله�دية،  ن�ظر  �لب��ص�  ذلك حل�رصة  �ملتق�عدين  م�أمور  �أفندي  ح�صني 

�ملرت�كمة �إىل �ل�صوي�ض وحم�فظ �ل�صوي�ض ير�صله� �إىل جدة وحم�فظ جدة ير�صله� �إىل �أ�صح�به� حيث ك�نو�")55(.

�إذ مل ت�صهد بالد �ل�ص�م قبل �حلكم �مل�رصي تنظيًم� بريديًّ�  �إبر�هيم ب��ص� نقلة ح�ص�رية يف بالد �ل�ص�م؛  �أن�ص�أه�  �لتي  وتعد موؤ�ص�صة �لربيد 
�لأج�نب، و�جلدير  ز  تركُّ �لإجنليز بني بريوت ودم�صق حيث من�طق  لو�ءه  �لذي حمل  �لأج�نب  �لتج�ر  بريد  ب��صتثن�ء   ،� �أو خ��صًّ حكوميًّ� 
ب�لذكر �أن �لإد�رة �مل�رصية مل ت�صتخدم �حلم�م �لز�جل يف نقل �ملر��صالت �ل�رصيعة، حيث حققت �ملوؤ�ص�صة �لربيدية �لهدف، فنقلت �ملر��صالت 
بني �لق�هرة ومقر �لقي�دة �لع�صكرية يف �آ�صي� �ل�صغرى يف حو�يل ع�رصة �أي�م، وهو زمن قي��صي، وذلك على �لرغم من �لعتم�د على و�ص�ئل 

نقل تقليدية متثلت يف �خليل، بيد �أن �لف�صل يف ذلك يرجع لالإد�رة �حلكيمة يف �صبط �لربيد و�رصعته)56(.

� �إبر�هيم ب��ص�، وقد  � �إىل �ص�حل �لبحر �لأحمر و�حلج�ز، وقد �أ�رصف على و�صع ترتيب�ت ذلك �لربيد �أي�صً و�متدت �خلدم�ت �لربيدية �أي�صً
عمل على �أن ي�صل �لربيد من �لق�هرة �إىل �حلج�ز يف �أقل من 15 يوًم�. ورغم ذلك مل يت�صن لذلك �لربيد �أن ي�صل يف �ملوعد �ملقرر له مم� ك�ن 
م�صدًر� للنقد �لد�ئم من حممد علي، ويبدو �أن ت�أخري و�صول �لربيد للق�هرة ك�ن ر�جًع� لطول �مل�ص�ف�ت �ملقررة بني كل حمطة و�لتي تليه�، 
�أمًر� �صعًب� و�ص�قًّ� على �لهجني و�لهج�نة مًع�، ولذلك  24-30 �ص�عة، وك�ن ذلك  �مل�ص�فة بني كل حمطة و�أخرى ترت�وح بني  حيث ك�نت 

�صدرت �أو�مر من حممد علي ب�أن يز�د عدد �ملحط�ت على ذلك �لطريق دون �عتد�د لأمر زي�دة �مل�ص�ريف.

كم� ك�نت تعليم�ت حممد علي �إىل �إبر�هيم ب��ص� تق�صي ب�لهتم�م ب�نتظ�م �لبو�صتة بني �لق�هرة وينبع، وبذل �جلهد حتى ت�صل يف موعده� 
دون ت�أخر، وحر��صته� بغفر من �لعرب�ن حتى ل تتعر�ض لل�صي�ع. و�أدت �جلهود �ملبذولة يف هذ� �ملج�ل �إىل زي�دة عدد �ملحط�ت و�أ�صبح 
�لربيد بني م�رص و�حلج�ز ي�صتغرق فرتة ترت�وح من 17-18 يوًم�. و�أ�صبحت �خلدمة �لربيدية بني م�رص و�حلج�ز خدمة منتظمة ل �صيم� بعد �أن 

رخ�ض �لب�ب �لع�يل ر�صميًّ� مل�رص حق �إد�رة بريد �لرب يف ع�م 1850م مب� يف ذلك بريد مدينة جدة وينبع ب�حلج�ز)57(.
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 وعلى هذ� �لأ�ص��ض، ك�ن على �إد�رة بريد م�رص �أن تر�صل ب�صفة دورية �إىل تلك �ملدن م� 
ي�صتجد من قو�نني و�صو�بط للربيد، كم� ك�نت م�رص حتث �مل�صئولني يف تلك �جله�ت على 
ح�صن مع�ملة �لتج�ر و�لأه�يل ت�صجيًع� لهم على زي�دة �لتع�مل مع �لبو�صتة �إىل �لدرجة �لتي 
�أعطتهم فيه� �صالحي�ت بتخفي�ض �لقيم �مل�لية �ملقررة على �ملر��صالت يف �حل�لت �لتي تثبت 
�إغر�ء �ملو�طنني على �لتع�مل مع �لربيد كي يزد�د حجمه  فيه� عجز �لأه�يل، رغبة منه� يف 

وي�صتمر)58(.

ر���ي ��ل��سش كبر��ي�د ا
نفقة  على  �صن�عية  م�رصوع�ت  و�إق�مة  �لزر�عي  �لإنت�ج  �حتك�ر  علي  حممد  ��صتط�ع 
�حلكومة، ف�أ�صبح لديه �إنت�ج زر�عي و�إنت�ج �صن�عي، ف��صتط�ع �أن ي�صدر �إىل �خل�رج فوجد 
�أنه لبد من �أن ي�صتفيد مبوقع م�رص �جلغر�يف ويفتح طرق �لتج�رة بني �ل�رصق و�لغرب عرب م�رص.

ك�نت �لتج�رة قد ك�صدت يف م�رص ب�صكل و��صح بعد حتول طريق �لتج�رة بني �ل�رصق 
و�لغرب �إىل ر�أ�ض �لرج�ء �ل�ص�لح، ف�أر�د حممد علي �أن يعيد هذ� �لطريق �إىل �ص�بق �أهميته لأنه 
�أوًل من ن�رص �لأمن  �أنه لبد  �أرب�ًح� ط�ئلة للخز�نة، ووجد  ك�ن يتوقع �أن يح�صد من ور�ئه 
و��صتقر�ر �لنظ�م وت�صهيل �ملو��صالت للتج�ر و�مل�ص�فرين، ف�رصب على يد �لل�صو�ض وكبح 
جم�ح عرب�ن �ل�صحر�ء �ل�رصقية، ثم �أن�ص�أ طريق �لنقل بني �ل�صوي�ض و�لق�هرة على ظهور �لإبل 
و�صيد �ل�صرت�ح�ت على طول �لطريق لر�حة �مل�ص�فرين. كم� �ص�عدت ترعة �ملحمودية على 
فتح �لطريق بني �لإ�صكندرية و�لق�هرة، و�أ�صبحت �لب�ص�ئع تنقل عرب م�رص من �لإ�صكندرية 

�إىل �لق�هرة بطريق �لنيل ثم �إىل �ل�صوي�ض على ظهور �لإبل. 

�لهند  �رصكة  خدمة  يف  يعمل  ك�ن  �لذي   Thomas Waghorn و�جهورن  توم��ض  وج�ء 
�ل�رصقية �لربيط�نية وعر�ض على حممد علي �إع�دة �لطريق �لربي بني قن� و�لق�صري)59(.

� مب�رصوع �لطريق  ك�ن توم��ض و�جهورن �ص�بًط� ب�لبحرية �لإجنليزية ب�لهند، وك�ن مهتمًّ
ب��صم  �لذي ك�ن يعرف  �لق�هرة و�ل�صوي�ض وهو  �لإ�صكندرية و�لهند عن طريق  �لربي  بني 

توما�ص واجهورن
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طريق "�لأوفرلند روت" Overland Route، فق�م بدر��صته در��صة و�فية وقدر نفق�ته وحتدث مع رج�ل �ملالحة يف �لفو�ئد �لتي �صتعود عليهم 
بعد تنفيذه، وعندم� ��صتط�ع �إقن�عهم بحجته ح�صل على �إج�زة طويلة و�ص�فر �إىل �إجنلرت� ليعمل على �جتذ�ب مديري �رصكة �لهند �ل�رصقية �إىل 

�ملو�فقة على �مل�رصوع.

يبدو �أن موقع م�رص �جلغر�يف و�أهميته ب�لن�صبة لربط �أوروب� ب�ل�رصق جعله� هدًف� لعيون �ل�ص��صة �لربيط�نيني، و�زد�دت �أهمية م�رص عندم� 
ب�لبحر  منتظمة  و�أن�صئت خطوط  �لبخ�رية  للمر�كب  �إذ تكونت يف مومب�ي وكلكت� ولندن �رصك�ت مالحة  �لبخ�رية؛  �ملر�كب  �خرتعت 
�لأبي�ض و�لبحر �لأحمر و�ملحيط �لهندي، �إل �أن �رتف�ع ثمن �لفحم ك�ن يحول د�ئًم� دون �تخ�ذ م�رص "خط تر�نزيت". وك�نت هن�ك قو�فل 
ت�صري ب�صورة مطردة بني �لإ�صكندرية ور�صيد وبني بولق و�ل�صوي�ض تنقل �لفحم لتموين �لبو�رج �لإجنليزية �لتي جتري بني مومب�ي و�ل�صوي�ض 

حلمل �لربيد �لإجنليزي.

بولق كمحطة اأ�سا�سية بني اأوروبا والهند
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مل تهتم �إجنلرت� يف ب�دئ �لأمر مب�رصوع و�جهورن، رغم عطف حممد علي ب��ص� و�هتم�م رج�ل �مل�ل و�لأعم�ل يف مومب�ي وكلتك�، فع�د 
و�جهورن �إىل م�رص بعد �أن ��صتق�ل من خدمة �لبحرية �لإجنليزية و�أق�م ب�لق�هرة كممثل ل�رصكة �ملالحة �لهندية ووكيل ل�رصك�ت �ملالحة �مل�رصية 

�لتي ت�صري مر�كبه� بني �ل�صوي�ض وجدة وعدن.

وح�صل و�جهورن على �متي�ز بتنظيم قو�فل �صم�ه� "قو�فل و�جهورن للنقل �لربي"، لتنقل �لفحم �لذي ميون �لبو�خر يف �ل�صوي�ض وحمل 
على ع�تقه مهمة تو�صيل �لربيد من لندن �إىل �لهند، ويف 20 م�ر�ض ع�م 1830م، ق�مت �أول ب�خرة من مومب�ي �إىل �لبحر �لأحمر وهي �لب�خرة 
"هوج لند�ص�ي" فو�صلت �إىل �ل�صوي�ض بعد 19 يوًم� وع�دت حتمل بريد �لهند. جنحت �لتجربة مم� دفع و�جهورن �إىل �أن يعلن ��صتعد�ده لنقل 
�لربيد بني �إجنلرت� و�لهند عن طريق م�لطة و�لإ�صكندرية و�رصب �أق�صى موعد لو�صول �لربيد: 70 يوًم� مق�بل خم�صة �صلن�ت عن كل ر�ص�لة)60(.

املفاو�سات بني توما�ص واجهورن وحممد علي 
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ف�أرد�ت �حلكومة �لإجنليزية �أن تقيم نظ�م نقل �لربيد على �أ�ص��ض ث�بت بينه� وبني م�رص حتى ل يتعر�ض يف �مل�صتقبل لأي خطر بعد وف�ة 
حممد علي، وك�نت هذه �حلكومة ت�صعر يف �لوقت نف�صه بحرج �إذ� عقدت �لتف�ق مع حممد علي مب��رصة دون �لرجوع �إىل �لآ�صت�نة، مم� 
�أغ�صب حممد علي وجعله ي�صدر قر�ره بت�أليف �رصكة حكومية �أ�صم�ه� �رصكة �لرت�ن�صيت )جت�رة �ملرور �لأمريية(، ومت �لتف�ق مع �لإجنليز على 
�أن تقوم م�رص بنقل �لربيد �لإجنليزي مق�بل 40 قر�ًص� عن كل رطل وخم�ض ب�ر�ت )40 ب�رة تو�زي قر�ًص�( عن كل ورقة �أو جريدة مطبوعة )61(.

�إجنلرت� و�أوروب�  �لب�ص�ئع و�لربيد بني  �تف�ق مع �حلكومة �مل�رصية على نقل  �إىل  �لهند �ل�رصقية �لإجنليزية  1835م، و�صلت �رصكة  ويف ع�م 
و�ل�رصق عرب م�رص، وعر�صت �رصكة p&o على �لب��ص� م�رصوع ��صتخد�م طريق م�رص لهذ� �لغر�ض، ورفع �مل�صرت �أندر�صن ب�لني�بة عنه� كت�ًب� �إىل 

�حلكومة �مل�رصية )10 �صبتمرب 1841م( �أو�صح فيه �لبي�ن�ت �لت�لية:

1- لي�ض للم�رصوع �أي �صبغة �صي��صية، بل �لغر�ض منه جت�ري بحت يرمي �إىل تق�صري �لرحلة بني �إجنلرت� و�لهند.

2- يف ح�لة خف�ض نفق�ت �لنقل ف�إن �ل�رصكة تقدر قيمة جت�رة �لعبور بع�رصة ماليني جنيه �إ�صرتليني.

3- و�ل�رصكة تطلب �أل تزيد ر�صوم �لنقل عن 1/3 متو�صط قيمة �لب�ص�ئع. ويف هذ� ت�صتفيد �لبالد من �لنو�حي �لآتية: 

�أ- يح�صل �لب��ص� من �ل�رص�ئب )�صوى �ل�رص�ئب غري �ملب��رصة( على ع�رصة �آلف كي�ض �صنويًّ� )= 50.000 جنيه(.

ب- تبلغ نفق�ت نقل �لب�ص�ئع 20.000 كي�ض.

ج- تقدر م�ص�ريف �مل�ص�فرين وم� ينفقونه يف �لبالد بنحو 20.000 كي�ض ومعنى هذ� �زدي�د �لنقد �ملتد�ول يف �لبالد بنحو 
ربع مليون جنيه يف �ل�صنة منه� حو�يل 150.000 جنيه تذهب �إىل جيوب �لعم�ل فينفقونه ويزد�د �ل�صتهالك، مم� ي�ص�عد 

على �زدي�د �لرثوة �لأهلية.

د – ت�صغيل �ألوف من �لعرب�ن و�إبلهم، كم� �أن هذ� �لن�ص�ط �لتج�ري من �ص�أنه �أن يزيد من �ت�ص�لهم ب�حل�ص�رة �لأوروبية، �لأمر 
�لذي يرفع من م�صتو�هم ويعودهم �لعمل �ل�صلمي �له�دئ وط�عة �لقو�نني.

4- ومق�بل هذ� كله تطلب �ل�رصكة من �لب��ص�:

�أ- حت�صني �لطرق من قن� �إىل �لق�صري، ومن �لق�هرة �إىل �ل�صوي�ض حتى ت�صلح ل�صري �لعجالت، وهذ� عمل ل تزيد تك�ليفه عن 
ب�صع مئ�ت من �لري�لت.
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ب- منحه� بع�ض ت�صهيالت خ��صة، وقد �أو�صحته� �ل�رصكة يف مذكرة تف�صريية ب�أنه� ت�صمل حرية �إق�مة �ملن�ص�آت �لالزمة 
للنقل عرب م�رص و�ل�صم�ح ب�ملالحة يف �لنيل وترعة �ملحمودية ب�ملر�كب �أو �ل�صفن �لتج�رية، و�لرتخي�ض ب�أن ت�صت�أجر �أو 
ت�صيد على نفقته� �ملخ�زن �لالزمة، و�أن تن�ل هذه �ملن�ص�آت ودو�ب �ل�رصكة و�صفنه� �حلم�ية �لك�فية، وكذلك متنح �ل�رصكة 

�متي�ز حمل ونقل �لب�ص�ئع و�لر�ص�ئل و�لرك�ب من �ل�صحر�ء بو��صطة �لعرب�ت �أو �أي طريق �آخر.

وقد بعث بوغو�ض بك بر�ص�لة �إىل �مل�صرت �أندر�صن )15 �صبتمرب �صنة 1841م( ينبئه مبو�فقة �لب��ص� على �مل�رصوع )ملدة �صنة من �أول ين�ير �إىل 
31 دي�صمرب �صنة 1842م(، ويعد ب�حلم�ية �لك�فية من قبل �حلكومة �مل�رصية للنقل بو��صطة �إعد�د ح�مي�ت خ��صة و�إن�ص�ء حمط�ت بريد يف �لطرق 

ومتهيد طريقي �ل�صوي�ض و�لق�صري وحتديد �أجود �لإبل، وقد ز�د ��صتخد�م �لطريق �لربي يف �ل�صنو�ت �لأخرية من عهد حممد علي نظًر� لزدي�د 
��صتخد�م �ل�صفن �لتج�رية و�لإ�صالح�ت �لتي ق�م به� حممد علي.

اإحدى حمطات ال�سرتاحة وا�ستبدال اجلياد يف الطريق الربي بني القاهرة وال�سوي�ص �سنة 1842



47

ك�ن طريق �ل�صوي�ض – �لق�هرة – �لإ�صكندرية ذ� حمط�ت و��صرت�ح�ت، كم� �أقيمت �أبر�ج على �لطريق بني �لإ�صكندرية لإر�ص�ل �لر�ص�ئل 
بو��صطة �لإ�ص�ر�ت. ويف �حلقيقة ك�نت �إد�رة هذ� �لطريق عب�رة عن م�صلحة ق�ئمة بذ�ته� عرفت ب��صم �لرت�ن�صيت �إل �أنه� م�صلحة �إجنليزية 

ب�إد�رته� وموظفيه�)62(.

وعندم� خ�صي حممد علي �أن يوؤدي بق�ء "�لنقل" حتت �إ�رص�ف �رصكة �لهند �إىل �نت�ص�ر �لنفوذ �لأجنبي وتهديد �صي�دته �لد�خلية، قرر �أن ي�صع 
�ملو��صالت حتت �إ�رص�فه هو ولذلك �نتهز فر�صة وقوع "هل و�رصك�ئه" �أ�صح�ب �لمتي�ز يف هذه �لإد�رة يف �أزمة م�لية، و�أقر�ض "ثربورن" 
1843م. وبعد ذلك  �لنقل ع�م  �إد�رة  �أن يحل حملهم يف  �إجنلرت� �لقد�مى يف م�رص، مبلًغ� من �مل�ل �ص�عده يف  �أحد قن��صل  Thurburn، وهو 

بع�مني �أن�ص�أ حممد علي "ديو�ن �ملرور" متهيًد� لل�صيطرة على �لنقل، كم� ��صتط�ع �لب��ص� �أن ي�صرتي من "ثربورن" جميع م� ميتلك من �لأدو�ت 
وحمط�ت �لطريق وم� �إليه� يف ع�م 1846، ومنذ ذلك �لت�ريخ ز�ل عن �لنقل �لإ�رص�ف �لأجنبي وحتول �إىل �لإد�رة �مل�رصية، وعني عبد �لرحمن 

ر�صدي بك رئي�ًص� لتلك �لإد�رة؛ وبذلك ��صتط�ع حممد علي ب��ص� �أن ي�صيطر على �لطريق �لربي)63(.

وتقديًر� للت�صهيالت �لتي منحه� حممد علي ب�ص�أن �لطريق بني �لق�هرة و�ل�صوي�ض، كلفت �حلكومة �لإجنليزية حكومة �لهند ب�إهد�ء حممد 
علي قطعة ر�ئعة من �لف�صة �خل�ل�صة عب�رة عن ن�فورة لتزيني �لق�ع�ت �لكربى ولكن حممد علي عندم� علم بذلك ق�ل: كنت �أف�صل وردة 
و�حدة تهديه� �إىل ملكة �لإجنليز عن تلك �لن�فورة �لثمينة. و�أفهم �لقن�صل �لإجنليزي �أنه يف مرتبة �مللوك، وك�ن يليق به �أن تقدم ملكة �لإجنليز 

تلك �لهدية بدًل من حكومة �لهند.

وقد �أدركت �لدو�ئر �ل�صي��صية �لإجنليزية هذ� �خلط�أ ف�أر�صلت �مللكة فيكتوري� ملحمد علي �صورته� فوًر� بعد �أن و�صعته� يف �إط�ر ثمني)64(.

يف 2 م�ر�ض �صنة 1853م، �أر�صلت م�صلحة �لربيد �لربيط�نية �أول �صحنة من ر�ص�ئله� من خالل �لطريق �لربي طريق "�لأوفرلند روت" فك�ن 
هذ� �لعمل مبث�بة �عرت�ف ر�صمي ب�مل�رصوع.

وك�ن �لربيد ُينقل يف �لبد�ية على �ل�صفن �لإجنليزية من م�لطة �إىل �لإ�صكندرية، وهن�ك ُي�صلم �إىل وكالء خم�صو�صني ك�نو� حتت رق�بة �لو�يل 
�ل�صخ�صية لنقله �إىل ر�صيد، ومن ثم ينقل يف �لنيل �إىل بولق ومنه� يجت�ز �ل�صحر�ء �إىل �ل�صوي�ض حيث ي�صلم �إىل �لبحرية �لهندية ب�إي�ص�لت 

ر�صمية.

وك�نت �لق�فلة �لتي جتت�ز طريق �ل�صوي�ض تبلغ �أحي�ًن� نحو م�ئة جمل وتتكون ع�دة من �ألَفْي �صندوق وخم�صم�ئة حقيبة بريد و�ألف طرد 
ب�ص�عة عد� �رصر �لف�صة و�لنقد )65(.



48

وقد �صهد ديلي�صب�ض عن كثب �جلهود �لتي ق�م به� )و�جهورن(، وك�ن م� ق�م به و�جهورن 
من �أكرب �لعو�مل �لتي دفعت بفكرة قن�ة �ل�صوي�ض يف ر�أ�ض ديلي�صب�ض، ولقد قدر ديلي�صب�ض 
قيمة و�جهورن ب�لن�صبة مل�رصوع �لطريق عرب م�رص ولذلك ف�إنه بعد �صق قن�ة �ل�صوي�ض �أق�م له 

ديلي�صب�ض متث�ًل ن�صفيًّ� يف �ل�صوي�ض نق�ض على ق�عدته �لعب�ر�ت �لت�لية:

"وفاء لذكرى رجل كرمي اأخطاأه التوفيق، لكنه قام وحده من غري معني ب�سل�سلة 
من الأعمال التي تدل على البطولة مربهنًا بذلك على اأنه ميكن ا�ستخدام طريق للربيد 
يخرتق م�رص وطريق للموا�سالت بني ن�سفي العامل ال�رصقي والغربي، وكان هو الرائد 
الأول للتجارة البحرية العظيمة التي تنقل عرب م�رص وهي التجارة التي اأكملتها القناة 

بني البحرين")66(.

انتقال امل�سافرين والربيد اإىل البواخر يف ال�سوي�ص بعد اجتياز ال�سحراء

متثال واجهورن يف بور توفيق
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وك�ن نقل �مل�ص�فرين و�لربيد يف هذ� �لطريق �أي�رص كثرًي� من نقل �لب�ص�ئع �لتي ك�نت حُتمل على ظهور �لإبل، وك�نت �لر�ص�ئل �لربيدية 
� عن �ل�صمع  تو�صع يف �صن�ديق حديدية متينة طول �لو�حد منه� قدم�ن، وعر�صه قدم، وعمقه 18 بو�صة، وتختم �ل�صن�ديق ب�لق�صدير عو�صً

�لذي ك�ن يخ�صى عليه �أن تذيبه حر�رة �جلو.

وعندم� مت مد �لق�صم �لأول من �خلط �حلديدي بني �لإ�صكندرية و�لق�هرة يف �صنة 1855م، �أ�صبح بريد �لهند ينقل من �لإ�صكندرية �إىل كفر 
�لزي�ت بو��صطة �ل�صكك �حلديدية، ثم من كفر �لزي�ت �إىل �لق�هرة ب�لقور�ب �لبخ�رية، ومن �لق�هرة �إىل �ل�صوي�ض ب�لإبل.

ومل� �متد هذ� �خلط �إىل �لق�هرة �أ�صبح �لربيد ينقل ب�ل�صكك �حلديدية من �لإ�صكندرية �إىل �لق�هرة ثم ب�ملركب�ت من �لق�هرة �إىل �ل�صوي�ض 
�إىل �أن مد �خلط �حلديدي بني �لق�هرة و�ل�صوي�ض يف �صنة 1858، ف��صتخدم يف نقل �لربيد. 

انتقال امل�سافرين والربيد بالإبل
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يف �صنة 1868 �أن�صئ �خلط �حلديدي بني �لزق�زيق و�ل�صوي�ض، فك�ن �لربيد ينقل ر�أ�ًص� من �لإ�صكندرية �إىل �ل�صوي�ض دون �أن مير ب�لق�هرة.

وبعد �أن مت �فتت�ح قن�ة �ل�صوي�ض للمالحة يف ع�م 1869م، مت ��صتخد�مه� يف عبور بو�خر �لربيد ففي ع�م 1888م �جت�ز �ملجرى �ملالحي 
فرز �خلط�ب�ت  �ص�عة، ومتت على ظهره� عملية   16 بريدية جتت�زه وقد قطعته يف  ب�خرة  �أول  "قرط�جنة"، فك�نت  �لب�خرة  �ل�صوي�ض  لقن�ة 
و�إعد�ده� للتوزيع. وقد ك�ن نقل �لر�ص�ئل بني �أوروب� و�لهند عن طريق ر�أ�ض �لرج�ء �ل�ص�لح ي�صتغرق �أربعة �صهور تقريًب�، فنق�صت هذه �ملدة 

بعد �فتت�ح قن�ة �ل�صوي�ض مب��رصة �إىل 16 يوًم�)67(.

�ه�����ي
�ل��إ

� ر��ي�د ا �ل��ب
� ا

البو�ستة الأوروبية
فقط، �حلكومية  للمر��صالت  �لبو�صتة"  "�إد�رة  علي  حممد  عهد  يف   �أن�صئت 

� لنقله� �صع�ة م�ص�ة حتت رئ��صة رجل يدعى �ل�صيخ عمر حمد. ومل  وك�ن خم�ص�صً
تكن �أعم�ل �لربيد يف ب�دئ �لأمر، تتعدى حدود �لقطر �مل�رصي �إل �أنه� م� لبثت 
�أن �متدت �إىل �ل�صود�ن بعد فتحه ع�م 1821 وحينئذ بد�أ ��صتخد�م �ل�صع�ة �لهج�نة.

ومل� ك�نت �حلكومة ل ت�صمح ل�ُصع�ته� بنقل خط�ب�ت خ��صة فقد نظم �أحد 
"�ل�صيخ ح�صن �لبديلي" بريًد� من �صع�ة خ�صو�صيني لنقل ر�ص�ئل  �صك�ن �لق�هرة 
�جلمهور ومل تكن هن�ك تعريفة حمددة عن �لر�ص�ئل �ملر�صلة بل ك�نت �مل�ص�ومة على 

�أجر كل ر�ص�لة)68(.

م�صلحة  له�  يق�ل  حكومية  م�صلحة   1865 ع�م  حتى  كله�  م�رص  يف  يكن  مل 
�لربيد– وهي �ل�صنة �لتي ��صرتت فيه� �حلكومة �متي�ز نقل �لربيد – وكل م� ك�ن 
ك�نو�  �لذين  و�ل�صع�ة  �لقو�رب  و�أ�صح�ب  �لهج�نني  بع�ض  هو  ذلك  قبل  لدين� 
يدخلون مع �لأه�ىل يف �تف�ق�ت خ��صة لنقل ر�ص�ئلهم وود�ئعهم من بلد �إىل �آخر 
وهم غري �آمنني عليه�، و�أ�صهر هوؤلء �لهج�نني هم� �ملعلم عمر حمد و�ملعلم ح�صن 
�لبديلي، وك�ن لهذ� �لأخري �إبل خ��صة لنقل �لربيد ت�صري يف �رصق �لبالد وغربه�؛ 
تعريفة نقل مرا�سالت اجلمهور يف عهد البو�ستة الأوروبيةف�إذ� حلت ق�فلة �لبديلي يف بلد تن�قل �لأه�يل �خلرب وت�ص�بقو� �إليه و�صلموه ر�ص�ئلهم 
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وود�ئعهم دون �أي �صم�ن �أو ت�أمني، ومل تكن هن�لك ر�صوم مقررة يتق��ص�ه� بل ك�ن يقدره� ح�صبم� يتو�صمه يف �أ�صح�به� من �جل�ه و�لرثوة 
وك�ن يقطع �مل�ص�فة بني �لق�هرة و�لإ�صكندرية يف �صهرين ل�صطر�ره �لنزول �إىل �ملدن �لكبرية و�ملبيت بق�فلته يف بع�صه� �إل �إذ� طلب منه �أن 
� وقيل يف بع�ض �لرو�ي�ت �أن �ل�صيخ عمر حمد نظم خطوًط� للربيد يف �أغلب �أنح�ء �لبالد حتى و�صل ب�بله وخطوطه �إىل  ير�صل هج�ًن� خ��صًّ

�ل�صود�ن يف ع�م 1821م وهي بر�عة ب�هرة يدونه� �لت�ريخ لهذ� �مل�رصي �لع�ص�مي ب�لإعج�ب)69(. 

مل يكن �لربيد �خل��ض �أو بريد �جلمهور متي�رًص�، ومل تو�صع له ترتيب�ت خ��صة يف ذلك �لعهد، وك�ن �إذ� �أر�د �أحد �لأه�يل نقل ر�ص�لة �أنفذ 
� �أو �غتنم فر�صة �نتق�ل بع�ض �لن��ض فيكلفه بر�ص�لته. �ص�عًي� خ��صًّ

ك�ن �أمر �ل�صع�ة موكاًل �إىل �صخ�ض يدعى عمر حمد ثم خلفه �آخر يدعى ح�صن �لبديلي �لذي متتع بثقة �لو�يل وحب �جلمهور مًع�، وك�ن 
� له- لينقل �صع�ته لهم ر�ص�ئلهم، ومل يكن هن�ك ر�صوم  كثري من �لن��ض يق�صدون �ل�صيخ ح�صن �لبديلي يف "قهوة �ملو�صكي"-�لتي �تخذه� مقرًّ

حمددة، ولذلك ك�نت �أجور نقل �لربيد حمالًّ للم�ص�ومة، وهي يف �لنه�ية تخ�صع لطول �مل�ص�فة �أو ق�رصه�.

و�لعلي�  �لو�صطى  م�رص  �إىل  �جلمهور  مر��صالت  نقل  �أمر  ذلك  بعد  �حلكومة  تولت 
و�ل�صود�ن، وك�نت �لر�ص�لة ت�صل من �لق�هرة �إىل �خلرطوم يف 50 يوًم�، وقد حددت لذلك 
ر�صوًم� تتف�وت بني مليمني ون�صف و�صبعة مليم�ت ون�صف 10- 30- ب�رة- عن كل م� ِزَنته 
درهم و�حد 3- و12 جر�ًم�- وذلك عن نقل �ملر��صالت �إىل م�رص �لو�صطى، وع�رصة مليم�ت 
مر��صالت  نقل  �أجر  وك�ن  �لعلي�،  م�رص  مر��صالت  عن  قرو�ض-   10  -1 مليًم�  ثالثني  �إىل 

�ل�صود�ن ترت�وح بني 36 مليًم� وربع �إىل 61 مليًم�.

تر�صل عن طريق  �أو  �ل�صفن  رب�بنة  �إىل  ُت�صلم  �خل�رج، فك�نت  �إىل  �مل�صدرة  �لر�ص�ئل  �أم� 
ع�م  يف  و�ل�صوي�ض  �لإ�صكندرية  يف  �أقدمه�  �أن�صئ  �لتي  �لأجنبية  �لربيد  مك�تب  �أو  قن��صل 
يف  �لقن��صل  بريد  �صمن  ترد  فك�نت  م�رص  �إىل  �لو�ردة  �خل�رجية  �لر�ص�ئل  �أم�  1831م. 

�لإ�صكندرية و�لق�هرة فيتوىل هوؤلء توزيعه� على �أ�صح�به�.

تز�يدت  �لتج�رة،  وحرية  �لأجنبي  �لتو�فد  �صجع  �لذي  ب��ص�،  �صعيد  حممد  حكم  ومع 
حركة �لربيد �خل�رجية و�إن ك�ن قد تفوق فيه� ن�ص�ط �لعن��رص �لأجنبية؛ حيث ح�صل "ك�رلو 
مري�تي" Carlo Marati، و�أ�صله من مدينة ليفورنو �لإيط�لية، على �متي�ز �أن�ص�أ مبوجبه مكتب 

بريد بني �لق�هرة و�لإ�صكندرية)70(.
�سعيد با�سا
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وق�م بت�صدير �خلط�ب�ت �ملتب�دلة مع �لبلد�ن �لأجنبية و��صتالمه� وك�ن يتوىل توزيعه� على 
�لذي ك�ن  �ص�نت ك�ترين  �أو ميد�ن  �لقن��صل  �أ�صح�به�، و�تخذ ك�رلو لذلك مكتًب� مبيد�ن 

ح�فاًل ب�لأج�نب)71(. 

�أ�رصك  "تيتو كيني" �لذي  �أخيه  1842م توىل �لإ�رص�ف على �ملكتب �بن  وبعد وف�ته ع�م 
خالل  ويف  بعد،  فيم�  بك"  "موت�صي  1847م  ع�م   Muzzi موت�صي"  "جي�كو  �صديقه  معه 
�صنو�ت قليلة من عهد �صعيد ب��ص� توطد هذ� �مل�رصوع ب�أقوى �لأ�ص�ض و�أطلق عليه ��صم �لبو�صتة 
�لأوروبية Posta Europea �لتي �أن�ص�أت مك�تبه� يف ر�صيد ع�م 1854م، ثم �رصع�ن م� �متدت 

ملن�طق �أخرى يف �لأعو�م �لت�لية)72(.

