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 هذا الكتاب من إصدارات      
 الـيت   "دراسات وثائقيـة  "سلسلة  

ــن وحــدة البحــوث  ــصدر ع ت
الوثـائق   الوثائقية بدار والدراسات  

يقع يف  املصرية ، العدد السادس ، و     
 ،ورقة من القطـع املتوسـط     ٥٦٨

ويتضمن وثائق عائلة بطرس باشـا      
غايل، كنموذج لوثائق عائلة مصرية     
قبطية لعبت دورا مهمـا يف احليـاة        
السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة    
ملصر منذ أواخر القرن التاسع عشر      

قرن العشرين، وهذه   إىل سبعينيات ال  
اموعة هي جمموعة منتقـاة مـن       
أرشيف تلك العائلة، وهو أرشـيف      

يضم آالف الوثائق بلغـات     ضخم  
  .متعددة

  جودة حممدراضي.عرض
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     عرض كتاب من وثائق العائالت القطبية: راضي جودة
 
٦٥٤

 

وتعترب أوراق بطرس باشا غايل هي األكثر أمهية نتيجة لكثرة الوظائف اليت 
شغلها يف احلكومة املصرية، حيث شغل منصب ناظر اخلارجية واحلقانية عدة مرات، 

هذا إىل جانب الوثائق . ١٩١٠، إىل أن اغتيل يف ١٩٠٨مث رئيس الوزراء يف سنة 
كان وكيال لنظارة اخلارجية مث لعب دورا مهما جنيب بك غايل الذي : اخلاصة بأوالده

 وشغل منصب وزير الزراعة يف وزارة عديل يكن باشا يف مارس ١٩١٩يف ثورة 
، وكذلك أوراق ابنه الثاين واصف بطرس غايل الذي كان عضوا يف الوفد ١٩٢١

 يوليو سنة ٢٥، مث اعتقل يف ١٩١٩املصري الذي سافر إىل باريس بعد اشتعال ثورة 
ضمن أعضاء الوفد املصري، بتهمة احلض على كراهية احلكومة، وحكم عليه ١٩٢٢

باإلعدام وخفف احلكم إىل السجن ملدة سبع سنوات، مث أفرجت احلكومة عنه مع 
وملا تألفت وزارة .  بعد تزايد السخط الشعيب١٩٢٣بقية املعتقلني يف مايو سنة 

 ا، كما شغل منصب الشعب برئاسة سعد زغلول كان واصف وزيرا للخارجية
مريت جنيب غايل، : هذا إىل جانب وثائق أحفاده. وزير اخلارجية أربع مرات أخرى

  . وواصف يوسف غايل وبطرس يوسف غايل، وغريهم

ثائق هذا الكتاب اىل عدة أقسام رئيسية ووقد قسمت الوثائق املختارة من 
  :هي

 . العائليةاملراسالت  جمموعة .١

 .ائلةلععمال اخلري اخلاصة باأ .٢

 .األومسة والنياشني  .٣

 . الس امللي وانتخابتشكيل  .٤

 .القضاء واحملاكم املختلطة  .٥

 .جملس شورى القوانني  .٦

 .قناة السويس  .٧



  
  
  
  
  

٦٥٥ )٢٠١٢ -العاشرالعدد (الروزنامة 

 .نظارة املالية  .٨

 .نظارة اخلارجية  .٩

 .نظارة الداخلية  .١٠

 .نظارة األشغال العمومية  .١١

 .حزب الوفد  .١٢

 .الشأن القبطي  .١٣

  .ثيوبيةالعالقات املصرية اإل .١٤

 .صة مبريت غايل وثائق خا .١٥

 .وثائق متنوعة  .١٦

عدة مسات، منها أا ممتدة تارخييا  حتمل اموعة األرشيفية للعائلة البطرسيةو
دون انقطاع، كما أا تكشف عن شبكة من العالقات الدولية واإلقليمية هلذه 
ف العائلة، هذا ما أتاح على سبيل املثال دورا ملرييت غايل يف إثيوبيا، كما أن أرشي