ميدان القنا�سل

ختم البو�ستة الأوروبية
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 وك�ن "جي�كو موت�صي" رجاًل ن�صًط� ف�ت�صعت �إد�رة �لربيد يف عهده كثرًي�. هذ� يف �لوقت �لذي ك�ن فيه �لربيد �حلكومي يتخبط تخبًط� 
�صديًد�، وكرثت منه �ل�صك�وى ول �صيم� ط�ئفة �ل�صع�ة، ومن ذلك �صكوى �خلو�جة من�صه �لذي �أر�صل 400 جنيه مع �أحد �ل�صع�ة ويدعى 
"ح�صني عو�ض" �إىل �رصيكه ن�حية ميت غمر، وقد فقده ذلك �ل�ص�عي، وبذلت �ل�صبطية م�ص�عي كثرية حتى ��صتط�عت �إرج�ع ذلك �ملبلغ، 
وقد نبه ذلك �حل�دث �أذه�ن �حلكومة �مل�رصية �إىل �صبط �أحو�ل تلك �لط�ئفة، وقد جمع من �أجل ذلك �لهدف �صيخ وعمد �لط�ئفة ب�لق�هرة، 
وقد �أو�صح هوؤلء �لعمد �أن ط�ئفة �ل�صع�ة من �لفالحني �مل�رصيني مل�ص�ل �لأور�ق فقط، ف�إذ� رغب �أحد �لتج�ر يف �إر�ص�ل �أمو�ل عن طريقهم 
فيجب �أل يزيد ذلك �ملبلغ عن 1000 قر�ض، ويقوم ب�إر�ص�له عن طريق �صيخ �ل�صع�ة ليكون م�صئوًل عنه، �أم� �إذ� ز�د �ملبلغ عن ذلك، فيخت�ر 

�لتج�ر من يريدون �إر�ص�ل �لأمو�ل معهم حتت م�صئوليتهم �ل�صخ�صية حتى ل تتكرر تلك �حلو�دث مرة �أخرى.

وقد لوحظ �أن �لبو�صتة كثرًي� م� تت�أخر نتيجة لإهم�ل �ملع�ونني وعدم �لتز�م �ل�صع�ة، وقد ح�ول �صعيد ب��ص� و�صع �صو�بط حتقق �نتظ�ًم� 
يف مو�عيد �لربيد، ف�أمر ب�لتنبيه على �ملع�ونني ب�أن يتو�جدو� يف مك�تب �لبو�صتة حتى يقومو� ب�لت�أ�صري على �أظرف �خلط�ب�ت ب�ص�عة وت�ريخ 
وروده� و�إر�ص�له� مب��رصة، كم� مت �لتنبيه على �ل�صع�ة ب�أن يلزمو� حمل �أربطتهم، وعند ��صتالمهم �لبو�صتة يقومون بت�صليمه� للرب�ط �لذي يليه 
�لع�ملني يف خط  �ل�صع�ة  �ملهملني، وقد و�صل عدد  ب�لعق�ب  و�أنذر  لهم،  لتعبهم ور�حة  منًع�  �صهر  �ل�صع�ة كل  تغري  �لتو و�للحظة، مع  يف 
"�لق�هرة-�لإ�صكندرية" 64 �ص�عًي� يتق��صى كل منهم 45 قر�ًص� �صهريًّ� ب�لإ�ص�فة �إىل 4 من �جلو��صية يتق��صى كل منهم 6 قرو�ض �صهريًّ�، ك�نو� 

موزعني على 32 رب�ًط�، وك�نت تتبع �لبو�صتة �أربع معدي�ت بلغ قيمة �إيج�ر �ملعدية �لو�حدة 45 قر�ًص� �صهريًّ�)73(.

ورغم هذه �لرتتيب�ت �إل �أن �لبو�صتة ظلت تع�ين من ق�صور يف �أد�ئه�، حيث ك�نت �لبو�صتة �ملقرر له� �ل�صفر �إىل �خل�رج ت�صل مت�أخرة عن 
موعده�، وبعد �إقالع �ل�صفن �ملتوجهة �إىل تلك �لبالد، وقد �صك� ك�تب �لديو�ن �خلديوي من و�صول �خلط�ب�ت �ملعدة لالإر�ص�ل �إىل �إ�صطنبول 
مت�أخرة عن موعده� حيث و�صلت �إىل �لإ�صكندرية بعد قي�م �ل�صفينة �ملتجهة �إىل هن�ك مم� مل ميكنه من �إر�ص�له� يف �ملوعد �ملحدد له�. كم� 
� من عرب�ن �لطر�بني، وذلك على �لرغم من  �أن عرب�ن �لطورة ق�مو� ب�رصقة بو�صتة �لإجنليز يف طريق �ل�صوي�ض، كم� وقعت �أعم�ل �صلب �أي�صً
�أن طريق �ل�صوي�ض-�لق�هرة ك�ن مق�صًم� �إىل درك�ت تقوم قب�ئل �لعرب�ن بخف�رته�، كل ح�صب منطقة نفوذه وعلى �صبيل �ملث�ل ك�نت قبيلة 

�ملع�زة تقوم بحر��صة �ملحطة رقم 12 �لو�قعة يف منظقة نفوذه�.

وقد طر�أ تطور كبري يف تلك �لآونة يف جم�ل �لربيد حيث ��صتخدمت �ل�صكة �حلديد يف نقله، وك�ن من �ملقرر للربيد �أن ينتظم بعد ��صتخد�م 
تلك �لو�صيلة �حلديثة و�لأ�رصع يف نف�ض �لوقت، �إل �أن �ل�صكة �حلديد ك�نت تع�ين من ��صطر�ب يف �إد�رته� ويف مو�عيده�؛ مم� مل ت�صتطع معه 
�أن ت�صيف تقدًم� جديًد� للربيد، ولكنه� ��صتط�عت �أن تقوم بتوفري عدد كبري من �ل�صع�ة، لكن ��صتخد�م �ل�صع�ة يف �لق�هرة مل يت�أثر ب��صتخد�م 

�ل�صكة �حلديد.
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يف تلك �لآونة تبعت �لبو�صتة ديو�ن �لد�خلية، وبلغ عدد �ل�صع�ة 16 �ص�عًي� يعمل �ثن�ن 
منهم يف حمطة ب�ب �حلديد ليقومو� ب�إح�ص�ر �لبو�صتة �إىل حمطة �لقلعة، كم� ك�ن هن�ك �ثن�ن 
مبحطة  يعمالن  �ل�صع�ة  من  و�ثن�ن  �لق�طر�ت،  حمطة  حتى  �لبو�صتة  بتو�صيل  يقوم�ن  �آخر�ن 
توزيع  يف  ي�صتخدمون  �لآخرون  و�لع�رصة  �ملذكورة،  �ملديرية  يف  �لبو�صتة  توزيع  يف  �جليزة 
�إىل  �ملختلفة  و�ملح�فظ�ت  �لبحري  و�لوجه  �لقبلي  �لوجه  مديري�ت  من  �لو�ردة  �لأور�ق 
� بتوزيع �أو�مر �ملعية، وتوزيع �لوق�ئع لأرب�به�.  جه�ت �ملريي ودو�ئر �لذو�ت، ويقومون �أي�صً
وقد �زد�دت �لأ�صغ�ل �مللق�ة على ع�تق هوؤلء �ل�صع�ة، رغم �أن �مل�لية ط�لبت بتخفي�ض عدد 
هوؤلء �ل�صع�ة �إىل �أربعة فقط، وهذ� �لطلب قوبل ب�لرف�ض من قبل �ملجل�ض �خل�صو�ض حتى ل 

تتعطل �لأعم�ل يف �لق�هرة)74(.

ويف �لوقت �لذي ك�نت �لبو�صتة �حلكومية تق�رص ن�ص�طه� على نقل �لربيد �ملريي وبريد 
ليقوم بنقل بريد  �لربيد �لإفرجني  �أو  �لبو�صتة �لأوروبية  �أم�م  �لذو�ت تركت �ملج�ل مفتوًح� 
�، فقد �أن�ص�أت �رصكة �لربيد �لأوروبي عدة مك�تب  �لأج�نب و�لأه�يل بل وبريد �حلكومة �أي�صً
ع�م  يف  �لزي�ت  وكفر  دمنهور،  ويف  1854م،  ع�م  يف  ور�صيد  و�لعطف  �لق�هرة  من  بكلٍّ 
�فتت�ح  �لزي�ت- ثم تال ذلك  �إن�ص�ء �خلط �حلديدي بني �لإ�صكندرية وكفر  1855م - وقت 

مك�تب طنط� وبنه� وبركة �ل�صبع يف ع�م 1856م �أثن�ء مد �خلط �حلديدي �إىل �لق�هرة.

وم� ك�د �لعمل يف �إن�ص�ء �ل�صكة �حلديد ينتهي حتى ب�درت �رصكة "�إخو�ن كيني وموت�صي" 
�إىل ��صتخد�مه� يف نقل �لربيد وذلك مق�بل دفع مبلغ �صنوي قدره 780 جنيًه� م�رصيًّ�، وقد 
�أية �رصكة �أخرى �أو �أي من �لأفر�د من نقل بريد �لأه�يل  تعهدت �حلكومة �مل�رصية ب�أن متنع 
وذلك  �لعقوبة  وي�صتحق  مهرًب�  بريًد�  يعد  ذلك  يفعل  ومن  �حلديد،  �ل�صكة  يف  و�لأج�نب 
منوطني  �حلديد  �ل�صكة  م�صتخدمو  وك�ن  �صنو�ت،  خم�ض  �لب�لغ  �لعقد  �رصي�ن  مدة  طو�ل 
�حلديد  �ل�صكة  �لربيد وم�صلحة  �رصكة  مع  �ملربم  �لعقد  مبقت�صى  �ملهرب،  �لربيد  ذلك  ب�صبط 
حتت نظ�رة جر�ن بك. وقد حدثت عدة من�زع�ت بني م�صلحة �ل�صكة �حلديد وبني �رصكة 
�ص�أن  نوب�ر بك  �لربيد، وعندم� توىل  ب�صبط مهربي  �ل�صكة �حلديد  �لتز�م  نتيجة عدم  �لربيد 
�ل�صكة �حلديد، �أبرمت �رصكة �لربيد �لأوروبية معه �تف�ًق� يف ع�م 1859م، حددت فيه م�صلحة 

نوبار با�سا
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�سورة التفاق الذى اأُبِرم بني احلكومة امل�رصية والبو�ستة الأوروبية يف 5 مار�ص 1862م
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اإر�ساليات اخلطابات وامللفات واجلرانيل اخلا�سة  اأعمال �رصكة البو�ستة الأوروبية )ترجمة تعريفة  اإعالن للجمهور بالإيطالية عن ت�سفية 
بالبو�ستة الإفرنكية �سنة 1860  

�ملختوم  �لربيد  تهريب  مبنع  تعهده�  �حلديد  �ل�صكة 
�لبو�صتة �لأوروبية، وقد  بو��صطة  نقله  �لذي يجب 
�صنت م�صلحة �ل�صكة �حلديد يف قو�نينه� عقوب�ت 

�ص�رمة ملن يقوم ب�لتهريب �أو ي�ص�عد عليه.

�لأوروبية  �ل�رصكة  و�رصع�ن م� كرثت �صك�وى 
تر�خي  ب�صبب  وذلك  نوب�ر،  عهد  �نته�ء  عقب 
�ملهرب،  �لربيد  �صبط  يف  �حلديد  �ل�صكة  م�صلحة 
وك�ن تهريب �لربيد يتم مبعرفة �لأه�يل و�لأج�نب 
�ملريي  بو�صتة  �صع�ة  ج�نب  ومن  بل  �ل�صو�ء،  على 
�، وقد هددت �ل�رصكُة ب�أن ترفع دعوى ق�ص�ئية  �أي�صً
�لتع�قد  بن�صو�ض  �لتز�مه�  لعدم  �حلكومة  على 
بينهم�، وقد تو�صل �لطرف�ن يف نه�ية �لأمر �إىل �أن 
تتن�زل �ل�رصكة عن دع�و�ه� �حل�لية و�مل�صتقبلية على 
�ل�رصكة  وتتعهد  �ملريية،  �لبو�صتة  �حلكومة  تلغي  �أن 
ت�صتغل  و�أن  مق�بل  بدون  �حلكومة  بريد  بنقل 
�أعم�له�  يف  �حلديد  �ل�صكة  وم�صتخدموه�  �ل�رصكة 
دون مق�بل، وتبلغ مدة �رصي�ن �لعقد ع�رص �صنني تبد�أ 

من ع�م 1862م)75(.

وقد ��صتط�عت تلك �ل�رصكة �أن توقع �تف�ًق� مع 
�لربيد  �إر�ص�لي�ت  نقل  على  ين�ض  �مل�رصية  �حلكومة 
ملدة خم�صة �أعو�م متت�لية، �عتب�ًر� من ين�ير 1856م 
 5 يف  جتديده  مت  م�  و�رصع�ن  �لبحري  �لوجه  يف 
م�ر�ض ع�م 1862م ملدة ع�رصة �أعو�م �أخرى، وك�ن 
 ل�رصكة �لبو�صتة �لأوروبية �متي�ز نقل �لربيد �خل�رجي 



57

ومل تكتِف �حلكومة �مل�رصية بذلك بل ق�مت �حلكومة ب�إلغ�ء مك�تبه� �خل��صة يف �ص�ئر �لقطر ع�م 1862 م؛ مم� ك�ن يعني هيمنة �لأج�نب على 
�لربيد �مل�رصي د�خليًّ� وخ�رجيًّ�)76(.

تورينو  �إيط�لي� يف  بريد  �إد�رة  �إىل  �أر�صلو�  ولذ�  �أم�م م�رصوع كبري وم�صئولية ج�صيمة،  �أنف�صهم  �لأوروبية  �لبو�صتة  �أ�صح�ب  وهن� وجد 
يطلبون �إمد�دهم مبوظف كفء لي�صطلع معهم مبهمة تنظيم �لبو�صتة �لأوروبية، ووقع �لختي�ر على �أحد �ل�صب�ب من ميالنو يدعى "فيتور 

عقد ا�ستالم  موت�سي بك للبو�ستة الأوروبية من م�رصف درفييه حل�ساب احلكومة امل�رصية يف 2 يناير 1865 
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موت�سي بك

ب�أوروب�، وقد  �إد�ر�ت �لربيد  �أن ز�ر  ب�أعم�ل �لربيد، و�صبق له  كيويف" ك�ن ذ� خربة ودر�ية 
وجد كيني وموت�صي يف هذ� �ل�ص�ب خري معني يف تنظيم و�إد�رة �أعم�ل �لبو�صتة.

وذلك  1864م،  ع�م  منذ  �لأوروبية  �لبو�صتة  على  �لوحيد  �مل�صيطر  بك  موت�صي  �أ�صبح 
عقب وف�ة م�صيو كيني يف ح�دث، وك�نت �ل�رصكة متتلك عندئذ 19 مكتًب� يف م�رص �ل�صفلى 
تتق��صى ر�صميًّ� عن ت�صجيل  �لع�دية و�مل�صجلة وك�نت  �ملر��صالت  �أعم�ل  توؤدي  و�لو�صطى 
قر�ًص�،   20 �ملفقود  �مل�صجل  �خلط�ب  تعوي�ض  قيمة  تدفع  بينم�  قر�ص�ن،  قدره  مبلًغ�  �خلط�ب 
�لنقود  �أن  �ل�رصكة  بتلك  ثقة �جلمهور  �صديدة، وبلغ من  بدقة  �لأعم�ل  تلك  توؤدي  وك�نت 
ك�نت تر�صل بو��صطته�، رغم �أن نقل �لنقود ك�ن �متي�ًز� لل�صكك �حلديدية، وت�أخذ �لفرق 
ربًح� له�، وقد متيزت �لأجور �لتي تتق��ص�ه� �ل�رصكة عن نقل �لربيد ب�لرتف�ع، فقد بلغت 

�أجرة �خلط�ب �ملر�صل من �لق�هرة �إىل �خلرطوم 7 قرو�ض.

وقد حققت هذه �ل�رصكة �أرب�ًح� كبرية من �أ�صع�ره� �ملرتفعة ومن �إقب�ل �لع�مة على �لتع�مل 
معه�، ثم بد�أت �لوث�ئق ت�صري �إىل ق�صور و��صح يف �أعم�ل �لربيد �لإفرجني، ويبدو �أن �صبب 
ذلك يعود �إىل حزن موت�صي بك على وف�ة �صديقه ورغبته يف �أن يعتزل �لعمل ويغ�در م�رص. 
وقد وردت �صك�وى عديدة من بع�ض �ملديري�ت ب�أن �خلط�ب�ت �لتي ترد �إليه� من ديو�ن �ملعية 
مت�أخرة  �لآخر، ف�صاًل عن وروده�  ب�لبع�ض  بع�صه�  �ل�صمعية  �أخت�مه�  ت�أتي مهرتئة وتلت�صق 
عن موعده�. وحتى يت�صنى للحكومة مع�قبة �ملت�صببني يف ت�أخري �لبو�صتة �حلكومية، تقرر �أن 

يكتب مع�ون �لبو�صتة ��صمه وت�ريخ ��صتالمه لالأور�ق على �حل�فظة)77(.

ر��ي�د �ل��ب
� ��ي ا

 �ع����� �سر���ب
��و��ل��ي �ل��د

� �هسي�م�ب��ي ا

ك�نت رغبة موت�صي بك يف �لرجوع �إىل بلده �صبًب� يف عر�صه بيع �لرخ�صة لبع�ض �لبنوك 
�لأجنبية. ف�غتنمت �حلكومة �مل�رصية هذه �لفر�صة وعر�صت على موت�صي �رص�ءه�، و�أن يتوىل 

�إد�رة �لربيد بنف�صه.
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وعندم� �أر�دت �حلكومة �مل�رصية �رص�ء �لربيد �لأوروبي �لذي ك�ن ميلكه �مل�صيو موت�صي �لإيط�يل عهدت �إىل �مل�صيو درفيو-وك�ن �ص�حب 
م�رصف- ب�رص�ء هذ� �لربيد مق�بل قوم�صيون معني حدده �لأول.

ويف 29 من �أكتوبر ع�م 1864م، �ملو�فق رجب ع�م 1281هـ، وقع عقد بني �مل�صيو موت�صي من جهة وم�رصف درفيو و�رصك�ئه من جهة 
�أخرى عقد �ل�رص�ء �لذي ��صرتى به �لأخري حل�ص�ب �حلكومة �مل�رصية مك�تب �لربيد �لتي ك�ن يديره� �مل�صيو موت�صي مببلغ �صتة و�أربعني �ألف 

عقد ا�ستالم موت�سي بك للبو�ستة الأوروبية من م�رصف درفييه حل�ساب احلكومة امل�رصية يف 2 يناير 1865
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جنيه تقريًب�، و�صلمت هذه �ملك�تب للحكومة �مل�رصية يف �لث�ين من ين�ير ع�م 1865م و�صدر �لأمر �لع�يل بت�ريخ 14 ين�ير ع�م 1865م ب�إقر�ر 
�ل�صفقة و�صم �أرب�ح مك�تب �لربيد �إىل �إير�د�ت �لدولة.

كذلك �أجرى ديو�ن �لأ�صغ�ل �لعمومية ك�فة �لإجر�ء�ت �لق�نونية لنقل ملكية �لربيد �إىل �حلكومة �مل�رصية)78(.

ب�لبو�صتة �خلديوية وتزينت جميع  ي �لربيد  �لنظ�م �حلقيقي وقد �ُصمِّ �لت�ريخ �لأول �لذي يح�صب لدخول �لربيد �مل�رصي يف دور  وهذ� 
مر�كزه ب�لأرم�ت �ملر�صوم عليه� ��صم �لبو�صتة �خلديوية �مل�رصية)79( .

ويف 25 دي�صمرب 1865م، مت ر�صميًّ� دمج "�لربيد �حلكومي و�لربيد �لأفرجني" فيم� عرف ب��صم "�لبو�صتة �خلديوية" وعني جي�كو موت�صي 
� له�، و�أنعِم عليه ب�لرتبة �لث�نية مع منحه لقب بك، و�أ�صبح �أول مديري �لربيد �مل�رصي. كم� مت منحه 400 فد�ن من �أطي�ن �ملريي  مديًر� ع�مًّ
من �أر��صي �ملرتوك و�مل�صتبعد�ت ب�ملح�فظ�ت تقديًر� خلدم�ته يف �لربيد. وب�إمت�م تلك �ل�صفقة ��صتط�عت م�رص �أن ت�صرتد �صيطرته� على جزء 
� من م�ص�در �لدخل للحكومة �مل�رصية، وقد �أكد على ذلك �لبند �لأول من �لالئحة  � �أن ت�صرتد م�صدًر� ه�مًّ ه�م وحيوي من مر�فقه�، و�أي�صً
�لعمومية لرتتيب�ت �إد�رة �لبو�صتة �لد�خلية و�ملعمول به� من �أول ين�ير ع�م 1866م، حيث ن�ض على �أن �حلكومة له� �حلق يف �ل�صيطرة على 
م�صلحة �لبو�صتة �صو�ء عن طريق �لرب �أو �لبحر، فيم� عد� �لمتي�ز�ت �مل�صموح به� من �لب�ب �لع�ىل �إىل �لدول �لأجنبية. وقد �رصعت عقوب�ت 
لالأ�صخ��ض و�ل�رصك�ت �لتي تن�ل من حقوق �حلكومة يف �حتك�ره� لتوزيع �لربيد، وقد ��صتثنت �للو�ئح من �لتطبيق 7 ح�لت لتوزيع �لأور�ق 

ل تعدهم �لقو�نني معتدين على حقوق �لبو�صتة وهي:

 من�سور عن اأعمال احلوالت وهو اأول من�سور اأ�سدرته
م�سلحة الربيد بعد اأن اأ�سبحت تابعة للحكومة امل�رصية
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اأوًل: بيع �ل�صحف و�لدوري�ت �لتي تب�ع يف نف�ض �لبلدة �ملطبوعة به�.

ثانيًا: توزيع �ملر��صالت �خل��صة �أو �ملن�صور�ت و�لإعالن�ت من طرف معلمي �لآد�ب �أو �إعالن�ت �أ�صح�ب �ملت�جر �أو من 
�أي �صخ�ض د�خل �لبلدة �أو �لقرية �لق�طنني به� �لأ�صخ��ض �ملذكورة.

ثالثًا: نقل وتوزيع �لتق�رير و�لأور�ق �خل��صة ب�لدع�وى و�صجالت ور�صوم�ت �لأر�ض و�لأم�كن وقو�ئم �حل�ص�ب�ت، وم� 
مي�ثل ذلك �رصيطة �أن تو�صع تلك �لأور�ق د�خل ملف�ت خ��صة، ول حتمل مع تلك �لأور�ق خط�ب�ت ول �أي نوع 

من �ملر��صالت.

�أ�صح�ب  �أو  �لقبود�ن�ت،  �لتي يحوزه�  �ل�صحن و�ل�صند�ت  �لعرب�ت وبو�ل�ض  �أعفت من منع قو�ئم م�ص�ل  رابًعا: كذلك 
�ملر�كب، �أو روي�ص� �لبحر، �أو �لعربجية �أو �حلم�لة ومن ي�ص�بههم من �لذين يخت�صون بنقل �لب�ص�ئع من حمل �إىل �آخر، 

�رصيطة �أن تكون خمت�صة فقط ب�لب�ص�عة �ملنقولة مبعرفتهم.

خام�ًسا: �ملر��صالت �ملختومة و�ل�صحف �إذ� ك�نت ح�لة �ل�صخ�ض �لذي يحمله� ل تت�رصب �إليه �صبهة �أنه يحمل خط�ب�ت 
يجني من ور�ئه� منفعة م�دية.

�، �أو �لر��صل يف قرية ل  � خم�صو�صً � �ملر��صالت �أو �ملظروف�ت �لتي يكون ن�قله� �صخ�صً �ساد�ًسا: كم� ��صتثنت �لقو�نني �أي�صً
يوجد به� مكتب للربيد، و�لر�صول يبغي تو�صيله� �إىل �أقرب مكتب بريد.

� �ملر��صالت و�لأظرف �لتي تنقله� م�صلحة �ل�صكة �حلديد بو��صطة م�صتخدميه� �رصيطة �أن يكون ذلك  �سابًعا: ��صتثنت �أي�صً
�لنقل يف حدود �مل�صلحة نف�صه�، وتكون تلك �ملر��صالت خ��صة ب�أ�صغ�ل �مل�صلحة �ملذكورة)80(.

كم� و�صعت �حلكومة �صو�بط كثرية ملر�قبة �لأ�صخ��ض �لطو�ئف "�ل�صع�ة" �لذين ينتظر منهم �أكرث من غريهم نقلهم للربيد، وفر�صت 
�لعمومية،  ب�لعربي�ت  و�ملتعهدين  �أو وكالئهم  و�ملر�كب  �حلديد  �ل�صكة  م�صتخدمي  �صيم�  ل  و�لنتب�ه،  �للتف�ت  �لبو�صتة  م�صتخدمي  على 

و�لعربجية، وفر�صت على �ص�بط �ل�صبطية �رصعة �لقب�ض على هوؤلء  فور �إبالغ م�صتخدمي �لبو�صتة عنهم.

ق�صمت �خلط�ب�ت �لتي تقوم �لبو�صتة بنقله� �إىل عدة �أنو�ع ح�صب طريقة �إر�ص�له�، وكل من تلك �لأنو�ع قدرت له تعريفة معينة، و�أول 
تلك �لأنو�ع �خلط�ب�ت �لع�دية، وقد حددت �لتعريفة ب�عتب�ر وزن �خلط�ب �لع�دي، وهو م� ل يزيد عن ع�رصة جر�م�ت ويدفع عنه قر�ض 
و�حد  وتت�ص�عف �لتعريفة كلم� ز�د وزن �خلط�ب ع�رصة جر�م�ت �أخرى، وينق�صم �خلط�ب�ت �لع�دية �إىل: خط�ب�ت ع�دية خ�ل�صة �لأجرة، 
وخط�ب�ت غري خ�ل�صة �لأجرة؛ حيث ك�ن تخلي�ض �لأجرة مقدًم� على �خلط�ب�ت �لع�دية �لتي تنقل د�خل �لقطر حتى �خلرطوم �ختي�ريًّ�، 
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ح�صب رغبة �ملر�صل، ويف ح�لة عدم �لتخلي�ض على �خلط�ب�ت مقدًم� ك�ن يح�صل �ل�صعف من �ملر�صل �إليه، ولذلك ك�ن كثري من �ملر�صل 
�إليهم يرف�صون ��صتالم �خلط�ب�ت غري �خل�ل�صة �لأجرة، ومل يكن هن�ك ق�نون يلزمهم ب��صتالمه�، وقد نبه على م�صتخدمي �لبو�صتة بعدم قبول 
�لبو�صتة يف  �نت�ص�ر �صن�ديق  بعد  �صيم�  تنفيذه ل  �مل�صتخدمون  ي�صتطع  �لتنبيه مل  خط�ب�ت غري خ�ل�صة �لأجرة يف فرتة لحقة، ولكن ذلك 

�ل�صو�رع)81(.

ى  ى عليه� ويجب �أن تدفع �أجرته� مقدًم�، وهي نوع�ن: خط�ب�ت ر�صمية ومو�صَ �أم� �لنوع �لث�ين من �خلط�ب�ت، فهي �خلط�ب�ت �ملو�صَ
عليه� ر�صميًّ�، وهى خط�ب�ت لالأفر�د يرغب �أ�صح�به� يف �لتو�صية عليه�، وك�ن م�صتخدمو �لبو�صتة ملزمني ب�لتو�صية ر�صميًّ� على �خلط�ب�ت 
�ملعنونة ب��صم �خلديوي، وخط�ب�ت �مل�ص�لح و�ملر��صالت �ملريية �لتي ت�صلم من �لدو�وين �أو �مل�ص�لح، وهي مرفقة بخط�ب ر�صمي للبو�صتة من 
نظ�ر تلك �لدو�وين ب�لتو�صية عليه�. �أم� �خلط�ب�ت �لتي يقوم �أ�صح�به� ب�لتو�صية عليه� فقد �أو�صت �للو�ئح �أن تو�صع د�خل مظروف و�أن 
يختمه� �لر��صل وتو�صع عليه� عالمة خ��صة ويتم ل�صق �أطر�فه جيًد�، وك�ن مع�ون �لبو�صتة مكلًف� بتفقد ل�صق و�أخت�م �خلط�ب، كم� ك�ن 
� �لت�أكد من و�صع متغة �خلط�ب م�ص�ًف� �إليه� �أجرة �لتو�صية وهي قر�ص�ن زي�دة على �أجرته �لأ�صلية، ويعطى للمر�صل �إي�ص�ل بتلك  عليه �أي�صً
�لأجرة مثبًت� به� ت�ريخ �إر�ص�ل �خلط�ب، ولأهمية تلك �خلط�ب�ت فر�صت غر�مة قدره� 200 قر�ض عن كل خط�ب مو�صى عليه يتعر�ض للفقد 

�أو �لتلف �رصيطة �أن يقدم �لر��صل �أو �ملر�صل �إليه ب�صكو�ه يف مدة قدره� 4 �أ�صهر من ت�ريخ �إر�ص�ل �خلط�ب.

�أم� �لنوع �لث�لث من �خلط�ب�ت، فهو �خلط�ب�ت "�مل�صكرة" وهي �خلط�ب�ت �لتي تت�صمن �أور�ًق� �أو نقوًد� �أو حو�لت بريدية، ويرغب 
�لفقد  يكن ذلك  �إن مل  �لقيمة  تلك  بدفع  وتقوم  لقيمة �خلط�ب،  �لبو�صتة �ص�منة  تكون م�صلحة  قيمته�، حيث  �لت�أمني على  �أ�صح�به� يف 

لأ�صب�ب قهرية، ومل يكن م�رصًح� بقبول �خلط�ب�ت "�مل�صكرة" �إل ملك�تب �لربيد �لكربى فقط.

وك�نت �لبو�صتة تقبل �لأور�ق �ملن�صوخة، وعين�ت �لبذور. وك�نت تدفع �أجرة ملف�ت �لأور�ق وعين�ت �لأبذ�ر ب�لك�مل مقدًم� بو�قع 
قر�ض و�حد لالأوز�ن �لتي تقل عن 50 جر�ًم�، ويدفع ثالثة قرو�ض لالأور�ق من 50-500 جر�م، و5 قرو�ض لالأور�ق حتى 1000 جر�م، و10 
قرو�ض لالأور�ق من 1000-2000، وم� ز�د عن ذلك �لوزن ل ي�صلح نقله بو��صطة �لبو�صتة، وقد حددت �للو�ئح و�لقو�نني �ملختلفة كيفية 
�إر�ص�ل �حلبوب و�لأبذ�ر و�لأدوية حيث و�صعت قو�عد ت�صمن عدم فقد تلك �لأ�صي�ء �أثن�ء نقله�، ومل يكن م�صموًح� للربيد �أن ينقل �ملو�د 
�ل�ص�ئلة، و�لرو�ئح �لعطرية، �أو �لأ�صي�ء �رصيعة �ل�صتع�ل، وب�صكل ع�م كل م� من �ص�أنه �أن ي�صبب تلًف� للمر��صالت، ب�لإ�ص�فة �إىل �خلط�ب�ت 

�ملعنونة بعن�وين مهينة �أو غري لئقة.

وقد رخ�ض للبو�صتة �أن تقوم بنقل �جلر�ئد و�ملطبوع�ت و�ملوؤلف�ت �لدورية �لتي تن�رص يف �أوق�ت حمددة بو�قع 5 ف�صة عن كل 40 جر�ًم�، �أم� 
�أور�ق �ملطبوع�ت غري �لدورية و�لإعالن�ت و�ملن�صور�ت وم�صود�ت �ملطبوع�ت، و�لر�صوم�ت، وك�صوف �أ�صع�ر �لعملة، و�إعالن�ت �أثم�ن 

�لب�ص�ئع و�لكر�ري�ض و�لكتب، و�لنوت �ملو�صيقية �ملطبوعة و�ملكتوبة بخط �ليد، ف�إن �أجرته� �صعف تعريفة �جلر�ئد و�لدوري�ت)82(.
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ولعل �أهم م� �أجر�ه موت�صي من تطور�ت �أف�دت �لنقل و�ملو��صالت، ب�صفة ع�مة ونقل 
�لربيد ب�صفة خ��صة تدبري طرق منتظمة مع �جله�ت �لتي ك�نت حمرومة يف ذلك �لوقت من 
خطوط �ل�صكك �حلديدية، فرتب ع�م 1869م"خط و�بور�ت بو�صتة" يف قن�ة �ل�صوي�ض بني 

بور�صعيد و�لإ�صم�عيلية لنقل �لربيد و�لرك�ب)83(.

كذلك عهد �خلديوي �إ�صم�عيل �إىل موت�صي بك مدير م�صلحة �لربيد �مل�رصية �إن�ص�ء مك�تب 
منتظمة للربيد يف عو��صم �ل�صود�ن، ف�صدع ب�لأمر و�أن�ص�أ به� عدة مك�تب، و�أن�صئت �إد�رة 

للربيد يف �خلرطوم ع�م 1873م �حتفل ب�فتت�حه� �حتف�ًل فخًم�.

 � �أي�صً وفتحت  وك�صال،  وبربر،  ودنقلة،  �خلرطوم  يف  للربيد  منتظمة  مك�تب  و�أن�صئت 
وف��صودة،  وكرجوع،  وف�زوغلي،  و�لق�ص�رف،  و�مل�صلمية،  �صن�ر،  يف  �أخرى  مك�تب 
و�لأبي�ض، و�لف��رص، وبقيت هذه �ملك�تب توؤدي مهمته�، �إىل �أن تعطلت بعد ن�صوب �لثورة 
�ملهدية ع�م 1883م، وظل مكتب �خلرطوم مفتوًح� �إىل �أن �صقطت �ملدينة يف �أيدي �لثو�ر ع�م 

1885م)84(.

ل�صوء  �لإد�رة  ترك  �إ�صم�عيل  �لإد�رة وطلب من �خلديوي  �أعب�ء  �أُجهد موت�صي بك من 
منه  تقديًر�  فرنك  ب�ألف  تقدر  �صهرية  �صنية  هبة  �إليه  وقدم  �خلديوي  و�فق  �ل�صحية،  ح�لته 
للخدم�ت �لتي قدمه� لإدر�ة �لربيد، على �أن ت�رصف تلك �لهبة �ل�صنية طو�ل حي�ته وتتوقف 

مبوته وك�ن ذلك يف ع�م 1877م)85(.

�لربيد  �إد�رة  من  �أح�رصه  جديد  مدير  بتعيني  1876م  ع�م  ق�م  قد  ب��ص�  �إ�صم�عيل  وك�ن 
ب��ص�  كلي�ر  ب��صم  فعرف  �لب��صوية  برتبة  عليه  و�أنعم  كلي�ر  �مل�صرت  يدعى  لندن  يف  �لإجنليزية 
�لذي ك�ن ي�صمى ب��صمه �ل�ص�رع �لذي به م�صلحة �لربيد �لع�مة يف �لإ�صكندرية. وقد �أخذت 
مك�تب �لربيد �لع�مة �لت�بعة مل�صلحة �لربيد �لأمريية تتز�يد حتى بلغت 210 مك�تب يف جميع 

�أنح�ء �لقطر �مل�رصي يف نه�ية عهد �إ�صم�عيل ب��ص� 29 يونية 1879م)86(. 

ومل تعرف على وجه �لتحديد �ملدة �لتي توىل فيه� �إد�رة �لبو�صتة و�إن ك�نت دون �صك 
�أق�رص من �ملدة �لتي توىل فيه� موت�صي تلك �لإد�رة)87(.

اخلديوي ا�سماعيل

كليار با�سا
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ومل� ر�أى كلي�ر ب��ص� �أن عدد �لع�ملني �أكرث مم� ت�صتدعيه ح�جة �لعمل �رصف ربعهم، و�أبدل 
بكثريين من �لب�قني غريهم من �لأكف�ء، كم� �أخذ يتو�صع يف �إن�ص�ء مك�تب جديدة للربيد حتى 
و�صل عدده� �إىل م�ئتي مكتب وع�رصة، فيه� ثم�من�ئة وثالثون م�صتخدًم�، عد� عن ثالثم�ئة 
و�لإ�صكندرية  م�رص  بني  يوميًّ�  �ملر��صالت  توزيع  وجعل  وبربريًّ�.  �ًل  جمَّ و�أربعني  و�ثنني 
وجميع �جله�ت �ملهمة بعد �أن ك�ن �أ�صبوعيًّ� �أوًل ؛ فمرتني، ثم ثالًث� يف �لأ�صبوع حتى و�صل 

�إىل ثالثة و�أربعة وخم�صة توزيع�ت يف �لنه�ر على حمط�ت �ل�صكك �حلديدية �لكربى.

ومل� ك�ن عدم �نتظ�م �ل�صو�رع وعدم تنمري �ملن�زل يف �ملدن و�لبن�در يحولن دون توزيع 
يف  �أن�ص�أ  �لربيد،  مك�تب  �صب�بيك  يف  ح�رصه�  ويوجب�ن  �لبيوت،  �أبو�ب  على  �ملر��صالت 

�لع��صمتني �صن�ديق خ��صة ملر��صالت من �ص�ء �ل�صرت�ك فيه� من �لتج�ر و�لأعي�ن)88(.

�ي��ي �ب��ب ��ب
�ل��إ

� ر��ي�د ا �ل��ب
� ��ي�ب ا �م���ك�ا

��صتغلت بع�ض �لدول �لأجنبية �لمتي�ز�ت �ملمنوحة له� من �لدولة �لعثم�نية ف�جتهت �إىل 
م�رص ومتكنت من �إن�ص�ء مك�تب بريدية به�، وك�نت رو�صي� �أول دولة حت�صل على �متي�ز فتح 
مك�تب بريد يف ممتلك�ت �لدولة �لعثم�نية فقد �أُبرم �تف�ق بني �ل�صلط�ن عبد �حلميد و�لقي�رصة 
ك�ترين �لث�نية يف 10 يونية �صنة 1783م يخول له� هذ� �حلق فبد�أ مكتب رو�صي� يف �صنة 1867م 
�إجنلرت�  ق�مت  وبعدئذ  �لمتي�ز،  هذ�  مثل  على  �لنم�ص�  ح�صلت  ثم  1875م،  �صنة  يف  و�ألغي 
ب�إن�ص�ء مكتبني يف �صنة 1831م �أحدهم� يف �لإ�صكندرية و�لآخر يف �ل�صوي�ض وظل �لعمل بهم� 
1836 �أحدهم� ب�لإ�صكندرية  �أم� فرن�ص� ف�أن�ص�أت مكتبني يف �صنة  1888م  �ألغي� يف �صنة  حتى 

و�لآخر ببور�صعيد وقد �ألغي� يف �صنة 1931م.

�صنة  يف  و�ألغيت  1838م  �صنة  يف  ب�لإ�صكندرية  له�  مك�تب  بدوره�  �لنم�ص�  و�أن�ص�أت 
1889م، بينم� ظلت مك�تب �ليون�ن تعمل ب�لإ�صكندرية من �صنة 1859م �إىل �صنة 1882م �أم� 

�إيط�لي� ف�فتتحت مكتبه� ب�لإ�صكندرية يف �صنة 1866م و�أغلق يف �صنة 1884م)89(.
املقر القدمي ملجل�ص الدايت ال�سوي�رصي حيث عقد موؤمتر برن الأول يف 

15 �سبتمرب 1874م
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���ب��ي �م��سر ر��ي�د  �ل��ب
� ��ي�ب ا �و���ي�د �م���ك�ا

�لي
��صرتكت م�رص يف موؤمتر �حت�د �لربيد يف مدينة برن يف �صنة 1874م، وتنفيًذ� ملع�هدة �لربيد �لتي �أبرمه� �أع�ص�ء ذلك �ملوؤمتر، �أعلنت �حلكومة 
�مل�رصية يف �ل�صنة �لت�لية رغبته� يف توحيد �لربيد يف م�رص، و�إغالق مك�تب �لربيد �لأجنبية �لت�بعة لإجنلرت� وفرن�ص� و�لنم�ص� و�إيط�لي� و�ليون�ن 

ورو�صي�، وقد �أن�صئت تلك منذ �صنني كثرية خلدمة �جل�لي�ت �لأجنبية �ملقيمة يف م�رص، ف�حتكر كلٌّ منه� �لربيد يف م�رص وبالده يف �أوروب�. 

متثال يرمز اإىل �سعار احتاد الربيد العاملي 
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وك�نت م�صتقلة عن �حلكومة �مل�رصية، يخ�صع رئي�ض كل منه� مل�صلحة �لربيد يف بالده، 
كم� ي�صدر كل مكتب منه� طو�بع بريد �لدولة �لت�بع له�. ورغبة يف �إغالق مك�تب �لربيد 
�لأجنبية يف م�رص، �صعت �حلكومة �مل�رصية لدى �لدول �ص�حبة �ل�ص�أن حتى مل مت�ض �صنة 1888م 
�إل وك�نت تلك �ملك�تب قد �أغلقت م�عد� مكتب �لربيد �لفرن�صي يف كلٍّ من �لإ�صكندرية 

وبور�صعيد)90(.

ف�نتهزت �حلكومة �مل�رصية فر�صة �صدور قر�ر �لحت�د �لع�م للربيد �لق��صي ب�إبر�م مع�هدة 
لتب�صيط وتوحيد خدمة �لربيد يف كثري من �لبلد�ن، على �أن ت�رصي �ملع�هدة �ملذكورة من �أول 
يوليو �صنة 1875م، فب�درت ب�لت�ص�ل ب�لدول �لتي �أن�ص�أت له� مك�تب مب�رص لإلغ�ئه� ولتب�صط 

نفوذه� �لربيدي د�خل بالده�، وهذ� ن�ض م� كتبه ري��ض ب��ص� �إىل قن��صل �لدول �لأجنبية: 

لتب�سيط  معاهدة  اإبرام  قرر  برن،  مبدينة  عقد  الذي  الدويل  املوؤمتر  اأن  "تعلمون 
العام  )الحتاد  ي�سمى  احتاد  اإ�رصاف  حتت  البلدان  من  كثري  يف  الربيد  خدمة  وتوحيد 

للربيد(؛ و�ست�رصي هذه املعاهدة ابتداًء من اأول يوليو �سنة 1875م.

ت�ساهم على قدر طاقتها يف  اأن  البلدان، هو طبًعا  تفر�سه على كلٍّ من  ما  واأول 
للمعاهدة  الأ�سا�سي  الركن  وهي  تامًّا،  حتقيًقا  هذه  والتوحيد  التب�سيط  فكرة  حتقيق 

وجوهرها.

واحلكومة امل�رصية ل ت�ستطيع القيام بهذا اللتزام باأكمله، ول اأن ت�ساهم كما تود 
مل  ما  املعاهدة،  اإليه  تهدف  الذي  العام  الغر�ص  ت�ساهم يف حتقيق هذا  اأن  وكما يجب 

تعمل منذ الآن اإىل التدابري التي توؤدي اإىل توحيد الربيد يف اأر�سها.

فيه  اأقيمت يف وقت كانت احلال  للربيد،  اأجنبية  اليوم مكاتب  اأرجاء م�رص  ويف 
تختلف عما هي عليه الآن؛ وعلى ذلك فاإن م�رص مق�سمة دوائر بريدية على قدر ما 

بها من تلك املكاتب)91(.

ريا�ص با�سا
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وبدهي اأن ا�ستمرار هذه احلال ل يتفق وفكرة التوحيد هذه؛ فاإن تطبيقها قد ي�سطدم دائًما بهذا التق�سيم وهو عقبة كاأداء يف �سبيله.

وقد ت�ساهلت احلكومة امل�رصية مبا يحدوها من روح الت�سامح اإزاء الدول ال�سديقة، فرتكت هذه املكاتب قائمة؛ غري اأن هذا الت�سامح 
ل يعني اأنها قد تنازلت عن حقها.

واليوم ونحن اإزاء معاهدة برن- وقد تغريت احلال– فاإن احلكومة م�سطرة اإىل ا�ستعمال حقها باأكمله دون اأي اأ�رصار لنقل الربيد عن 
م�رص )تران�سيت( ".

وقد �أيد قن�صل �لولي�ت �ملتحدة مب�رص طلب �حلكومة �مل�رصية يف كت�به �ملر�صل �إىل وز�رة خ�رجيته ون�صه: 

من برد�سلي قن�سل الوليات املتحدة اإىل وزارة اخلارجية الأمريكية

"ترغب احلكومة امل�رصية اأن تاأخذ على عاتقها خدمة الربيد وتاأمل اأن حتمل الدول الأجنبية على اإلغاء مكاتبها الربيدية املوزعة يف م�رص؛ 
واأظننا ن�ستطيع اإجابة هذا الطلب)92(. وخدمة الربيد يف م�رص – ولو اأنها مل تبلغ درجة الكمال - منظمة تنظيًما ح�سنًا؛ اإنها تالئم حاجات 
الوقت الراهن؛ ومكاتب الربيد اليوم موزعة توزيًعا ح�سنًا ومهياأة تهيوؤًا طيبًا. وقد �سيدت يف العام املا�سي عمارة كبرية ت�ستخدم الآن مكتبًا 

مركزيًّا للربيد يف هذه املدينة".

ترجمة()93(. القاهرة يف 4 فرباير �سنة 1875 –)        

وكذلك �أيدت �حلكومة �لربيط�نية وجهة نظر �حلكومة �مل�رصية يف �صحب مك�تبه� �لربيدية ب�لإ�صكندرية و�ل�صوي�ض كب�قي �لدول �لأجنبية 
وذلك بن�ًء على ر�أي لورد م�نرز بكت�به )�ملوؤرخ 3 م�ر�ض 1875(.

ومن �ملالحظ �أن ر�أي م�نرز يف هذه �مل�ص�ألة من�ق�ض للر�أي �لذي �أبد�ه حينم� قدمت �حلكومة �لعثم�نية مذكرة طلبت فيه� �أن ت�صحب 
مك�تب �لربيد �لربيط�نية من �لق�صطنطينية وغريه� من �ملدن �لرتكية، ولكن �ختالف ظروف كل ح�لة ي�صتدعي �ختالف �لنت�ئج.

ول�صك �أن لل�صي��صة �أثره� كم� هو ظ�هر من �تف�ق �لدول على �إج�بة طلب م�رص وعدم �ملو�فقة على طلب �لدولة �لعثم�نية)94(.

وقد مت �إلغ�ء مك�تب �لربيد �لأوروبي يف م�رص ب�لتدريج على �لوجه �لت�يل:

مكتب بريد م�صكوب)95(: �ألغي يف �أول نوفمرب �صنة 1875.
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مكتب بريد فرن�ص� يف �لق�هرة: �ألغي يف م�ر�ض �صنة 1875.

مكتب بريد �إجنلرت� يف �لق�هرة: �ألغي يف �إبريل �صنة 1878.

مكتب بريد �إيط�لي� يف �لق�هرة: �ألغي يف فرب�ير �صنة 1884.

مكتب بريد فرن�ص� يف �ل�صوي�ض: �ألغي يف دي�صمرب �صنة 1888.

مكتب بريد �لنم�ص� يف �لق�هرة: �ألغي يف �أكتوبر �صنة 1889.

وب�نتق�ل �أعم�ل مك�تب �لربيد �لأوروبية �إىل �إد�رة �لربيد �مل�رصية خف�صت �لأخرية كثرًي� يف تع�ريفه� ف�ص�رت �أ�صع�ره� �أقل �أ�صع�ر جميع 
�لبو�صت�ت)96(.

وعقب �إلغ�ء معظم مك�تب �لربيد �لأجنبية مل يتبقَّ  �صوى �ملكتبني �لفرن�صيني، فر�أت �حلكومة �مل�رصية �أن بق�ء هذين �ملكتبني �إىل ج�نب 
م�صلحة �لربيد �مل�رصية �أمر غري مرغوب فيه، لهذ� مل ترتدد �حلكومة �مل�رصية يف مف�و�صة �حلكومة �لفرن�صية يف �إلغ�ئهم� حتى تو�صلت �إىل 
� ومك�ف�أة ملوظفي �ملكتبني �ص�لفي �لذكر)97(. ذلك يف �أول �إبريل �صنة 1931م وثمًن� لهذ� �لإلغ�ء دفعت �حلكومة �مل�رصية مبلغ 400 جنيه تعوي�صً

�ه��ي ����ه�ا �لب �ل�ي�ا
� د ا �ل�ب�ل��

� ب ا
�����  ��و�لب

�ي��ي
�لب �ل�هسش�م�ا

� ��و��ل��ي ا �ل��د
� ���ب��ي ا �ا�م��سر��ي��ي  ر��ي�د ا �ل��ب

� ��ي�ب ا �م���ك�ا
ك�نت �لعالق�ت بني م�رص و�لدولة �لعثم�نية وطيدة نظًر� لتبعية �لأوىل للث�نية ول يخفي م� ك�ن يف م�رص من �أتر�ك ت�صتدعي م�ص�حلهم 
�لت�ص�ل بذويهم يف م�رص وتركي� ولإدر�ة �أعم�لهم وجت�ر�تهم �إىل غري ذلك؛ لهذ� تقرر �إن�ص�ء مك�تب م�رصية للربيد يف �لأ�صت�نة يف �صنة 1865م. 

و�لذي �ص�عد على ذلك هو �نتظ�م �صري �لبو�خر �مل�رصية بني مو�نئ م�رص وتركي� ثم �أن�صئ يف �صنة 1866، مكتب�ن �أحدهم� يف جدة و�لث�ين 
و�ص�لونيك،  قوله،  مك�تب يف  �أوجدت  ذلك  وبعد  وبريوت،  ومثلني،  غليبويل،  1870، يف  �صنة  �أخرى يف  مك�تب  �أن�صئت  ثم  �أزمري  يف 

وطر�بل�ض، و�صيلة، ورود�ض.

ظلت هذه �ملك�تب �مل�رصية تعمل يف �لبالد �لرتكية حتى �صنة 1881م عندم� طلبت حكومة �لب�ب �لع�يل )تركي�( من �حلكومة �مل�رصية �أن 
تلغي مك�تبه� يف �لدولة �لعثم�نية ف�أج�بته� م�رص �إىل طلبه� و�ألغته� جميًع� �بتد�ًء من 11 يوليو 1881م)98(.
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���ب��ي �م��سر  ر��ي�د  �ل��ب
� �ل ا

�ل�إ�ل �لب���ي ��و����ا

ال�سكك احلديدية
يرتبط �نتظ�م �لربيد وتعميمه يف �لغ�لب ب�نتظ�م �ملو��صالت و�رصعته�، ونظًر� لأن م�رص ك�نت من �أو�ئل �لدول يف �إفريقي� �لتي �أدخلت 

نظ�م �لنقل ب�ل�صكك �حلديدية فقد ��صتف�د �لربيد من ذلك كثرًي�.

 فقد �نتهزت �رصكة �لبو�صتة �لأوروبية فر�صة مد خط �صكة حديد �لإ�صكندرية – �لق�هرة و�أن�ص�أت مك�تب جديدة على طول ذلك �خلط، 
�لدلت�  �أر�ض  �صبكة من �خلطوط �حلديد يف  �إن�ص�ء  ثم م�صت �حلكومة يف  ب�ل�صكة �حلديد،  �لربيد  نقل  �مل�رصية على  وتع�قدت مع �حلكومة 

وم�صت �ل�رصكة يف �إن�ص�ء �ملك�تب �إىل �أن �نتظم �لربيد يف �لوجه �لبحري.

�أم� �لوجه �لقبلي فظل حمروًم� من �ملو��صالت �ل�رصيعة، فك�ن �خلط�ب ي�صل من �لق�هرة �إىل �خلرطوم يف خم�صني يوًم�، وظل �حل�ل كذلك 
حتى مد �خلط �حلديدي من بولق �لدكرور �إىل �لو��صطى ف�ملني� يف 1867م، ف�أن�ص�أت م�صلحة �لربيد مكتًب� يف �ملني� و��صتخدمت �ل�صكة �حلديد 

يف نقل �ملر��صالت �إليه�، وك�ن �لربيد فيم� بعد �ملني� ير�صل مع �ل�صع�ة حتى و�دي حلف�، ثم ب�لهجني بعد ذلك �إىل �ل�صود�ن)99(.

وقد حر�صت �حلكومة على تي�صري نقل �لربيد ب�ل�صكة �حلديد؛ ولذ� فرغم م� تتكبده عرب�ت �ل�صكة �حلديد �ملعدة لنقل �لربيد من نفق�ت 
ب�لغة من جر�ء �إعد�د �لعرب�ت، وم� ي�رصف عليه� من �صحوم�ت وزيوت ورو�تب للعم�ل، رغم ذلك ك�نت �لأو�مر �لتي �صدرت لل�صكة 
�حلديد تن�ض على �أنه �إذ� ك�ن �إير�د عربة �لدرجة �لث�لثة �مل�صتخدمة يف نقل �لرك�ب من �لق�هرة �إىل �لإ�صكندرية ي�صل �إىل 600 قر�ض فيخف�ض 
�أجرة �لعربة يف �لدرجة �ملذكورة �إىل 500 قر�ض �إذ� نقلت به� �لر�ص�ئل �لربيدية، و�أم� �خلطوط �لأخرى فيتم ح�ص�ب قيمته� ح�صب �مل�ص�فة، 
على �أن يتم �صد�د ذلك �صهريًّ� من �مل�لية �إىل �ل�صكة �حلديد مبوجب �ل�صه�د�ت �لتي توؤخذ بذلك، غري �أن هذ� �لتخفي�ض مل يكن �لوحيد من 
نوعه �لذي حدث يف عهد �إ�صم�عيل بك ثم مت تخفي�ض �آخر يف ع�م 1290هـ- 1873م. ويت�صح ذلك من خالل لئحة �لإجر�ء�ت �خل��صة 
مبنقولت �ل�صكة �حلديد حيث ن�ض �لبند �حل�دي ع�رص على �أن �لعرب�ت �ملرتبة للبو�صتة �خلديوية �مل�رصية بقط�ر�ت �لرك�ب ب�ل�صكة �حلديد 

يجري تقدير ن�صف �أجرة له� بح�صب درج�ته�، وت�صدد نقدية عني يف كل �صهر من م�صلحة �لبو�صتة �إىل �ل�صكة �حلديد.

�أع�ص�ء  �تفق  وقد  ر�ص�ئله،  و�صول  ت�أخر  من  �لبع�ض  يت�رصر  ل  �لر�ص�ئل حتى  نقل  �رصعة  ت�صمن  �لتي  و�لأ�ص�ض  �لقو�عد  و�صع  مت  ولقد 
ديو�ن �ملعية �ل�صنية على �لرتتيب�ت �لتي تخ�ض نقل �لربيد ب�ل�صكة �حلديد، وقد �أو�صحت تلك �لرتتيب�ت �أن مع�وين �لدو�وين �ملختلفة ك�نو� 
ي�صلمون بريدهم �إىل مع�ون حمطة �لإ�صكندرية ليقوم بفرزه متهيًد� لنقله يف قط�ر �لإ�صكندرية – �لق�هرة، وعندم� ي�صل ذلك �لقط�ر �إىل  حمطة 

� بفرز �لربيد �لق�دم به ويقوم بت�صليم مع�وين �لدو�وين كل م� يخ�صهم. �لإ�صكندرية يقوم �ملع�ون �أي�صً
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�أم� �جله�ت �لتي تقع على خط �ل�صكة من �لق�هرة �إىل �لإ�صكندرية، ف�إن حمطة �لقط�ر تبلِّغ 
�ملديرية مبيع�د و�صول �لقط�ر قبل جميئه بربع �ص�عة وذلك حتى تر�صل كل جهة مع�وًن� من 
قبله� ومعه حو�فظ �خلط�ب ليتم فرزه� يف �ملحطة وت�صليمه�، �أم� فيم� يتعلق ب�جله�ت �لبعيدة 
�ملحطة،  ب�لقرب من  تقع  �لتي  �ملدر�صة  �إىل  به�  تر�صل مظروًف�  فك�نت  �حلديد،  �ل�صكة  عن 
وبو��صطة �ملع�ون �ملخت�ض يجري ت�صليم وت�صلُّم �لبو�صتة، وعلى �صبيل �ملث�ل ف�إن بو�صتة دمي�ط 

تر�صل �إىل �ملن�صورة وت�صلم منه�، و�ملن�صورة تر�صل وت�صلم ملحطة طلخ�... �إلخ.

��ل�ب�هر���ي �ل ا
���ي ��ل�ب ا

ثم ��صتعي�ض عن �صع�ة �لقدم ب�لنهر يف نقل �لربيد يف �خلطوط من كرو�صكو �إىل �أبي حمد، 
ومن �صو�كن �إىل برب، ومن ف��صودة �إىل غند كرو، وعندم� مت مد �خلط �حلديد �إىل �أ�صيوط 
يف ع�م 1874 �أ�صبح �خلط�ب ي�صل من �لق�هرة �إىل �خلرطوم يف 20 يوًم�، ومد هذ� �خلط�ب 
ب�لتدريج بعد ذلك حتى و�صل �إىل �ل�صالل �لذي ك�ن يعترب مبث�بة حلقة �لو�صل بني �صكك 

حديد �حلكومة �مل�رصية وبو�خر �حلكومة �ل�صود�نية وفيه� يتب�دل �لنقل بني �لقطرين.

لتز�ل  ك�نت  �لتي  �جله�ت  مع  للمو��صالت  منظمة  طرًق�  �لربيد  م�صلحة  توفر  ولكي 
حمرومة من �خلطوط �حلديدية، �صريت م�صلحة �لربيد بو�خر لنقل �لربيد و�لرك�ب فنظمت 

يف �صنة 1869م خط بو�خر بريد يف قن�ة �ل�صوي�ض بني بور�صعيد و�لإ�صم�عيلية.

ويف ع�م 1880م نظمت خطوًط� �أخرى يف �لنيل بني �أ�صيوط و�أ�صو�ن، ثم بني كفر �لزي�ت 
و�لعطف ويف �لبحر �ل�صغري بني �ملن�صورة و�ملنزلة، ويف بحر �صبني وك�نت خطوط �لبو�خر 

هذه ُتلغى كلم� مدت �ل�صكك �حلديدية يف �ملن�طق �لتي متر فيه�)100(.

وب�صعوبة  �لربيد  نقل  بو�صيلة  وثيًق�  �رتب�ًط�  ترتبط  �ملر��صالت  على  �لتعريفة  وك�نت 
جل�أت  �حلكومة  �أن  ع�م  ب�صكل  �ملالحظ  من  �أن  على  �إليه�،  تنقل  �لتي  �جلهة  �إىل  �لو�صول 
كثرًي� �إىل تخفي�ض ر�صم �خلط�ب�ت ت�صجيًع� حلركة �لربيد، فق�مت بتخفي�ض ر�صم �خلط�ب�ت 
�ملتد�ولة يف �لوجه �لبحري و�أ�صبح له تعريفة موحدة فجعلته قر�ًص� عن كل �صبعة جر�م�ت 

و�سول �سفينة البو�ستة اإىل مديرية جرجا.
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ون�صف، يف حني ك�نت �رصكة �لبو�صتة �لأوروبية حت�صل على ر�صم يرت�وح بني خم�صني ب�رة و�أربعة قرو�ض وفًق� للم�ص�فة، ثم ق�مت �حلكومة 
مرة �أخرى بتخفي�ض �لتعريفة و�أ�صبحت يف �لوجه �لبحري قر�ًص� و�حًد� لكل ع�رصة جر�م�ت، بينم� ك�نت �أجرة نقل �لبو�صتة يف �لوجه �لقبلي 

� عن ع�رصة جر�م�ت وبنف�ض �لأجر �ل�ص�بق. �صعف ذلك. ومنذ �أول �إبريل 1878م جعلت �حلكومة �حلد �لأق�صى للوزن 15 جر�ًم� عو�صً

"بولق-م�رص �لقدمية" �أو من مدينة �لإ�صكندرية �إىل  �أنح�ئه�  وقد ��صتثنيت من �لأجر �ل�ص�بق �خلط�ب�ت �ل�ص�درة من �لق�هرة �إىل �أحد 
�إحدى جه�ته� فتحددت �لأجرة بع�رصين ب�رة عن كل م� زنته 15 جر�ًم�، هذ� فيم� يخ�ض �ملر��صالت �لتي دفعت �أجرته� مقدًم�. �أم� �لتي مل 
تدفع �أجرته معجاًل فيوؤخذ من تلك �لنو�حي لكل 15 جر�ًم� قر�ض و�حد. هذ� فيم� يتعلق بنقل �لربيد د�خل �لقطر. �أم� نقل �لربيد �إىل �خل�رج 
�" فقد مت �لتف�ق بني بو�صتة بريط�ني� و�أيرلند� وبني بو�صتة �حلكومة يف 18 م�يو 1873م على �أن تقوم �ل�صفن �لإجنليزية بحمل �لربيد  "بحًر�-برًّ
�لو�رد من �إجنلرت� �إىل م�رص، وبقيت �مل�دة �لث�لثة على �أن ك�فة �ملر��صالت �لتي ترد �إىل م�رص من بريط�ني� و�أيرلند� ومن م�لط� وجبل ط�رق على 
منت �ل�صفن �لإجنليزية ت�صلمه� �إىل مكتب �لبو�صتة �لإجنليزية ب�لق�هرة ليقوم بت�صليمه� �إىل مكتب �لبو�صتة �مل�رصية ليقوم بتوزيعه� على �ملر�صل 
�إليهم وكذلك ف�إن �ملر��صالت �ل�ص�درة من م�رص �إىل �لهند �ل�رصقية وجريزة �صيالن و�ل�صني و�لي�ب�ن ونيوزيلند� تر�صل �إىل �لبو�صتة �لإجنليزية 

ب�ل�صوي�ض متهيًد� لأن تنقله� �ل�صفن �لإجنليزية �إىل تلك �جله�ت.

وك�ن مل�رص يف ع�م 1864م �أ�صطول يف �لبحر �ملتو�صط بني �لإ�صكندرية و�لأ�صت�نة عن طريق برييه وك�ن ينظم رحالت �أ�صبوعية منتظمة 
فيم� بني �لإ�صكندرية و�لأ�صت�نة عن طريق بور�صعيد، ي�ف�، بريوت، طر�بل�ض، وك�ن يقوم برحالت ن�صف �صهرية فيم� بني �ل�صوي�ض و�صو�كن 
عن طريق ينبع وجدة، وقد عرف ذلك �لأ�صطول يف �أول �لأمر ب��صم "�لقومب�نية �ملجيدية"، ثم �صمي بـ "�لقومب�نية �لعزيزية". وك�نت ت�رصف 

�إع�نة لل�رصكة �لعزيزية مق�بل نقله� للربيد ب�عتب�ر ثالثة جنيه�ت وثلث عن كل ميل �صنويًّ�.

ومبوجب �لتف�ق �لذي وقع بني �حلكومة �مل�رصية و�ل�رصكة �لعزيزية ب�ص�أن نقل �أور�ق �لبو�صتة �جل�ري نقله� بو��صطة �صفن �ل�رصكة يف �لبحر 
�لأحمر و�لبحر �ملتو�صط يجري ت�صليم �لأور�ق �ملذكورة �إىل معتمدي �لبو�صتة ليتم نقله� مبعرفتهم، على �أن مينح �ل�رصكة نظري ذلك �ألف كي�ض 
� �لذين يتجهون ب�ل�صفن جم�ًن� ويعطى كل منهم حجرة خ��صة لو�صع وترتيب �لبو�صتة،  �صنويًّ�، مق�بل قي�مه� بنقل �لبو�صتة ووكالء �لبو�صتة �أي�صً
ووقت �لطع�م يجل�صون مع رك�ب �لدرجة �لأوىل، وعند �لر�صو يف �أحد �ملو�نئ يعطى لهم �صندل خم�صو�ض حلملهم مع �لبو�صتة وك�ن ذلك 

�لتف�ق ي�رصي ملدة ثالث �صنو�ت. 

ويف فرتة لحقة �أ�صيف �أ�صطول تلك �ل�رصكة �إىل ج�نب �حلكومة و�صمي م�صلحة و�بور�ت �لبو�صتة �خلديوية، و�أ�صند مهمة �مل�صلحة �إىل 
م�صيو كلي�ر مدير �لربيد يف ع�م 1879م)101(.
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وك�نت م�رص ت�صتعني ب�أ�صطوله� �لبحري �لتج�ري �لذي ك�نت متلكه يف �صنة 1864م ويتكون من �أربع قطع من �لبو�خر: �لفيوم، �ملحلة، 
م�صري، و�لنجيلة، وز�دت يف �صنة 1865م �أربع قطع �أخرى هي: �رصقية ودقهلية ورحم�نية، و�صبني. ويف �صنة 1892م �صيدت �حلكومة �مل�رصية 

ثالث بو�خر جديدة هي: �لتوفيق �لرب�ين، �لربن�ض عب��ض، �لق�هرة.

وك�ن هذ� �لأ�صطول ي�صتخدم يف نقل �لب�ص�ئع، و�لرك�ب، و�حلج�ج، و�لربيد، ويقوم ب�صفري�ت منتظمة �أ�صبوعية يف خطني هم� �خلط 
بني �لإ�صكندرية و�لأ�صت�نة عن طريق بور�صعيد، وي�ف�، وبريوت، وطر�بل�ض، ون�صف �صهرية يف خط و�حد هو �خلط بني �ل�صوي�ض و�صو�كن 

عن طريق ينبع وجدة)102(.

يف �صنة 1873، ��صرتى �إ�صم�عيل �أ�صهم تلك �ل�رصكة وحوله� �إىل م�صلحة حكومية ُعرفت ب��صم "و�بور�ت �لبو�صتة �خلديوية" ف�ت�صع نط�ق 
�ملتو�صط يف �صوري�  �لبحر  تنقل �مل�ص�فرين و�لب�ص�ئع و�لربيد بني م�رص و�صو�طئ  26 ب�خرة  �لكبرية  �لبو�خر  تلك �مل�صلحة و�ص�رت له� من 

و�لأن��صول وبالد �ليون�ن و�صو�طئ �لدردنيل و�لب�صفور وكذلك مو�نئ �لبحر �لأحمر.

وك�نت م�رص مت�صلة �ت�ص�ًل مب��رًص� بكثري من �ملو�نئ �لأجنبية بو��صطة خطوط �لبو�خر �خلديوية �لتي ك�نت ت�صمل ثالثة خطوط م�رصية 
� تركيًّ�، وف�صاًل عن هذه  � رو�صيًّ� وخطًّ �إيط�ليني وخطًّ �إجنليزية وخم�صة خطوط فرن�صية و�أربعة خطوط من�ص�وية وخطني  وخم�صة خطوط 

�خلطوط ك�ن عدد كبري من �لبو�خر �لتج�رية وخ��صة �لإجنليزية ي�صري يف مو�عيد منتظمة بني م�رص و�ملو�نئ �لأوروبية)103(.