العائلة يكشف عن طبيعة العالقات االجتماعية يف أوساط الطبقة العليا يف اتمع 
  .                                                             املصري، وتداخل هذه العالقات

 حول عدة أسباب - كما يذكر الدكتور خالد-وتتمحور أمهية تلك اموعة
  :أمهها

 وثائق ألسرة من أهم األسر املصرية يف العصر احلديث حيث لعبت االعتباره -:أوالً
 ىدورا مهما يف صناعة الكثري من احملطات البارزة يف تاريخ مصر سواء عل

 السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي، كما أن الكثري من أفراد ىاملستو
  .األسرة شغل مناصب مهمة ومراكز رمسية مميزة 

 موعة من الوثائق تغطي فترة زمنيه ممتدة  ألن تلك -:اثانياألسرة واليت بامتدادا 
بدأت مع غايل بك نريوز والد بطرس باشا وذلك يف النصف الثاين من القرن 
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٦٥٦

 وأحفاده من ئه مث تشمل بعد ذلك بطرس باشا غايل وكل أبنا،التاسع عشر
  . بعده

 - تنتمي ألسرة مصرية قبطية اموعة من الوثائق أا همن أهم أسباب متيز هذ:اثالثً
 وهي أسرة اشتهرت بدورها احليوي داخل اتمع القبطي كما -كما ذكرنا

كان لبعض أفرادها عالمات واضحة يف مسار التاريخ القبطي ونقاط فاصلة 
  . يف حتديث املؤسسات القبطية

ث تكاد  أحد أبرز أسباب متيز تلك اموعة من الوثائق هو تنوعها وثرائها حي:رابعا
  .تضم كل أنواع الوثائق

 من الوثائق نيوميكننا تصنيف وثائق أسرة بطرس باشا غايل إىل نوعني أساسي
  :ومها

واملراسيم ،  وتتمثل تلك الوثائق يف األوامر والقرارات:الوثائق الرمسية
 .غريهاوالوثـائق الشـرعية و،  واملراسالت السياسـية، واالتفاقياتوالرباءات

 وتتمثل تلك الوثائق يف األوراق الشخصية ألفراد األسرة :صيةالوثائق الشخ
من وثائق املرياث والشهادات الدراسية والرسائل اخلاصة املتبادلة بينهم وبني 

  .أصدقائهم أو بني بعضهم البعض داخل حميط األسرة

ولعل وثائق بطرس باشا غايل هي األهم ضمن جمموعة وثائق األسرة ويرجع 
 املناصب احلكومية ى أعلىاشا هو رأس تلك األسرة كما أنه أرتقذلك لكون بطرس ب

وهو منصب رئيس وزراء مصر كما أن عصره شهد جمموعة كبرية من األحداث، 
 يف أهم مناهج احلكومة املصرية يف املالية طالعشتهر بأنه كان واسع االاكما أنه 

 جند يف أرشيفه فال عجب أن، ويف أحكام الشريعة اإلسالمية، والقضاء والسياسة
وثائق تفصيلية لكل تلك ااالت حيث جند تقارير ميزانيات احلكومة املصرية وتقارير 

كما جند جمموعة متنوعة من ، ومذكرات اللجان املالية اليت أشترك بطرس غايل فيها



  
  
  
  
  

٦٥٧ )٢٠١٢ -العاشرالعدد (الروزنامة 

 من جماالت اقتصاديات الدولة بالدراسة ا معينالدراسات املالية واليت تتناول جماالً
  . والتحليل

ويف جمال القضاء جند واحدة من أفضل جمموعات املذكرات اليت تتناول احملاكم 
ومعها جمموعة كبرية من حماضر اجتماعات اللجنة الدولية ، املختلطة واختصاصاا

باشا واليت شارك فيها بطرس غايل وكانت حتت رئاسة نوبار ، إلصالح القضاء
 ةوكذلك مشروعات قوانني خاصة بإصالح القضاء وعدد من املذكرات القانوني