نقل الربيد بال�سيارة
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يف 19 ين�ير1898م، ب�عت �حلكومة �مل�رصية بو�خر �لبو�صتة �خلديوية �إىل �رصكة "�آلن و�لدر�ض وفر�نكو" �لربيط�نية، وك�ن �لبيع بثمن بخ�ض 
وقع �رصًّ� ومل تتبع فيه �لقو�عد �ملعت�دة؛ فلم يعلن عن �لبيع ومل جتر مز�يدة يف �لثمن، وت�صمن �لبيع جميع بو�خر �لبو�صتة �خلديوية وم� يتبعه� 
من ور�ض ومهم�ت ب�لإ�صكندرية و�ل�صوي�ض وكل م� يتبعه� من زو�رق بخ�رية و�صن�دل وغريه�، وقد مت بيعه� جميًع� مببلغ مل يتج�وز م�ئة 
وخم�صني �ألًف� من �جلنيه�ت �مل�رصية على �أن تدفع �حلكومة لل�رصكة �صتة �آلف �صنويًّ� �إع�نة ملدة خم�صة ع�رص ع�ًم� نظري تعهد �ل�رصكة للحكومة 
ب��صتمر�ر �صفر بو�خره� �أ�صبوعيًّ� بني �لإ�صكندرية و�لأ�صت�نة ومو�نئ �صوري� حتت علم �لبو�صتة �مل�رصية، وتتعهد بنقل �لربيد �مل�رصي بدون مق�بل 

يف كل هذه �خلطوط �لتي تذهب �ليه� بو�خر �ل�رصكة)104(.

ي  وقد عرف هذ� �لأ�صطول يف بد�ية �لأمر ب��صم �لقومب�نية �ملجيدية ثم �صمي ب�لقومب�نية �لعزيزية ثم �أ�صيف �إىل ج�نب �حلكومة و�ُصمِّ
"م�صلحة و�بور�ت �لبو�صتة �خلديوية" و�أ�صندت مهمة تنظيم هذه �مل�صلحة �إىل م�صيو كلي�ر مدير �لربيد يف �صنة 1879م. ويف �صنة 1898م بيع 
�لأ�صطول بجميع ملحق�ته من �أر��ٍض و�أحو��ض �إىل �رصكة "�ألن و�لدر�صون و�رصك�ئهم�" يف مق�بل مبلغ 150 �ألف جنيه، و�تفقت �حلكومة مع 
�ل�رصكة �ملذكورة على �أن ت�ص�عده� �صنويًّ� مببلغ قدره �صتة �آلف جنيه نظري نقل �لربيد يف بو�خره� و�أن تكون مدة �لعقد خم�صة ع�رص ع�ًم� 
وجتددت يف �صنة 1914م، ويف �صنة 1916م نظًر� لعدم ت�صيري �ل�رصكة بو�خره� �إىل �لأ�صت�نة ب�صبب �حلرب �لع�ملية �لوىل، خف�صت �لإع�نة 
�إىل �لن�صف و�أ�صندت �حلكومة �مل�رصية نقل �لربيد يف هذ� �خلط �إىل بو�خر يون�نية، ولكنه� �أع�دت �لإع�نة �إىل م� ك�نت عليه يف �صنة 1921م.

به� ب�خرة جديدة  لت�صرتي  �ألف جنيه   88 1905م مبلغ  �صنة  �ملذكورة يف  �ل�رصكة  �أقر�صت  �مل�رصية ك�نت قد  �أن �حلكومة  �لغريب  ومن 
ت�صريه� بني �ل�صوي�ض وبور �صود�ن فق�مت �ل�رصكة ب�رص�ء ب�خرة جديدة �صمته� "عثم�نية" و�صريته� يف ذلك �خلط و�نتهى �أجل هذ� �لعقد يف 
�صنة 1920م فلم جتدده �حلكومة، و�أم� �لعقد �لأول ف�نتهى �أجله يف �صنة 1930م ومل يجدد ومت �لتف�ق بني م�صلحة �لربيد و�رصك�ت �لبو�خر 

�ملختلفة على نقل �لربيد �خل�رجي يف مو�عيد من��صبة �رصيعة)105(.

قدره  م�ل  بر�أ�ض  �خلديوية  �لبو�صتة  �رصكة  لتحل حمل  �لفرعونية  �لربيد  �رصكة خطوط  بت�أ�صي�ض  ملكي  مر�صوم  ين�ير1937م، �صدر   21 يف 
�لث�نية من عقد  للم�دة  �لق�هرة و�لغر�ض منه� طبقـً�  قيمة كل منه� ع�رصة جنيه�ت، ومركزه�  �صهم،  �آلف  100.000 جنيه ممثلة يف ع�رصة 

ت�أ�صي�صه� �لقي�م �صو�ًء حل�ص�به� �أو حل�ص�ب �لغري يف م�رص ويف �خل�رج بجميع عملي�ت �ملالحة و�لنقل �لبحري، وعلى وجه �خل�صو�ض �رص�ء 
�لبو�خر و�ل�صفن و�لأدو�ت �لع�ئمة و�أدو�ت �لنقل �لبحري وبيعه� و��صتغالله� وبن�وؤه� وت�صليحه� وت�أجري �لبو�خر و�ل�صفن و�لأدو�ت �لع�ئمة 

و�أدو�ت �لنقل �لبحري و��صتئج�ره� وت�أجريه� وجتهيزه� وقد حددت مدة �ل�رصكة بخم�صني �صنة. 
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وعلى �إثر �نته�ء �حلرب �لع�ملية �لث�نية ع�دت "�رصكة �لربيد �لفرعونية" �إىل ��صمه� �لقدمي و�ُصميت ب��صم "�رصكة بو�خر �لبو�صتة �خلديوية" )106(.

يف ع�م 1874م، �ص�ركت �حلكومة �مل�رصية مع بع�ض �لدول �لأوروبية يف عقد �أول موؤمتر دويل للربيد مبدينة برن �ل�صوي�رصية. فقد �أثبتت 
م�رص وجوده� مت�ًم� يف جم�ل ن�ص�ط �لربيد وحققت �ت�ص�ًل طيًب� ومب��رًص� بينه� وبني �أنح�ء كثرية من �لع�مل و�ص�رعت يف ذلك كثرًي� من دول 

�أوروب�؛ ولذلك ك�ن خليًق� به� �أن ت�صبح ع�صًو� موؤ�ص�ًص� يف �حت�د �لربيد �لدويل بعد ��صرت�كه� يف موؤمتر برن)107(.

ففي 15 �صبتمرب �صنة 1874م عقد موؤمتر �لربيد �لدويل �لأول مبدينة برن وح�رصه مندوبو �لدول �لتي يرجع �إليه� ف�صل ت�أ�صي�ض �حت�د �لربيد، 
وك�نت م�رص �إحدى �لدول �لتي قدرت �أهمية هذ� �لحت�د و�ص�همت يف بن�ئه و��صرتكت معه� يف ذلك �أمل�ني�، و�لولي�ت �ملتحدة �لأمريكية، 
و�لرنويج،  �لأ�صود،  و�جلبل  ولك�صمبورج،  و�إيط�لي�،  وهنغ�ري�،  و�ليون�ن،  وبريط�ني�،  وفرن�ص�،  و�إ�صب�ني�،  و�لدمن�رك  وبلجيك�،  و�لنم�ص�، 

وهولند� و�لربتغ�ل، وروم�ني�، ورو�صي�، و�رصبي�، و�ل�صويد، و�صوي�رص�، و�لدولة �لعثم�نية )و�صمنه� �لبو�صنة و�لهر�صك وبلغ�ري�(.

وك�نت م�ص�حة هذه �لدول وقتئذ تبلغ 37 مليون كيلومرت مربع وعدد �صك�نه� 350 مليون ن�صمة، وك�ن �أهم م� تقرر يف موؤمتر برن:

اأوًل : ت�أ�صي�ض �حت�د �لربيد �لع�م. 

� للبلد �ل�ص�درة منه تلك �ملر��صالت. ثانيًا : �إلغ�ء ح�ص�ب�ت �لر�صوم �خل��صة بتب�دل �ملر��صالت، و�عتب�ره� حقًّ

ثالثًا: توحيد �لر�صوم يف جميع �لبالد �لد�خلة يف �حت�د �لربيد.

�ا�م��سر��ي��ي ��ل�ي��ي ا
��ب ا ��ل��د �و��س�ي��ي ا ��ل�ب ر�ي �ع���و�م ا ا د �ي اإ ��ي�ب�ا

�إ����ي كير��ي �ل��
�

عندم� ق�مت �حلكومة �مل�رصية ب�رص�ء مك�تب �لربيد �لإيط�لية وت�صلمته� يف ين�ير �صنة 1866م بد�أت يف و�صع نظ�م مل�صلحة �لربيد ف�أ�صدرت 
فعاًل لئحة نقتب�ض منه� م� يلي:

من �بتدى ين�ير 1866م مو�فق 4 �صهر �صعب�ن �صنة 1282ه مو�فق 24 كهيك �صنة 1582 قبطية 

الف�سل الأول 
فيما يتعلق مب�سلحة البو�ستة من حيثية تبعيتها والت�سلط عليها

يتعدون  �رصك�ء  �أو  مبفرده  �صخ�ض  ذلك كل  فعلى  وبحًر�،   � برًّ �لبو�صتة  م�صلحة  على  �لت�صلط  �حلق يف  له�  �ملحلية  �حلكومة 
 ...� �أي�صً �ثنني  �لط�ق  بقدر  وبغر�مة خالفه�  �ثنني...  �لط�ق  �لأجرة  بدفع  �إلز�مه  ي�صري  ت�صلطه� هذ�  على حقوق �حلكومة يف 
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�أو وكالئهم و�ملتعهدين  �ل�صكك �حلديدية و�ملر�كب  بزي�دة �للتف�ت و�لنتب�ه على قومب�ني�ت  �لبو�صتة، ملزومني  م�صتخدمني 
ب�لعرب�ت �لعمومية �أو �لعربجية من �أي نوع ك�نو� �أو �صخ�ض ك�ن، ل ي�صري منهم ت�صبث يف نقل مر��صالت، وعلى م�أمورين 
�ل�صبطي�ت وحك�م �جله�ت وم� يكن عليهم من �لإد�رة، ملزومني �إلز�ًم� قويًّ� مب�ص�عدة م�صتخدمي �لبو�صتة متى طلبو� لذلك كي 
ي�صري منع جت�ري �ل�صخ�ض �ملعتدي على حقوق �حلكومة و�إلز�مه بدفع �لغر�م�ت طبًق� لهذه �لالئحة عند ح�صول حتقيق �أدنى 

خم�لفة �صد هذه �لالئحة.

الف�سل الثاين
فيما يتعلق باأجرة املرا�سالت 

�لأجرة �لتي �ص�ر تقنينه� على �جلو�ب�ت حتى بو�قع وزن �جلو�ب �لع�دي، هو �لذي ل يزيد وزنه على عن ع�رصة غر�م�ت 
وم� ز�د عن ع�رصة غر�م�ت لغ�ية ع�رصين يح�صب �لط�ق �ثنني ومن �لع�رصين �إىل �لثالثني يكون ب�لط�ق ثالثة وهلم – تخلي�ض 
�لأجرة على �خلط�ب�ت �لع�دية من حمل �لإر�ص�لية �إىل �أي جهة د�خل �حلكومة هو غر�ض من ير�صلهم. �أم� �خلط�ب�ت �لع�دية من 
حمل �لإر�ص�لية �إىل �أي جهة د�خل �حلكومة هو غر�ض من ير�صلهم. �أم� �خلط�ب�ت �ملو�صى عنه� �أو �ملعمول عنه� �صيكورت�ه فالبد 

من دفع �أجرته� مقدًم�.

وجاء بالف�سل ال�سابع:
�. م�صلحة �لبو�صتة له� �أن حتدد �أجر �لتحرير�ت �لو�ردة و�ل�ص�درة من و�إىل بالد  فيم� يتعلق ب�ص�در وو�رد حترير�ت بحر برَّ

.� برَّ

وجاء بالف�سل العا�رص:
�أن توزيع �لأور�ق لأرب�به� يكون من �صب�بيك مك�تب للبو�صتة.

وجاء بالف�سل احلادي ع�رص:
)فيما يتعلق يف الأمنية الواجب ح�سولها لعدم اإباحة اأ�رصار املرا�سالت(

�أ�رص�ر �خلط�ب�ت ل ميكن �لإب�حة به� وم�صلحة عموم �لبو�صتة جتري �ملقت�صى يف �لحرت��ض، على �أن �لتحرير�ت ل ي�صري فتحه� 
ول �لوقوف على م� حتتويه من طرف �أي �صخ�ض ك�ن.

)�نتهى بن�صه()108(.
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�م ��ل�ه�ا كي�ب ا �ل��د
� ��وا �ا�م��سر���ي  ر��ي�د ا �ل��ب

� ا
�لبالد  �أثري�ء  على  �مل�رصية  �حلكومة  عر�صت  و�قعة،  حقيقة  �لع�م  �لدين  �أ�صبح  �أن  بعد 
�لع�م، وقد  �لدين  ب�صند�ت  �صند�ت عرفت  �لدين عن طريق �رص�ء  ت�صديد هذ�  �مل�ص�ركة يف 
ت�صديد جزء  ر�ئعة يف  م�ص�همة  و�ص�همت  ب�لغ،  بحم��ض  و��صتقبلته�  �جلم�هري  به�  رحبت 
كبري منه�. ولهذ� �صدرت لئحة لتنظيم عالقة �صندوق �لدين �لع�م مب�صلحة �لبو�صتة �مل�رصية 

ر�صميًّ� ون�رصت تلك �لالئحة يف �ل�ص�بع ع�رص من �أكتوبر 1887م.

1886م،  ع�م  يونية  من  و�لع�رصين  �لث�من  يف  عليه�  ق  �صدَّ قد  توفيق  �خلديوي  وك�ن 
و�صملت ت�صع مو�د خال�صته�: �أنه من حق م�صلحة �لبو�صتة بيع و�رص�ء �صند�ت �لدين �لع�م 
�ملوجودة ل�ص�لح �ملو�طنيني، على �أل تزيد قيمة �ل�صند �لو�حد يف �ملرة �لو�حدة عن خم�صم�ئة 
جنيه �إجنليزي، ويف ح�لة �لإقب�ل على تلك �ل�صند�ت ميكن زي�دته� بقر�ر من جمل�ض �لنظ�ر، 

وتتم عملي�ت �لبيع و�ل�رص�ء يف بور�صة �لإ�صكندرية لالأور�ق �مل�لية.

�لبيع يدفع �ملو�طن  �أو  �ل�رص�ء  �إجنليزيًّ�، وعند  �لو�حد من ع�رصين جنيًه�  �ل�صند  تبد�أ قيمة 
� قر�ًص� �ص�ًغ� ك�إذن  خم�صة قرو�ض عب�رة عن عمولة وم�ص�ريف �إدر�ية، كم� يدفع �ملو�طن �أي�صً

�رص�ء يف كل عملية �رص�ء حتى لو ك�ن �ملبلغ �ملر�د �رص�وؤه �أو بيعه خم�صم�ئة جنيه.

كم� ُكلفت �لبو�صتة �مل�رصية ب�لإ�رص�ف �لك�مل على ك�فة عملي�ت �لبيع و�ل�رص�ء و��صتالم 
�لتع�مل يف تلك  �إذن  �أو �مل�صرتي على  �لب�ئع  �صند�ت �لدين �لع�م، ويف ح�لة ت�أخر ح�صول 
�ل�صند�ت �ملذكورة فال تقع م�صئولية �لت�أخري على �إد�رة �لبو�صتة، وللبو�صتة �حلق يف بدء �لعمل 

من �أول يوليو ع�م 1886م.

لكن �لدع�ية للم�رصوع وتنظيم عملي�ت �لبيع و�ل�رص�ء �أخذت وقًت� طوياًل حتى عرفته� 
�جلم�هري، ومن ثم مل يبد�أ �لعمل به� �إل يف �أكتوبر من ع�م 1887م ولقيت رو�ًج� كبرًي�.

خالل  من  �مل�رصي  �لدين  ت�صفية  على  �مل�ص�عدة  يف  �مل�رصية  �لبو�صتة  جنحت  وهكذ� 
ب�صند�ت  عرف  فيم�  �أمو�لهم  جتذب  �أن  ��صتط�عت  فقد  م�رص؛  �أثري�ء  �أمو�ل  من  �ل�صتف�دة 

اخلديوي توفيق.
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�أغني�ء �لقوم يف �صد�د �لدين �مل�رصي �لع�م بطريقة منظمة  �لدين �لع�م على �حلكومة �مل�رصية؛ وبذلك ��صتف�دت �لبو�صتة �مل�رصية من ثرو�ت 
وممت�زة بكل �ملع�يري)109(.

ويف �صبتمرب 1939م ، وبن�ًء على �لأو�ص�ع �ل�صتثن�ئية �لتي �أوجدته� ظروف �حلرب �لع�ملية �لث�نية من حيث زي�دة �أرب�ح �لإنت�ج �لزر�عي 
�لع�م  �لدين  ت�صديد  يف  �لز�ئدة  �لأمو�ل  �مت�ص��ض  �حلكومة  قررت  �لنقدي،  �لت�صخم  معدل  زي�دة  وب�لت�يل  �لتج�ري،  و�لع�ئد  و�ل�صن�عي 

بتحويله �إىل قر�ض وطني.

وهكذ� ��صتط�عت �لدولة �أن تتخل�ض من �أعب�ء �لدين �لع�م و�أعفت �لبالد من نت�ئجه غري �مل�أمونة �لعو�قب عن طريق مت�صريه و�أ�صبحت 
�حلكومة مدينة لل�صعب �مل�رصي مببلغ 85 مليون جنيه بدًل من �لأج�نب)110(.

� يف حركة نقل وتب�دل �لأمو�ل، وهو م� ُعرف بنظ�م "�ل�رص"؛ فم�رص مع بد�ية ظهور �لربيد �حلكومي مل تكن قد  كم� �ص�عد �لربيد �أي�صً
� ومل يكن �أم�م �أي م�رصي يرغب يف �إر�ص�ل بع�ض �لأمو�ل من جهة  عرفت �لعملة �لورقية كم� مل تكن قد عرفت نظ�م �حلو�لت �لربيدية �أي�صً
�إىل �أخرى �صوى �أن يذهب �إىل مكتب �لربيد ليحوله� �إىل �رصة يتم نقله� �إىل �جلهة �ملطلوب �إر�ص�له� �إليه�، ومل يكن لأحد من موظفي �ملكتب 
حق �ل�رص �صوى ح�رصة وكيل �لبو�صتة �لذي مل يكن من رج�ل �لإد�رة �لذين �تخذو� �صورة �لآمر �لن�هي؛ مثل �مل�أمور و�ملع�ون، و�إمن� ك�ن من 

رج�ل �خلدم�ت �لذين �رتبطت م�ص�لح �لن��ض بهم و��صت�أمنوهم يف كثري من �لأوق�ت على �أمو�لهم)111(.





�م�ه �ت�ا ��خ
أ
 ��و�

�ا�م��صر��ت�هت ر��ت�د � �ل��خ
� � 

ع
� ��خ ���ط�و�

��ل�ث ��ل�ث�ا ���ص�ل � ��ل��خ �
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�ا�م��صر��ت�هت ر��ت�د � �ل��خ
� � 

ع
� ��خ ���ط�و�

كان نظام الربيد يعتمد على اأخذ اأجور نقل املرا�سالت، نقًدا و�سلًفا على اأ�سا�س التعريفة التي كان ت�سعها البو�ستة الأوروبية. وبعد اإدارة 
احلكومة للربيد، ظلت تتبع ذلك املنهاج حتى عام 1865م، عندما �سدر الأمر بتكليف موت�سي بك بال�سفر اإىل اأوروبا للتو�سية على طبع 
طوابع الربيد ل�ستعمالها يف التخلي�س على املرا�سالت اأ�سوة مبا يحدث يف اأوروبا، وقد اعتربت هذه الطوابع كالعملة النقدية، وكانت لها 
قيمة مقررة، وقد �ُسلمت تلك الطوابع اإىل املالية فور و�سولها اإىل القاهرة لتحفظ بها متهيًدا لطرحها يف الأ�سواق، على اأن تاأخذ البو�ستة 

املقدار الذي حتتاج اإليه من املالية بالتدريج مبوجب طلب مقدم من ديوان الأ�سغال، التي كانت تتبع البو�ستة يف ذلك الوقت.

�أول طابع م�رصي �صادر عام 1866م
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ويبدو اأن احلكومة كانت مرتددة يف ا�ستخدام تلك الطوابع، لأنها كانت �سيًئا جديًدا يف املعامالت املالية، ولذا فقد ظلت تلك الطوابع 
بع�س الوقت حمفوظة باملالية دون تداول اأو اإجراء حا�سم ب�ساأنها، وكان ا�ستخدام طوابع الربيد ال�سبب الرئي�سي الذي اأحال تبعية البو�ستة اإىل 
ديوان املالية، على اعتبار اأنها ت�ستخدم بدل النقد، واأن اإيرادات ومتح�سالت البو�ستة وكل ما يت�سل بها من اإجراءات تابعة للمالية، كما اأن 
املخاطبات بني الأ�سغال واملالية كانت ت�ستهلك كثرًيا من الوقت. وقد بداأ با�ستخدام طوابع الربيد لأول مرة يف يناير �سنة 1866م، وقد عرفت 
هذه املجموعة با�سم "املجموعة الأوىل" متييًزا لها عن عدة جمموعات لحقة وقامت بطبع تلك املجموعة مطبعة "اأخوان بيال�سي" بجنوا 
"اإيطاليا" وكانت فئات هذه املجموعة تتكون من 5 بارات وطبع منها 1500 فرخ، 10 بارات وطبع منها 1250 فرًخا، 20 بارة وطبع منها 

1250 فرًخا، بالإ�سافة اإىل فئات: قر�س، قر�سني، 5 قرو�س، 10 قرو�س)112(.

وكانت طوابع هذه املجموعة مربعة ال�سكل مطبوعة على احلجر، م�رش�رشة اجلوانب مليئة بالر�سومات الزخرفية حولها اإطار زخريف 
مفرغ الأركان الأربعة  لإثبات كلمة "بارة" يف ركن، وعددها يف ركن اآخر، ويف الو�سط جتد كلمة "م�رش" باللغة العربية وعلى ميينها كلمة 

"متغاي" وفوقها كلمة  "بو�ستة" وعلى ي�سارها كلمة "م�رشية" ويف اأ�سفلها القيمة باللغة الرتكية)113(.  

وقد بداأ ا�ستعمال طوابع الربيد يف م�رش بناء على الأمر التايل اإىل نظارة املالية ن�سه الآتي:

�أمر كرمي �إىل نظارة �ملالية

كان يف ��صتعمال طو�بع �لربيد بدًل من �لأجرة كما هو جاٍر يف �أوروبا �صهولة وفائدة، فقد طبعت طو�بع �لربيد �لالزم ��صتعمالها  "ملا 
وتد�ولها يف هذه �لديار باأوروبا، باإ�رص�ف موت�صي بك ماأمور �إد�رة �لربيد �مل�رصي و��صتح�رصت �أخرًي�. وملا كانت هذه �لطو�بع قائمة مقام 
�لنقد باأن تتد�ول يف �لأخذ و�لعطاء بقيمها �ملقررة، فقد �أو�صينا �ملاأمور �مل�صار �إليه باأن ي�صلم �لطو�بع �ملعلوم مقد�رها �لتي ��صتح�رصها �إىل �ملالية، 
لتحفظ بها متهيًد� لأخذ �ملقد�ر �لذي يحتاج �إليه من �ملالية �أوًل فاأوًل وتقدمي �لإي�صال من �لذي ياأخذها من خزينة ديو�ن �لأ�صغال �لعمومية �إىل 
�ملالية كلما ورد على �خلزينة �مل�صار �إليها �لأثمان �ملجتمعة من �رصف �لطو�بع �ملذكورة. وقد �أ�صدرنا �أمرنا هذ� لتنفذو� مقت�صى ما �أ�صلفنا فيه".

17 جماد �أول �صنة 1282هـ - 8 �أكتوبر �صنة 1865م )�صجل 557 معية تركي()114(.      

الأوىل على  الطبعة  قاربت طوابع  نقًدا و�سلًفا. عندما  املرا�سالت،  نقل  اأجور  الأوروبية حت�سل  البو�ستة  فقد كانت �رشكة  اأما يف م�رش 
النتهاء كلفت احلكومة امل�رشية مطبعة "بنا�سون")115( احلجرية بالإ�سكندرية بطبع كمية جديدة، وقد جاء هذا الطابع يحمل �سورة الأهرام 
واأمامها اأبو الهول وعلى اليمني م�سلة كليوباترا وعلى الي�سار عامود ال�سواري، وباأعاله وباأ�سفله كتابة باللغة الرتكية ويف الركنني العلويني 

وال�سفليني كتابة باللغة الإيطالية، وقد �سدر من هذه الطبعة بجميع فئاتها 8700000 طابع بلغت نفقات طباعتها 2354 جنيًها)116(.
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ي�سدر  اأن  واللقب اجلديد-  العظمة  مت�سًيا مع دواعي  راأى-  لقب خديوي  با�سا وايل م�رش  اإ�سماعيل  العثمانية  الدولة  وعندما منحت 
طوابع بريد حتمل تنويًها عن اللقب اجلديد، وكان فرًحا به فاأ�سدر هذه الطبعة وهي ل تختلف عن ال�سابقة اإل يف اأن الهرم اأ�سبح على ي�سار 
اأبي الهول بدًل من اأمامه، ثم كتب على اأعايل الطابع كلمة بو�ستة خديوية م�رشية وباأ�سفله كتابة باللغة الإيطالية ثم اأزيلت امل�سلة وعامود 
ال�سواري من على جانبي الطابع )اإذ كانا كذلك يف الطبعة الثانية( وقد مت طبع هذه الطوابع اجلديدة يف املطبعة الأمريية ببولق وطبعت على 
ورق �سميك بطريقة التيبوغراف والليثوغراف، ولقد اأعلن على اجلمهور �سدور هذا الطابع بتاريخ 19 دي�سمرب �سنة 1871م بالإعالن الآتي:

باإ�صد�ر طبعة جديدة من طو�بع �لربيد مكونة من �صبع فئات هي: خم�س وع�رص بار�ت وع�رصين بارة  �خلديوي  �ل�صمو  "و�فق �صاحب 
وقر�س وقر�صان ون�صف وخم�صة قرو�س، و�صتكون معدة للبيع �بتد�ًء من �أول يناير �صنة 1872م..." 

وقد قام املدعو "�سبريو" بتزييف هذه الطبعة واأطلق على هذا التزييف تزييف �سبريو)117(.

�لإ�صد�ر �لثاين من �لطوبع �مل�رصية �صدر عام 1867م

�لإ�صد�ر �لثالث من �لطوبع �مل�رصية، �صدر يف �لفرتة من عام  )1872-1875م(
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تعديالت  عليها  طراأت  جديدة  طبعات  العادية  الطوابع  من  ذلك  بعد  �سدرت  وقد 
جوهرية يف �سنة 1888م مبنا�سبة تغيري طريقة العملة ثم يف �سنة 1914م عندما ا�ستبدل منظر 
اأبي الهول والهرم اللذين ُطبعا على جميع الطوابع ال�سابقة مبجموعة من ال�سور لآثار ومناظر 
م�رشية خمتلفة، ويف عام 1923م و�سعت �سورة امللك فوؤاد الأول على جميع الطوابع العادية. 

�م��تر��ت�هت
�ل��أ

� � 
ع
� ��خ ��ل���ط�و� ��و�  

��م���س�ت�ح��ت�هت �ور � ��خ
�ل��أ

� � 
ع
� ��خ ���ط�و�

يف عام 1884م، �سدرت اأول جمموعة من طوابع الأجور امل�ستحقة. كما �سدرت يف �سنة 
1893م اأول جمموعة من الطوابع الأمريية.

طوابع الربيد امل�ستعجل واجلوي: يف عام 1926م اأن�ساأت امل�سلحة طوابع الربيد امل�ستعجل 
واجلوي)118(.

وقد �سدرت يف م�رش يف �سنة 1893م اأول جمموعة من الطوابع الأمريية، وكان يكتب 
�سنة  من  ابتداًء  ثم  الألف،  بحذف  فقط  "مريي"  واأحياًنا  "اأمريي"  الأمر  بادئ  يف  عليها 
1938م كتب عليها "حكومي"، وابتداًء من �سنة 1958م كتب على هذه الطوابع عبارة "بريد 

اأو  املرا�سالت احلكومية بني وزارة ووزارة،  اإل يف  ت�ستعمل  الطوابع ل  حكومي". وهذه 
م�سلحة وم�سلحة، اأو هيئة حكومية وفرد من الأفراد.

�أول جمموعة من �لطوبع �لأمريية �مل�رصية
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�ل �ع��صخ
��م��س�ت ر��ت�د � �ل��خ

� � 
ع
� ��خ ���ط�و�

تباًعا  �ستة طوابع  الأوىل يف  املجموعة  1926م، وقد �سدرت  �سنة  ظهرت يف م�رش يف 
خالل عدة �سنوات من 1926م حتى 1952م، وكانت حتمل �سورة �ساعي بريد يلب�س الزي 
الربيد  و�سيلة  وهو  موتو�سيكل  على  امل�ستعجل  الربيد  حقيبة  ويحمل  والطربو�س  الر�سمي 

امل�ستعجل التي حلت حمل الدراجة، التي كانت ت�ستعمل لهذا الغر�س قبل ذلك.

�و���ت ��ل��خ ر��ت�د � �ل��خ
� �

كان  املثايل  م�رش  اأن جو  املعروف  فمن  كثرية،  بتطورات  م�رش  اجلوي يف  الربيد  حفل 
يجذب دائًما نوادي الطريان والطيارين الأجانب اإىل عمل مهرجانات وم�سابقات ورحالت 
ا وجود مكاتب الربيد يف ميادين الطريان، واأختامها التذكارية  �سنوية اإىل م�رش، ويغريهم اأي�سً

اخلا�سة بكل املهرجانات اجلوية. 

اأقيم اأول مهرجان دويل للطريان يف �ساحة املطار مب�رش اجلديدة  1910م،  يف فرباير عام 
واأ�سدرت م�سلحة الربيد لهذه املنا�سبة بطاقات بريدية عليها طابع الثنني مليم الأخ�رش من 

اإ�سدارات 1888-1906 وكان مكتب بريد املطار يختم هذه البطاقات بختم خا�س)119(.

رحلة مارك بورب 
الذي جاء من فرن�سا يف  اأول طيارة، وهي طيارة بورب  القاهرة  اأم�س فوق  "ارتفعت 
الأ�سبوع املا�سي لي�سافر على طيارته من القاهرة اإىل اخلرطوم، فمنعه انقالبها يوم تركيبها 

�أول طابع بريد م�صتعجل

طابع تذكاري مبنا�صبة زيارة �ملنطاد �لأملاين جر�ف زبلن مل�رص
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عن ال�سفر يف املوعد الذي �رشبه. فاهتم يوم اخلمي�س املا�سي باإ�سالح ما تعطل من عدتها وقد اأمت ذلك ب�رشعة. وارتفع عند ظهر اأم�س يف 
ميدان الطريان بالهليوبولي�س ليخترب العدة، وبعد اأن دار عدة دورات وعرف اأن طيارته يف حالة ح�سنة اجته نحو القاهرة فاأهرام اجليزة وكان 
الهواء �سديًدا فلم ي�سل اإىل الأهرام اإل يف 25 دقيقة وكان فوق القاهرة على علو 1100 مرت، فلما اجتاز النيل اإىل اجليزة هبط حتى �سار على 
علو 800 مرت. وعند و�سوله اإىل الأهرام طاف حولها ثم اجته راجًعا اإىل الهليوبولي�س، وقد كان الهواء ازداد هبوبا وع�سفا فاجتاز الأربعة 

والع�رشين كيلومرًتا الأخرية يف 8 دقائق؛ فيكون قد �سار يف العودة من الأهرام اإىل الهليوبولي�س ب�رشعة 180 كيلومرًتا يف ال�ساعة ".

بالغ  اهتمام  العام  ذلك  �ستاء  بامتداد  و�سبقه  1913م،  عام  دي�سمرب   18 يوم  ال�سادر  عددها  يف  الأهرام  ن�رشته  ما  هذا  كان 
يف  فح�سب  لي�س  مثرية  رواية  ي�سكل  مما  الأهرام؛  تعبري  حد  على  الهواء،  عرب  القاهرة  اإىل  باري�س  من  لل�سفر  حماولة  من  اأكرث  �سنعه 
الولدة!)120(. حديث  الطريان  تاريخ  يف  ا  اأي�سً واإمنا  القادمة،  للطائرات  انتظاًرا  بال�سماء  اأنظارهم  تعلقت  الذين  امل�رشيني  تاريخ 

اإقامته  فمارك بورب �سابط طيار يف اجلي�س الفرن�سي جاء اإىل القاهرة لال�سرتاك يف مهرجان الطريان الذي اعتزمت احلكومة امل�رشية 
يف م�رش اجلديدة ب�سواحي القاهرة يف الفرتة من 19 - 22 فرباير �سنة 1914م. ولأنه و�سل قبل املوعد بوقت كبري، فكر يف رحلة يقوم بها 

بطائرته بني القاهرة واخلرطوم ذهاًبا واإياًبا.

ا عندما اتفقت معه على نقل حقيبة بريدية، وكانت هذه الرحلة هي الأوىل  ف�سجعته م�سلحة الربيد امل�رشية على هذه املغامرة، وخ�سو�سً
من نوعها يف تاريخ الربيد امل�رشي.

وقد اأعطت م�سلحة الربيد للطيار ختًما يدويًّا ل�ستعماله على طول الرحلة.

ويف 4 يناير 1914م، قام بطائرته من مطار م�رش اجلديدة، ومعه اأربعون خطاًبا لينقلها معه اإىل اخلرطوم التي و�سلها يوم 12 يناير. ويف 
19 يناير قامت الطائرة من اخلرطوم وو�سلت مطار م�رش اجلديدة يوم 3 فرباير بعد اأن قطعت م�سافة 4500 كيلومرت ومعها ر�سائل من اخلرطوم 

اإىل م�رش. وقد فتحت هذه الرحلة اآفاًقا جديدة لنقل الربيد بالطائرات.

�أول رحلة للربيد �مل�رصي على خط �لطري�ن بني �لقاهرة وبغد�د
يف اأغ�سط�س عام 1921م، انتظم خط طريان لنقل احلقائب الربيدية بني القاهرة وبغداد، ثم امتد هذا اخلط املذكور اإىل الب�رشة يف عام 

1927م، ويف 10 اإبريل عام 1929م اأن�سئ اأول خط جوي لنقل الربيد بني م�رش واإجنلرتا.

وعندما راأت احلكومة امل�رشية تعدد الرحالت اجلوية لنقل احلقائب الربيدية، اأ�سدرت اأول طابع بريد جوي لهذا الغر�س من فئة ال�سبعة 
وع�رشين مليًما)121(.
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�لخص�ل�خ
خ
���خ ر ر� د ��خ �ا�م�خ���ط�ا ر�حص�ل�هت �

اأملاين  ل�سابط  ال�سم  وهذا  القرن،  هذا  بداية  منذ  بالطريان   zeppelin زبلن  ا�سم  ارتبط 
احلجم  ذات  امل�سرية  املناطيد  ب�سنع  قام  من  اأول  وكان  1838م،  "بادن" عام  مدينة  ولد يف 
الكبري. وقد قام بت�سغيل وتطيري اأول منطاد من �سنعه يف مدينة �سانت بول يف ولية ميني�سوتا 
الأمريكية اأثناء فرتة خدمته ك�سابط يف جي�س الحتاد خالل احلرب الأهلية الأمريكية )1861 
– 1865(. وقد تقاعد هذا ال�سابط عام 1891م لريكز اهتمامه على �سنع الطائرات الثقيلة 
ذات احلمولة الكبرية التي �سميت )ال�سفن اجلوية(. وقد اأقلعت اأول طائرة من هذا النوع – 
وكانت من �سنعه يوم 2 يوليو عام 1900م يف مدينة "فريد ريك�سافن" الأملانية، وكانت حتمل 
ا�سمه واأطلق عليها ا�سم )LZ-1( وقد لعبت هذه الطائرات دوًرا رئي�سيًّا يف احلرب العاملية 
الأويل، حيث قامت بطلعات ا�سرتاتيجية حيوية، ونفذت مهام كثرية خا�سة باإلقاء القنابل عرب 
امل�سافات البعيدة. كما حققت جناحات كبرية يف جمال النقل التجاري عرب املحيط الأطل�سي 
اأثناء فرتة احلرب. وقد مت تطوير هذه الطائرات و�سنع عدة اأنواع منها كان اأ�سهرها )جراف 
زبلن( "Graf Zeppelin "عام 1928م و)هندنربغ( "Hindenburg" ذات احلجم الكبري التي 
اأقلعت لأول مرة عام 1936م وكانت طائرة )جراف زبلن( هي اأول الطائرات التي اأقلعت 

عرب املحيط بغر�س تقدمي اخلدمات اجلوية.

144 طلعة عرب  590 مرة منها  1937م، كانت قد حلقت  وعند توقف هذه الطائرة عام 
املحيط الأطل�سي وكان جمموع امل�سافات التي قطعتها مليون ميل. 

وقد قامت طائرة )زبلن( بنقل الربيد لأول مرة عام 1931م ولثالث مرات – يف اأغ�سط�س 
و�سبتمرب واأكتوبر.

وقد ا�ستمر هذا النوع من الرحالت لعدة �سنوات اإىل اأن اأُوقفت عام 1937م بعد وقوع 
كارثة انفجار اإحدى الطائرات امل�سماة )Hindenburg( يف ولية نيوجري�سي الأمريكية يوم 

6 مايو 1937م )122(.
�ملنطاد �لأملاين جر�ف زبلن يزور م�رص ويحلق فوق �لقلعة
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يف يوم 11 من اإبريل �سنة 1931م، زار مطار القاهرة املنطاد الأملاين جراف زبلن وكانت 
هذه هي املرة الأوىل التي يرى امل�رشيون فيها منطاًدا يف �سماء م�رش، ومل يكن عند م�سلحة 
 17 اإ�سدار  على  تعلية  فطبعت  املنا�سبة  لهذه  خا�سة  طوابع  لإ�سدار  الكايف  الوقت  الربيد 
من يوليو عام 1929م اجلوي فئة خم�سني ومائة مليم باللغتني العربية والإفرجنية، وطرحت 

امل�سلحة هذه الطوابع للبيع مبكتب بريد القاهرة والإ�سكندرية وبور�سعيد وال�سوي�س.

وتوجه املنطاد من مطار اأملاظة اإىل فل�سطني ثم عاد اإىل مطار القاهرة، ثم رحل بعد ذلك 
اإىل اأملانيا واملظاريف والتذاكر الربيدية التي بها الطوابع املذكورة وختم زيارة املنطاد للقاهرة 
اإعدام  من  الربيد  م�سلحة  به  قامت  ما  وب�سبب  منها،  املوجود  قلة  ب�سبب  نادرة  التذكارية 

حوايل ثالثة اآلف طابع لرداءة التعلية ولوجود عيوب يف الطبع.

���طص�ل���
أ
�أر�ت � ��ل���ط�ا ر�حص�ل�هت �

ما�سرت  �سكاي  طراز  من  اأمريكية  طائرة  بالقاهرة  مرت  1947م،  �سنة  فرباير   4 يف 
ميل،  األف  واأربعني  خم�سة  حوايل  خاللها  تقطع  يوم،  مائة  مدة  يف  العامل  حول  للدوران 
حاملة خم�سة اآلف خطاب مظرفة خلتمها يف كل مطار تقف فيه، ثم ُتعطى هذه الظروف 
 Damon Runyon رانيون  دامون  جمعية  ل�سندوق  تربعوا  ع�سو  اآلف  خلم�سة   التذكارية 

ملكافحة ال�رشطان)123(.

ا وكان يحمل �سورة  واأما اأول طابع بريد جوي يف م�رش؛ فقد ظهر يف عام 1926م اأي�سً
طائرة �رشاعية ذات جناحني وكان فئة 27 مليًما ثم يف �سنة 1933م ظهرت جمموعة �سخمة من 
طوابع الربيد اجلوي، وعددها 27 طابًعا، ترتاوح فئاتها من مليم واحد اإىل 200 مليم وكانت 
كلها حتمل �سورة واحدة، مع اختالف اللون، وهي اأهرامات اجليزة الثالثة وفوقها طائرة، 
ا من طوابع الربيد اجلوي حتمل كلها �سورة  ثم يف �سنة 1946م ظهرت جمموعة �سخمة اأي�سً
اجلوي  للربيد  طوابع  ظهرت  الثورة  عهد  يف  ثم  اخلريية،  والقناطر  وطائرة،  فاروق  امللك 
متعددة ورائعة يف األوانها وت�سميمها )124(. وقد ا�ستخدم الربيد اجلوي يف م�رش لنقل املرا�سالت 
اأغ�سط�س  وذلك يف  وبالعك�س،  ايران  اإىل  ومنها  بغداد  اإىل  القاهرة  من  بالطائرات  العادية 

م�صطفى �لنحا�س با�صا ي�صاهد �ملنطاد عقب عودته من فل�صطني

طابع بريد جوي يحمل �صورة �مللك فاروق �لأول وطائرة حتلق فوق 
�لقناطر �خلريية 
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�سنة 1921م وكانت فرقة الطريان امللكية الربيطانية هي التي تقوم بالنقل على طائراتها. ول 
يخفى املغزى ال�سيا�سي من ذلك، فاإن الهدف من ذلك كان م�سلحة بريطانيا اأوًل واآخًرا.

من  ي�سافر  الربيد  وكان  الربيد،  بهذا  امل�سجلة  املرا�سالت  نقل  تقرر  1922م،  عام  ويف 
اأو  مليًما عن كل ع�رشين جراًما   25 الإ�سايف  الر�سم  اأ�سبوعني، وكان  مرة كل  هليوبولي�س 

ك�سورها ثم خف�س بعد ذلك.

الطريان  فرقة  حمل  الإمرباطورية  اجلوية  الطرق  �رشكة  حلت  1926م،  �سنة  دي�سمرب  ويف 
امللكية، وُجعلت ال�سفريات اجلوية اأ�سبوعية. وُمد اخلط اإىل الب�رشة ثم اإىل كرات�سي وجعل 
الر�سم من مرا�سالت الهند 25 مليًما، ومعلوم اأن برتول العراق واإيران كان احلافز الأول على 

اإن�ساء هذا اخلط.

وقد اأن�سئ اأول بريد جوي بني م�رش ولندن يف 10 اإبريل �سنة 1929م، وكانت الطائرات 
تغادر مطار الإ�سكندرية اإىل جنوة مرة كل اأ�سبوع، ومنها ينقل اإىل "بال" بال�سكك احلديدية 
ومنها اإىل لندن وي�ستغرق ذلك خم�سة اأيام، وجعل الر�سم الإ�سايف للخطابات املر�سلة اإىل 

بريطانيا اأو باملرور عليها 17 مليًما.

وتعددت خطوط الربيد اجلوي بعد ذلك تدريجيًّا، وا�ستخدم اخلط اجلوي بني الإ�سكندرية 
ولندن عرب و�سط اأوروبا لنقل املرا�سالت اإىل ممالك اأوروبا الو�سطى وال�سمالية)125(.

ر��ت�هت
��ل�ت��خ���ك�ا � 

ع
� ��خ ��ل���ط�و� �

الجتماعية  للمنا�سبات  التذكارية  الطوابع  من  عدًدا  امل�رشي  الربيد  م�سلحة  اأ�سدرت 
والعمرانية الهامة وللمعار�س واملوؤمترات التي اأقيمت اأو عقدت يف م�رش.

املوؤمتر  انعقاد  مبنا�سبة  1925م  �سنة  يف  الأوىل  التذكارية  الطوابع  جمموعة  �سدرت  وقد 
اجلغرايف الأول بالقاهرة. ويف اأول اإبريل من تلك ال�سنة، �سدرت طوابع تذكارية م�ستطيلة 
ال�سكل وعليها �سورة الإله "حتوت" اإله العلوم عند قدماء امل�رشيني فوق قاعدة واأمامه اإطار 

طابع تذكاري �صادر مبنا�صبة �نعقاد �ملوؤمتر �جلغر�يف �لدويل بالقاهرة مكتوب عليه ا�سم امللك فوؤاد الأول.
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1926م، �سدرت طوابع تذكارية على  اأقيم املعر�س الزراعي ال�سناعي يف �سنة  وعندما 
�ست فئات م�ستطيلة ال�سكل مر�سوم عليها �سورة فالح م�رشي يقود حمراثه.

كما �سدر طابع من فئة خم�سني مليًما تكرميًا لعيد ميالد امللك فوؤاد الأول يحمل �سورته.

وعقد موؤمتر املالحة يف م�رش يف 9 دي�سمرب �سنة 1926م، ف�سدرت مبنا�سبته طوابع تذكارية 
م�ستطيلة ال�سكل حماطة باإطار لونه يحاكي لون الطوابع العادية وبداخله فراغ لونه رمادي 

فيه �سورة �سفينة م�رشية قدمية نقل ر�سمها عن اآثار الدير البحري.

طابع تذكاري �صادر تكرميًا لعيد ميالد �مللك فوؤ�د �لأول يحمل �صورته

طابع تذكاري �صادر مبنا�صبة �نعقاد 
�ملوؤمتر �ملالحي �لدويل مب�رص 1926

وملا اأن�سئت مدينة بورفوؤاد يف 21 دي�سمرب �سنة 1926م، ومل يكن الوقت يت�سع لطبع طوابع 
جديدة بهذه املنا�سبة، طبعت كلمة "بور فوؤاد" على طوابع موؤمتر املالحة وطوابع ميالد امللك 
فوؤاد الأول، وقد تهافت هواة جمع الطوابع على �رشاء هذه الطوابع، وامتد تناف�سهم على 
�رشائها من مكتب بريد بور فوؤاد يوم افتتاح املدينة حتى وقعت حوادث واإ�سابات جمة)126(؛ 
فقد لفتت تلك الطوابع النظر اإىل الطوابع امل�رشية وذلك ب�سبب ندرتها من اأول يوم ظهرت 
فيه، اإذ مل ي�سدر منها �سوى 1500 جمموعة كاملة مما اأثار �رشاع الهواة داخل م�رش وخارجها 
على اقتنائها، وكانت مهمة �ساقة لقلة املعرو�س منها حتى كانت تباع يوم �سدورها بخم�سة 

�لتجمهر على مكتب بريد بور فوؤ�د يوم بيع طو�بع ذكرى �فتتاح �ملدينةجنيهات وكان �سعرها الأ�سا�سي 53 قر�ًسا)127(.
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ايل القطن يف م�رش ف�سدرت بهذه املنا�سبة طوابع  ويف 25 يناير �سنة 1927م عقد موؤمتر غزَّ
تذكارية منقو�س عليها ر�سم ميثل فرًعا من �سجرة القطن.

ثم عقد موؤمتر الإح�ساء الدويل يف 29 دي�سمرب �سنة 1927م، ف�سدرت طوابع بهذه املنا�سبة 
حمالة بتمثال امللك الفرعوين اأمنحتب الثالث؛ وهو اأول ملك دل التاريخ على اأنه اأجرى اأول 

عملية لتعداد ال�سكان يف تاريخ م�رش.

كما �سدرت طوابع تذكارية مبنا�سبة املوؤمتر الدويل لأمرا�س البالد احلارة، الذي عقد يف 
م�رش يف 15 دي�سمرب �سنة 1929م، واألوانها حتاكي األوان الطوابع العادية وهي من فئة اخلم�سة 
مليمات حمالة ب�سورة متثال اإحموتب اإله الطب عند قدماء امل�رشيني، ومن فئة الع�رشة مليمات 

حمالة ب�سورة حممد علي با�سا.
طابع تذكاري �صادر مبنا�صبة �نعقاد موؤمتر �لح�صاء �لدويل

طابع تذكاري �صادر مبنا�صبة �ملوؤمتر �لدويل لأمر��س �ملناطق �حلارة 



91

الربيد طوابع تذكارية  اأ�سدرت م�سلحة  للملك فاورق،  العا�رش  امليالد  ومبنا�سبة ذكري 
على اأربع فئات: خم�سة مليمات وع�رشة مليمات وخم�سة ع�رش مليًما وع�رشين مليًما؛ الأول 
اإطاره بني غامق والثاين اأحمر والثالث اأزرق والرابع اأخ�رش فاحت؛ وكلها حتمل �سورة امللك 

فاروق)128(.

كما قامت م�سلحة الربيد باإ�سدار طابع تذكاري مبنا�سبة زيارة املنطاد جراف زبلن مل�رش 
يف 11 اإبريل �سنة 1931م وقد قامت امل�سلحة بتعديل فئات بع�س الطوابع اجلوية من فئة 27 
مليًما وجعلتها من فئتي 50 و100 مليم بطبع هاتني الفئتني عليها، والكلمات "جراف زبلن 

اإبريل 1931" باللغتني العربية والإجنليزية.

ا، تلك التي �سدرت يف �سنة 1937م مبنا�سبة  ومن الطوابع التذكارية امل�رشية ال�سيقة اأي�سً
وع�رشين  ع�رش  وخم�سة  خم�سة  فئات  من  وهي  ع�رش،  اخلام�س  الدويل  الرمد  موؤمتر  انعقاد 
مليًما حمالة ب�سورة متثل العني عند قدماء امل�رشيني، وهي ماأخوذة عن قالدة وجدت حول 
عنق مومياء الفرعون توت عنخ اأمون، وحتميها بجناحيها الإلهة "نخبت" املرموز لها ب�سكل 
التوايل  "واجيت" على �سكل احلية وهما على  الإلهة  الناحية الأخرى  العقاب. ومن  طائر 

الرمزان املعروفان للوجه القبلي والبحري.

 10 العربية طابعان تذكاريان من فئتي  الدول  كذلك �سدر مبنا�سبة توقيع مثياق جامعة 
بنف�سجي،  الفئة الأوىل  العربية ولون  اأعالم دول اجلامعة  و22 مليًما طبعت عليهما �سورة 

ولون الثانية اأخ�رش)129(.

�م���ا 1939 – 1945�م �ت�ا ��خ
أ
ر��ت�د ��و� �ل��خ

� ��خ�هت � �ا
 ��ور���ت

�ت�هت
�لخ ��ل�ث�ا ا�م�ت�هت �

� ������ا ��ل�حر�خ � �خ � �ع�ل�� �أ
اقرتبت  1940م  عام  ويف  1939م،  عام  �سبتمرب  اأول  يف  الثانية  العاملية  احلرب  اندلعت 

العمليات احلربية من احلدود امل�رشية حتى و�سلت العلمني.

اأثناء احلرب العاملية الثانية قامت رقابة على الربيد يف داخل القطر امل�رشي، وخا�سة يف 
مدن القناة والواحات حيث كانت بها معتقالت اأ�رشى احلرب.

ميد�لية تذكارية �صادرة مبنا�صبة موؤمتر �لرمد �لدويل �خلام�س ع�رص 
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ويف فرباير �سنة 1945م، اأعلنت احلكومة امل�رشية احلرب على دول املحور، وقد ا�ست�سلمت اأملانيا يف نف�س العام.وبانتهاء هذه احلرب 
رُفعت الأحكام العرفية والرقابة الربيدية يف م�رش يف اأكتوبر �سنة 1945م)130(.

�ا�م��ص�ور �و���ت � ��ل��خ ر��ت�د � �ل��خ
� �

املتحالفة  القوات  العامل، وكانت  اأنحاء  اأ�رشهم يف جميع  الأو�سط وبني  ال�رشق  املحاربني يف  الت�سالت بني  تعذرت  خالل احلرب، 
املوجودة بالقطر امل�رشي تبلغ ن�سف مليون جندي، وو�سل حجم خطاباتهم اإىل ما يفوق الت�سور، واأ�سبح نقل حقائب الربيد من امل�سكالت 

احلربية الكبرية.

فقد كانت البواخر تاأخذ طريق البحر الأحمر ثم راأ�س الرجاء ال�سالح ثم املحيط الأطلنطي اإىل اأن ت�سل اإىل اإجنلرتا يف مدة ل تقل عن �ستة 
�سهور. لذلك اهتدت م�سلحة الربيد يف لندن اإىل حل لهذه امل�سكلة، فعهدت اإىل �رشكة كوداك للت�سوير بطبع اخلطابات على اأفالم ونقلها 
بالطائرات اإىل مكتب الو�سول ثم تكبريها ثانية وتوزع اإىل اأ�سحابها. وكان الفيلم املذكور يحتوي على اأربعة اآلف ر�سالة، وكانت الطائرة 

تقطع امل�سافة يف ثالثة اأيام فقط.

ويف اأغ�سط�س �سنة 1942م، اأدخلت م�سلحة الربيد امل�رشية نظام الربيد اجلوي امل�سور يف م�رش و�سمحت للمدنيني با�ستعمال هذه الطريقة 
املبتكرة)131(.

خ 1948-1949�م
�ط��ت�

���خص�ل��م�� ���خ��ت ��ر�خ  �م�ه  �ت�ا ��خ
أ
�ا�م��ص�ور ��و� �خ��ت �

��ل�حر� ر��ت�د � �ل��خ
� �

يف 29 نوفمرب �سنة 1947م، اأ�سدر جمل�س الأمن قراًرا بتق�سيم فل�سطني اإىل دولتني، وبعد انتهاء النتداب الربيطاين يف فل�سطني يف 15 مايو 
�سنة 1948م دخلت اجليو�س العربية فل�سطني وتقدم اجلي�س امل�رشي ب�رشعة حتى و�سل اإىل بلدة ييني على م�سافة 16 كليو مرًتا جنوبي يافا.

وقد فتح اجلي�س امل�رشي مكاتب له يف جميع البالد التي دخلها وهي غزة – غزة اجلديدة – خان يون�س – رفح – دير البلح – املجدل – 
بيت جربين – بيت حلم – الفالوجا.

يف 24 فرباير عام 1949م، انتهت حرب فل�سطني بعد مفاو�سات جرت بجزيرة رود�س ان�سحب مبقت�ساها اجلي�س امل�رشي من املجدل 
والفالوجا، مع احتفاظ م�رش بقطاع غزة.
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خ
�ط��ت�

����هت ��ل��خص�ل��م�� ��ت�هت �م��صر��ت�هت �حخ�ا ع �خر��ت�د
� ��خ �ت ���ط�و� �����ر� �أ

بعد اأن متركز اجلي�س امل�رشي بقطاع غزة واأ�سبح بني اأهل املدينة وم�رش ات�سال دائم اأ�سدرت م�سلحة الربيد طوابع خا�سة بفل�سطني.

وقد ُحظر ا�ستخدام هذه الطوابع يف م�رش واقت�رش ا�ستخدامها على �سكان قطاع غزة، وعندما قامت ثورة 23 يوليو عام 1952م ا�ستمرت 
هذه الإ�سدرات اخلا�سة بفل�سطني حتى عام 1967م.

�ا�م��صر��ت�هت �هت � �ت
��ل��ت���خ ��و� ر��ت�د  �ل��خ

� �
وقد كادت الطوابع اأن تثري م�سكلة دولية عندما اأثريت الق�سية امل�رشية على جمل�س الأمن يف عام 1947م وكان طابع الربيد طرًفا فيها، فقد بداأ 
النقرا�سي با�سا خطبته يف اليوم الأول با�ستعرا�س لتاريخ الحتالل الربيطاين بالتف�سيل ثم انتهى اإىل مهاجمة املعاهدة امل�رشية الربيطانية وطالب 

�صورة �لجتماع �لر�صمي للمندوبني �مل�رصيني و�لربيطانيني لتوقيع �ملعاهدة �لإجنليزية �مل�رصية بقاعة لوركانو بوز�رة �خلارجية �لربيطانية يوم 26 �أغ�صط�س عام 1938
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باإلغائها -وما اإن انتهى من خطابه املذكور، وقبيل ف�س اجلل�سة الأوىل- فاجاأه املندوب الربيطاين امل�سرت كادوجان واأع�ساء املجل�س ب�سورة 
مكربة للطوابع التذكارية التي اأ�سدرتها احلكومة امل�رشية يف �سنة 1936م مكتوب حتتها اأن رئي�س حكومة م�رش ورئي�س وفدها اإىل املجل�س 
املوقر، كان وزيًرا للموا�سالت يف عام 1936 وهو الذي اأ�سدر هذه الطوابع امل�رشية تخليًدا وابتهاًجا مبعاهدة 1936 التي يهاجمها اليوم..!

وهكذا ا�ستغل اجلانب الربيطاين هذا الطابع اأثناء عر�س الق�سية امل�رشية على جمل�س الأمن اأ�سواأ ا�ستغالل؛ اإذ كربوه وطبعوا منه كميات 
كبرية وزعوها على اأع�ساء جمل�س الأمن واأ�ساروا حتته بعبارات تفيد اأن م�رش ابتهجت بهذه املعاهدة، واأن رئي�س وزراء م�رش الذي يقول اإن 

طابع تذكاري �صادر مبنا�صبة توقيع �ملعاهدة �لإجنليزية �مل�رصية 

مظروف ختم �ليوم �لأول يحمل عبارة تذكار معاهدة �ل�صد�قة 
و�لتحالف �لإجنليزية �مل�رصية 18 نوفمرب 1936
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الطابع وهو  اأم�سيت حتت �سغط كان وزيًرا للموا�سالت وقت �سدور هذا  هذه املعاهدة 
الذي اأ�سدره، والواقع اأن احلقيقة تخالف ما ادعاه اجلانب الربيطاين.

الطابع؛  اإ�سدار هذا  العامل" ق�سة  الربيد يف  "تاريخ  كتابه  العرابي يف  وقد روى جمال 
 27 توقيعها يف  1936م وغداة  �سنة  اأغ�سط�س  �سهر  املعاهدة يف  توقيع  اأعقاب  اأنه يف  فذكر 
-ا�سمه  امل�ساحة  م�سلحة  مدير  وكيل  من�سب  ي�سغل  كان  بريطاين  موظف  تقدم  اأغ�سط�س 

امل�سرت "ريت�سارد"- بخطاب اإىل م�سلحة الربيد حمرر باللغتني الإجنليزية والعربية هذا ن�سه:

رفقة  �أر�صل  باأن  �أت�رصف  بالقاهرة،  �لربيد  م�صلحة  عام  مدير  �لعزة  �صاحب  ح�رصة 
�إبر�م  �صورة من خطابي �إىل معايل وزير �ملالية بخ�صو�س طبع طابع بريد تذكاري مبنا�صبة 
يجري  و�لعمل  هذ�  �قرت�حي  على  �لوزير  معايل  و�فق  وقد  �لإجنليزية،  �مل�رصية  �ملعاهدة 

لإعد�د �لت�صميمات و�صتعر�س على �للجنة �لفنية للمطبوعات ذ�ت �لقيمة �لنقدية.

وتف�صلو� يا �صاحب �لعزة بقبول �حرت�م �خلادم �ملخل�س

     ريت�صارد
"وكيل �ملدير �لعام للم�صاحة"      

�ملفاو�صات  هيئة  �جتماع  من  خروجه  عقب  �لنقر��صي  فهمي  حممود 
�مل�رصية �لإجنليزية

مظروف عليه ختم �ليوم �لأول مبنا�صبة �إلغاء معاهدة 1936
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ا على هذا التخطي يف مو�سوع يقع يف �سميم اخت�سا�سه  وقد توجه مدير م�سلحة الربيد وقتئذ م�رشًعا اإىل معايل وزير املوا�سالت حمتجًّ
وعلى امل�سلك الذي �سلكه �ساحب القرتاح امل�سرت ريت�سارد! و�سارع بالرد الآتي ن�سه يف نف�س اليوم:

ح�رصة �صاحب �لعزة مدير عام م�صلحة �مل�صاحة، 

�طلعت على �خلطاب �ملر�صل من عزتكم حل�رصة �صاحب �ملعايل وزير �ملالية يف �صدد مو�صوع �إ�صد�ر طابع بريد تذكاري للمعاهدة دون 
علمنا. ونرجو �أن نوجه �لنظر �إىل �رصورة �إخطارنا �أوًل عن �لغر�س من هذ� �لطابع وما هي �ل�صورة �ملزمع طبعها عليه وعن �لفئات �ملقرتحة 

لقيم �لطو�بع حيث مل تقرتح م�صلحة �لربيد �صيئًا من هذ� �لقبيل. 

                وتقبلو� �لتحية 
�إم�صاء         

عبد �حلميد �ل�صحن         
�ملدير �لعام         

اأن ي�ست�سف بخطابه يف غ�سب مكبوت حكمة هذا القرتاح املك�سوف، ويو�سح يف �سورة �رشيحة مدى  اأراد مدير الربيد امل�رشي 
العتداء الذي وقع على اخت�سا�سه فتلقى الرد التايل ن�سه باللغتني العربية والإجنليزية:

ح�رصة �صاحب �لعزة مدير عام م�صلحة �لربيد بالقاهرة،

ت�رصفت بخطابكم وكان �رصوري به كبرًي�. ونحن �لآن يف �نتظار و�صول �ل�صورة �لر�صمية من لندن، و�صندعو �للجنة �لفنية �ملخت�صة 
لالجتماع وطبيعي �أن عزتكم �صتمثل فيها، وي�رصين �أن �أجتمع بكم يف �ملكان و�لزمان �ملرتوك �أمرهما لرغبتكم.

وتف�صلو� يا �صاحب �لعزة بقبول �حرت�م �خلادم �ملخل�س        
�إم�صاء           

ريت�صارد           
وكيل �ملدير �لعام           

ويف يوم من الأيام اأخطرت اللجنة الفنية بالجتماع وكان كل �سيء قد اأعد، ومل تعر�س عليها الت�سميمات، كما قيل اأوًل بل عر�ست 
عليها مناذج نهائية من الطابع حتمل ال�سورة التي وردت من لندن لجتماع هيئة املفاو�سات امل�رشية الإجنليزية على النحو الذي اأظهرت به 

على الطابع املذكور!
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ثم ظهرت جمموعة الطوابع التذكارية، لتخليد ذكرى توقيع واإبرام املعاهدة امل�رشية، من 
وال�سودان،  مب�رش  املحلية  املرا�سالت  على  التخلي�س  يف  ل�ستخدامها  ت�سلح  متعددة  فئات 

وفئات للتخلي�س على املرا�سالت للخارج واملرا�سالت اجلوية )132(. 

�م�ه�ور���ت ��ل��خ � ��������� ���خ��ت � ع 
� ��خ ��ل���ط�و� �

التاريخ  هذا  وبعد  اجلمهورية.  واأعلنت  امللكي  النظام  األغي  1953م،  عام  يونية   18 يف 
وجدت م�سلحة الربيد اأن لديها كميات كبرية يف خمازنها من طوابع امللك ال�سابق فو�سعت 

مطابع م�سلحة الربيد تعلية مكونة من ثالثة خطوط اأفقية لتخفي معامل الطوابع ال�سابقة.

وقد اأخذت حكومة الثورة يف جتديد واإ�سالح �سامل جلميع مرافق الربيد والنهو�س بها. 
وقد �سايرت الطوابع اجلديدة هذه النه�سة واأ�سبحت تعك�س نواحي التقدم وتطور احلياة 

الجتماعية وال�سيا�سية وخالفه)133(.

لقت الطوابع اهتماًما كبرًيا وعناية يف عهد الثورة، فقد تطورت طوابع الربيد امل�رشية 
يف عهد الثورة تطوًرا هائاًل، واأ�سبحت ل متر منا�سبة لها اأهميتها يف تاريخ الأمة اإل وي�سدر 
لها طابع تذكاري اأو جمموعة من الطوابع التذكارية، فراأينا الطوابع التي تخلد انت�سارات لنا 
يف املا�سي، وطوابع ت�سور معارك خ�سناها وكان الن�رش فيها حليفنا، وطوابع مبنا�سبة موؤمتر 
يعقد اأو معر�س يقام وغريها من ع�رشات املنا�سبات الأخرى، ولهذا كانت ت�سدر يف ال�سنة 
الواحدة يف عهد الثورة طوابع تذكارية مبعدل طابعني اأو ثالثة طوابع كل �سهر تقريًبا وقد 
اأدركت  اأربعة واأربعون طابًعا تذكاريًّا، فقد  قيا�سيًّا، ف�سدر خالله  1964م رقًما  �سجل عام 
اأهمية الطوابع كو�سائل للتوعية والتثقيف للجميع وكرمز لنه�سة بلدنا وتقدمها يف  الثورة 
خمتلف اأنحاء العامل؛ فكان ما راأينا من اهتمامها بالربيد وكان ما �ساهدناه من ازدياد مطرد يف 

عدد الطوابع التذكارية التي ت�سدر كل عام)134(.

ومنذ قيام ثورة 23 يوليو �سنة 1952م، وطوابع الربيد امل�رشية ت�سجل اأحداثها وانت�ساراتها 
�أول جمموعة طو�بع تذكارية ت�صدر يف عهد ثورة يوليو 1952ف�سدرت طوابع تذكارية من فئة 4، 10، 17، 22 مليًما. والأوىل عليها ر�سم ميثل �رشوق �سم�س 
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ثورة 23 يوليو �سنة 1952م، وقيًدا منك�رًشا رمًزا للتحرير، وغ�سن الزيتون رمًزا لل�سالم، لأن 
الثورة كانت ثورة بي�ساء.

اأما الطابع من فئة ع�رشة مليمات، فيحمل ر�سًما لفتاة متثل م�رش وقد رفعت �سيًفا رمًزا 
لقوة اجلي�س وقد انك�رشت القيود التي كانت تكبل يديها وخلفها العلم امل�رشي.

والطابع من فئة �سبعة ع�رش مليًما عبارة عن لوحة حجرية عليها خريطة م�رش وال�سودان 
)منظًرا خلفيًّا( واملنظر الأمامي به ر�سم ل�ساب �سوداين ميثل ال�سودان، وجندي ميثل اجلي�س 

وفتاة متثل م�رش وبجانبهم �سال�سل متحطمة، وقد اأ�رشقت عليهم جميًعا �سم�س احلرية.

اأما الطابع من فئة 22 مليًما، فالر�سم فيه عبارة عن جمموعة متثل م�رش وال�سودان، وهي 
امل�رشية،  والفتاة  ال�سودانية،  والفتاة  امل�رشي،  والعامل  امل�رشي،  واجلندي  امل�رشي،  الفالح 

يظللهم جميًعا علم م�رش وقد اأ�رشقت عليهم �سم�س جديدة.

طابعني،  امل�رشية  الربيد  م�سلحة  اأ�سدرت  اجلمهورية،  اإعالن  على  عام  مرور  ومبنا�سبة 
اأحدهما من فئة ع�رشة مليمات، ويحمل ر�سًما هو عبارة عن ورقة ن�سف مطوية عليها تاريخ 
اجلالء واأمامها ال�سعب يهتف فرًحا بعيد اجلمهورية، اأما الطابع الثاين فمن فئة ثالثني مليًما، 

وميثل الر�سم ال�سعب يهتف لعيد اجلالء ويعلوه الن�رش والعلم امل�رشي.

طابع تذكاري مبنا�صبة مرور عام على �إعالن �جلمهورية يف م�رص

طو�بع تذكارية مبنا�صبة  ثورة 23 يوليو 1952
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ويف 4 نوفمرب �سنة 1954م، اأ�سدرت م�رش طابعنينْ مبنا�سبة توقيع اتفاقية اجلالء، اأحدهما 
من فئة ع�رشة مليمات وميثل جالء القوات الربيطانية عن منطقة قناة ال�سوي�س، والر�سم عبارة 
الذي حل حمل  امل�رشي  العلم  ال�سوي�س وقد ظهرت م�سيئة وينبعث منها  لقناة  عن خريطة 

العلم الربيطاين.