  . اخلاصة باحملاكم األهلية

هتم بطرس باشا كذلك كرجل دولة حمنك اهتماما خاصا بقناة السويس او
حيث مجع جمموعة كبرية من الرسومات التوضيحية اخلاصة بالقناة باإلضافة إىل نسخ 

  .  واالتفاقيات الدولية اخلاصة بالقناة واملالحة فيهامن العقود واملعاهدات

 بطرس باشا بكل املكاتبات احتفظ جانب الوثائق واملستندات الرمسية ىلإو
املتبادلة بينه وبني أهله فنجد مراسالت بينه وبني والده غايل بك نريوز خبصوص 

  .  وغريهابنه جنيب وهو يف فرنسااألرض والزراعة وخطاباته ال

وثائق املهمة بأرشيف بطرس غايل جمموعة الشكاوى والطلبات اليت ومن ال
كان يتلقاها سواء من املواطنني أو من موظفي احلكومة لقضاء طلب أو للتوسط 
لتأدية مصلحة أو يف بعض األحيان للشكوى من وضع معني وذلك باألخص من 

وه  الوزارات ومن األقباط بصفة خاصة حيث اعتربموظفي احلكومة ومن شىت
نه ويف صراعه مع الكنيسة إلنشاء الس إعميدهم وقائدهم ونصريهم آنذاك حىت 

امللي وصلت إليه مئات من التلغرافات من األقباط من كل أحناء مصر مؤيدين له 
  .  يف موقفه إلنشاء الس املليلهومشجعني ومعضدين 

 ومتنوعة ولشغف بطرس باشا باملطالعة والقراءة فقد مجع لذلك مكتبة كبرية
 كتب – كتب فقه إسالمي – كتب علمية –كتب يف الالهوت املسيحي " ومنها 
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" خل إ....اجلغرافيا – القانون – كتب دراسات يف علوم خمتلفة مثل التاريخ –أدبية
والبعض اآلخر ال ، وجمموعة كبرية من االت والدوريات بعضها قد توقف صدورها

 روضة – اإلخاء – املفتاح –جملة اجلامعة " يزال يصدر حىت اليوم ومن االت 
 – رمسيس – املقتطف – االستاذ – األزهر – الة القبطية – املباحث –املعارف

 – األخبار – اجلريدة – اللواء –األهرام " ومن الصحف " خل إ......اللطائف 
  ..."  العلم– املؤيد – مصر – احملروسة – الوطن –املقطم

ئق باقي أفراد األسرة من أبناء بطرس باشا وأحفاده وقد وتأيت بعد ذلك وثا 
متيزت عن بعضها بتميز املنصب الذي شغله صاحبها ولعل أبرزها وثائق واصف غايل 

وتأسيس الوفد املصري واملفاوضات املصرية ، ١٩١٩واليت تعكس فترة ثورة 
 والذي شغل واصف غايل منصب وزير، الربيطانية، وتشكيل وزارة سعد زغلول

  . اخلارجية ا

مث تأيت بعد ذلك جمموعة وثائق مريت جنيب غايل وترجع أمهية تلك اموعة 
لكون مريت غايل شخصية متعددة االهتمامات واألنشطة فنجده وقد مجع ورتب 

 العالقة بني خصوصاالكثري من األوراق اليت ختص العالقات املصرية اإلثيوبية 
ا هتم مريت غايل بالس امللي حيث كان عضواما الكنيستني القبطية واإلثيوبية، ك

فيه ولذلك جند من ضمن وثائقه جمموعة كبرية عن الس امللي، كما كان ملريت غايل 
وقد ، وكان له مؤلفات تتناول ذلكواالقتصادي  االجتماعي خاص باإلصالح اهتمام

سبل عالج احتفظ بالعديد من الدراسات والتقارير اليت تناولت طرق اإلصالح و
  . املشاكل اليت تعاين منها البالد