وقف  وقد  ال�سوي�س  قناة  منطقة  يبني  والر�سم  مليًما،   35 فئة  من  فهو  الثاين  الطابع  اأما 
بجانبها جندي ينفخ يف البوق معلًنا نباأ اجلالء. ويف اأ�سفل الطابع جندي اآخر يحمل �سالحه 
وهو املدفع الر�سا�س، رمًزا اإىل اأن اجلي�س امل�رشي هو وحده الذي يحمي القناة. والطابع من 

اللونني الأحمر والأخ�رش بدرجات خمتلفة تظهره كاأن به األواًنا متعددة.

ويف 26 يوليو �سنة 1956م، اأ�سدرت م�رش طابع تاأميم �رشكة قناة ال�سوي�س و�سمان حرية 
املالحة، وهو من فئة ع�رشة مليمات، ذا لونني هما الأزرق والأ�سفر والربتقايل وعليه خريطة 

قناة ال�سوي�س ومنظر باخرة ويف اأعلى الطابع يظهر الهالل والنجوم الثالثة رمًزا مل�رش.

طابعان تذكاريان مبنا�صبة  توقيع �تفاقية �جلالء

�رصكة  تاأميم  مبنا�صبة  تذكاري  طابع 
قناة �ل�صوي�س 
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وقد �سجلت طوابع الربيد امل�رشية معركة بور�سعيد ودفاعها املجيد �سد الغزو الإجنليزي 
الفرن�سي، الذي وقع على م�رش يف نوفمرب 1956م، ف�سدر طابع تذكاري يف 20 دي�سمرب �سنة 
1956م من فئة ع�رشة مليمات ولونه بني ذو درجات، والر�سم عليه يبني جنود املظالت وقد 

انق�ست عليهم قوات اجلي�س وال�سعب رجاًل ون�ساء، كما تظهر على الطابع �سفينة حربية قد 
اأغرقتها مدفعية ال�سواحل امل�رشية.

الثالثي على م�رش عن  العدوان  ا�سرتكت يف  التي  الإ�رشائيلية  القوات  اأن مت جالء  وبعد 
مدينة غزة يف اإبريل �سنة 1956م، �سدر طابع تذكاري من فئة ع�رشة مليمات لهذه املنا�سبة.

ومن الطوابع التذكارية الهامة التي اأ�سدرتها م�رش تلك املجموعة التي �سدرت يف 26 
يوليو عام 1957م من خم�سة طوابع، مبنا�سبة مرور خم�سة اأعوام على الثورة.. وحتمل هذه 

الطوابع ا�سم "م�رش مقربة املعتدين" وترمز اإىل ما يلي:

• انت�سار اأحم�س وطرد الهك�سو�س من م�رش، يف موقعة اأفاري�س �سنة 1580 ق.م. 	

• انت�سار �سالح الدين على ال�سليبيني يف موقعة حطني �سنة 1187م.	

• انت�سار امل�رشيني على الفرن�سيني واأ�رش امللك لوي�س التا�سع يف املن�سورة �سنة 1250م.	

• طرد التتار وهزميتهم على يد امل�رشيني يف موقعة عني جالوت �سنة 1260م.	

• هزمية ال�ستعمار على يد م�رش احلديثة بقيادة زعيمها جمال عبد النا�رش يف بور�سعيد وغزة �سنة 1956م)135(.	

واأعظم تطور حلق بالطوابع امل�رشية هو ما ح�سل منذ قيام ثورة يوليو 1952م باإ�سدار الطوابع القومية التي حلت حمل الطوابع الفردية 
واأ�سبحت حتمل �سوًرا ترمز اإىل اأهمية العامل والفالح واجلندي وغري ذلك)136(.

فمن يطلع على طوابع الربيد امل�رشية بعد ثورة يوليو يالحظ ظهور وجوه ومالمح ال�سعب امل�رشي، فهذا الفالح الن�سيط الذي لفحته 
والتحدي  ال�سمود  معاين  مالحمه  الذي حتمل  امل�رشي  اجلندي  وهذا  وعامل،  منتج  كاإن�سان  ويظهر  كتفه  على  فاأ�سه  يحمل  م�رش،  �سم�س 
والرجولة، وهذا طابع لفئات ال�سعب امل�رشي مًعا: العامل واجلندي واملراأة، يقفون مًعا كحائط �سد منيع ويحمون م�رش كلها حيث يظهر 

خلفهم العلم امل�رشي القدمي قبل اأن يتم تغيريه)137(.

�لثالثي  �لعدو�ن  �أثناء  ن�صالها  مبنا�صبة  بور�صعيد  تذكاري ملحافظة  طابع 
نوفمرب 1956
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يف فرباير عام 1958م، اأجري اأول ا�ستفتاء عام لل�سعبني امل�رشي وال�سوري لنتخاب رئي�س لرئا�سة اأول جمهورية عربية متحدة وقد اأ�سفر 
عن انتخاب الرئي�س جمال عبد النا�رش بالإجماع، واأطلق على م�رش الإقليم اجلنوبي وعلى �سوريا الإقليم ال�سمايل.

وكان لبد من تغيري مالمح الطوابع امل�رشية، فاأ�سدرت هيئة الربيد يف مار�س 1958م اأول طابع يحمل ا�سم اجلمهورية العربية املتحدة)138(.

ر � ����� أ
�ل ��ل�ل��

�
��و

�ل��أ
� �و�م � ��لصت ر��و���خ �

�م����خ
من اأهم ما يهتم به هواة جمع الطوابع واجلرائد واملجالت التي تن�رش اأخبار الطوابع هو معرفة تاريخ اإ�سدار الطابع اأو املجموعة اجلديدة، 
ا ليعرب عن املنا�سبة التي �سدر من اأجلها الطابع  �سواًء كانت عادية اأو تذكارية؛ لذلك فاإن هيئات الربيد تخ�س�س خامتًا تذكاريًّا يعد خ�سي�سً

والحتفال بها.

يف يوم 7 اإبريل 1965م اأ�سدرت الهيئة طابع بريد تذكاريًّا لالحتفال بيوم ال�سحة العاملي "اجلدري تهديد دائم" وخ�س�ست له ختًما.

ولذكرى مذبحة دير يا�سني �سدر طابع تذكاري يف 9 اإبريل 1965م وكان اخلتم املو�سح على مظروف اليوم الأول لالإ�سدار.

واحتفاًل بالعيد املئوي لالحتاد الدويل للموا�سالت ال�سلكية والال�سلكية، �ساركت الهيئة باإ�سدار جمموعة طوابع تذكارية يف 17 مايو 
1965م وا�ستعمل هذا اخلامت الذي اأعد لهذه املنا�سبة خلتم مظاريف اليوم الأول لالإ�سدار)139(.

�أمري  ميالد  تذكار  عبارة  يحمل  �لأول  �ليوم  ختم  عليه  مظروف 
�ل�صعيد "�أحمد فوؤ�د ويل عهد م�رص و�ل�صود�ن" 
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�ت�هت �خ��خ ��خ
�ل��أ

� ر��ت�د � �ل��خ
� ��ت�خ �  �م���ك�ا

ع
� ��خ ���ط�و�

�أوًل: مكاتب �لبو�صتة �لأوروبية
 قبل ظهور اأول طابع بريد م�رشي اأي قبل �سنة 1866م، اأن�ساأ موت�سي بك مكاتب بريد اأهلية مب�رش بلغ عددها 19 مكتًبا اأهليًّا. وكانت 
مكاتب البو�ستة الأوروبية تتقا�سى اأجور نقل املرا�سالت نقًدا ومقدًما عند ا�ستالم الر�سالة على اأ�سا�س تعريفة مو�سوعة، وكان ر�سم اخلتم 
يختلف ح�سب بعد امل�سافة بني البلدين امل�سدر منها وامل�سدر اإليها وكان ر�سم ت�سجيل اخلطاب قر�سني وتعوي�س فقد اخلطاب 200 قر�س، 
والأختام التي ا�ستعملتها البو�ستة الأوروبية على �ستة اأ�سكال متنوعة؛ ففي اأول الأمر ا�ستعملت اأختاًما بي�ساوية �سغرية ن�سبيًّا ثم ا�ستعملت بعد 
ا ولكنها كبرية وذلك يف مكتب م�رش والإ�سكندرية فقط، وكان لون هذه الأختام اأحياًنا اأ�سود اأو اأخ�رش اأورماديًّا)140(. مدة اأختاًما بي�ساوية اأي�سً

مكتب �لربيد �لإيطايل �خلا�س: )طو�بع م�رص �لربيدية �لد�خلية(. 1
ا�ستخدمت الطوابع اأوالأختام الربيدية املحلية بني املدن امل�رشية منذ عام 1847، وكانت ت�ستخدم طوابع اأو اأختام م�ستديرة يف مكاتب 

بريد خا�سة للربيد العادي اإىل اأوروبا وقد مت افتتاح تلك املكاتب يف حوايل عام 1831م.

وكانت الأختام اليدوية البي�ساوية قد ا�ستخدمت لأول مرة عام 1847م يف الإ�سكندرية والقاهرة، وكان مكتوًبا عليها )بريد اأوروبا( 
والرمادي.  والأخ�رش  الأ�سود  منها  وباألوان  املدن  باأ�سماء  جديدة  يدوية  اأختام  ا�ستخدام  مت  اأخرى  مكاتب  افتتاح  وعند  املدينة.  ا�سم  مع 
وابتداًء من عام 1864م ا�ستخدمت الأختام اأو الطوابع امل�ستديرة ومت ختمها باحلرب الأ�سود وكانت على ورق باألوان خمتلفة مطبوع عليها 

Amministrazione Della Posta Europea in Egitto مع ا�سم املكتب يف و�سط الدائرة وكانت الطوابع تقطع من ورقة كبرية. 

وعندما ا�ستلمت احلكومة امل�رشية اخلدمة مت طبع ا�سم 23 مكتًبا على تلك الطوابع، كل منها على ورق ذي لون خمتلف وكانت هذه بداية 
ما ي�سمى الآن )طوابع م�رش الربيدية الداخلية(. 

وكانت هذه الطوابع اأو الأختام يف بداية عهدها عندما اأ�سدرت احلكومة امل�رشية اأول جمموعة طوابع بريدية لها عام 1866م.

الربيد  بينها عبارة  الأحيان ثالثة خطوط م�ستديرة )دوائر( طبعت  ال�سكل يحيطها خطان ويف بع�س  الطوابع م�ستديرة  وكانت تلك 
)Postes Egyptiennes( امل�رشي باللغة الإيطالية



103

الإيطالية)141(  باللغة  اخلديوي  الربيد  بعبارة  امل�رشي  الربيد  عبارة  ا�ستبدلت  1871م  عام  من  وابتداًء  امل�رشية،  املدينة  ا�سم   وبالو�سط 
 .)Poste Khedeuie Eciziane(

ثانيًا: مكاتب �لربيد �لأجنبية
مت افتتاح مكاتب بريد فرن�سية وبريطانية يف م�رش ابتداًء من عام 1830م، وا�ستخدمت الطوابع الربيدية لهذه الدول لتخلي�س الر�سائل 

ال�سادرة من م�رش اإىل البلدان املختلفة.

1931م، كما ا�ستخدمت  1882م بينما بقيت مكاتب الربيد الفرن�سية اإىل عام  وقد ا�ستمرت مكاتب الربيد الربيطانية يف م�رش اإىل عام 
طوابع الربيد لدول اأوروبية اأخرى من خالل قن�سلياتها يف م�رش لتخلي�س قيمة الر�سائل التي كانت تقوم باإر�سالها بوا�سطة بريدها اإىل البلدان 

املختلفة. 

���خ��ت �م��صر �هت  ر�خ��س�ت
��ل��خ ر��ت�د � �ل��خ

� ��ت�خ �  �م���ك�ا

مكتب بريد �لإ�صكندرية 
1899م،  اإىل عام  املو�سحة  الفرن�سية غري  الطوابع  1830م، وا�ستخدمت  الإ�سكندرية يف م�رش عام  الفرن�سي يف  للربيد  افتتاح مكتب  مت 
وقد مت ا�ستخدام اأختام خا�سة مرقمة بالأرقام )7304( و)5080( لتخلي�س الطوابع اإىل عام 1876م. ويف عام 1899م �سدرت اأول جمموعة 
طوابع فرن�سية مو�سحة با�سم الإ�سكندرية. ويف اأكتوبر من عام 1902م مت اإ�سدار طوابع فرن�سية خا�سة لال�ستعمال يف مكتب الربيد الفرن�سي 
5 فرنكات فرن�سية مطبوعة با�سم الإ�سكندرية  اإىل  17 طابًعا تبداأ من قيمة �سنتيم فرن�سي واحد  بالإ�سكندرية؛ حيث �سدرت جمموعة من 
باللغة الفرن�سية. وقد اأعيد اإ�سدار عدد من طوابع جمموعة عام 1902م وهي مو�سحة باملليم امل�رشي والقر�س وذلك يف اإبريل من عام 1921م. 
وا�ستمرت الإ�سدرات الفرن�سية اخلا�سة بال�ستعمال بالإ�سكندرية اإىل عام 1930م؛ حيث بداأت ت�سدر وعليها القيمة بالعملة امل�رشية ابتداًء 

من عام 1927م، وقد ا�ستمر مكتب الربيد الفرن�سي يف الإ�سكندرية بالعمل اإىل 31 من مار�س 1931م)142(.

مكتب بريد بور�صعيد
افتتح مكتب الربيد الفرن�سي يف ميناء بور�سعيد يف يونية 1867م وبداأ با�ستخدام الطوابع الفرن�سية غري املو�سحة اإىل عام 1899م. وقد مت 
ا�ستخدام اأختام خا�سة مرقمة لتخلي�س الطوابع ابتداًء من عام 1876 م، وكان الرقم اخلا�س ببور�سعيد )5129( وابتداًء من عام 1876م مت 

ا�ستخدام خامت التخلي�س الذي يحمل تاريخ ال�ستعمال. 
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وقد �سدرت اأول جمموعة فرن�سية مو�سحة با�سم بور�سعيد باللغة الفرن�سية عام 1899م، 
وكانت مكونة من 18 طابًعا قيمتها بال�سنتيم والفرنك الفرن�سي.

ويف عام 1902م �سدرت اأول جمموعة طوابع خا�سة ببور�سعيد وكانت مكونة من 16 
ا بالعملة الفرن�سية، وخالل الفرتة -1921 1922م مت تو�سيح هذه  طابًعا، وكانت القيمة اأي�سً
الطوابع بقيمتها بالعملة امل�رشية )املليم والقر�س(. وا�ستمرت الإ�سدرات اخلا�سة ببور�سعيد 
اإىل عام 1930م حيث بداأت ت�سدر بالعملة امل�رشية ابتداًء من عام 1927م، وقد اأغلق مكتب 

بريد بور�سعيد الفرن�سي بتاريخ 31 من مار�س 1931م.

���خ��ت �م��صر �ت�هت 
�لخ ر�لت���ط�ا �ل��خ

� ر��ت�د � �ل��خ
� ��ت�خ � �م���ك�ا

يعود تاريخ افتتاح اأول مكتب بريدي للقن�سلية الربيطانية يف م�رش اإىل عام 1839م وكان 
عام  القاهرة  يف  واآخر  1847م  عام  ال�سوي�س  يف  مكتب  افتتاح  تاله  وقد  الإ�سكندرية،  يف 
الثالثة  املكاتب  اإغالق  اأن مت  اإىل  املكاتب  تلك  الربيطانية يف  الطوابع  وا�ستخدمت  1859م 

عام 1882م على اإثر الحتالل الربيطاين مل�رش، وكانت تلك الطوابع تختم باأختام خا�سة)143(.

��ل��س�و�ت��� �ت � ���ت�خ�ا ر������هت 
 ��صث

ع
� ��خ  ���ط�و�

قناة  حلفر  امتياز  حق  ديلي�سب�س  فريديناند  امل�رشية  احلكومة  منحت  1854م  عام  يف 
ال�سوي�س، ومت على اإثر ذلك اإن�ساء ال�رشكة العاملية لقناة ال�سوي�س، وقد بداأ العمل باحلفر عام 

1865م وافتتحت القناة للمالحة البحرية بتاريخ 17 من نوفمرب 1869م.

ال�سوي�س  قناة  �رشكة  من  ح�سته  اإ�سماعيل  اخلديوي  باع  1875م،  عام  من  نوفمرب  يف 
للحكومة الربيطانية التي اأ�سبحت بذلك اأكرب م�ساهم يف ال�رشكة.

اأخذت ال�رشكة يف بداية الأمر على عاتقها مهمة توزيع الربيد اخلا�س بها يف كل القطر 
املخيمات.  فى  للربيد  مكاتب  واأقامت  الربق  م�سلحة  لذلك  ا  خ�سي�سً واأ�س�ست  امل�رشي. 
ففي  ال�رشكة.  اإدارات  واحتياجات  العمل  اأماكن  زيادة  مع  تدريجيًّا  املهمة  هذه  فريديناند ديلي�صب�س وتطورت 
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 6000 قدره  �سنوي  مبلغ  مقابل  ر�سائلها يف م�رش  بتوزيع  تقوم  عليه  بناًء  عقًدا  الأوروبية  الربيد  اإدارة  مع  ال�رشكة  يوليو1860م وقعت  �سهر 
فرنك)144(.وقد قامت ال�رشكة باأعمال تو�سيل الربيد ما بني بور�سعيد وال�سوي�س جماًنا خالل الفرتة من 1859م 1867-م ثم قررت فر�س ر�سوم 
ا لدى  على خدمة التو�سيل واأ�سدرت طوابع بريدية خا�سة لهذا الغر�س بتاريخ 8 من يوليو عام 1868م لكن تلك اخلطوة خلقت امتعا�سً

اجلهور الذي عار�س الفكرة)145(.

ال�سوي�س  قناة  الربيد يف  ال�سيطرة على خدمة  الربيد قررت احلكومة امل�رشية  وملا كان ذلك اعتداًء على حق احلكومة يف احتكار نقل 
واإدارتها بنف�سها وبادرت اإىل ت�سيري بواخرها يف قناة ال�سوي�س مما ا�سطر ال�رشكة اإىل اإلغاء بريدها يف اأكتوبر عام 1868م)146(.

وتعترب جمموعة طوابع قناة ال�سوي�س املكونة من 4 طوابع اأندر الطوابع امل�رشية، لذلك يحر�س هواة الطوابع على احل�سول على �سهادة 
من اإحدى اجلهات املتخ�س�سة واملعرتف بها لتاأكيد اأن املجموعة اأ�سلية وغري مزورة)147(.

�ا�م��صر��ت�هت ر��ت�د � �ل��خ
� � 

ع
� ��خ �ع�هت ���ط�و� ���خ�ا

�� 
ورغم اأن املطبعة الأمريية يف بولق بالقاهرة طبعت اإحدى جمموعات الطوابع، فاإن احلكومة امل�رشية ظلت طيلة �ستني عاًما تتعاقد مع 

املوؤ�س�سات الأجنبية لطبع الطوابع التي حتتاج البالد اإليها. وهذه املطابع هي بنا�سون بالإ�سكندرية وديالرو بلندن، وهاري�سون بلندن)148(.

وا�ستمر الأمر على ذلك اإىل اأن قامت احلرب العاملية الأوىل يف عام 1914م، وما ن�ساأ عنها من تعذر يف طرق املوا�سالت والنقل فبداأ 
التفكري اإذ ذاك يف اإنتاجها حمليًّا. ثم ت�سادف اأن جلاأت حكومة احلجاز بعد ا�ستقاللها وخروجها من حكم الدولة العثمانية عام 1916م اإىل 
م�سلحة امل�ساحة امل�رشية لإعداد طوابع الربيد احلجازية، فاأتيحت الفر�سة مل�رش لأن جتري جتاربها يف هذا امليدان وجنحت التجربة، وانتهت 

اإىل اإنتاج فني بديع بطريقة الطباعة الأوف�ست العادية التي تطبع بها اخلرائط)149(.

جمموعة طو�بع قناة �ل�صوي�س 
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الثامنة  بلوغه  ملنا�سبة  تذكاري  بريد  طابع  عمل  فوؤاد  امللك  طلب  1926م  عام  ويف 
واخلم�سني من العمر، وكانت الطوابع امل�رشية تطبع يف اإجنلرتا، ولكنها و�سلت بعد املوعد 
للتخلي�س  فا�ستعملت  اأجلها،  من  طبعت  التي  املنا�سبة  يف  بتوزيعها  ت�سمح  ل  مبدة  املحدد 
وا�ستوردت  م�رش.  يف  الطوابع  جميع  تطبع  اأن  يف  �سبًبا  و�سولها  تاأخر  فكان  العتيادي. 
الطوابع  لطباعة جميع  باجليزة  امل�ساحة  لها مبنى خا�س يف م�سلحة  واأقيم  الالزمة  الآلت 

اخلا�سة بالربيد وبالوزارات وامل�سالح الأخرى.

امللك  اأن  امل�ساحة،  من�سب وكيل م�سلحة  ي�سغل  الذي كان  با�سا  �ساكر  ويذكر حممود 
فوؤاد اأخربه اأن من اأعز اأمانيه اأن يرى طوابع الربيد امل�رشية تطبع يف مطبعة امل�ساحة امل�رشية 
ل يف اأوروبا، وعندما اأخربه بعد ذلك اأن م�سلحة امل�ساحة اأ�سبحت م�ستعدة لطبع الطوابع 
واأنها �ستبا�رش طبعها، طلب امللك فوؤاد اأن يطلع على بروفات الطوابع الأوىل قبل ال�رشوع يف 
الطبع، فلما عر�ست عليه مل تعجبه واأ�سار باإدخال تعديالت عليها فلما رفعوا اإليه الربوفات 
للمرة الثانية مل ترق له كذلك واأ�سار بتعديالت اأخرى، وظل يطلب بروفات جديدة اإىل اأن 

جاءته بال�سكل الذي يريده فاأذن عندئذ يف ال�رشوع يف الطبع وقال ل�ساكر با�سا:

�إن �لطو�بع �لتي طبعت يف  �أن ل يقال  �أنكم حري�صون مثلي على  �أظن  �أتعبتكم ولكني  "�أنا 
م�رص لي�صت يف م�صتوى �لطو�بع �لتي كانت تطبع يف �أوروبا.

يجب علينا �إذ� با�رصنا �صيئًا كان �لأجانب يبا�رصونه بالنيابة عنا �أن نقيم �لدليل على �أننا ل 
نقل عنهم �إجادة")150(.

للموؤمتر  التذكاري  الطابع  بطبع  1925م  �سنة  يف  قامت  قد  امل�ساحة  م�سلحة  وكانت 
اجلغرايف الذي عقد يف القاهرة يف تلك ال�سنة، وقد مت الطبع بطريقة األواح الألومنيوم)151(.

اأجنبيني يف  امل�ساحة خبريين  ا�ستقدمت م�سلحة  الربيد  ولتحديث عملية طباعة طوابع 
طباعة الروتغراف لت�سغيل الطابعتني اللتني ا�سرتتهما يف �سنة 1925م، ويف �سنة 1930م اأدخلت 
ا من الكروم يل�سق على  امل�سلحة حت�سيًنا على طباعة الروتغرافور، وذلك با�ستعمال فيلم رقيق جدًّ
الأ�سطوانة النحا�سية بالكهرباء لتتمكن من طبع اأربعة اأ�سعاف الكمية التي كانت تطبعها )152(.

�مللك فوؤ�د �لأول

حممود �صاكر با�صا
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ومما هو جدير بالذكر اأنه عندما اأُعلن عن م�سابقة لو�سع ت�سميم طوابع الربيد امل�رشية عام 1925م، عندما عهد اإىل امل�ساحة لأول مرة 
القيام بهذا العمل، رف�ست جميع الت�سميمات اخلارجية واأعيدت لأ�سحابها، وقامت امل�سلحة نف�سها – ق�سم الر�سم – بعمل ت�سميمات 

اأخرى حازت على موافقة امللك فوؤاد.

ويف �سبتمرب �سنة 1941م، كلفت حكومة العراق م�سلحة امل�ساحة طبع 9.705.000 طابع اعتيادي للربيد من فئات خمتلفة و8.425.000 
ا. طابع ر�سمي من فئات خمتلفة اأي�سً

ومل تقت�رش الطلبات على الدول العربية فقط، واإمنا طلبت حكومة اليونان من امل�سلحة طبع طوابع ر�سوم الإجراءات القن�سلية يف يوليو 
�سنة 1941م، فاأخرجت امل�سلحة 1.509.975 طابًعا من فئات خمتلفة بلغت تكاليفها 237.016 جنيًها)153(.

وكانت الطوابع امل�رشية التي تنتجها م�سلحة امل�ساحة تطبع يف اأول عهدها بطريقة الأوف�ست، اإىل اأن متكنت امل�سلحة من احل�سول على 
ماكينة طباعة فوتوجرافري �سنة 1935م ثم على ماكينتني اأخريني يف �سنة 1938م.

واأ�سا�س الطباعة الفوتوجرافري هو الت�سوير ال�سوئي واحلفر يف األواح النحا�س وفيما يلي تف�سيل ل�سنع الطوابع بهذه الطريقة:

يبداأ الر�سام بعمل ت�سميم للطابع املطلوب، مبقا�سه الأ�سلي ال�سغري، وبعد احل�سول على املوافقة الر�سمية من الرئا�سة املخت�سة، . 1
ي�سورهذا الت�سميم بالكامريا، مكرًبا 16 مرة )اأي طول ال�سلع اأربعة اأمثال الطول الأ�سلي(، للح�سول على طبعة زرقاء خمففة، 
ليتمكن الر�سام من اإعادة الر�سم على ذلك التكبري، باللون الأ�سود فوق تلك اخلطوط الزرقاء، للح�سول على ر�سم جديد لذلك 

الت�سميم يكون بذلك يف منتهى الدقة، )يالحظ اأن اللون الأزرق ل تلتقطه الكامريا عند اإعادة ت�سغري هذا الر�سم املكرب(.

يعاد ت�سغري هذا الر�سم املكرب الأ�سود اإىل مقا�سه الأ�سلي امل�سغر، للح�سول على ر�سم جديد للطابع باملقا�س الطبيعي، ويكون . 2
هذا الت�سغري هو الوحدة التي �ستتكرر مرات على لوح الطباعة ويق�سد بالتكبري وما يتلوه من الت�سغري، املزيد من دقة الر�سم 

كما �سبق ذكره.

ولإعداد مكررات الطوابع التي تطبع، ت�ستخدم اآلة خا�سة وهي جهاز فوتوغرايف ي�ستعمل لتكوين جمموعتني من الطوابع، . 3
الرئي�سي". وجتري عليه  "املوجب  عدد طوابع كل منها مائة طابع بينهما فا�سل وذلك على لوح زجاجي ح�سا�س، ي�سمى 
عمليتا الإظهار والتثبيت املعروفتان يف الت�سوير الفوتوغرايف، ثم يخرج اإىل ال�سوء العادي لتو�سع عليه عالمات خا�سة ت�ساعد 

يف �سبط الطباعة والق�س والتخرمي.
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يلي ذلك اإعداد فرخ ورق الكربون الذي �ستطبع عليه الر�سوم، متهيًدا لنقله بالطباعة . 4
�سطح  اإىل  بطبقة هالمية، حتول  مغطى  الكربون  الورق  وهذا  امل�سمغ  الورق  على 

ح�سا�س مبعاجلته مبحلول بيكربونات البوتا�سيوم.

�سبكة من اخلطوط . 5 �سطحه احل�سا�س،  فتطبع على  الكربون هذا،  يوؤخذ فرخ ورق 
ا عر�سيًّا. ا طوليًّا و175 خطًّ الدقيقة، حتتوي كل بو�سة مربعة منها على 175 خطًّ

تطبع ال�سورة املوجبة الرئي�سية، التي اأعدت على اللوح الزجاجي املذكور يف الفقرة . 6
الثالثة على اأحد ن�سفي فرخ الورق الكربون احل�سا�س، الذي اأعد يف الفقرتني الرابعة 
واخلام�سة، وذلك بوا�سطة مكب�س الطبع الذي ت�سلط عليه اأ�سعة خا�سة من م�سباح 
الورق  فرخ  من  الثاين  الن�سف  على  ثانية  مرة  هذه  الطبع  عملية  تكرر  ثم  القو�س، 
الكربون احل�سا�س، يف و�سع جماور للطبعة الأوىل على الن�سف الأول، وبذلك ي�سري 
عدد املجموعات املطبوعة عليه اأربًعا، يف كل منهما مائة طابع، اأي ي�سبح العدد كله 
اأما  ال�سغرية،  الفئات  ال�سغرية ذات  الطوابع  اأربعمائة طابع. هذا يف  يف كل فرخ، 
الفئات الكبرية، فيختلف عددها اإىل خم�سني طابًعا فقط يف كل جمموعة، اأي يكون 

عدد الطوابع يف الفرخ كله مائتي طابع.

ال�سطح . 7 يكون  بحيث  اأمل�س،  نحا�سي  لوح  على  الكربون  الورق  فرخ  يل�سق  ثم 
الذي  املثلج  باملاء  الإل�ساق  هذا  على  وي�ستعان  النحا�سي،  للوح  مواجًها  الهالمي، 

ين�سب على اللوح يف اأعاله من اأنبوبة ذات ثقوب.

يعالج . 8 ثم  معينة،  �ساخن ذي درجة حرارة  ماء  ذلك يف  بعد  النحا�سي  اللوح  يغمر 
الهالمية  الطبقة  فتظل  الكربون،  الورق  فرخ  ف�سل  ي�سهل  اأن  اإىل  اخلفيف،  بالدلك 

احل�سا�سة، ملت�سقة ب�سطح اللوح النحا�سي، وهذه الطبقة هي احلاملة لر�سم الطوابع الأربعمائة ال�سابق ذكرها. ثم يغ�سل اللوح 
باملاء ال�ساخن، وينظف حتى ت�سبح ال�سورة وا�سحة متام الو�سوح.

ماكينة للطباعة بطريقة �لفوتو جر�فري
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وملا كان اللوح النحا�سي رقيًقا وعر�سة للثني، فاإنه يثبت على لوح اآخر زجاجي، اأكرب منه بقليل، وتل�سق حافاته عليه بورق . 9
م�سمغ، ثم تدهن تلك احلافات وما حولها من اأجزاء اللوح الزجاجي، مبادة �سوداء خا�سة م�سادة ملفعول احلفر. 

يعد �سائل ثاين كلوريد احلديد بن�سب معينة، تو�سع كل ن�سبة منها يف حو�س خا�س م�سنوع من الأبانو�س امل�سبوك، ويغط�س . 10
اللوح يف تلك الأحوا�س بالتدريج، واحًدا بعد الآخر، وبنظام خا�س، ويف اأثناء ذلك يتخلل ال�سائل الطبقة الهالمية، لي�سل 
اإىل �سطح اللوح النحا�سي بدرجات خمتلفة، طبًقا لأثر الت�سوير الفوتوغرايف فيه. فتتكون بذلك يف حفر داخل مربعات ال�سبكة 
)التي �سبق �رشحها يف الفقرة اخلام�سة(، يتفاوت عمقها ح�سب كمية حفر ال�سائل فيه. وبعد انتهاء عملية احلفر يغ�سل اللوح 
باملاء، لإزالة اآثار املادة الهالمية، ثم يعاد غ�سله بالبرتول لإزالة املادة ال�سوداء، ثم يف�سل اللوح النحا�سي من اللوح الزجاجي 

الذي كان ملت�سًقا به.

ينقل اللوح النحا�سي بعد عملية احلفر املذكورة وقد اأ�سبح �ساحًلا للطباعة اإىل اإحدى اآلت طباعة الفوتوجرافيور، فيثبت . 11
اللوح،  �سطح  على  ال�سلب  من  متر حافة  ثم  النحا�سي  اللوح  احلفر يف  تلك  احلرب  فيمالأ  الآلة،  وتدور  فيها،  اأ�سطوانة  حول 
لتزيل احلرب الزائد من فوق الأجزاء التي مل حتفر، وحني متر اأفرخ الورق على اللوح بعد ذلك، ينقل اإىل كل منها ر�سم الطوابع 

الأربعمائة، اأو املائتني، ح�سب الأ�سل. وهكذا ت�ستمر عملية الطباعة، فرًخا بعد فرخ.

تق�س الأفرخ املطبوع عليها الطوابع، اإىل ن�سفني يف كل ن�سف جمموعتان، ثم اإىل ن�سفني اآخرين منهما مائة طابع من املقا�س . 12
ال�سغري، اأو خم�سون طابًعا من املقا�س الكبري.

ا . 13 ت�ستخدم بعد ذلك اآلت تخرمي الطوابع، فيدخل الفرخ ال�سغري ذو املائة اأو اخلم�سني طابًعا يف الآلة لتخرمي الطوابع �سفًّ
ا، اإىل اأن ينتهي الفرخ؛ وهكذا الواحد بعد الآخر. �سفًّ

جتري بعد ذلك عملية مهمة دقيقة لفح�س اأفرخ الطباعة، وف�سل الأفرخ التي تظهر فيها عيوب من اأي نوع، لإعدامها مع . 14
الأفرخ الأخرى التي تتلف اأثناء الطباعة، بالإحراق اأمام جلنة خا�سة، ويعمل حم�رش يوقع عليه اجلميع.

ترحل الطوابع يف �سناديق خا�سة اإىل خمازن م�سلحة الربيد، حتت حرا�سة البولي�س، ومنها اإىل مكاتب الربيد، فاأيدي اجلمهور.. 15

هذا �رشح ملخ�س للطريقة التي اتبعت خالل الفرتة التي كانت هيئة امل�ساحة تقوم فيها ب�سنع الطوابع امل�رشية)154(.
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ر��ت�د �ل��خ
� ���هت � �م�����خ

كانت طوابع الربيد امل�رشية تطبع يف اخلارج كما ذكرنا اآنًفا، ما عدا الإ�سدار الثالث الذي ُطبع يف املطابع احلكومية ببولق. ومن عام 
1925م اأ�سبحت الإ�سدارات العادية والتذكارية واحلكومية ُتطبع يف م�سلحة امل�ساحة امل�رشية حتى عام 1961م)155(.

ظلت هيئة الربيد تعتمد على م�سلحة امل�ساحة �سنوات طويلة يف طبع ما حتتاجه من طوابع عادية اأو تذكارية، ثم �سعرت الهيئة بحاجتها 
اإىل مطبعة خا�سة بها، �رشيعة يف اإنتاجها، حديثة يف طبعها.

ظلت الهيئة ت�سعى لتحقيق هذه الغاية حتى كان يوم 23 يوليو 1961م حني مت افتتاح مطبعتها مبدينة ن�رش بالعبا�سية والتي كانت تعد اأول 
مطبعة من نوعها بال�رشق الأو�سط.

زيارته  �أثناء  �لربيد  طو�بع  طبع  عملية  ي�صاهد  فاروق  �مللك 
مل�صلحة �مل�صاحة
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ويتكون بناء املطبعة من �سبعة طوابق ت�سمل الأق�سام الآتية:

�لطابق �لأر�صي: وهو مبثابة خمازن للمطبعة.

�لطابق �لأول: وي�سمل ماكينات الروتوغرافور والأوف�ست وطالء الألواح بالكروم والنحا�س واملاكينات اخلا�سة بالتجليخ.

�لطابق �لثاين: وي�سم ماكينات �سناعة الظروف.

�لطابق �لثالث: وي�سم مكاتب املراقبة.

�لطابق �لر�بع: وي�سم مكاتب الر�سم والت�سميم.

�لطابق �خلام�س: وي�سم اأق�سام الت�سوير.

�لطابق �ل�صاد�س: وي�سم اأق�سام طباعة اللثيو.

وي�سمل ق�سم الروتوغراف ماكينتي طباعة روتوغرافور ذات �رشعة عالية.

ا على هام�س كل فرخ اأرقاًما م�سل�سلة ت�سمح بعمل  وتنتج ماكينات الروتوغراف اأفرخ طوابع كاملة الطباعة والتخرمي، كما تطبع اأي�سً
ا تاريخ الإ�سدار على هام�س كل فرخ، وتتم عملية ترتيب الألوان والتخرمي عن طريق م�سجل  مراجعة لت�سهيل عملية الإنتاج، كما تطبع اأي�سً

اإلكرتوين)156(.

وقد ا�ستطاعت تلك املطبعة يف وقت وجيز اأن حتقق لنا الكتفاء الذاتي يف طبع الطوابع الربيدية، ف�ساًل عن قيامها بطباعة طوابع الربيد 
للدول العربية والإفريقية)157(.

ر��ت�د �ل��خ
� ��ت��ت � د �ا ����خ

كان اأول من فكر يف تعميم �سناديق الربيد باملدن، هو امل�سيو فياليري، وذلك يف باري�س يف �سنة 1653م عقب ح�سوله على امتياز بفتح 
مكتب لتوزيع املرا�سالت.

وعندما �ساع ا�ستعمال طوابع الربيد يف كثري من البلدان بني �سنَتي 1840م و1850م، روؤي، تعميًما للفائدة وت�سهياًل لعمل موظفي الربيد، 
و�سع �سناديق عديدة يف املدينة الواحدة يراعى فيها:
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 األ ت�سل اإىل حمتوياتها يد اأجنبية. . 1

 اأن تو�سع يف الأحياء املزدحمة بحيث توفر من وقت اجلمهور، وبحيث ت�سهل . 2
مراقبتها وحمايتها من عبث العابثني.

واهتماًما . 3 عناية  يتطلب  ما  وهذا  مبا�رشة  الإر�ساليات  اإغالق  قبل  تفرغ  اأن   
وانتظاًما، كما يتطلب اإطالع اجلمهور على اأوقات التفريغ.

ولتاأمني اجلمهور على مرا�سالته، روعي يف �سناديق الربيد األ يت�سنى ملفرغيها م�س ما 
وهذا  ال�سناديق،  من  نوعني  اأحد  يف  كلها  ال�رشوط  هذه  توفرت  وقد  خطابات،  من  فيها 
النوع هو عبارة عن �سندوق يو�سع يف باطنه �سندوق اآخر متحرك، م�سنوع من اخل�سب 
اأو الق�سدير اأو اجللد، وتثبت على مقربة من ال�سندوق اخلارجي لوحة مبواعيد التفريغ، اأو 
تثبت فيه بالذات لوحة نحا�سية متحركة ببيان موعد التفريغ التايل، ويقت�رش عمل املفرغ على 
حمل ال�سندوق الداخلي وو�سع اآخر خاٍل يف مو�سعه، ثم ينطلق بال�سناديق الداخلية كلها 
املفرغني،  اأكرب عدد من  ا�ستخدام  يتطلب  اأقفالها، وكان ذلك  تفتح  الربيد حيث  اإدارة  اإىل 

نظًرا لكرثة ال�سناديق.

املفرغ  يفتحه  مغلق،  عادي  �سندوق  عن  عبارة  فكان  ال�سناديق،  من  الثاين  النوع  اأما 
وياأخذ حمتوياته ويب�سم على قائمة معه ب�سمة خامت يف جوف ال�سندوق كي يت�سنى لأويل 

الأمر التاأكد من اأنه قام بتفريغ جميع ال�سناديق.

ثم جنح الدكتور )ويربج( يف اخرتاع �سندوق ميكانيكي، ميكن تفريغ حمتوياته يف حقيبة 
جلدية، بفتح قاعدته بطريقة ميكانيكية بحيث ل يت�سني للمفرغ  م�س املرا�سالت، وتفتح 
هذه احلقيبة مبفتاح خا�س يف اإدارة الربيد، وكان من مميزات هذا البتكار اإمكان تفريغ اأكرب 

عدد ممكن من ال�سناديق يف حقيبة واحدة.

وقبل اأن ت�سدر م�سلحة الربيد امل�رشية طوابعها الأوىل يف �سنة 1866م، كان يتعني على 
اجلمهور اأن ي�سلم مرا�سالته واأجور نقلها اإىل مكاتب الربيد، وعندما بداأ ا�ستعمال الطوابع 

و�سعت امل�سلحة ثالثة ع�رش �سندوًقا للمرا�سالت يف اأنحاء القاهرة يف املوا�سع التالية:
ل�صكل  خمتلفة  مناذج 
�صندوق �لربيد �لذي �صنع 

يف م�رص عام 1894
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مناذج ل�صناديق �لربيد �لعادي �مل�صتعجل يف مر�حل زمنية خمتلفة
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حمطة ال�سكك احلديدية، الأزبكية بجوار ق�سم ال�رشطة، خان اخلليل، اجلمالية، باب ال�سعرية، خان اأبي طاقية، الغورية، باب املتويل، باب 
ع الإعالن التايل: اخللق، بولق بجوار �رشاي اإ�سماعيل با�سا وبجوار اأبي العال احل�سيني، م�رش القدمية)158(. وحيئنذ وزِّ

"من عموم اإدارة )البو�ستة( امل�رشية الأمريية يكون معلوًما لدى اجلميع، اأنه من ابتداء 10 من مايو �سنة 1866م الأفرنكي، 
)املوافق 24 من �سوال �سنة 1282ه( ي�سري ا�ستعمال �سناديق البو�ستة النقايل املو�سوعني الآن بجملة �سوارع، لو�سع املرا�سالت 
التي يراد اإر�سالها اإىل جهات القطر امل�رشي. اأما مواعيد رفع اجلوابات من ال�سناديق املذكورة يف بحر النهار، ي�سري حتديدها 

من امل�سلحة على ال�سناديق نف�سها.

حتريًرا يف غرة مايو �سنة 1866م"          

�إعالن عن �أول ��صتعمال ل�صناديق �لربيد �لتي و�صعت يف �صو�رع �لقاهرة عام 1866  -
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�إعالن عن �إن�صاء �صناديق �لربيد 14 �إبريل 1866  -
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املن�سورة،  البارود، �سمنود، طلخا،  اإيتاي  العطف،  اأبوحم�س، دمنهور،  ار،  الدوَّ البحري: يف كفر  الوجه  الربيد يف  وكانت مكاتب 
طنطا، زفتى، ميت اخلويل، دمياط، بركة ال�سبع، مليج، �سبني الكوم، منوف، بنها، منيا القمح، الزقازيق، طوخ، قليوب، ال�سوي�س.

وكان يخل�س على الر�سائل اخلارجية بطوابع م�رشية اإىل الإ�سكندرية، ثم بطوابع اأجنبية من نوع طوابع اجلهة املر�سلة اإليها. ويف عهد 
اإ�سماعيل ا�سرتكت م�رش يف موؤمتر الربيد يف برن عام 1874م، ويف هذا العام وعقب هذا املوؤمتر، �سارت املرا�سالت الداخلية واخلارجية على 

ال�سواء تو�سع يف �سناديق الربيد واأخذت ال�سناديق )امليكانيكية( حتل حمل العادية يف القاهرة والإ�سكندرية، وبع�س عوا�سم الأقاليم)159(.

ا ال�سناديق اخلا�سة التي ُق�سد من وجودها ت�سهيل ت�سليم املرا�سالت ومنع طول النتظار  وبالإ�سافة لل�سناديق العامة، عرفت القاهرة اأي�سً
اإىل اأن يتم التوزيع العادي بال�سباك، وكان لكل �سندوق من ال�سناديق املذكورة رقم معني يتوافق مع رقم مفتاح امل�سلم اإىل ذلك امل�سرتك، 
ا بال�سرتاك يف بحر ال�سنة ويدفع عن كل  وكان ال�سرتاك يف ال�سناديق ملدة عام يبداأ من اأول يناير وينتهي يف 31 دي�سمرب، وكان ي�سمح اأي�سً
اإنهاء مدة  امل�سرتك  اإراد  يتم مقدًما، واإذا  اأن  ال�سنوية يجب  ال�سهور �سهًرا كاماًل، وكان دفع ال�سرتاكات  اعتبار ك�سور  5 قرو�س مع  �سهر 
ا�سرتاك جديد  يفعل يح�سب عليه  فاإن مل  يوًما كاملة،  انتهاء مدة ال�سرتاك بخم�سة ع�رش  قبل  للبو�ستة  يتقدم بطلب  اأن  فاإن عليه  ال�سرتاك 
ملدة �سنة اأخرى، وكان على امل�سرتكني اأن يدفعوا اآخر كل �سهر قيمة ما يكون عليهم من الر�سوم على املرا�سالت العادية اأو غري م�ستكملة 
الأجرة والتي وردت باأ�سمائهم، فاإن مل يدفعوا تلك الر�سوم خالل ثالثني يوًما تنتهي ا�سرتاكاتهم يف احلال، وهذه الت�سهيالت كانت خا�سة 
بامل�سرتكني فقط ول يجوز اأن تتعدى اإىل غريهم؛ حيث ل يو�سع بتلك ال�سناديق �سوى املرا�سالت املعنونة باأ�سماء امل�سرتكني واملرا�سالت 

املدون بها منرة ال�سندوق.

التقدم  الربيدية، فحققت بذلك توا�ساًل مع  اأن ت�ستفيد من معطيات احل�سارة الأوروبية يف جمال اخلدمة  ا�ستطاعت احلكومة  وهكذا 
العاملي يف �ستى املجالت)160(.

وقد ر�سد يونان لبيب رزق يف ديوانه ما ميكن تو�سيفه مبعركة ال�سناديق، وهي معركة بالغة الطرافة؛ فقد ا�ستمر مرا�سلو جريدة الأهرام 
"�سناديق  اأن ن�سميه  الذي ميكن  املعركة  البو�ستة" يف جهاتهم. ونختار هذا اجلانب من  "�سناديق  بن�رش  با�سم الأهايل  الأقاليم يطالبون  يف 
املحلة" اأول اأخبار هذه املعركة جاءت يف �سهر يونية عام 1887م وقد اأفاد اأن م�سلحة البو�ستة قد ا�ستجابت ملطلب اأهايل البندر واأمرت باأن 

ت�سع ثالثة �سناديق بداخله وكتبت بذلك لوكيل البو�ستة بالبلدة.

بدت ُنُذر املعركة عندما علق مرا�سل الأهرام بالبندر اأن ح�رشته.. يق�سد وكيل البو�ستة "مل يجاوب اإىل الآن، فرجاوؤنا اأن يجيب امل�سلحة 
على رغبة الأهايل". 
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يذكر  1889م  عام  م�ستهل  يف  ن�رش  الذي  اأخرى  مرة  الأهرام  اإىل  اللجوء  من  ا  بدًّ يجدوا  ومل  جميب  دون  عام  من  لأكرث  النا�س  وانتظر 
بال�سناديق الثالث التي تقرر و�سعها "واإىل الآن مل نر لذلك الو�سع اإجناًزا".

ولل�سهور الأربعة التالية ت�ستمر املطالبة ول تنتهي اإل يف يونية حني متت ا�ستجابة جزئية ملطالب اأهايل املحلة، بو�سع �سندوق واحد بدًل 
من ثالثة �سناديق يف �سوق ال�سلطان، ويعلق مرا�سل الأهرام باأن ال�سبب يف التاأخر "اإمنا كان اإىل عدم وجود �سندوق بو�ستة".

الكثافة  مناطق  عن  بعيدة  بها  البو�ستة  مكاتب  مواقع  كانت  التي  البالد  مربراتها.. يف  دائًما  لها  كان  ال�سناديق"  "معارك  ن�سميه  وما 
ال�سكانية كاأن يطالب مرا�سل اأ�سمون بو�سع �سندوق يف �سوق البندر "لأنه بعيد عن مكتب البو�ستة" اأو يف البالد ذات الن�ساط القت�سادي 
اخلا�س ذي الطبيعة املو�سمية.. ففي دمنهور مثاًل، حني تنتع�س �سناعة احلليج من جني القطن، ا�ستمر مرا�سل ال�سحيفة يف عا�سمة البحرية 
التجارة واآلت احلالجة" ومتحجًجا مرة  البو�ستة عن مركز  "ببعد حمل  البلدة متذرًعا مرة  يلتم�س با�سم الأهايل و�سع �سندوق يف و�سط 

اأخرى مبنع "امل�سقة عن الأهايل البعيدين عن البو�ستة ول�سيما وقد قرب مو�سم القطن")161(.





التنظيم اإلداري ملصلحة الربيد

الفصل اخلامس
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ر��ي�د �ل��ب
� ر�ي ا ا د اإ

ولدت م�سلحة البو�ستة املريية "م�سلحة الربيد" عمالقة؛ حيث اأ�سندت اإدارتها ملديرين 
اأكفاء متتعوا بخربة طويلة يف ذلك املجال، و�ساهموا يف انتظام حركة الربيد �رسيًعا، وقد توىل 
اإدارة الربيد يف الفرتة من اأول يناير 1865-1876م موت�سي بك، وكليار با�سا يف الفرتة من 8 
اأنحاء القطر  اأغ�سط�س 1879م – 25 دي�سمرب 1879م ويف عهده افتتحت مكاتب كثرية يف 

امل�رسي، ثم هالتون با�سا يف الفرتة من 25 دي�سمرب 1879 – 2 يناير 1887م.

بديوان  ملحقة  الأمر  اأول  يف  فكانت  خمتلفة،  بدواوين  البو�ستة  م�سلحة  اأحلقت  وقد 
الأ�سغال، ومل تلبث اأن اأحلقت يف دي�سمرب 1865م بديوان عموم املالية، وبعد عامني �سدرت 
اأوامر اأخرى يف 28 دي�سمرب 1867م بو�سعها حتت الإ�رساف املبا�رس ل�رسيف با�سا رئي�س جمل�س 
الأحكام وناظر الداخلية. ثم مت اإحلاقها بعد ذلك بنظارة احلقانية والتجارة يف عام 1875م، 
وا�ستمرت تبعيتها اإىل احلقانية عاًما واحًدا ثم مل تلبث اأن اأحلقت بنظارة الزراعة والتجارة 

يف عام 1876م.

ديوان  للبو�ستة  يكن  مل  هذا  وعلى  اأخرى،  مرة  املالية  اإىل  بعامني  ذلك  بعد  اأحلقت  ثم 
الذي  الأمر  �سئونها،  يف  خمتلف  دواوين  من  تدخاًل  ي�سبب  كان  الو�سع  وهذا  بها  خا�س 
يحدث ارتباًكا يف اأعمال البو�ستة، ولذلك قررت احلكومة اإطالق يد موت�سي بك يف اتخاذ 
الإجراءات التي تكفل �سري الربيد يف �سورة منتظمة، غري اأنه كان ملزًما باأن يقدم اإىل الديوان 
ا يف الأمور  التابع له ك�سف ح�ساب عن جميع م�رسوفات مكاتب الربيد، ويرجع اإليه اأي�سً
وفروًعا  لها  مكاتب  تفتتح  اأن  واأمكنها  البو�ستة  �سري  انتظم  وبذلك  اجل�سيمة  والإجراءات 

�رشيف با�شاداخل القاهرة ويف جميع اأنحاء القطر)162(.
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عة على م�سالح عدة،  اأن اأعمال املوا�سالت موزَّ يف عام 1919م، لحظت الدولة 
وكل م�سلحة منها تتبع اإحدى وزارات الدولة، واأن كالًّ من هذه امل�سالح تعمل م�ستقلة 
متاًما عن الأخرى، ولهذا اأ�سدرت القانون رقم 7 يف 2 يونية �سنة 1919م باإن�ساء وزارة 
والتلغراف  احلديدية  ال�سكك  م�سلحة  وت�سمل  املوا�سالت"،  "وزارة  با�سم  جديدة 

والتليفونات، وم�سلحة الربيد.

اأعمال الربيد باأن يكون نقل الر�سائل واإ�سدار  وقد ق�ست الالئحة اخلا�سة بتنظيم 
ا ر�سوم نقل اخلطابات  الطوابع احتكاًرا للحكومة امل�رسية، وحتددت يف هذه الالئحة اأي�سً
واملرا�سالت  وامل�سجلة،  امل�ستعجلة  واخلطابات  عليها،  املو�سى  واخلطابات  العادية، 

املتبادلة مع البالد الأجنبية، واجلرائد واملطبوعات، ور�سوم اإر�سال النقود بالربيد.)163(

كانت اأعمال الربيد يف م�رس فيما م�سى تغلب عليها ال�سفة اخلارجية اأكرث من ال�سفة 
املحلية، فكانت اإدارة م�سلحة الربيد بالإ�سكندرية كنتيجة طبيعية ل�سكل اأعمالها ذات 
ال�سفة الأوروبية وما ي�ستتبع ذلك من وجودها يف اأهم موانئ م�رس حتى اأن بريد ال�رسق 
ا اإىل  ا ثم ينقل برًّ الوارد من الهند كان قبل افتتاح قناة ال�سوي�س ي�سل اإىل الإ�سكندرية اأي�سً

ال�سوي�س وبالعك�س)164(.

ا لإدراة اأعمالها  لذلك اتخذت �رسكة البو�ستة الأوروبية من مدينة الإ�سكندرية مقرًّ
ولأن  اأوروبا،  اإىل  واأقربها  م�رس  موانئ  اأهم  ولأنها  فيها  التجارية  احلركة  لن�ساط  نظًرا 
وجود اإدارة الربيد فيها ميكن ال�رسكة من الت�سال بالبواخر والتفاق مع ربابنتها على 
نقل الربيد، وهي اأ�سباب وجيهة اقتنعت بها احلكومة امل�رسية عندما انتقلت اإليها اأعمال 
ال�رسكة، فاأبقت اإدارة الربيد بالإ�سكندرية، واكتفت بنقلها اإىل مكان اأف�سح ثم �سيدت 

لها �سنة 1882م داًرا جديدة كبرية)165(.

ا لإدارة الربيد يعود اإىل �سيا�سة حممد  ويبدو اأن اختيار مدينة الإ�سكندرية لتكون مقرًّ
انخرطت م�رس يف ظل حكمه يف  الإ�سكندرية، فحني  العمرانية جتاه مدينة  با�سا  علي 
البنيان  اأو�ساع  انقلبت  العامليني؛  والقت�ساد  ال�سيا�سة  يف  واندجمت  التحديث  طريق 
الجتماعي يف البالد؛ اإذ مت اإ�سالح نظامها ال�سيا�سي والإداري، وتكوين جي�س حديث 

مكتب الربيد امل�رشي بالإ�شكندرية 
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واقت�ساد جديد، وقد اأدى تو�سع م�رس التجاري وتوجهها نحو الغرب اإىل نه�سة مدينة الإ�سكندرية ب�سورة خارقة، ففي خالل ن�سف قرن 
حتول ميناء الإ�سكندرية الذي كان هزياًل وغافاًل )10 اآلف ن�سمة( اإىل حا�رسة نامية على البحر املتو�سط؛ ففي عام 1848م اأ�سبح عدد �سكان 

الإ�سكندرية 105 اآلف ن�سمة )من بينهم 5 اآلف اأجنبي( كما و�سل اإىل 232 األف ن�سمة عام 1882م )من بينهم 49 األف اأجنبي(.

ويف الواقع تركزت اإمكانيات النمو ال�سكاين يف مدينة الإ�سكندرية التي حلت حمل القاهرة كمركز للتجارة الدولية يف م�رس.

لقد اأراد حممد علي اأن ي�سنع من م�رس قوة عظمى؛ فقام بت�سجيع مدينة تتجه نحو البحر املتو�سط الذي هو امل�رسح الرئي�سي لهتماماته 
الدبلوما�سية، وكان ميناء الإ�سكندرية يتنا�سب مع ت�سويق منتجات القت�ساد اجلديد والتجارة اجلديدة ثقيلة الوزن )كالقطن مثاًل(. واأخرًيا 

كانت الإ�سكندرية تتوافق مع �سيا�سة البا�سا ب�سبب تنوع �سكانها اجلدد وتباين اأن�سطتهم)166(.

كما اأن التح�رس يف م�رس من خالل الن�سف الأول من القرن التا�سع ع�رس يكاد يتمثل فقط يف النمو الهائل ملدينة الإ�سكندرية، فقبل حفر 
التجارة اخلارجية  الدلتا الذي يخدم  الرئي�سي لغرب  امليناء  1820م( كانت مدينة ر�سيد هي  قناة املحمودية )التي ا�سكتمل حفرها يف عام 
امل�رسية، كما كانت هي املدينة التي احتفظت ال�رسكات الأجنبية مب�سانعها بها. وكان لتحول التجارة اخلارجية اإىل الإ�سكندرية بالإ�سافة اإىل 
م�ساريع حممد علي ال�سناعية والبحرية اأثر كبري يف اإعطاء دفعة هائلة لنمو الإ�سكندرية؛ ففي الفرتة من عام 1822م اإىل عام 1838م ازداد عدد 
ال�رسكات الأوروبية التي تدير اأعماًل جتارية حرة من 16 اإىل 44 �رسكة، ويف الفرتة من عام 1833م اإىل عام 1847/1846م ازداد اإيراد اجلمارك 

يف جمرك الإ�سكندرية من 6000 كي�س اإىل710 .54

وهكذا نرى اأن الإ�سكندرية قد تطورت خالل فرتة ق�سرية ن�سبيًّا من قرية �سغرية ي�ستغل اأهلها ب�سيد الأ�سماك لت�سبح ثاين اأكرب مدينة يف 
م�رس باأ�رسها)167(.

و�رسعان ما جاء عهد اخلديوي اإ�سماعيل )1863-1879م( ليقفز بالإ�سكندرية قفزة وا�سعة من التطور بف�سل �سيا�سته التي كانت تريد اأن 
جتعل من م�رس قطعة من اأوروبا. 

من  كثري  وتاأ�سي�س  اإليها،  الأجانب  من  كثري  ونزوح  باملدينة،  واخلارجية  الداخلية  التجارة  لنمو  نتيجة  الإ�سكندرية  عمران  ازداد  فقد 
ال�رسكات الأجنبية وافتتاح فروع ل�رسكات النقل وال�سفن واملالحة وامل�سانع وفروع لبع�س امل�سارف الأجنبية.

كما ازدادت ن�سبة الن�ساط التجاري يف امليناء اإىل %94 من ال�سادرات امل�رسية كلها يف الفرتة من عام 1863م اإىل 1873م)168(.

على اأن نظام املوا�سالت الداخلية واخلارجية وانت�سار مكاتب الربيد يف كافة اأنحاء البالد، كل ذلك ق�سى على اأهمية وجود اإدارة الربيد 
يف اأق�سى ال�سمال، وا�ستلزم نقلها اإىل العا�سمة مقر احلكومة لتكون يف مركز و�سط بني الوجهني البحري والقبلي، مما ي�سهل الت�سال بينها 
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وبني اأق�سامها ومكاتبها يف كافة اأنحاء البالد، كما ي�سهل ات�سالها بامل�سالح الأخرى التي لها 
ارتباط باأعمالها)169(.

من  الربيد  م�سلحة  اإدراة  نقل  1930م  �سنة  اأكتوبر   24 يف  الوزراء  جمل�س  قرر  لذلك 
الإ�سكندرية اإىل القاهرة ويف �سهر يونية �سنة 1931م كان قد مت نقلها فعاًل اإىل القاهرة)170(.

ويف الذكريات التي اأف�سى بها حممد �رسارة با�سا اإىل كرمي ثابت ما يو�سح لنا الظروف 
املحيطة بانتقال اإدارة الربيد العامة من الإ�سكندرية للقاهرة، يقول �رسارة با�سا: 

1930م مديًرا عامًّا مل�شلحة الربيد، فلما عدت يف �شهر اأكتوبر من اإجازتي  يف  "كنت 
هل  احلديث  ف�شاألني يف خالل  املنتزه،  ق�رش  فوؤاد يف  امللك  مبقابلة جاللة  ت�رشفت  لبنان  يف 
هناك �شبب فني يقت�شي وجود الإدارة العامة للربيد يف الإ�شكندرية، فاأجبت بال�شلب وقلت 
بل اإن اإدارة الربيد يف كل بلد تكون يف العا�شمة، فقال يل جاللته اإذن اذهب وقابل وزير 
املوا�شالت وحدثه يف نقل الإدارة العامة للربيد اإىل القاهرة، وقل له اإنك ل ترى �شببًا فنيًّا 
با�شا–  توفيق دو�س  �شعادة  ذاك  اإذ  – وكان  املوا�شالت  فقابلت وزير  يحول دون ذلك، 
برئا�شة  ديوانه  يف  با�شا  �شدقي  اإ�شماعيل  دولة  اإىل  مًعا  ذهبنا  املو�شوع  على  اتفقنا  وبعدما 
جمل�س الوزراء وكا�شفناه بالأمر، فطلب منا اإعداد مذكرة به، ويف الغد اجتمع جمل�س الوزراء 
واأقر املذكرة. واأخذنا نبحث عن مكان ملكاتب الإدارة العامة، وكان دولة ح�شني �رشي با�شا 
وكياًل لوزارة الأ�شغال يومئذ، فاقرتح اأن ُيبني املكان اجلديد فوق مكاتب الربيد القدمية يف 
ميدان العتبة اخل�رشاء )ميدان امللكة فريدة الآن( ف�شادف اقرتاحه قبوًل ورغب دولته اإىل علي 
ح�شني بك مدير م�شلحة املباين يف ذلك احلني وم�شطفى فهمي بك وكيلها يف اأن يتم البناء 
اجلديد يف اأق�رش وقت م�شتطاع، وبعد اثنني و�شبعني يوًما من ذلك التاريخ ت�شلمت مفاتيح 

البناء اجلديد، ويف خالل اأ�شبوع اأجنزت نقل املكاتب كلها من الإ�شكندرية اإىل القاهرة ".

اأثر ذلك ت�رشفت مبقابلة جاللة امللك فوؤاد ورفعت اإىل جاللته نتيجة العمل الذي  "وعلى 
عمل ف�رش به، ثم قال اإنه من �شنة 1924م اأخذ يفكر يف مو�شوع نقل اإدارة الربيد العامة من 

الإ�شكندرية اإىل القاهرة)171(.

حممد �رشارة با�شا 
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القاهرة، واإجراء بع�س  باإن�ساء طابقني جديدين فوق مبنى بريد  بالقاهرة ومت الكتفاء  الربيد  يتم ت�سييد مبنى جديد لإدارة   وهكذا مل 
التعديالت يف املبنى املذكور لكي يت�سع لالإدارة العامة")172(.

ر��ي�د �ل��ب
� ��ي�ب ا �م���ك�ا

اإدارة التلغراف  اإدارة البو�ستة املريية يف بداية الأمر كانت بالقلعة، حيث ذكرت الوقائع خرب نقلها من املحل الذي توجد به  اأن  يبدو 
املريي اإىل مقرها اجلديد يف حديقة الأزبكية وذلك يف مار�س 1874م. وكان ذلك املبنى يتكون من عدة اأقالم: القلم الأول قلم الإدارة، 

مقر م�شلحة الربيد بالعتبة 
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قلم املفت�سني، قلم التخلي�س على املرا�سالت، قلم املرا�سالت املو�سكرة امل�سمونة، قلم ال�رس 
ال�سادر والوارد، قلم اأ�سغال املريي العربي، قلم توزيع املرا�سالت، قلم فرز ال�سادر والوارد 
وي�سمى  الأوراق  حفظ  "ق�سم  الدفرتخانة  قلم  املفتوحة،  ال�سناديق  قلم  املرا�سالت،  من 

بالأر�سيف".
مواعيد  وكانت  والأعياد،  الأحد  عدا  فيما  الأ�سبوع  اأيام  طوال  تعمل  البو�ستة  وكانت 
للفرتة  بالن�سبة  هذا  ظهًرا  ع�رسة  احلادية  ال�ساعة  حتى  التا�سعة  ال�ساعة  تبداأ  ال�ستوية  العمل 
املواعيد  اأما  اخلام�سة،  ال�ساعة  اإىل  الثانية  ال�ساعة  من  تبداأ  م�سائية  فرتة  تفتتح  ثم  ال�سباحية، 
الثامنة  ال�ساعة  من  فيها  العمل  فيبداأ  اأكتوبر  �سهر  حتى  مار�س  �سهر  من  تبداأ  والتي  ال�سيفية 
حتى ال�ساعة احلادية ع�رسة للفرتة امل�سائية، وكانت بو�ستة القاهرة تقوم بتوزيع بريد البو�ستة 
اأخرى  �ساعة  البو�ستة  تلك  اأيام ورود  تتاأخر يف  الإجنليزية، وكانت  البو�ستة  الفرن�سية وبريد 
1871م ح�سلت احلكومة امل�رسية على حق توزيع البو�ستات  بعد موعد اإغالقها. ومنذ عام 
الدول  تلك  بريد  لإلغاء مكاتب  متهيًدا  ا، وكان ذلك  اأي�سً القاهرة  والنم�ساوية يف  الإيطالية 

فيما بعد.
وا�ستطاعت اإدارة البو�ستة اأن متد اخلدمة الربيدية اإىل اأنحاء كثرية من الوجه البحري يف 
الق�سم املعروف يف ذلك الوقت با�سم م�رس الو�سطى، ورغم اأن امل�سلحة كانت تنقل مرا�سالت 
املناطق مكاتب حقيقية لأعمال  تن�سئ يف هذه  فاإنها مل  ا وال�سودان  اأي�سً اجلمهور يف م�رس 
الربيد اإل بعد اأن ربطت مراكز ال�سعيد بال�سكك احلديد، ويف اأول اأغ�سط�س 1867م افتتحت 
امل�سلحة مكاتبها باجليزة، وبني �سويف، والفيوم الو�سطى، والف�سن، ومغاغة، واملنيا. ومن 
اأول اأكتوبر 1873م افتتحت مكاتب الربيد يف: اأ�سيوط وجرجا و�سوهاج، وقنا، والأق�رس، 
واإ�سنا، واأ�سوان ثم امتد الربيد اإىل اخلرطوم مروًرا بكر�سكو، ووادي حلفا، ودنقلة، وبربرة. 
وقد اجتهت م�سلحة البو�ستة لإن�ساء مكاتب لها على �سواحل البحرالأحمر منذ عام 1867، 
وبداأت بناء مكاتبها هناك يف �سواكن، ثم تبعتها بافتتاح مكتب اآخر يف م�سوع عام 1869م 

وثالث يف ك�سال يف عام 1875م، هذا غري ثمانية مكاتب اأن�ساأتها امل�سلحة يف ال�سودان.
وقد نتج عن جناح اإدارة الربيد يف عملها وثقة اجلمهور بها، اأنها اأن�ساأت مكاتب كثرية 
للبو�ستة امل�رسية يف بالد الدولة العثمانية يف اآ�سيا واأوروبا مثل جدة واأزمري يف عام 1866م 

اأمالك  يف  امل�رشية  الربيد  مكاتب  اأحد  جدة؛  بريد  مكتب  ختم  ب�شمة 
الدولة العثمانية
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ثم اأن�ساأت ثالثة مكاتب اأخرى يف جاليبويل، ومدللي وبريوت يف عام 1870م، ثم اأن�ساأت 
ا باإن�ساء  بعد ذلك مكاتب يف قولة، و�سالونيك، وطرابل�س، و�سيلة، ورود�س، وقامت اأي�سً
مكتب م�رسي للبو�ستة يف الأ�ستانة يف عام 1865م. وقد �ساهمت هذه املكاتب يف خدمة 
اأنحاء  ربطت  كما  البالد،  خارج  يف  بذويهم  الت�سال  يف  الأجانب  �ساعدت  كما  التجار 
القطر بالعا�سمة، وكان يف ذلك فوائد كثرية على امل�ستوى احلكومي وال�سعبي على ال�سواء.
وتنق�سم مكاتب الربيد من حيث اأهمية الأعمال التي توؤديها اإىل مكاتب منرة )1( وهي 
واأ�سغال  "امل�سكرة"  عليها  واملوؤمن  وامل�سجلة  العادية  املرا�سالت  اأ�سغال  فيها  ُتوؤدى  التي 
الطرود العادية واملوؤمن عليها، واأ�سغال التح�سيل وال�سور والفواتري، واحلوالت الداخلية 
الإجنليزية.  البو�ستة  بونات  فيها  وتدفع  الداخلية،  البو�ستة  اأذونات  واأ�سغال  واخلارجية 
ومكاتب رقم )2( توؤدي فيها الأ�سغال التي �سبق ذكرها فيما عدا اأ�سغال ال�سور واخلطابات 
اأ�سغال  العادية وامل�سجلة، وكذلك  املرا�سالت  بها  املوؤمن عليها. مكاتب رقم )3( وتوؤدى 
الطرود العادية. كما اأن هناك نوًعا اآخر من املكاتب وهو املكاتب القروية، وهي معهودة 
اإىل العمد ويوؤدى فيها اأ�سغال املرا�سالت العادية وبيع طوابع الربيد فقط. هذا بالإ�سافة اإىل 
املحطات الواقعة على خطوط نيلية وتوؤدى فيها اأ�سغال املرا�سالت العادية وبيع طوابع الربيد 
فقط. هذا بالإ�سافة اإىل املحطات الواقعة على خطوط نيلية وتوؤدي فيها اأ�سغال املرا�سالت 
العادية وامل�سجلة والطرود واحلوالت العادية، وحمطات الطوافة: وهي حمطات توؤدى فيها 
بوا�سطة طوافة الربيد اأ�سغال املرا�سالت العادية وامل�سجلة وتوزع فيها الطرود العادية التي ل 
يتجاوز وزن الواحد منها ثالثة كيلوجرامات وحمطات ال�سكك احلديدية: توؤدى فيها بوا�سطة 
مكاتب �سائر اأ�سغال املرا�سالت العادية وامل�سجلة ال�سادرة والواردة، واأ�سغال الطرود العادية 
الواردة. وقدرت عدد املكاتب التي اأن�سئت حينما مت ازدواج خط ال�سكة احلديد من بنها اإىل 
الزقازيق يف عام 1870م باأربعة مكاتب، بالإ�سافة اإىل مكتب اآخر للبو�ستة اأن�سئ على خط 
ا  �سكة حديد ملوي يف نف�س العام، وقد بلغ عدد م�ستخدمي املكاتب املذكورة 46 �سخ�سً

كانوا يتقا�سون 7140 قر�ًسا.

وكانت املكاتب تقوم ف�ساًل عن اأعمال الربيد ببيع طوابع امللح وال�سودا، وقد األغيت هذه 
الطوابع يف اأول نوفمرب 1899م، وتذاكر احلجاج، وتذاكر ال�سفر ببواخر البو�ستة اخلديوية 

طّواف

طوابع بريد م�شلحة امللح وال�شودا
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بالتدريج،  األغي ذلك جميعه  ثم  التمغة  وبيع ورقة  املذكورة،  "كبونات" ال�سندات  اأق�سام  قيمة  واملمتاز، و�رسف  املوحد  الدين  و�سندات 
واقت�رس عمل املكاتب على اأداء اأ�سغال الربيد، وبيع ورق التمغة.

وكانت اإدارة البو�ستة تقوم بتق�سيم وترتيب املكاتبات واملرا�سالت الواردة اإىل اإدارتها واأقالمها كلٍّ على حدة، ثم ختم املرا�سالت بختم 
امل�سلحة، ثم يو�سع كل �سنف منها يف بيت من البيوت املعدة لذلك والتي تعرف با�سم الأعني ثم توزع، وكان ذلك يت�سبب يف �سياع 
بع�س الوقت قبل اأن يت�سلم املر�سل اإليهم خطاباتهم، ولذا فاإن اإدارة البو�ستة قررت توفرًيا للوقت اأن تعني ماأمورين من قبلها يف عربية البو�ستة 

يقومون بنف�س العمل الذي يقوم به يف البو�ستة ويفرزون تلك اخلطابات على حدة حتى تكون معدة لتوزيعها على التو دون انتظار.

وقد اأ�سادت الوقائع مبحاولت البو�ستة تقليل الوقت الذي ت�ستغرقه يف توزيع البو�ستة عن طريق تعيني موظفني للبو�ستة يف القطارات 
بقولها "قللت املدة التي يحتاجها توزيع املرا�سالت ل �سيما املرا�سالت الواردة من اخلارج، فعندما كانت تاأتي اأوراق الربيد املح�رسة من بريد 
يزي وتري�سته اإىل الإ�سكندرية، كانت تو�سع يف احلال يف قطار ال�سعيد املتوجه اإىل القاهرة، ويقوم املخت�سون بفرز املرا�سالت يف القطار 
وبعد 35 دقيقة من و�سولها اإىل اإدارة البو�ستة يف الأزبكية توزع املكاتبات اإىل اأربابها" وبذلك حققت البو�ستة فائدة كبرية من ا�ستخدام 

قطار �سكة حديد ال�سعيد.

وكان توزيع املرا�سالت العادية يتم جتميعه بدون ا�ستثناء من �سبابيك مكتب البو�ستة املعد لذلك، اأما اخلطابات املو�سى عليها واملوؤمن 
اإليهم مبا�رسة، وكانت طريقة توزيع املكاتبات من ال�سبابيك متثل عبًئا على بع�س الأفراد ذوي املكانة؛  اإل للمر�سل  عليها فلم يكن ت�سلم 
لذلك اأوجدت البو�ستة و�سيلة اأخرى لتوزيع اخلطابات وهي ال�سناديق اخلا�سة؛ وبذلك كانت البو�ستة تبحث عن جميع الو�سائل التي تتيح 
تو�سيل املرا�سالت يف اأق�رس فرتة ممكنة وباأح�سن و�سيلة متاحة، ولذلك حققت البو�ستة جناًحا كبرًيا وثقة يف التعامل بني امل�رسيني والأجانب 

على ال�سواء.

وكانت اأ�سغال الربيد يف تقدم م�ستمر؛ ول �سيما بعد اأن و�سعت القوانني التي تكفل املحافظة على خ�سو�سية و�رسية املرا�سالت، فلم 
يكن م�سموًحا مل�ستخدمي البو�ستة اأن يقوموا بفتح املرا�سالت اأو اأن يطلعوا غريهم عليها، كما حظر على هوؤلء امل�ستخدمني اأن يف�سوا اأ�سماء 
مر�سلي اخلطابات اأو املر�سل اإليهم. كما كفلت القوانني املختلفة حرية الرتا�سل فلم يكن م�سموًحا لأي من الأ�سخا�س مهما بلغت مكانته 
ا اأن ت�سلم اخلطابات اإىل غري اأ�سحابها با�ستثناء  اأن يطلب عدم ت�سليم اخلطابات الواردة باأ�سماء اأ�سخا�س اآخرين، كما مل يكن م�سموًحا اأي�سً

املرا�سالت الواردة با�سم الُق�رسَّ فكانت ت�سلم اإىل الوالدين والأو�سياء.

ا، واجلدير بالذكر اأنه مل يكن ملوظفي مكاتب  وقد راعت اإدارة البو�ستة اأن يحظى موظفو الربيد بهيئة ح�سنة تك�سبهم متيًزا واحرتاًما اأي�سً
ا بهم مييز كبارهم عن �سغارهم، اأو مييزهم جميًعا عن غريهم من هيئات املوظفني، ومنذ عام 1866م  الربيد فيما قبل عام 1866م زيًّا خا�سًّ
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ا مبوظفي الربيد، وق�سد  ا�ستح�رس موت�سي بك مدير الربيد يف ذلك العهد زيًّا ر�سميًّا خا�سًّ
يرتديه  واأن  اخلديوية،  والت�رسيفات  الر�سمية  احلفالت  يف  كبارهم  يرتديه  اأن  الزي  بهذا 
الأزياء ر�ساء  الربيد، وقد حازت هذه  كبارهم و�سغارهم يف حالة زيارة اخلديوي لإدارة 
اخلديو اإ�سماعيل يف حفل العر�س الع�سكري الذي اأقيم يف يوليو 1866م، وراأى موت�سي بك 
اأن مالب�س الت�رسيفة وحدها ل تكفي واأن موظفي الربيد يجب اأن يرتدوا اأثناء تاأدية اأعمالهم 
مالب�س يعرفهم بها اجلمهور، وقد و�سعت ت�سميمات لهذه املالب�س يف عام 1867م ونالت 
من  املوظفني  على جميع  املالب�س  هذه  ارتداء  وفر�س  احلكومة،  موافقة  الت�سميمات  هذه 
الدرجة ال�ساد�سة مما فوق ممن يت�سلون باجلمهور بحكم وظائفهم، واأ�سدر من�سوًرا جلميع 
ذلك  يف  مار�س  من  ابتداًء  اإجباريًّا  امل�سلحة  زي  ارتداء  بجعل  1867م  فرباير  يف  املكاتب 
العام، وبذلك �سار للموظف ك�سوتان: اأحدهما لعمله اليومي، والثانية للحفالت الر�سمية 
والت�رسيفات. اأما �سغار املوظفني كال�سعاة ومن دونهم فكانت لهم ك�سوتان من نوع واحد، 
اإحداهما �سميكة لل�ستاء، والأخرى خفيفة لل�سيف، وتتكون من �سرت علوية "جاكت" لها 
اأ�سهر  ال�سعاة �سنطة تتدىل من �سري جلدي معلقة بكتفه، واأ�سبح ذلك الزي  حزام ويحمل 

اأزياء موظفي الدولة على الإطالق وبذلك اكت�سبت م�سلحة الربيد �سمة خا�سة بها)173(.

واجلدير بالذكر اأن موظفي البو�ستة يف ظل موت�سي بك كانوا من موظفي �رسكة البو�ستة 
والنم�ساويني  واليونانيني  والفرن�سيني  ال�سوريني  من  خليًطا  وكانوا  القدامى،  الأوروبية 
والرو�س وامل�رسيني، وعندما ُعنينّ كليار با�سا وجد اأن عدد املوظفني اأكرث مما ي�ستدعي العمل 
واأن معظمهم ل حاجة للعمل لهم، لذا فقد �رسف ربعهم، واأبدل بالباقني اأكفاء من م�رس)174(.

» ��ل��د �ع�ب�ب �ع�د� د.��ب�ا
إ
ر��ي�د »ا �ل��ب

� ��م�ي�ح��ب ا

متحف الربيد:
يرجع الف�سل يف فكرة اإن�ساء متحف للربيد يف م�رس اإىل امللك فوؤاد الأول؛ حيث كان 
ا على ت�سجيل التاريخ و�سيانة اآثاره، وكان يعتقد باأن افتقار م�سلحة عريقة يف القدم  امللك فاروق خالل اإحدى زياراته ملتحف فوؤاد الأول للربيد وقد وقف حري�سً

لي�شاهد اأحد الآلت الكاتبة
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اأعمالها  اإىل  ميت  ما  كل  جوانبه  بني  يجمع  متحف  اإىل  امل�رسي  الربيد  كم�سلحة  والنظام 
وتاريخها، ويكون يف ذات الوقت عنواًنا لتقدمها ورقيها، هو نق�س يجب ا�ستكماله.

عندما انعقد موؤمتر الربيد الدويل العا�رس يف القاهرة يف الأول من فرباير عام 1934م ، عجز 
امللك فوؤاد عن ح�سور حفل افتتاحه، فاأناب عنه ويل العهد الأمري فاروق، وكان يف الرابعة 

ع�رسة من عمره)175(.

متحف  باإن�ساء  فوؤاد  امللك  اأمر  القاهرة  يف  العا�رس  العاملي  الربيد  موؤمتر  انعقاد  ومبنا�سبة 
للربيد، ونظًرا لأن القدر مل يهمله لفتتاحه فقد افتتحه ابنه امللك فاروق ر�سميًّا يف 18 يناير 

1940م)176(.

قد طلب  الأول  فوؤاد  امللك  اأن  فيذكر  الربيد،  متحف  اإن�ساء  وقائع  با�سا  �رسارة  ويروي 
منه اأثناء ال�رسوع يف نقل اإدارة الربيد اإىل القاهرة اأن يخ�س�س يف البناء اجلديد مكاًنا ملتحف 

الربيد، فقد كان يرغب يف اأن ي�ساهده اأع�ساء موؤمتر الربيد الدويل عندما يعقد يف القاهرة.

وم�سى �رسارة با�سا يف حديثه فقال:

اآلف جنيه ملتحف الربيد  اأربعة  "وملا و�شعت م�رشوع ميزانية م�شلحة الربيد طلبت 
فاأعطوين مائة جنيه ل اأكرث لأبداأ العمل بها، فلما قابلت امللك فوؤاد بعد عودتي من الإجازة 
يف �شنة 1932م �شاألني: ماذا عملت مبتحف الربيد فاإن املوؤمتر �شيعقد يف القاهرة يف فرباير 
اإنه لي�س عندي �شوى  1934م. فلم اأر مندوحة عن م�شارحة جاللته باحلقيقة فقلت  �شنة 
مائة جنيه ف�رشب جاللته املكتب بيده ونه�س واقًفا وهو يقول: مائة جنيه؟... واملوؤمتر يعقد 
يف �شنة 1934م. فلم اأتكلم فقال جاللته: اذهب فوًرا وقابل وزير املوا�شالت، وقل له اإنني 
الوزير وكا�شفته  قابلت  الربيد. وبالفعل  اآلف جنيه ملتحف  اأربعة  يعتمدوا حاًل  اأن  اأريد 

برغبة جاللة امللك فلم تلبث احلكومة اأن اعتمدت املبلغ املطلوب".

فالتم�ست  كاماًل،  اإعداًدا  اأعد  قد  املتحف  كان  حتى  1934م  �سنة  يناير  �سهر  يحل  ومل 
الت�رسف مبقابلته ال�سنية لأزف النباأ اإىل جاللة امللك، فلم يكد ي�سمعه حتى قال مغتبًطا: اأنا 

غالف دليل متحف الربيد ممنون.... و�ساأفتح املتحف بنف�سي باإذن اهلل.
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وتف�سل جاللته فعنيَّ يوم 28 يناير موعًدا لالفتتاح ولكن يف �سباح يوم 27 ات�سل �سعيد 
ذو الفقار با�سا كبري الأمناء ب�رسارة با�سا تليفونيًّا وقال له:

لت اإىل اأجل غري م�سمى،  اإن امللك منحرف ال�سحة واإن حفلة الفتتاح اأُجِّ
وحيث اإن موعد افتتاح موؤمتر الربيد كان يف اأول فرباير، فقد �سمح امللك فوؤاد 
دعي  اأيام  عدة  وبعد  ر�سمية  غري  ب�سفة  الربيد  متحف  بزيارة  املوؤمتر  لأع�ساء 
ملا  له:  فقال  القبة  ق�رس  يف  معتكًفا  وكان  فوؤاد،  امللك  مقابلة  اإىل  با�سا  �رسارة 
ا�ستقبلت جارباين نرييني)177( �ساألته عن متحف الربيد الذي اأن�ساأناه، فقال يل اإنه 
ل يقل عن متحف الربيد يف برلني اإل اأن املكان �سيق ف�رسين اأن اأ�سمع ذلك، 
اإياه  اأ�سلمك  اأن  الثالثة وقد �سئت  الطبقة  اإ�سماعيل من  بن�سان  واأنعمت عليك 

بيدي فمربوك.

اأمري ال�سعيد فاروق الأول  اأن يزور  1935م، رغب امللك فوؤاد يف  ويف �سهر يونية �سنة 
متحف الربيد فقام بزيارته واطلع على حمتوياته فاأعجب بنظامه، وهناأ �رسارة با�سا وم�ساعديه 
على جمهوداتهم)178(. وقد اأ�سدرت م�سلحة الربيد بهذه املنا�سبة كتيًبا للدعاية له باللغة العربية 

والإفرجنية. 

ويف عام 1949م، اعتمدت احلكومة مبالغ اإ�سافية لتزويد املتحف بنماذج جديدة بعد اأن 
زاد الهتمام بتن�سيقها على منط املتاحف الأوروبية. وملا زاد ن�ساط املتحف ا�سرتك مبعرو�ساته 
يف املعر�س الزراعي ال�سناعي ال�ساد�س ع�رس ونال جائزة ال�رسف وامليدالية الذهبية يف هذا 

املعر�س)179(.

وي�شم املتحف عدة اأق�شام هي:
الق�شم التاريخي: وقد عر�ست فيه جمموعة من اأوراق الربدي واملحا�رس والوثائق وعقود 

نقل الربيد واملن�سورات واللوائح الربيدية.

ق�شم املوؤمترات: وي�ستمل على جمموعة من ال�سور الفوتوغرافية لأع�ساء موؤمترات الربيد 
�شور ملقتنيات متحف الربيدالدولية منذ عام 1874م اإىل عام 1934م ومعاهدات واتفاقيات الربيد الدولية.
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امل�رسية  الربيد  ت�ستعمل يف �سنع طوابع  التي  الأدوات  الربيد: وي�ستمل على  ق�شم طوابع 
والأوراق املتنوعة والكلي�سهات وجمموعات طوابع الربيد امل�رسية وال�سودانية والأوروبية 

والإفريقية والآ�سيوية والأمريكية والأ�سرتالية والنيوزيلندية وغريها.

املوؤمتر  التذكارية كختم  الأختام  من  الق�سم جمموعة  هذا  الطريفة يف  املعرو�سات  ومن 
اجلغرايف الدويل عام 1925م وموؤمتر املالحة الدويل 1926م واملعار�س الزراعية ال�سناعية.

ق�شم املالب�س: وقد عر�ست فيه جميع اأنواع املالب�س التي ارتداها موظفو الربيد من عام 
اأدخل مالب�س موظفي الربيد موت�سي بك  اأول من  1866م؛ كبارهم و�سغارهم، وكان 

مدير عام الربيد عام 1866م، ورتب ال�سارات والعالمات التي متيزهم عن غريهم.

ق�شم الإح�شائيات والر�شوم البيانية واخلرائط وال�شور الفوتوغرافية: وي�سم حركة ن�ساط الربيد 
واحلوالت  والطرود  والأمريية  وامل�سجلة  العادية  اخلطابات  يف  تاأ�سي�سه  منذ  امل�رسي 
ا على خرائط تبني طرق الربيد يف الع�رس  و�سناديق التوفري، كما يحتوي هذا الق�سم اأي�سً
الربيد  مكاتب  وعدد  املماليك  ع�رس  يف  م�رس  يف  الزاجل  احلمام  وخطوط  الإ�سالمي 

وجمموعات ل�سور الربيد يف م�رس وغريها من الدول.

ق�شم النقل: ويف هذا الق�سم يرى الزائر عدة مناذج لعربات الربيد التي كانت جترها دواب 
احلديدية وكذلك  لل�سكك  التابعة  الربيد  والدراجات وعربات  الرتويل  النقل وعربات 

القوارب املعدة لنقل الربيد.

ق�شم الربيد اجلوي: وي�سم بع�س اخلطابات والأغلفة الأوىل التي اأُر�سلت بالربيد اجلوي.

ق�شم الربيد الأجنبي: وي�سمل مناذج من اأدوات اإدارات الربيد الأجنبية)180(.

وي�ساهد الزائر ملتحف الربيد خطوات العمل املتبعة يف طبع الطوابع ومراحل تنفيذها 
والكلي�سهات احلقيقية التي ُطبعت بها بع�س الطوابع واأ�سطوانات العالمات املائية واأفرخ 
جتارب ذات عالمة مائية واأخرى بدونها وجتارب لطوابع مفردة، بالإ�سافة اإىل خمتارات من 

جمموعة امللك فاروق)181(.

من مقتنيات متحف الربيد
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اأن�سئت اجلمعية امل�رسية لهواة طوابع الربيد يف عام 1929 بوا�سطة ال�سيد "جورج خياط" 
كموؤ�س�س وع�سو احتاد الربيد الدويل)182(.

م�رس،  يف  الربيدية  الطوابع  حمبي  من  الأفراد  اجتمع  عندما  اجلمعية  هذه  تكونت  وقد 
بالإ�سكندرية،  اآخر  بالقاهرة وفرًعا  لها  فاأن�ساأت مكتًبا  للهواة،  واتفقوا على تكوين رابطة 
كما اأن للجمعية اأع�ساء ممثلني ووكالء يف جميع اأنحاء العامل بعد اأن دخلت ع�سًوا عاماًل يف 

الحتاد الدويل.

وميتد ن�ساط اجلمعية اإىل عدة نواٍح؛ منها تبادل املعلومات يف �سئون هواية جمع الطوابع 
الربيدية واأختامها، عالوة على اإلقاء املحا�رسات واإقامة املعار�س لتن�سيط هذه الهواية.

ويتوىل اإدارة اجلمعية جمل�س مكون من اثني ع�رس ع�سًوا، ينتخب من بينهم الرئي�س وجلان 
الإدارة واخلرباء والعالقات العامة)183(.

وللع�سو عدة امتيازات يح�سل عليها مثل جملة اجلمعية التي تعترب الوحيدة من نوعها يف 
ال�رسق مبا حتويه من اأبحاث فنية ومرجع للهواة املتخ�س�سني يف الطوابع امل�رسية وال�سودانية 

واأختامها.

وال�سودانية  امل�رسية  الطوابع  عن  "ذهريي"  دليل  اجلمعية  عن  �سدر  1937م،  عام  ويف 
البيانات  جميع  به  مو�سح  واأثمانها،  والأ�سكال  والأخطاء  املتنوعات  كافة  فيه  وامل�سجل 
ا يف �سئون الطوابع الربيدية، وتخدم  ا ومرجًعا مهمًّ معززة بال�سور، ويعترب دلياًل متخ�س�سً
ا الأع�ساء بعمل ندوات للمبادلة للح�سول على كل ما يرغبون فيه من طوابع  اجلمعية اأي�سً

باأقل الأ�سعار.

وتقوم اجلمعية بحماية اأع�سائها �سد الطوابع املقلدة بو�سع خربتها حتت خدمتهم بدون 
مقابل لبحث ودرا�سة اأي طابع يقدم اإليهم واإعطاء �سهادة مبا مت فح�سه)184(.

غالف جملة اجلمعية امل�رشية لهواة طوابع الربيد 1946



135

��ير
��ل�ي�و���ب ��و���ي ا �د ���وع ��ص�ب �م��صش

وكان  ديلبرت"  "هوغ  يدعى  فرن�سي  رجل  التوفري  �سناديق  ين�سئ  اأن  يف  فكر  من  اأول 
م�ست�ساًرا للملك هرني الرابع.

يف عام 1611م قدم للملكة ماري املدي�سية م�رسوًعا ب�سط فيه طريقة تنظيم �سناديق التوفري 
على القواعد التي اأن�سئت عليها فيما بعد، غري اأن امل�سئولني مل يكرتثوا مل�رسوعه و�رسبوا به 
عر�س احلائط وحفظ تقريره يف خزائن املحفوظات، ومل ين�ساأ اأول �سندوق للتوفري اإل بعد 

عهد هوغ ديلبرت مبائة و�سبع و�ستني �سنة يف مدينة همبورج باأملانيا)185(.

امتدت اخلدمات الربيدية اإىل معظم قرى ومدن القطر امل�رسي، وا�ستعانت بها ال�رسكات 
العامل  للهيئات احلكومية والديوان اخلديوي. وملا كانت كثري من دول  وامل�سانع بالإ�سافة 
قد اأدخلت نظام التوفري �سمن نطاق خدماتها، فقد اأراد اإ�سماعيل اأن حتذو م�رس حذو تلك 
الدول وبداأ يف عر�س الفكرة لأول مرة للمناق�سة والبحث يف عام 1863م، اإل اأن امل�رسوع 
اأخذ فرتة طويلة من البحث والدرا�سة ومل يظهر اإىل النور اإل بعد عزل اخلديوي اإ�سماعيل 

يف عام 1879م.

وكان الغر�س من اإن�ساء �سندوق التوفري اإتاحة الفر�سة اأمام الأفراد ل�ستثمار مدخراتهم 
القليلة واحل�سول على اأرباح �سنوية مقابل ذلك، كما حر�ست الدولة على ا�ستخدام تلك 

املدخرات يف امل�ساريع القومية، كت�سديد اأق�ساط الدين العام.

ولقد اأطلق على �سندوق التوفري ا�سم �سندوق القت�ساد البو�ستوي، ومل تكن م�رس من 
م�رس  وكانت  الأجنبية  الدول  من  العديد  �سبقتها  بل  النظام  هذا  طبقت  التي  الدول  اأوائل 

الدولة احلادية ع�رسة التي طبقت هذا النوع من اخلدمات ملواطينها.

اإدارة الربيد الباب على م�رساعيه للمواطنني الراغبني يف امل�ساركة يف هذا  وقد فتحت 
امل�رسوع بحد اأدنى مائة مليم، وبعد اأن ات�سح �سعوبة توفر هذا املبلغ عند بع�س املواطنني 

�شابا با�شاُخف�س �سهم ال�سرتاك الأول اإىل خم�سني مليًما فقط يف عام 1904م)186(.



136

عندما توىل "�سابا با�سا" اإدارة البو�ستة امل�رسية يف عام 1887م، قام باإر�سال خطابات اإىل 
جميع الإدارات الربيدية يف العامل واإىل بع�س امل�سارف العاملية، طالًبا اأن تطلعه على النظم 
ا اإىل نظارة  املتبعة يف �سندوق التوفري )نظام التوفري( وعلى القوانني املتعلقة به، وكتب اأي�سً
اإمناء  اأهميته يف  امل�رسوع، ودلل على  فيه  ل  ف�سنّ 1888م خطاًبا م�سهًبا  امل�رسية يف عام  املالية 
ملكة الدخار بني اأفراد ال�سعب، فو�سع م�رسوع �سندوق التوفري م�ستعيًنا يف ذلك مبا اكت�سبه 

من درا�سة قوانني �سندوق التوفري يف البلدان الأجنبية)187(.

واأن�س من وزارة املالية ت�سجيًعا حني در�ست هذه الفكرة وتو�سلت اإىل القرار الآتي:

النظار  با�شا رئي�س جمل�س  اأفندم ريا�س  1888م دولتو  16 يونيو  فى  "الإ�شكندرية 
وناظر املالية .... ت�شهياًل لالأفراد العاملني يف طبقات النا�س الدنيا لإيجاد و�شائط يودعون 
اأن�شاأت يف اأكرث بلدان العامل �شناديق لالقت�شاد  ما يوفرونه فيها تعود ثمارها عليهم قد 
ال�شميم، وقد ح�شلت �شناديق القت�شاد هذه  البو�شتة ملا ل�شتقاللها يف  اإىل  معهد بها 
على جناح بيني ، واتباًعا لتعليمات قرار امل�شت�شار املايل �رشورة العتناء بدرا�شة اإن�شاء 

�شندوق اقت�شاد م�رشي، وعلى �شابا با�شا تقدمي ت�شور لهذا امل�رشوع.")188(

 وبالفعل و�سع �سابا با�سا ت�سوًرا لهذا امل�رسوع، وكان من اأهم املالحظات التي اأوردها 
يف م�رسوعه اأن بع�س م�سلمي الهند يودعون اأموالهم يف �سندوق التوفري ول يقبلون ربًحا 
بغري ربح، كما  اأموالهم  اإيداع  للمودعني حرية  اأن  فن�س يف م�رسوعه على  دينية؛  لأ�سباب 
ا اأن يجعل من حق املودع اأن ي�سرتط ا�ستثمار ودائعه يف الأعمال  راأى من باب الت�سجيع اأي�سً
املقبولة �رسًعا؛ فا�ست�سدر يف ذلك فتوى �رسعية من ال�سيخ "حممد عبده" مفتي الديار امل�رسية 
يف ذلك العهد، وكان لهذه الفتوى اأثرها العظيم يف ت�سجيع امل�سلمني على اإيداع اأموالهم 

ب�سندوق التوفري.

ويف عام 1901م قام �سابا با�سا مبقابلة "اخلديوي عبا�س حلمي الثاين" الذي اأظهر ارتياًحا 
كبرًيا لهذا امل�رسوع، واأبلغه اأنه �سيكون اأول من يودع ماًل يف هذا ال�سندوق تن�سيًطا لالأهايل 
اخلديوي عبا�س حلمي الثاينعلى هذا العمل املفيد؛ وهو ما مت بالفعل حيث قام باإيداع مبلغ مايل يف مار�س عام 1901م.
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وكانت بداية امل�رسوع من خالل ع�رسين فرًعا افتتحت يف القاهرة والإ�سكندرية ومدن 
القناة الثالثة، ثم زادت ع�رسين فرًعا اأخرى يف عوا�سم املديريات يف الدلتا وال�سعيد)189(.

�سدر قانون باإن�ساء �سندوق التوفري يف 29 نوفمرب عام 1900م، ولكنه مل ينفذ بالقاهرة 
عوا�سم  يف  النظام  هذا  انت�رس  ذلك  وبعد  1901م.  �سنة  مار�س  اأول  يف  اإل  والإ�سكندرية 

املحافظات ثم يف جميع مكاتب الربيد الأخرى بالقطر امل�رسي)190(.

اأن نظام ال�سندوق مل يحَظ خالل ال�سنوات الثالثة الأوىل من  لحظ املعتمد الربيطاين 
عمره بالإقبال ال�سعبي الكايف واأنه بعد تلك الفرتة الطويلة مل يزد عدد املودعني فيه عن 20 

األًفا وكان اأقل كثرًيا مما توقعه اأ�سحاب امل�رسوع، وكان لهم مربراتهم يف ذلك التوقع .

زاد انزعاج اللورد كرومر عندما منا اإىل علمه طبيعة املودعني، واأن الن�سبة الأكرب منهم 
امل�سيحيني  من  كبرية  اأعداد  عن  ف�ساًل  والإيطاليني،  اليونانيني  خا�سة  الأجانب  من  كانوا 
امل�رسيني، وكان معنى ذلك فيما ا�ستنتجه الرجل اأن بقية امل�رسيني ل يقبلون على ال�سندوق 

اللورد كرومر 

غالف �شندوق توفري البو�شتة 
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لأ�سباب دينية. خا�سة تلك املتعلقة باتهام ال�سندوق باأنه يقبل املال بالربا اإىل احلد الذي دفع 
البع�س لأن ي�سعوا اإيداعاتهم دون تقا�سي اأي فائدة!

اأواخر عام 1903م طرحت الق�سية على ب�ساط البحث وتركز الهتمام حول اإ�سدار اأمر 
عاٍل يبدد �سكوك املودعني حول طبيعة الفائدة التي يتقا�سونها؛ مما كان ميداًنا ملعركة بني 

الق�رسين .. عابدين والدوبارة.

ا على اإبعاد التدخل الحتاليل عن كل ما  فبينما ظل اخلديوي عبا�س حلمي الثاين حري�سً
مي�س الدين، فاإن اللورد كرومر كان معنيًّا بهذه الق�سية ملا كان له من دور فيها منذ البداية)191(.

وتو�سيل  تعميم  قد جنحت يف  امل�رسية  البو�ستة  هيئة  اأن  لنا دون جدال  يت�سح  �سبق  مما 
تقت�رس  ومل  �سواء،  حدٍّ  على  واملدن  القرى  يف  امل�رسي  القطر  اأنحاء  معظم  اإىل  خدماتها 
باأنواعها بل تعدت ذلك حتى �سملت �سناديق  خدماتها على تو�سيل اخلطابات والطرود 

ا)192(. ا�ستثمارية يف تلك املناطق اأي�سً

غالف �شندوق توفري الربيد 
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وهكذا يت�سح  لنا اأن ن�ساط البو�ستة امل�رسية كان يف تطور م�ستمر، وقد قدمت هذه امل�سلحة الكثري للتجارة امل�رسية، حيث اإنها �ساعدت 
على �رسعة النقل بني املناطق النائية، وبخا�سة التي مل تقم فيها مكاتب تلغراف اأوتليفون، واملراكز التجارية، وذلك عن طريق خطوطها 
التي ا�ستخدمت طرق ال�سكك احلديدية اأو طرق املالحة الداخلية، فعلى طول اخلط كانت لها نقط اأو حمطات على الطريق، وعند كل حمطة 
كان لها وكالء، يت�سلمون متعلقات م�سلحة الربيد وي�سلمونها اإىل مكاتب الربيد، اأما مناطق الأرياف التي مل حتَظ مبكاتب بريد، فكان هناك 
الطوافة الذين يحملون يوميًّا مرا�سالت احلكومة والتجار والأعيان واخلطابات، �سواًء اأكانت عادية اأو م�سجلة، وي�سريون بها على دوابهم 
لت�سليمها اإىل اأ�سحابها، وقد لقى هوؤلء �سعوبات �سيًفا و�ستاًء �سواًء من حرارة اجلو اأو من برودته، اإل اأنهم كانوا يتحملون ذلك يف �سبيل 
اأداء واجباتهم على اأكمل وجه. وبلغ من الدور العظيم الذي كانت توؤديه البو�ستة للقطر امل�رسي، اأن اأخذت املناطق التي حرمت من مكاتب 
البو�ستة تتطلع اإىل اإقامة مكاتب بها، فالتم�س اأهايل "العالقمة" مزارعني وجتاًرا من مدير عموم البو�ستة امل�رسية اإن�ساء مكتب بريد بها ت�سهياًل 

لالأعمال التجارية والأ�سغال الزراعية)193(.

اإعالن عن �شناديق توفري الربيد 
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